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Κατεργασίες Οδοντώσεων
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Γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδοντώσεων
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Οδοντώσεις διαφόρων τύπων

Η κατηγοριοποίηση των οδοντωτών τροχών ποικίλει ανάλογα το κριτήριο ταξινόμησης. Οι οδοντωτοί
τροχοί με κριτήριο το βασικό σχήμα τους διακρίνονται σε:

• Μετωπικούς οδοντωτούς τροχούς
• Κωνικούς οδοντωτούς τροχούς και
• Ατέρμονες κοχλίες – κορώνες.
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Είδη μετωπικών και κωνικών οδοντωτών τροχών
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Οδοντωτός τροχός με οδοντωτό κανόνα - Υποειδείς οδοντωτοί τροχοί
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Κοπή οδοντώσεων με φραιζάρισμα και κοπή οδοντώσεων με γένεση
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Φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων
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Δεδομένα κατεργασίας για φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων
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Παραλλαγές στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων
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Κοπτική κατατομή εργαλείου κοπής οδοντώσεων
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Πλάνιση με κύλιση οδοντώσεων

Η πλάνιση οδοντώσεων με κύλιση (gear shaping) στηρίζεται στην αρχή της κύλισης ανάμεσα σε
δύο οδοντωτούς τροχούς που είναι σε εμπλοκή. Η κατατομή της οδόντωσης επιτυγχάνεται και σε
αυτήν την περίπτωση μέσω διαδοχικών θέσεων πλάνισης.
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Κινηματική της πλάνισης με κύλιση οδοντώσεων

Η κινηματική της κατεργασίας περιλαμβάνει:

• Παλινδρομική κίνηση του εργαλείου κατακόρυφα ή με κλίση ανάλογα το αν κατεργάζεται ευθεία ή
πλάγια οδόντωση (κινήσεις 1 και 3)

• Το κοπτικό εργαλείο κάνει μικρή παλινδρομική κίνηση εξόδου από την εμπλοκή, για να μπορεί
να επιστρέψει ελεύθερα προς τα επάνω (κίνηση 2)

• Περιστροφική κίνηση του κοπτικού εργαλείου γύρω από τον άξονά του (κίνηση 4)
• Περιστροφική κίνηση του κατεργαζόμενου τεμαχίου (κίνηση 5)
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Γεωμετρία κοπτικού εργαλείου πλάνισης με κύλιση

Πλεονεκτήματα της μεθόδου της πλάνισης με κύλιση είναι ότι κατεργάζεται εσωτερικές και εξωτερικές
οδοντώσεις καθώς και οδοντωτούς κανόνες, ενώ μπορεί να κατεργαστεί οδοντώσεις μόνο σε ένα τμήμα της
περιφέρειας ενός τροχού.

Ως μειονέκτημά της μπορεί να θεωρηθεί η ύπαρξη του νεκρού χρόνου κατά την επιστροφή του εργαλείου.
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Πλάνιση με οδοντωτό κανόνα

Η κατεργασία πλάνισης με οδοντωτό κανόνα μοιάζει πολύ με την πλάνιση με κύλιση όπου, αντί του
κοπτικού τροχού, ως κοπτικό εργαλείο χρησιμοποιείται ένας κοπτικός οδοντωτός κανόνας (κοπτικό
χτένι). Με την κατεργασία αυτή δεν είναι δυνατή η κοπή εσωτερικών οδοντώσεων ενώ η κοπή γίνεται
κατά τμήματα της οδόντωσης.

Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το χαμηλό συγκριτικά κόστος του κοπτικού εργαλείου σε σχέση με τα
κοπτικά εργαλεία των προηγούμενων μεθόδων κοπής οδοντώσεων.


