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Спосіб діагностики коліс зубчастих передач за зміною твердості металу їх торців в зонах
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Корисна модель належить до області діагностики деталей машин, а саме до діагностики
коліс зубчастих передач.
Відомий спосіб вібраційної акустичної діагностики коліс зубчастих передач, який дозволяє
виявити дефекти зубців, що зароджуються в експлуатаційних умовах (1). Спосіб полягає в
зніманні з корпусу редуктора вібраційного акустичного сигналу при експлуатації і порівнюванні
його з вібраційним акустичним сигналом, відповідним допустимим параметрам деформації
зубців за раніше встановленими результатами типових випробувань. Технічний результат
полягає в підвищенні надійності виділення в вібраційному акустичному сигналі характеристик
відхилень від штатного стану за рахунок автоматичної системи аналізу технічного стану.
Точність оцінки поточного технічного стану, а також достовірність діагностики дефектів
зубчастих коліс по вібраційному акустичному сигналу багато в чому залежать від досвіду
діагноста, його знань про особливості конструкції та функціонування, а також природи
виявляються вібраційних процесів. Тому, незважаючи на широкий розвиток численних методів
аналізу вібраційних акустичних сигналів, програмних і апаратних засобів діагностики, їх
інтерпретація містить велику частку суб'єктивності в розпізнаванні типу дефекту і його кількісної
оцінки.
Відомо, що в процесі експлуатації змінюються властивості поверхневого шару металу зубців
коліс і оцінка характеру цієї зміни по твердості може бути вихідним узагальненим діагностичним
критерієм (2). Вимірюючи в процесі планово-попереджувальних робіт твердість металу торців
зубців коліс в зонах можливого руйнування і порівнюючи отримані значення з гранично
досяжною твердістю, що експериментально визначена для дефектного колеса з однотипного
металу, можна оцінити його технічний стан.
Спосіб діагностики зубчастих коліс за зміною твердості вигідно відрізняється від відомих
способів з використанням вібраційних акустичних сигналів (1, 3) відносною простотою реалізації
у виробничих умовах.
Однак спосіб діагностики зубчастих коліс, що запропонований в (2), за зміною твердості їх
торців в зонах можливого руйнування вимагає уточнення і розвитку. В роботі (2) вказуються
зони вимірювання твердості зуба, що знаходяться в межах його торцевої поверхні. Однак при
цьому відсутні рекомендацій щодо числа дослідів, кількості і взаємного розташування точок
вимірювань.
При оцінці, наприклад залишкового ресурсу зубчастого колеса, від числа дослідів по виміру
твердості металу за весь період напрацювання аж до граничного стану появи втомних
контактних тріщин біля ділильного діаметра (див. фіг. 1, зона 1) або втомних тріщин біля ніжки
зуба (див. фіг. 1, зона 2) залежить точність побудови функції вичерпання ресурсу. Вважаючи,
що вичерпання ресурсу зубчастого колеса представляється незростаючою функцією, можна
обмежитися мінімальною кількістю у п'ять дослідів, які будуть визначати будь-яку криву другого
порядку (4).
При виявленні невластивих значень твердості окремих точок необхідно проводити додаткові
вимірювання поблизу від випаду сумнівної точки, так як причиною можуть бути не тільки
помилки вимірювання, але і неоднорідність металу. Тому кількість точок вимірювань відповідно
до методичних рекомендацій по роботі з твердоміром має бути не менше трьох-п'яти.
Взаємне розташування точок вимірювань в кожному досліді визначається метою
дослідження, методом вимірювань і типом твердоміра. Для оцінки, наприклад залишкового
ресурсу зубчастого колеса, вимірювання в кожному досліді необхідно проводити на
максимально близькій відстані до межі зміцненого поверхневого шару. Згідно з методичними
рекомендаціями проведення вимірювань твердості відстань від краю зразка до центру відбитка,
а також відстань між центрами двох сусідніх відбитків повинні бути не менше 3-х діаметрів
відбитків.
Задача корисної моделі полягає в розробці алгоритму реалізації способу діагностики коліс
зубчастих передач за зміною твердості металу їх торців.
Задача корисної моделі вирішується за рахунок вибору мінімально допустимих п'яти
дослідів при однакових тимчасових інтервалах, з трьома-п'ятьма вимірами твердості в кожному
досліді на максимально близькій взаємній відстані точок вимірювання від зміцненого шару
щонайменше 3-х діаметрів відбитків.
Позитивний ефект корисної моделі пов'язаний з тим, що здійснюючи п'ять дослідів через
однакові часові інтервали з трьома-п'ятьма вимірами твердості в кожному досліді на відстані від
зміцненого шару не менше 3-х діаметрів відбитків досягається максимальна точність
діагностики коліс зубчастих передач за зміною твердості металу в зонах можливого руйнування.
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Таким чином, за допомогою запропонованого способу ефективно вирішується завдання
відносно простої реалізації у виробничих умовах діагностики коліс зубчастих передач за зміною
твердості металу торців в зонах можливого руйнування.
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Спосіб діагностики коліс зубчастих передач за зміною твердості металу їх торців в зонах
можливого руйнування шляхом порівняння отриманих значень з гранично досяжною
величиною, який відрізняється тим, що вибирають число дослідів не менш п'яти з однаковими
часовими інтервалами, виконують три-п'ять вимірів в кожному досліді на відстані не менше 3-х
діаметрів відбитків від зміцненого шару.
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