
1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

DƯƠNG VĂN TOÀN NINH 

 

 

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN VÀ 
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BỘ TRUYỀN BÁNH 
RĂNG CYCLOID DÙNG TRONG BƠM ROOT 

 

 

 

T ÓM TĂT LUẬN VĂN THẠC SĨ  KỸ THUẬT 

 

 

 

Đà Nẵng - Năm 2011 

2 

MỞ ĐẦU 

1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Sự phát triển của xã hội nói chung và nền công nghiệp cơ khí 

nói riêng ñặt ra cho chúng ta phải không ngừng nghiên cứu ứng dụng 

nền khoa học và công nghệ ñể ñáp ứng nhu cần thiết của xã hội. 

Trong chế tạo máy, truyền ñộng bánh răng là những cơ cấu ñóng vai 

trò chủ yếu, chúng có những ưu ñiểm là kích thước nhỏ gọn, khả năng 

tải lớn, tỷ số truyền ổn ñịnh, hiệu suất cao, tuổi thọ cao, ñộ làm việc 

tin cậy. Đặc biệt, chúng ñược ứng dụng phổ biến trong các ngành 

công nghiệp như: công nghiệp chế tạo máy bay, trong các dây chuyền 

sản xuất tự ñộng và các hệ thống sản xuất linh hoạt, trong các máy 

nâng hạ, cần cẩu, máy xây dựng, máy thủy lực v.v. 

Hiện nay, bộ truyền bánh răng biên dạng cycloid ñược sử 

dụng khá rộng rãi, tuy nhiên việc tính toán ñộ bền còn ít tài li ệu ñề 

cập ñến. Do vậy việc nghiên cứu xây dựng phương pháp, trình tự 

tính toán ñộ bền bộ truyền, phương pháp gia công cần ñược quan tâm 

nghiên cứu. 

 Với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật, các máy gia công 

chương trình số CNC (Computer Numerical Control) ra ñời, và ứng 

dụng những phần mềm kỹ thuật ñi kèm như phần mềm Ansys dùng 

ñể tính toán và kiểm tra ñộ bền cho bộ truyền nên ñã ñáp ứng ñược 

yêu cầu gia công chế tạo mới hay sửa chữa các chi tiết phức tạp với 

ñộ chính xác cao như các chi tiết bánh răng có biên dạng là ñường 

cong cycloid dùng trong các máy nén khí, máy thủy lực, và cụ thể là 

bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm Root.  

 Chính vì lý do nêu trên, tôi ñã chọn ñề tài nghiên cứu cho luận 

văn cao học của mình là: Nghiên cứu tính toán ñộ bền và công nghệ 

gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm Root. 
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2.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

 Để ñạt ñược mục ñích ñó, ñề tài tập trung nghiên cứu hình dạng 

và thông số hình học, lý thuyết tạo hình, phương pháp tính toán thiết 

kế và công nghệ gia bánh răng biên dạng cycloid dùng trong bơm 

Root. Trên cơ sở ñó, xây dựng tính toán thông số của bộ truyền, 

chương trình gia công trên máy phay CNC của bộ truyền bánh răng 

cycoid dùng trong bơm Root ñạt ñộ chính xác, nhằm ứng dụng vào 

thực tiễn sản xuất cũng như phục vụ cho công tác ñào tạo. 

3.  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU  

Đề tài ñược thực hiện với các nội dung chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết tạo hình biên dạng và mặt răng của bánh 

răng biên dạng cycloid, phương pháp dựng hình các loại bánh răng 

cycloid. 

- Nghiên cứu phương pháp tính toán thiết kế và xây dựng trình 

tự tính toán thiết kế bánh răng. 

- Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm 

Pro/ENGINEER và ANSYS ñể tính toán ứng suất sinh ra trong bánh 

răng. 

-  Nghiên cứu công nghệ gia công bánh răng biên dạng cycloid 

dùng trong bơm Root trên máy phay CNC.  

4.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài thực hiện với những nội dung chủ yếu sau ñây: 

- Nghiên cứu hình dạng, thông số hình học cơ bản, phương 

pháp dựng hình bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm Root. 

- Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm 

Pro/Engineer và ANSYS ñể tính toán và kiểm tra ứng suất tiếp xúc 

trên mặt răng và ứng suất uốn ở chân răng của bánh răng. 

- Nghiên cứu quy trình công nghệ gia công, lập chương trình 
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gia công bánh răng cycloid dùng trong bơm Root trên máy phay 

CNC, nhờ các phần mềm CAD/CAM/CNC. 

5.  Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Đề tài góp phần mang lại ý nghĩa khoa học và thực tiễn như 

sau: 

 - Đưa ra phương pháp xây dựng biên dạng răng, trình tự tính 

toán thiết kế bánh răng cycloid dùng trong bơm Root, phương pháp 

tính toán, kiểm tra ñộ bền uốn và ñộ bền tiếp xúc của bánh răng 

cycloid thông qua phần mềm ANSYS, góp thêm công cụ và phương 

pháp tính toán hỗ trợ công tác thiết kế. 

 - Xây dựng ñược quy trình công nghệ và chương trình gia công 

bánh răng biên dạng cycloid trên máy phay CNC, phục vụ cho nhu 

cầu sản xuất, sửa chữa bộ truyền bánh răng trong bơm Root. 

 - Khai thác khả năng ứng dụng của máy phay CNC. 

6.  CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

 Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn bao gồm 4 chương: 

Chương 1- Tổng quan về bánh răng cycloid 

Chương 2- Phương pháp tạo hình biên dạng  răng cycloid dùng trong 

bơm Root 

Chương 3- Phương pháp tính toán ñộ bền bánh răng biên dạng 

cycloid dùng trong bơm Root  

Chương 4- Công nghệ gia công bánh răng biên dạng cycloid dùng 

trong bơm Root 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ BÁNH RĂNG CYCLOID 

1.1. Tổng quan về bánh răng biên dạng cycloid và bơm Root 

Truyền ñộng cơ khí là cơ cấu dùng ñể truyền chuyển ñộng quay 

giữa các trục hoặc dùng ñể biến ñổi chuyển ñộng trong hầu hết các 

máy và nhiều loại thiết bị khác. Trong ñó, truyền ñộng bánh răng 

ñóng vai trò hết sức quan trọng và hiện ñang ñược sử dụng khá rộng 

rãi trong mọi l ĩnh vực ñáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Trong thời gian qua, bộ truyền bánh răng biên dạng cycloid 

ñược các nhà nghiên cứu quan tâm ứng dụng ngày càng rộng rãi. 

Bánh răng cycloid có những ưu ñiểm nổi bậc như hệ số trượt là hằng 

số và nhỏ hơn trị số lớn nhất của cặp bánh răng thân khai tương ứng, 

áp suất tiếp xúc cực ñại nhỏ vì biên dạng lồi tiếp xúc với biên dạng 

lõm, số răng có thể ít và không có hiện tượng cắt chân răng. Tuy 

nhiên, bên cạnh ñó vẫn còn một số nhược ñiểm như không có khả 

năng dịch tâm, không có khả năng lắp lẫn, góc ăn khớp thay ñổi trong 

quá trình chuyển ñộng nên tải trọng ở ổ trục là tải trọng biến thiên, 

biên dạng cycloid là biên dạng phức tạp nên việc chế tạo gặp nhiều 

khó khăn. Vì những lý do trên mà bánh răng có biên dạng Cycloid tuy 

vẫn ñược dùng nhiều trong kỹ thuật nhưng phạm vi sử dụng còn bị 

hạn chế.  

Hiện nay , bánh răng biên dạng cycloid ñược ứng dụng không 

những trong việc chế tạo vật dụng, kỹ thuật ñộng v.v. mà còn trong 

lĩnh vực cơ khí, trong bơm tăng áp của ñộng cơ Wankel. các loại bơm 

kiểu Root và các loại máy nén khí v.v. Đặc biệt, chúng ñược sử dụng 

rất rộng rãi trong các hộp giảm tốc hành tinh, truyền ñộng với tỷ số 
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truyền lớn, và có kích thước nhỏ gọn. Cấu tạo của bơm Root ñược mô 

tả trên Hình 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    Hình 1.5.  Cấu tạo bơm Root 

 Nguyên lý làm việc của bơm Root ñược mô tả trên Hình 1.6 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Nguyên lý làm việc của bơm Root 

1.2. Các công trình nghiên cứu hiện nay liên quan ñến ñề tài 

 Hiện nay, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm 

nghiên cứu biên dạng cycloid. FAYDOR L. LITVIN, PIN-HAO 

1. Động cơ  

2. Ổ trục  

3. Đường hút 

4. Pistton Root  

5. Đệm che kín 

6. Bánh răng  

7.Van tràn 

8. Buồng hút 

9. Mắt chỉ dầu 

10. Đường dầu về  

11. Đệm che kín kh 

12. Cổng ra  

13. Ổ trục cố ñịnh 
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FENG (1995) nghiên cứu tạo hình và thiết kế bộ truyền bánh răng 

cycloid (trochoidal) ñược ứng dụng trong ñộng cơ Wankel, bơm Root 

và các loại bơm khác. Ta-Shi Lai (2006) nghiên cứu thiết kế và gia 

công, rút ra các phương trình bề mặt của bề mặt cycloid sử dụng lý 

thuyết bao hình và phương trình ăn khớp. P-Y Wang, Z-H Fong and 

H S Fang (2002) nghiên cứu thiết kế và chế tạo biên dạng bánh của 

bơm chân không Root. Trần Xuân Tùy, Bùi Mạnh Tuấn (2010) 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE ñể thiết kế và chế 

tạo bánh răng con lăn sử dụng trong truyền ñộng bánh răng.  

1.3. Nhận xét và kết luận  
Qua nghiên cứu tổng quan về bánh răng biên dạng cycloid. 

Chúng tôi nhận thấy cần thực hiện các nghiên cứu sau ñây: Nghiên 

cứu hình dạng và thông số hình học, lý thuyết bao hình nhằm tạo hình 

biên dạng răng cycloid, phương pháp tính toán thiết kế và công nghệ 

gia công bánh răng biên dạng cycloid dùng trong bơm Root. Đồng 

thời, sử dụng phần mềm Pro/ENGINEER, phần mềm ANSYS ñể tính 

ứng suất uốn chân răng, ứng suất tiếp xúc của bánh răng bơm Root. 

8 

( sin )

(1 cos )
M

M

x a t t

y a t

= −

= −




CHƯƠNG 2 

 PHƯƠNG PHÁP TẠO HÌNH BIÊN DẠNG  RĂNG 

CYCLOID DÙNG TRONG B ƠM ROOT 

2.1. Tổng quan về bộ truy ền bánh răng cycloid dùng trong bơm 

Root 

Vào năm 1860, hai anh em nhà Root là Philander và Francis 

Marion Roots, họ là người ñầu tiên phát minh ra nguyên mẫu bơm khí 

nén và ñược ñặt tên là bơm kiểu Root. Bơm kiểu Root lúc ñó ñược sử 

dụng trong lò thổi nhiệt luyện thép và các lĩnh vực công nghiệp khác. 

Năm 1900, Gottlieb Daimler thiết kế và chế tạo bộ tăng áp cơ khí 

kiểu Root (Super Charger) và ñược cấp bằng sáng chế, chúng ñược 

cải tiến nhiều so với bộ tăng áp nguyên mẫu trước ñây 

(www.mekanizmalar.com). 

Ngày nay bơm Root biên dạng cycloid ñược sử dụng khá rộng rãi 

trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. 

2.2. Phương pháp tạo hình các loại ñường cong cycloid 

2.2.1. Đường cong cycloid 

 Đường cong cycloid là quỹ ñạo chuyển ñộng của một ñiểm 

thuộc ñường tròn, khi cho ñường tròn này lăn không trượt trên một 

ñường tròn khác hoặc trên một ñường thẳng khác. 

 Phương trình tham số ñường cong cycloid: 

  

           (2.1) 

 

2.2.2. Đường cong Epicycloid  

Đường cong epicycycloid hay hypocycloid là tập hợp của một 

ñiểm cố ñịnh trên một ñường tròn, khi nó lăn không trượt bên ngoài 

hoặc bên trong ñường tròn khác. 
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      Hình 2.4. Sự hình thành ñường     Hình 2.5. Sự hình thành ñường 

                     Epycycloid kéo dài                         Hypocycloid kéo dài 

2.2.3. Đường cong Hypocycloid  

 Hình 2.6 và Hình 2.7 minh họa sự tạo hình ñường epicycloid và 

ñường hypocycloid thông thường. 

 

     Hình 2.6. Sự hình thành ñường      Hình 2.7. Sự hình thành ñường 

 Epycycloid thường         Hypocycloid thường 
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2.3. Phương trình của ñường cong cycloid 

2.3.1. Đường Epicycloid kéo dài 

 Phương trình tham số ñường epycycloid kéo dài:  

 

r1( ) sin asin 1+1

r1( ) os acos 1+1

x r r
r

y r r c
r

φ φ

φ φ

= + −

= + −

  
  
  

  
  
  

    (2.10) 

2.3.2. Đường hypocycloid kéo dài 

 Phương trình tham số ñường hypocycloid kéo dài: 

 

r1( ) sin asin 11

r1( ) os acos 11

x r r
r

y r r c
r

φ φ

φ φ

= − − −

= − − −

  
  
  

  
  
  

    (2.11) 

2.4. Lý thuy ết ăn khớp của cặp bánh răng biên dạng cycloid 

2.4.1. Điều kiện ăn khớp 

2.4.2. Biên dạng ñỉnh răng và chân răng 

2.5. Phương pháp tạo hình bánh răng bơm Root sử dụng 

phương pháp bao hình 

2.5.1. Sự ñối tiếp của các biên dạng răng 

 Biên dạng răng của bơm Root là một ñường tròn bán kính ρ1 

tâm tại C; Điểm C cách tâm quay O1 một khoảng bằng a. Cho ñường 

tâm tích roto 1 lăn không trượt trên ñường tâm tích 2 của roto kia. Khi 

ñó, ñiểm C sẽ vạch nên trong hệ tọa ñộ S2 ñường epicycloid thu ngắn; 

hệ tọa ñộ S2 ñược gắn cứng với roto 2.   
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Trên thực tế, các biên dạng ñối tiếp sau ñây ñược thiết kế: (i) cung 

tròn Σ1 bán kính ρ1 là biên dạng răng của roto 1, và (ii) cung Σ2 có là 

ñường cách ñều của ñường cycloid thu ngắn là biên dạng răng của 

roto 2. Các ñường cong Σ1 và Σ2 lần lượt là những biên dạng của ñỉnh 

răng của roto 1 và chân răng của roto 2. 

                         
Hình 2.13. Bơm Root        Hình 2.14. Biên dạng răng của Rotor  

    bơm Root 

 Góc ñỉnh răng của Σ1 của một roto có 2 hoặc 3 thùy lần lượt là 

900 và 600. Các thông số thiết kế theo phương trình sau: 

  
2 2 22 cosr a ar q ρ+ − =         (2.12) 

     q lần lượt bằng  450 và 300  cho loại roto 2 thùy và 3 thùy. 

 

 

 

 

 

 

  a)          b) 

Hình 2.15. Suy ra mối quan hệ giữa các thông số thiết kế 
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2.5.2. Hệ tọa ñộ sử dụng 

 Hệ tọa ñộ di ñộng S1 và S2 lần lượt gắn cứng với roto 1 và roto 

2 (xem Hình 2.16b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (a)       (b) 

Hình 2.16. Hệ tọa ñộ ứng dụng 

2.5.3. Phương trình ăn khớp, ñường ăn khớp 

Phương trình biên dạng răng của roto 1 hai cánh ñược biểu diễn trong 

hệ tọa ñộ S1 (Hình 2.16). Hệ tọa ñộ Sf gắn với thân bơm. 

1 1sin , sinx y aρ θ ρ θ= = +                       (2.13) 

Sử dụng phương pháp ñạo hàm của phương trình ăn khớp, ta có: 

 ( , ) sin( ) sin 0f r aθ ϕ θ φ θ= − − =            (2.14) 

Đường ăn khớp ñược biểu diễn trong hệ Sf : 

( ), ( , ) 011r M r ff f θ θ φ= =       (2.15) 

Với 1,fr r : vectơ vị trị của một ñiểm trên biên dạng trong hệ trục tọa 

ñộ Sf, S1;; 1M f - Ma trận chuyển ñổi từ hệ S1 sang hệ Sf. Từ ñó: 
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sin( ) asin

os( ) acos

sin( ) sin 0

x f

y cf

r a

ρ θ φ φ

ρ θ φ φ

θ ϕ θ

= − −

= − +

− − =







    (2.17) 

2.5.4. Phương trình ñường cong chân răng Σ2 của roto 2 

Phương trình biên dạng Σ2 ñược biểu diễn trong hệ tọa ñộ S2: 

2 21 1, ( , ) 0r M r f θ φ= =           (2.18) 

 Trong ñó: 2r - là vectơ vị trí của một ñiểm trên biên dạng trong 

hệ S2; 21M - ma trận chuyển ñổi từ hệ tọa ñộ S2 sang S1. Từ ñó suy ra: 

2

2

sin( 2 ) asin 2 sin

os( 2 ) acos2 2 os

sin( ) sin 0

x r

y c rc

r a

ρ θ φ φ φ

ρ θ φ φ φ

θ φ θ

= − − +

= − − −

− − =







  (2.19) 

2.6. Giới thi ệu phần mềm Pro/Engineer Wildfire 

Phần mềm Pro/Engineer Wildfire do hãng PTC (Parametric 

Technology Corporation) của Hoa Kỳ xây dựng, ñây là phần mềm 

CAD/CAM viết dưới dạng tham số. Bao gồm các moñun: 

2.6.1. Chức năng thiết kế phác thảo - SKETCH 

2.6.2. Chức năng tạo mẫu thiết kế - PART 

2.6.3. Tạo hình chiếu bản vẽ kỹ thuật - DRAWING 

2.6.4. Chức năng tạo mẫu lắp ráp - ASSEMBLY 

2.6.5. Chức năng gia công - Pro/MANUFACTURING 

2.6.6. Chức năng lập trình ño ñạc chi tiết - Pro/CMM 

2.6.7. Modun Mechanism Design 

2.7. Ứng dụng mềm Pro/Engineer Wildfire và modun 

Mechanism Design ñể dựng hình bánh răng 

2.7.1. Thông số cơ bản của bánh răng cycloid trong bơm Root 
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2.7.2. Trình tự dựng hình bánh răng cycloid bằng phương pháp 

bao hình nhờ phần mềm Pro/ENGINEER và modun 

Mechanism Design 

 Có thể tiến hành dựng hình cặp bánh răng cycloid bằng phương 

pháp bao hình trên phần mềm Pro/Engineer theo trình tự sau: Dựng 

hình cơ cấu chuyển ñộng bao hình � Mô phỏng chuyển ñộng bao 

hình � Dựng bao hình các vết khác nhau của ñường cong ñỉnh răng 

trên bánh 1 vạch nên trên bánh 2: Bao hình này chính là ñường cong 

chân răng của bánh 2. 

2.7.3. Lưu ñồ phân tích ñộng học cơ cấu sử dụng Mechanism 

Design 

2.7.4. Dựng bề mặt ñinh răng và chân răng bằng phương pháp 

bao hình trong modun Mechanism Design của 

Pro/ENGINEER 

Bước 1: Dựng hình ñường cong ñỉnh răng của bánh 2 

Bước 2: Dựng hình phôi bánh răng  

Bước 3: Dựng hình giá ñỡ 

Bước 4: Lắp ráp tạo cơ cấu thực hiện chuyển ñộng bao hình 

 

Hình 2.22. Cơ cấu tạo chuyển ñộng bao hình sau khi lắp ráp 
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Bước 5: Mô phỏng chuyển ñộng của cơ cấu 

Bước 6: Phân tích chuyển ñộng của cơ cấu 

Bước 8: Dựng hình bánh răng  

 

Hình 2.24. Bánh răng cycloid ñược dựng hình hoàn chỉnh 

2.7.5. Tạo mới bánh răng bằng cách thay ñổi tham số 

2.8. Nhận xét và kết luận 

 Chúng tôi ñã nghiên cứu lý thuyết tạo hình bánh răng biên dạng 

cycloid sử dụng trong bơm Root, trình bày phương pháp bao hình ñể 

tạo hình biên dạng và mặt răng của cặp bánh răng, ñề xuất phương 

pháp dựng hình hai mặt răng ñối tiếp sử dụng moñun Mechanism 

Design. Các bánh răng ñược dựng hình theo tham số, cho phép người 

thiết kế nhanh chóng dựng hình lại bánh răng mới với các thông số 

khác nhau.  

 

16 

CHƯƠNG 3 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN BÁNH RĂNG BIÊN 

DẠNG CYCLOID DÙNG TRONG B ƠM ROOT 

3.1.  Phương pháp kinh ñiển trong tính toán truy ền ñộng bánh 

răng 

3.1.1. Các chỉ tiêu tính toán truyền ñộng bánh răng 

 + Tính ñộ bền tiếp xúc theo ñiều kiện [ ]H Hσ σ≤  

+ Tính ñộ bền uốn theo ñiều kiện [ ]F Fσ σ≤  

 + Kiểm nghiệm răng về quá tải 

3.1.2. Xác ñịnh ứng suất uốn ở chân răng  

3.1.3. Xác ñịnh ứng suất tiếp xúc trên răng 

3.2.  Ứng dụng phần mềm ANSYS và Application Pro/Mechanica 

vào việc tính toán ñộ bền bánh răng cycloid 

3.2.1. Giới thiệu về phần mềm ANSYS Version 11 

 ANSYS (Analysis Systems) là một phần mềm sử dụng phương 

pháp Phần tử hữu hạn (FEM) ñể phân tích các bài toán vật lý - cơ học. 

Các mô ñun chính của ANSYS: Môñun “Tiền xử lý” (Preprocessor), 

Môñun “Giải” (Solution), Môñun “Hậu xử lý”(General Postproc). 

3.2.2. Các bước tính toán ứng suất tại một ñiểm của vật chịu tải 

bằng phần mềm ANSYS 

Trình tự thực hiện: Chọn kiểu phần tử ⇒ Khai báo vật liệu ⇒ 

Xây dựng mô hình ⇒ Chia phần tử ⇒ Đặt các ñiều kiện biên ⇒ 

Chọn các yêu cầu khi giải bài toán ⇒ Khai thác kết quả. 

3.2.3. Xây dựng mô hình tính toán ứng suất uốn trên bánh răng 

 Tổng số phần tử: 9653, tổng số nút: 1424 nút, kiểu phần tử: 

Tetrahedron có 4 nút.  

 Số liệu tính toán: Công suất truyền ñộng: N = 0,75kW. Số vòng 

quay n = 3000vòng/phút. Momen xoắn tác dụng: Mx = 2387Nmm, áp 
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suất tác dụng lên bề mặt bơm p = 64mBar = 64.102Pa. Vật liệu chế 

tạo: thép. Moñun ñàn hồi: E = 207GPa = 2,07.1011Pa và hệ số Poát 

xông: ν = 0,3. 

 

Hình 3.6. Mô hình tính ứng suất trên răng 

3.2.4. Trình tự tính toán ứng suất uốn trên bánh răng Cycloid sử 

dụng phần mềm ANSYS 

3.2.4.1. Thao tác trên Pro/Engineer Wildfire Version 5.0 

3.2.4.2. Thao tác trên ANSYS V11 

3.2.5. Phân tích kết quả tính toán ứng suất uốn 

3.2.5.1. Kết quả ứng suất tương ñương 

Giá trị nhỏ nhất nằm tại nút 843 của bánh răng: 

SEQV = 77.10-6MPa 

Giá trị lớn nhất nằm tại nút 1291 của bánh răng: 

SEQV = 8.10-2MPa 
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Hình 3.9. Trường ứng suất tương ñương Von Mises trên răng 

3.2.5.2. Kiểm tra ñộ bền uốn cho răng 

 Ứng suất uốn cho phép (bánh răng làm việc lâu dài bằng thép 

40Cr, tôi cải thiện): [ ] 247F MPaσ � . Ứng suất tương ñương lớn nhất 

tính toán theo ANSYS nằm tại chân răng tương ứng với nút 1291 có 

SEQV = 8.10-2MPa. Kết luận: răng của bánh răng thừa bền. Có thể 

chiều dày răng khá lớn. 

3.2.6. Xây dựng mô hình tính toán ứng suất tiếp xúc trên bánh răng 

 
Hình 3.10. Chia lưới các răng của cặp bánh răng 

 Mô hình tính toán: Phần tử hữu hạn 3D, kiểu phần tử khối 

Tetrahedron có 4 nút. Áp suất trên bề mặt bánh răng phân bố ñều ở 

phía chịu áp suất cao: p = 64mBar = 64.102Pa. Vật liệu chế tạo: thép, 

moñun ñàn hồi: E = 207Gpa = 2,07.1011Pa, hệ số Poát xông: ν = 0,3. 
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Bề mặt lỗ của hai bánh răng coi như là các nút cố ñịnh, chịu momen 

xoắn Mx ngược chiều nhau. Momen xoắn tác dụng lên bộ truyền: Mx 

= 2387Nmm. 

 
Hình 3.11. Mô hình tính ứng suất tiếp xúc trên răng 

Điều kiện biên, tải trọng 

3.2.7. Trình tự tính toán ứng suất tiếp xúc trên bánh răng cycloid 

sử dụng phần mềm ANSYS Version 11 

3.2.7.1. Thao tác trên Pro/Engineer Wildfire Version 5.0 

3.2.7.2. Thao tác trên ANSYS version 11 

3.2.8. Phân tích kết quả tính toán ứng suất tiếp xúc 

3.2.8.1. Kết quả ứng suất tiếp xúc 

 
Hình 3.12. Trường ứng suất tiếp xúc trên răng bánh răng  

tại vùng tiếp xúc 
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Giá trị ứng suất tổng cộng lớn nhất bằng σHmax = 75MPa. 

3.2.8.2. Kiểm tra ñộ bền tiếp xúc cho răng bánh răng 

Ứng suất uốn cho phép với bánh răng làm việc lâu dài bằng 

thép 40Cr, tôi cải thiện bằng 2
480 / 480N mm MPaHσ =   � . Vậy có thể kết 

luận rằng răng của bánh răng thừa bền.  

3.3. Nhận xét và Kết luận 

Trong chương này, chúng tôi ñã xây dựng ñược mô hình tính 

toán ứng suất uốn tại chân răng của răng bánh răng, ứng suất tiếp xúc 

trên bánh răng trong bơm Root; và trình tự tính toán ứng suất uốn ở 

chân răng, ứng suất tiếp xúc ở giai ñoạn làm việc, sử dụng phối hợp 

giữa phần mềm Pro/Eng và phần mềm Ansys. 
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CHƯƠNG 4 

CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG BIÊN DẠNG 

CYCLOID DÙNG TRONG B ƠM ROOT 

4.1.  Các phương pháp gia công bánh răng 

4.1.1.  Phương pháp chép hình (hay ñịnh hình) 

4.1.2.  Phương pháp bao hình (hay lăn răng) 

4.1.3.  Phương pháp gia công áp lực 

4.1.4.  Phương pháp gia công tia lửa ñiện EMD 

4.1.5.  Phương pháp SSM (Sculptured Surface Machining) 

4.2. Giới thi ệu modun MANUFACTURING c ủa phần mềm 

PRO/ENGINEER 

4.2.1.  Các thiết lập cơ bản trong môñun Manufacturing 

4.2.2.  Một số chu trình phay trong môñun Manufacturing 

4.2.3.  Các thông số cơ bản khai báo trong quá trình gia công 

4.2.4.  Lưu ñồ quá trình thiết lập qui trình công nghệ gia công chi 

tiết trên Pro/ENGINEER 

4.3. Giới thi ệu về máy phay BAZ 15 – CNC 

4.3.1.  Giới thiệu một số lệnh cơ bản của ngôn ngữ G-M-Code trên 

máy phay CNC HEIDENHAIN 

4.3.2.  Dụng cụ cắt trên máy phay CNC 

4.3.3.  Các ñặc trưng trong nguyên công phay 

4.3.4.  Chế ñộ cắt khi gia công 

4.4. Lập trình gia công bánh răng Cycloid răng thẳng trên phần 

mềm Pro/ENGINEER 

4.4.1.  Chọn phôi cho bánh răng 

4.4.2.  Gia công thô mặt trên của bánh răng 

4.4.3.  Gia công tinh mặt trên của bánh răng 
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4.4.4.  Gia công thô mặt răng bánh răng 

           

Hình 4.30. Đường chạy dao và mô phỏng quá trình  

gia công thô biên dạng 

Chương trình gia công: 

%phaythobiendangfinal G71    

N1 G30 G17 X-45.0 Y-45.0 Z-24.0    

............................... 

N99999* 

%phaythobiendangfinal G71 

Tổng thời gian gia công: 180 phút/ bánh răng 

Số câu lệnh gia công: 6180 lệnh 

4.4.5.  Gia công tinh biên dạng răng bánh răng 

Chương trình gia công: 

%phaytinhbiendangfinal G71   

N1 G30 G17 X-45.0 Y-45.0 Z-24.0  

............................... 

N99999*  

%phaytinhbiendangfinal G71 

Thời gian gia công: 60 phút/bánh răng 
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 Số lệnh gia công: 3181 lệnh 

 

Hình 4.31. Mô phỏng quá trình    Hình 4.32. Gia công tinh bánh răng 

 gia công tinh mặt răng trên máy phay CNC 3 trục BAZ 15  

Hình 4.3 và hình 4.34 mô tả sản phẩm sau khi gia công hoàn 

chỉnh một cặp bánh răng cycloid dùng trong bơm Root. 

 

Hình 4.33. Sản phẩm sau gia công     Hình 4. 34. Mô hình bơm Root  
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KẾT LUẬN VÀ TRI ỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI 

1. KẾT LUẬN 

 Sau thời gian thực hiện, luận văn ñã hoàn thành ñược các công 

việc sau ñây: 

-  Nghiên cứu lý thuyết tạo hình biên dạng và mặt răng của bánh 

răng biên dạng cycloid dùng trong bơm Root, nghiên cứu các thông 

số cơ bản của bánh răng trong bơm Root, từ ñó xây dựng ñoạn 

chương trình nhằm tính toán các thông số cơ bản của bánh răng, ñề 

xuất phương pháp dựng hình bằng bao hình sử dụng ứng dụng mô 

ñun Mechanism Design và phần mềm Pro/Engineer Wildfire cho các 

loại bánh răng cycloid khác nhau sử dụng trong thực tế. 

- Nghiên cứu phương pháp tính toán thiết kế và xây dựng trình tự 

tính toán thiết kế bánh răng biên dạng cycloid, sử dụng ứng dụng 

Mechanica và phần mềm phần tử hữu hạn ANSYS. 

- Nghiên cứu và xây dựng ñược trình tự gia công, lập chương 

trình gia công, ñồng thời gia công thử nghiệm theo phương pháp 

SSM, cho một cặp bánh răng trụ răng thẳng biên dạng Cycloid trong 

bơm Root trên máy phay CNC 3 trục BAZ 15 tại phòng nghiệm 

CRePA, chương trình PFIEV, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.  

- Bánh răng cycloid ñược dựng hình theo tham số, giúp người 

thiết kế dễ dàng thay ñổi các thông số của bánh răng nhằm dựng hình 

nhanh chóng các bộ truyền bánh răng có thông số khác nhau. Hoàn 

toàn có thể ứng dụng phương pháp bao hình ñề xuất ñể dựng hình cho 

các loại bánh răng như bánh răng trụ tròn răng nghiêng, bánh răng 

nón răng thẳng v.v. Mô hình bánh răng ñược xây dựng, góp phần 

quan trọng trong việc xây dựng chương trình gia công trên máy phay 

CNC và thực hiện các bước tính toán xác ñịnh ứng suất trên phần 

mềm phần tử hữu hạn ANSYS. 
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- Phương pháp và trình tự tính toán sức bền bánh răng cycloid tạo 

thuận lợi cho người thiết kế tính toán và kiểm tra ñộ bền truyền ñộng 

bánh răng cycloid ñược nhanh chóng 

- Bánh răng sau khi gia công bằng phương pháp SSM ñạt ñộ bóng 

và ñộ chính xác yêu cầu. Có thể ứng dụng phương pháp gia công cho 

các loại bánh răng biên dạng cycloid khác nhau trên các máy phay 

CNC 3 và 4 trục, trên cơ sở lựa chọn ñường chạy dao phù hợp. 

2. HƯỚNG PHÁT TRI ỂN CỦA ĐỀ TÀI 
Tuy vậy ñề tài vẫn còn một số vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu phát 

triển: 

- Nghiên cứu lý thuyết về ăn khớp giữa các răng trong quá trình 

ăn khớp của cặp bánh răng cycloid dùng trong bơm Root, cũng như 

tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm vết tiếp xúc. Vấn ñề này hiện 

nay vẫn còn rất ít tài liệu ñề cập ñến. 

- Nghiên cứu xây dựng các biên dạng răng cycloid phiên bản mới 

tối ưu hoá một số ñiều kiện làm việc, chẳng hạn hệ số trượt bé nhất, 

ứng suất uốn bé nhất ở chân răng, vết tiếp xúc trên bánh răng răng 

nghiêng lớn nhất có thể. 

- Nghiên cứu xây dựng, tính toán biến dạng của cặp bánh răng 

cyloid trong bơm Root với sự thay ñổi biên dạng, góc xoắn ñối với 

roto dạng xoắn vít. 

 

 

 


