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Корисна модель належить до галузі машинобудування та може бути використана в 
конструкціях передач зачепленням. 

Найбільш близьким аналогом є ортогональна циліндроконічна зубчаста передача, яка 
містить ведуче циліндричне прямозубе колесо з евольвентним боковим профілем зубів та 
ведене плоске конічне колесо з боковими поверхнями зубів у вигляді огинаючих евольвентних 5 

поверхонь ведучого колеса (Литвин Ф.Л. Теория зубчатых зацеплений. - М.: Наука, 1968. - 584 
с). 

Недоліком відомої передачі є лінійний контакт у зачепленні, що зумовлює підвищену 
чутливість передачі до похибок виготовлення і монтажу та зниження її навантажувальної 
спроможності. 10 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення зубчастої передачі шляхом 
того, що бокові поверхні зубів плоского конічного колеса виконано у вигляді огинаючих площин, 
дотичних до евольвентних поверхонь прямозубого колеса на ділильному циліндрі, що приведе 
до локалізації контакту в зачепленні та підвищення навантажувальної спроможності зубчастої 
передачі. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що в ортогональній циліндроконічній зубчастій 
передачі, яка містить ведуче циліндричне прямозубе колесо з евольвентним боковим профілем 
зубів та ведене плоске конічне колесо, згідно з корисною моделлю, поверхні зубів плоского 
конічною колеса виконано у вигляді огинаючих площин, дотичних до евольвентних поверхонь 
прямозубого колеса на ділильному циліндрі. 20 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 показаний загальний вигляд 
схеми запропонованої ортогональної циліндроконічної зубчастої передачі, на Фіг. 2 показано 
зуб ведучого циліндричного евольвентного прямозубого колеса 1, до бокової евольвентної 
поверхні якого e на ділильному циліндрі дотична площина р. 

Вказані поверхні e та р торкаються одно одної уздовж твірної ділильного циліндра - лінії ν-ν. 25 

Зубчаста передача містить ведуче циліндричне прямозубе колесо 1 з евольвентними 
боковими поверхнями зубів e та ведене плоске конічне колесо 2 з боковими поверхнями зубів у 
вигляді огинаючих площин р, дотичних до евольвентних поверхонь прямозубого колеса 1 на 
ділильному циліндрі. Осі коліс z1 та z2 перетинаються під прямим кутом. 

Зубчата передача функціонує таким чином. При роботі передачі ведуче колесо 1 30 

обертається з кутовою швидкістю ω1 навколо осі z1. За рахунок зубчастого зачеплення бокові 
евольвенті поверхні e колеса 1 торкаються бокових поверхонь колеса 2 у вигляді огинаючих 
площин p, створюючи точку контакту, і ведене колесо 2 обертається з кутовою швидкістю ω2 
навколо осі z2. 

Впровадження ортогональної циліндро-конічної зубчастої передачі у виробництво дозволить 35 

локалізувати контакт у зачеплені, що дасть можливість знизити чутливість передачі до похибок 
виготовлення та монтажу і підвищити її навантажувальну спроможність.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 40 

Ортогональна циліндроконічна зубчаста передача, яка містить ведуче циліндричне прямозубе 
колесо з евольвентним боковим профілем зубів та ведене плоске конічне колесо, яка 
відрізняється тим, що поверхні зубів плоского конічного колеса виконано у вигляді огинаючих 
площин, дотичних до евольвентних поверхонь прямозубого колеса на ділильному циліндрі. 
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