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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Ứng dụng và sự phát triển của bơm bánh răng nói chung, bơm bánh 

răng trochoid nói riêng ñược biết ñến từ 100 năm qua. Bơm bánh răng là 

một trong những loại máy bơm quan trọng nhất trong ngành công nghiệp. 

Bơm bánh răng có một số ưu ñiểm như bơm xăng dầu, bơm ñược những 

chất có ñộ nhớt cao, những chất dễ cháy nổ, mà các loại bơm thông thường 

khác không thể hút ñược, ñồng thời vận chuyển chất lỏng dễ dàng, êm ái và 

lưu lượng dòng chảy ổn ñịnh. Nhưng trong ñó việc phân tích các mô hình 

hình học, các lực, momen của cặp bánh răng ăn khớp trong bơm trochoidal 

rất phức tạp, do ñó các nghiên cứu tính toán sức bền bơm bánh răng 

trochoidal chưa ñược nghiên cứu sâu. 

Hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ñặc biệt là sự ra 

ñời và ứng dụng máy tính, các chương trình CAD, CAM, CAE  trợ giúp 

thiết kế, các chương trình phần tử hữu hạn như ANSYS, ABAQUS... trợ 

giúp tính toán sức bền ñã ñáp ứng ñược yêu cầu tính toán sức bền các bộ 

truyền bánh răng. 

Với những lý do ñã trình bày tôi chọn ñề tài: “TÍNH TOÁN S ỨC 

BỀN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TROCHOID BẰNG PHƯƠNG 

PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN”  

2. Mục ñích của ñề tài       

- Nghiên cứu lý thuyết ăn khớp của cặp bánh răng trochoid sử dụng 

trong bơm bánh răng nhằm xây dựng phương trình ñường cong trochoid. 

- Nghiên cứu phân tích lực, momen tác dụng khi ăn khớp trong cặp 

bánh răng biên dạng trochoid ăn khớp trong, từ ñó ñề xuất phương pháp 

tính toán ñộ bền và tính toán ñộ bền bơm bánh răng. 

3. Phạm vi và nội dung nghiên cứu 

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

- Tìm hiểu lý thuyết ăn khớp của cặp bánh răng trochoid sử dụng 
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trong bơm bánh răng, xây dựng phương pháp dựng hình ñường cong 

trochoid bằng phương pháp giải tích và phương pháp bao hình. 

- Phân tích lực, momen tác dụng khi ăn khớp trong cặp bánh răng 

biên dạng trochoid ăn khớp trong. Xây dựng phương pháp tính toán ñộ 

bền bộ truyền trochoid sử dụng trong bơm bánh răng. 

- Ứng dụng phần mềm CAD (như PRO/ENGINEER,...) vào việc 

thiết kế hình học bơm bánh răng trochoid. Ứng dụng phương pháp phần 

tử hữu hạn (phần mềm ANSYS hay ABAQUS) ñể tính toán sức bền của 

bơm bánh răng biên dạng trochoid ăn khớp trong. 

4.  Phương pháp nghiên cứu:  

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan, nhằm tổng quan về lý thuyết 

tạo hình và lý thuyết ăn khớp của bánh răng cycloid, từ ñó áp dụng cho 

trường hợp biên dạng trochoid sử dụng trong bơm bánh răng, xây dựng 

mô hình và phương pháp tính toán ñộ bền bộ truyền. 

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

ANSYS hay  ABAQUS ñể tính toán ñộ bền của bơm trochoid. 

5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

 Đề xuất mô hình tính toán ñộ bền bộ truyền trochoid dùng trong 

bơm bánh răng theo phương pháp phần tử hữu hạn, góp phần giúp các 

kỹ sư nhanh chóng tính toán ñộ bền bơm bánh răng với ñộ chính xác 

cao, tận dụng hết khả năng tải của vật liệu. 

6.  Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 

3 chương như sau : 

Chương 1 - Tổng quan về bơm bánh răng trochoid 

Chương 2 -  Lý thuyết ăn khớp và phương trình biên dạng răng 

trochoid 

Chương 3 - Tính toán sức bền của bơm bánh răng trochoid 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ BƠM BÁNH RĂNG TROCHOID 

1.1. Giới thiệu về bộ truy ền bánh răng trong bơm bánh răng 

trochoid   

Trong chế tạo máy, truyền ñộng bánh răng chiếm một vị trí rất 

quan trọng, ñóng vai trò chủ yếu trong hầu hết các máy, có ảnh hưởng 

trực tiếp ñến chất lượng làm việc, an toàn và tuổi thọ của máy. Chúng có 

những ưu ñiểm như: kích thước nhỏ gọn, khả năng tải lớn, tỷ số truyền 

không thay ñổi, hiệu suất có thể ñạt 0,97 – 0,99, tuổi thọ cao và làm việc 

tin cậy.  

Bên cạnh ñó bơm bánh răng nói chung và bơm bánh răng trochoid 

ngày càng ñược phát triển và sử dụng rộng rãi do có nhiều ưu ñiểm như: 

vận chuyển chất lỏng êm ái và ổn ñịnh, khả năng tự mồi cao, lưu lượng 

dòng chảy ổn ñịnh. Đồng thời nó có thể sử dụng bơm những chất có ñộ 

nhớt cao, những chất dễ cháy nổ mà các loại bơm thông thường khác 

không thể hút ñược, những chất lỏng có chứa hạt, bơm thực phẩm. Kết cấu 

của bơm bánh răng trochoid (xem hình 1.1). 

 
Hình 1.1. Bơm bánh răng trochoid 

 Tất cả các bơm bánh răng trochoid gồm hai phần cơ bản với hai biên 
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dạng khác nhau. Một biên dạng là ñường trochoid, và biên dạng kia là bao 

hình bên trong hay bên ngoài. Các máy trocoid ñầu tiên với các bao hình ñối 

tiếp ñược sử dụng trong ñộng cơ hơi nước chuyển ñộng quay.  

Hiện nay, bơm bánh răng trochoid ñược sử dụng phổ biến trong 

các nghành công nghiệp, bơm thủy lực, bơm dầu bôi trơn trong ô tô (xem 

hình 1.2). 

 
Hình 1.2. Bơm bánh răng trochoid sử dụng trong bơm dầu ô tô 

1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt ñộng  

1.2.1. Cấu tạo 

1.2.2.  Nguyên lý hoạt ñộng             

1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài 

Nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu ñã nghiên cứu về sự phát 

triển của răng trochoid.  

I. Ivanovic, G. Devedzic, N. Mitric, S. Cukovic (2010), Error! 

Reference source not found.trình bày những phân tích, tính toán lực và 

moment giữa các bánh răng ăn khớp trong bơm bánh răng. Mục tiêu 

nhằm tìm kiếm một giải pháp tốt hơn cho các vấn ñề liên quan ñến sự 

phân bố tải trọng trong bơm trochoid với các trục cố ñịnh. 
Lozica Ivanovic, Mirko Blagojevic, Goran Devedzic, Yasmina 

Asoul (2010) nghiên cứu lực và momen tác ñộng trên cặp bánh răng của 
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bơm trochoid, nhằm phân tích sự ảnh hưởng của buồng bơm ñến sự phân 

bố tải trọng trên bơm trochoid có trục cố ñịnh, phân tích các áp suất chất 

lỏng tác dụng trên sườn răng của bánh răng. Phương pháp ñược sử dụng 

ñể kiểm tra kết quả phân tích là phương pháp phần tử hữu hạn.   

1.4. Nhận xét và kết luận 

 Qua nghiên cứu tổng quan về bơm bánh răng trochoid, chúng tôi 

nhận thấy rằng cần tiến hành nghiên cứu về hình dạng, thông số hình học 

và phương trình biên dạng của bộ truyền bánh răng trochoid, lý thuyết 

bao hình nhằm tạo hình biên dạng răng của bánh răng trochoid. Trên cơ 

sở ñó xây dựng biên dạng răng và dựng hình cặp bánh răng trochoid trên 

phần mềm Pro/Engineer. 

CHƯƠNG 2 

LÝ THUY ẾT ĂN KHỚP VÀ PHƯƠNG TRÌNH BIÊN D ẠNG 

RĂNG TROCHOID  

2.1.  Ăn khớp Cycloid     

2.1.1. Biên dạng Cycloid 

2.1.1.1. Khái niệm 

2.1.1.2. Phương trình ñường Cycloid 

2.1.2. Biên dạng Epicycloid  

2.1.2.1. Khái niệm 

2.1.2.2. Phương trình ñường Epicycloid 

2.1.3. Biên dạng Hypocycloid 

2.1.3.1. Khái niệm  

2.1.3.2. Phương trình ñường Hypocycloid 
2.1.4. Lý thuyết ăn khớp của cặp bánh răng biên dạng cycloid 

2.1.4.1. Điều kiện ăn khớp 

2.1.4.2. Biên dạng ñỉnh răng và chân răng 

2.2. Phương trình biên dạng răng trochoid 
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2.2.1. Phương pháp xây dựng phương trình biên dạng bằng phương 

pháp bao hình 

2.2.1.1. Hình học răng 

Hình 2.8 chỉ rõ hình học cơ bản sử dụng ñể xác ñịnh biên dạng 

peritrochoid của răng bánh răng trong bơm bánh răng. Oa và ra là tâm và 

bán kính của ñường tròn di chuyển. Ot và rt là tâm và bán kính ñường 

tròn cố ñịnh. Độ lệch tâm e là khoảng cách giữa hai tâm của các ñường 

tròn. Hệ tọa ñộ Oax1y1 tạo nên biên dạng ñược cố ñịnh với tâm của vòn 

tròn di chuyển. Điểm D tạo nên ñường cong trocoid là cố ñịnh với trục x1 

cách ñiểm Oa một khoảng bằng d. Đường thẳng quy chiếu nối tâm Ot và 

tâm Oa và ñi qua ñiểm tiếp xúc của hai ñường tròn (tức là cực ñộng học 

C). Hình dạng giải tích của biên dạng trocoid ñược mô tả trong hệ tọa ñộ 

có gốc nằm tại tâm vòng tròn cố ñịnh và trục xt ñi qua ñiểm tiếp xúc ban 

ñầu giữa hai vòng tròn ñộng học 

 
Hình 2.8. Tạo ra biên dạng perittrochoid chưa hiệu chỉnh và không hiệu chỉnh      

2.2.1.2. Phương trình biên dạng    
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  Trong chuyển ñộng tương ñối của các vòng tròn ñộng học (xem hình 

2.1), ñiểm D sẽ tạo ra ñường cong perittrochoid và ñiểm P sẽ tạo nên ñường 

cong cách ñều. Góc φ  là góc quay của hệ tọa ñộ trochoid, trong khi ñóδ là 

góc tựa giữa ñường thẳng n-n với bán kính vectơ của ñiểm D. Số răng z của 

bánh răng ngoài tương ứng với số lượng buồng bơm.  

      Véctơ bán kính ñiểm tiếp xúc P trong hệ tọa ñộ trocoid có thể ñược 

biểu diễn dưới dạng ma trận theo hệ thức:       
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 Trong phương trình (2.1),λ  là hệ số trochoid xác ñịnh mối quan 

hệ giữa bán kính trochoid và bán kính vòng tròn di chuyển. ezd /=λ , c 

là hệ số cách ñều, xác ñịnh quan hệ giữa bán kính cách ñều và ñộ lệch 

tâm, erc c /=   

       Dựa trên các quan hệ hình học trên hình 1, góc δ có thể ñược xác 

ñịnh bởi phương trình sau: 

                              
z

z

φλ
φδ

)1cos(
)1sin(

arctan
−+

−=   (2.5) 

 

      Hệ tọa ñộ của bao hình Oaxaya tương ứng với tâm của bánh răng 

ngoài. 

 Tổng quát hóa các quan hệ hình học giữa các góc quay của các 

phần tử trong cặp bánh răng trochoid ñược biểu diễn trên hình2.3. Đường 

ăn khớp của bánh răng trochoid ñược xác ñịnh trong hệ tọa ñộ cố ñịnh 

Ofxfyf  có gốc nằm ở tâm vòng tròn ñộng học của ñường trochoid 

( tf OO ≡  ). 
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Hình 2.9.   Minh họa các răng, các buồng, các ñiểm tiếp xúc của răng 

trong bơm gerotor 

       Xuất phát từ phương trình (2.4), nghiệm ñúng với góc 1φ  nằm trong 

khoảng  [ ])2/2(,01 πφ = , véctơ bán kính của ñiểm tiếp xúc Pi trong hệ 

tọa ñộ trochoid có thể viết dưới dạng phương trình ma trận sau ñây: 
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 Phương trình ñược dùng vào việc dụng hình bánh răng trong. 

       Trong phương trình (2.5), iφ  là góc giữa trục xt và trục xi  

                     
1−

+=
zii

ψτφ                    (2.7) 

      Trong ñó, ψ  là góc tham chiếu của chuyển ñộng quay giữa các 

trục xa và xf, trong khi ñó iτ  là góc giữa các trục xi và trục xa  

                
z

i
i

)12( −= πτ                   (2.8) 

     Góc tựa iδ  ñược biểu diễn dưới dạng: 
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)cos(

)sin(
arctan

ψτλ
ψτδ
−−

−=
i

i
i                                  (2.9) 

    Xét ñến mối quan hệ sau: 
                        )sin()1sin( ψτφ −=− iiz                                      (2.10) 

                        )cos()1cos( ψτφ −−=− iiz                                            

 
Hình 2.10. Sơ ñồ ñộng của cặp bánh răng trong bơm trochoid và các 

thông số hình học cơ bản ñối với các ñiểm tiếp xúc Pi và Pi+1 

        Trong hệ tọa ñộ bao hình Oaxaya, véctơ bán kính của ñiểm tiếp xúc 

Pi là     
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       Trong ñó, Mat là ma trận chuyển ñổi từ hệ tọa ñộ trochoid sang hệ tọa 

ñộ bao hình:              

                   























−−
−

−−
=

100

sin
1

cos
1

sin

cos
1

sin
1

cos

γγγ
γγγ

e
zz

e
zz

M at

               (2.12)  
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       Từ phương trình ma trận : 

                
)()( a

Pfa
f

P ii
rMr =               (2.13) 

     Trong ñó Mfa là ma trận chuyển ñổi từ hệ tọa ñộ bao hình sang hệ tọa 

ñộ cố ñịnh : 
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    Phương trình ñường thẳng tiếp xúc của cặp biên dạng ñó tiếp nhận 

ñược như sau: 
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      Từ các phương trình (2.11) ñến (2.15), sử dụng các ngôn ngữ lập 

trình, có thể xây dựng ñường cong biên dạng của bánh răng ngoài. 

2.2.2. Phương pháp xác ñịnh phương trình biên dạng từ các ñiểm tiếp 

xúc 

2.2.2.1.  Hình học răng 

2.2.2.2. Phương trình biên dạng răng       

2.3. Xây dựng biên dạng răng trên phần mềm Pro/Engineer 

2.3.1.  Giới thiệu phần mềm Pro/Engineer     

2.3.1.1.  SKETCH: Thiết kế phác thảo   

2.3.1.2.  PART: Tạo mẫu thiết kế  

2.3.1.3.  ASSEMBLY: Tạo mẫu lắp ráp   

2.3.1.4.  Pro/CMM: Lập trình ño ñạc chi tiết      

2.3.1.5.  Modun Mechanism Design 

2.3.2. Trình tự dựng hình bánh răng trochoid bằng phương pháp bao 

hình nhờ phần mềm Pro/ENGINEER và modun Mechanism Design 

         Thông số cơ bản của bánh răng cycloid trong bơm 
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 Để dựng hình cặp bánh răng troccoid sử dụng trong bơm, chúng 

tôi tiến hành dựng hình bộ truyền với các thông số như sau: 

 6=z , 575.1=λ , mme 56.3= , mmb 46.16= , 95.3=c , và 

mmrs 94.26= . 

2.3.2.1.  Trình tự dựng hình bánh răng trocoid bằng phương pháp bao hình 

nhờ phần mềm Pro/ENGINEER và modun Mechanism Design 

1) Dựng hình biên dạng ñỉnh răng của bánh dẫn 1 dựa trên hệ phương 

trình sau ñây (sử sụng thao tác lệnh Curve và môñun Part)  

          =x )]cos(cos[cos iiii czze δφφλφ −−+  

)]sin(sin[sin iiii czzey δφφλφ +−+= ,  

z = 0  

2) Dựng hình phôi của bánh răng (sử dụng môñun Sketch và môñun Part)  

3) Lắp ráp phôi bánh răng 1 và bánh răng 2 thành cơ cấu nhằm thực 

hiện chuyển ñộng bao hình (sử dụng môñun Assembly). 

4) Thực hiện phân tích ñộng học cơ cấu với chuyển ñộng bao hình 

như sau 

5) Mô phỏng chuyển ñộng bao hình      

6) Dựng hình hai bánh răng 1 và 2 (sử dụng mô ñun Part). 

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

2.3.2.3. Dựng bề mặt ñinh răng và chân răng bằng phương pháp bao 

hình trong modun Mechanism Design của Pro/ENGINEER 

Bước 1: Dựng hình biên dạng răng của bánh 2 (bánh răng trong) 

 Dùng lệnh Curve nhập phương trình biên dạng của bánh răng 

trong  hình 2.10: 

           =x )]cos(cos[cos iiii czze δφφλφ −−+  

            )]sin(sin[sin iiii czzey δφφλφ +−+=  

             z=0 
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 Tiếp theo dùng lệnh Extrude ñể dựng hình bánh răng trong (xem 

Hình 2.14) 

 
Hình 2.13. Biên dạng bánh răng trong 

 
Hình 2.14.  Bánh răng trong 

Bước 2: Dựng hình phôi bánh răng(bánh răng ngoài) 
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Hình 2.15.  Phôi bánh răng ngoài 

Bước 3: Dựng hình giá ñỡ 

 
Hình 2.16.  Giá ñỡ 

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

Bước 5: Mô phỏng chuyển ñộng của cơ cấu 

Bước 6: Phân tích chuyển ñộng của cơ cấu 

Bước 7: Dựng hình bánh răng ngoài 
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 Từ các vết do chuyển ñộng bao hình tạo ta tiến hành dựng hình 

bánh răng ngoài. 

 
Hình 2.18. Biên dạng răng của bánh răng ngoài và bánh răng ngoài 

   
Hình 2.19. Cặp bánh răng sau khi lắp ráp hoàn chỉnh 

2.4. Nhận xét kết luận 

 Trong chương này, chúng tôi ñã nghiên cứu xây dựng phương 

trình biên dạng cycloid nói chung và bánh răng biên dạng trochoid sử 

dụng trong bơm, trình bày phương pháp bao hình ñể tạo hình biên dạng 

và mặt răng của cặp bánh răng biên dạng bánh răng trochoid, phương 

pháp hình học ñể dựng hình biên dạng răng của bánh răng ngoài trong bộ 

truyền. Từ phương pháp bao hình ñể tạo biên dạng trochoid trong bơm 
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bánh răng, chúng tôi ñã ñề xuất phương pháp dựng hình biên dạng, mặt 

răng cho một cặp bánh răng ñối tiếp, trên cơ sở ứng dụng Mechanism 

Design và phần mềm Pro/ENGINEER. 

 Việc dựng hình chính xác bánh răng tạo cơ sở cho các bước kế tiếp 

như phân tích ứng suất uốn và ứng suất tiếp xúc trên các răng bánh răng, 

nhằm kiểm tra ñộ bền của cặp bánh răng trocoid dùng trong bơm. 

   

CHƯƠNG 3 

TÍNH TOÁN SỨC BỀN CỦA BƠM BÁNH RĂNG TROCHOID 

3.1. Tính toán bộ truy ền bánh răng theo phương pháp truyền thống 

3.1.1. Các chỉ tiêu tính toán truyền ñộng bánh răng 

3.1.2. Xác ñịnh ứng suất uốn ở chân răng 

3.1.3. Xác ñịnh ứng suất tiếp xúc trên răng 

3.1.3.1.  Phương pháp tính toán ứng suất tiếp xúc 
3.1.3.2. Ứng suất tiếp xúc trên bề mặt răng trong bơm 

3.1.3.3. Kiểm tra ứng suất tiếp xúc trên bề mặt răng 

3.2. Phân tích tải tr ọng tác dụng lên bộ truyền    

3.2.1.  Mô hình phân tích ứng suất tiếp xúc và áp lực chất lỏng tác 

dụng lên bộ truyền       

3.2.1.1.   Áp lực chất lỏng           

3.2.1.2.   Các lực tiếp xúc         

3.2.2. Mô hình phân tích ứng suất tiếp xúc trên răng bánh răng 

3.2.2.1. Tính toán ứng suất và moment ứng suất       

3.2.2.2.  Ứng suất tiếp xúc lớn nhất   

3.2.2.3.  Các ñặc trưng thể tích       

3.2.2.4.  Đặc tính thể tích và ứng suất tiếp xúc lớn nhất.   

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

vào việc tính toán ñộ bền bánh răng trong bơm trochoid 
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3.3.1. Giới thiệu về phần mềm ANSYS Version 11 

1) Môñun “Tiền xử lý” (Preprocessor):  

2) Môñun “Giải” (Solution):  

3) Môñun “Hậu xử lý” (General Postproc):  

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

phần mềm ANSYS :  

 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. 

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

- Sử dụng phần tử hữu hạn 3D với kiểu phần tử khối (solid), việc 

tạo lưới ñược thực hiện một cách tự ñộng nhờ modun Pro/Mechanical 

của phần mềm Pro/Engineer.  

  Mô hình cơ bản ñược sử dụng trong phân tích cấu trúc ñược áp 

dụng cho cả hai bánh răng trong bơm bánh răng trochoid.  
Điều kiện biên và chia lưới 

 
Hình 3.8.   Mô hình tính ứng suất trên răng bánh trong 
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Trường hợp nguy hiểm nhất về ñộ bền uốn xảy ra tại thời ñiểm bắt 

ñầu của giai ñoạn ñầu tiên tại răng mà buồng tiếp giáp với nó bắt ñầu giai 

ñoạn giãn nỡ, khi ñó các bề mặt răng chịu áp suất, giả sử phân bố ñều 

trên mặt răng. 

 
Hình 3.9.  Bánh răng trong ñược chia lưới   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 3.10.   Mô hình tính ứng suất uốn trên răng bánh răng ngoài 

3.3.4.  Trình tự tính toán ứng suất uốn trên bánh răng cycloid sử dụng 

phần mềm ANSYS 

Quá trình tính toán theo trình tự sau ñây: 

3.3.4.1. Thao tác trên Pro/Engineer Wildfire Version 5.0 
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Xây dựng mô hình 

  Chọn kiểu phần tử 

    Ta chọ kiểu phần tử và vật liệu cho bánh răng trong và răng ngoài 

là như nhau.         

         Chọn phần tử sử dụng kiểu Solid Tetrahedron 3D có 4 nút  

Khai báo vật liệu 

 Vật liệu: Thép; Modun ñàn hồi: E = 207 GPa = 2,07.1011 Pa, hệ 

số poát-xông =0,3. 

Đặt các ñiều kiện biên và tải trọng 

Đặt các ràng buộc là mặt lỗ của bánh răng cố ñịnh (xem Hình 3.8), 

áp suất p trên bề mặt răng: p = 6 MPa, bề mặt lỗ bánh răng chịu momen 

xoắn:Mx = 7.16 Nm. 

Đặt các ràng buộc là mặt ngoài của bánh răng cố ñịnh (xem hình 

3.10), áp suất p trên mặt răng: p=6 MPa. 

Chia lưới và hiệu chỉnh lưới 

.Thiết lập một phân tích phần tử hữu hạn (FEM Analysis) 

Tạo mô hình phân tích phần tử hữu hạn trong Pro/Engineer. Kết 

quả sẽ ñược tạo mô hình phần tử hữu hạn ñược lưu trữ trong 

Analysis1.ans. 

3.3.4.2.  Thao tác trên ANSYS V11 

Mở file trên ANSYS 

Khởi ñộng ANSYS, mở file Analysis1.ans vừa tạo ra từ phần mềm 

Pro/Engineer. 

Chạy ANSYS/Solve ñể giải toán phân tích ứng suất. 

Xem kết quả trên ANSYS 

3.3.5.  Phân tích kết quả tính toán ứng suất uốn 

Sau khi thực hiện tính toán, kết quả tính toán ñược phần mềm 

ANSYS xuất ra dưới dạng bảng. 
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Trường ứng suất tương ñương Von mises trên răng bánh răng ñược 

mô tả trên Hình 3.12 và hình 3.13. 

3.3.5.1.  Kết quả ứng suất tương ñương 
 

 
Hình 3.12. Trường ứng suất tương ñương Von Mises trên răng bánh răng   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Hình 3.13.  Trường ứng suất tương ñương Von Mises trên răng bánh 

răng ngoài 

 

 Đối với ứng suất tương ñương Von Mises: 
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Giá trị lớn nhất tại chân răng của bánh răng trong: 

SEQV = 11.087MPa 

Giá trị lớn nhất tại chân răng của bánh răng ngoài: 

SEQV = 10.132MPa 
3.3.5.2. Kiểm tra ñộ bền uốn cho răng 

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

40Cr, tôi cải thiện có [ ] MPaF 247≈σ  . Ứng suất tương ñương lớn nhất 

tính toán theo ANSYS nằm tại chân răng của bánh răng trong và bánh 

răng ngoài tương ứng là SEQV = 11.087 MPa, SEQV = 10.132MPa. Vậy 

có thể kết luận rằng răng của cặp bánh răng thừa bền. 

3.3.6.  Xây dựng mô hình tính toán ứng suất tiếp xúc trên bộ truyền 

bánh răng  

Chúng tôi tiến hành tính toán ứng suất tiếp xúc trên bề mặt tiếp 

xúc của hai răng tại vị trí tiếp xúc như trên Hình 3.11. Để ñơn giản cho 

bài toán tính toán ứng suất, có thể xem như áp suất trên bề mặt bánh răng 

phân bố ñều ở phía chịu áp suất cao. Áp suất tác dụng lên bề mặt bơm: p 

= 6M Pa. Vật liệu chế tạo bánh răng là thép, có modun ñàn hồi: E = 207 

GPa = 2,07.1011 Pa, hệ số poát-xông: =0,3.. Bề mặt lỗ của bánh răng 

trong và mặt ngoài của bánh ngoài coi như là các nút cố ñịnh, chịu 

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

Mx = 7.16 Nm. 
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Hình 3.14. Các vị trí tiếp xúc trên bề mặt của hai răng 

3.3.7. Trình tự tính toán ứng suất tiếp xúc trên cặp bánh răng Cycloid 

sử dụng phần mềm ANSYS 

3.3.7.1.  Thao tác trên Pro/Engineer Wildfire Version 5.0 

Khai báo vật liệu 

Vật liệu: Thép; Môñun ñàn hồi: E = 207 GPa = 2,07.1011 Pa, hệ số poát-

xông: =0,3 

Đặt các ñiều kiện biên và tải trọng 

Đặt các ràng buộc trên hai bề mặt lỗ của bánh răng trong và mặt 

ngoài của bánh răng ngoài là cố ñịnh (xem hình 3 .18), ñặt áp suất p trên 

bề mặt răng: p =6 MPa. Bề mặt lỗ hai bánh răng chịu momen xoắn: Mx = 

7.16 Nm ngược chiều nhau. 

Đặt ràng buộc tiếp xúc trên hai bề mặt răng 

Chia lưới và hiệu chỉnh lưới  

Thiết lập phân tích phần tử hữu hạn 

Tạo mô hình phân tích phần tử hữu hạn trong Pro/Engineer. Kết 

quả ñược lưu trữ trong Analysis1.ans 
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Hình 3.15.    Mô hình tinh toán bộ truyền bánh răng 

                

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Cặp bánh răng ñược tạo lưới 

3.3.7.2.  Thao tác trên ANSYS V11 

3.3.8. Phân tích kết quả tính toán ứng suất tiếp xúc 
3.3.8.1. Kết quả ứng suất tiếp xúc 

Hình 3.18 trình bày trường ứng suất tiếp xúc tổng cộng trên bề mặt 

tiếp xúc của hai bánh răng trong bơm bánh răng trochoid. 

Giá trị ứng suất tổng cộng bằng Hmax=11.429MPa 
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3.3.8.2. Kiểm tra ñộ bền tiếp xúc cho răng bánh răng 

Ứng suất VON MISES lớn nhất:Sigma =11.429 Mpa 

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

40Cr, tôi cải thiện bằng[ ] MPammNF 480/480 2 =≈σ  . Vậy có thể 

kết luận rằng răng của bánh răng ñảm bảo ñiều kiện về ñộ bền tiếp xúc. 

 
 

Hình 3.18 .Trường ứng suất tiếp xúc trên răng bánh răng tại vùng tiếp xúc 

3.4. Nhận xét kết luận 

 Trong chương này, chúng tôi trình bày phân tích các mô hình hình 

học, ñộng học tổng quát của bánh răng trochoidal áp dụng cho tất cả các 

răng của bơm trochoid tại thời ñiểm ăn khớp bất kỳ.  

       Đồng thời, 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 bánh răng trochoid và trình tự tính toán ứng uốn ở chân răng, 

ứng suất tiếp xúc ở giai ñoạn làm việc, sử dụng phối hợp giữa phần mềm 

Pro/Engineer và phần mềm ANSYS. 
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KẾT LUẬN VÀ TRI ỂN VỌNG ĐỀ TÀI 

 

KẾT LUẬN 

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

sau ñây: 

- Nghiên cứu lý thuyết về ñường cong cycloid, và phần ñường cong 

cycloid sử dụng tạo biên dạng bánh răng trong bơm bánh răng trochoid. 

- Nghiên cứu về lý thuyết tạo hình và ăn khớp, xây dựng phương 

trình biên dạng . bánh răng trong bơm trochoid. 

- Phương pháp và trình tự dựng hình bánh răng và bộ truyền bánh 

răng trong bơm trochoid sử dụng phần mềm Pro/Engineer. 

- Xây dựng ñược mô hình và trình tự tính toán ñộ bền bộ truyền bánh 

răng trong bơm trochoid. Ứng dụng phần mềm ANSYS và Application 

Pro/Mechanica vào việc tính toán ñộ bền bánh răng trong bơm trochoid 

TRIỂN VỌNG ĐỀ TÀI 
 Từ kết quả ñạt ñược cần nghiên cứu sâu hơn có thể ñược tiến hành 

nhằm phát triển mô hình ñể xác ñịnh các thông số hình học tối ưu của 

răng trochoid, theo hướng giảm ứng suất tiếp xúc thấp nhất, và xét ñến 

ứng suất liên quan ñến chức năng và các áp dụng thực tế.  

Đề xuất mô hình tính toán ñộ bền bộ truyền trochoid dùng trong 

bơm bánh răng theo phương pháp phần tử hữu hạn, góp phần giúp các kỹ 

sư nhanh chóng tính toán ñộ bền bơm bánh răng với ñộ chính xác cao, 

tận dụng hết khả năng tải của vật liệu. 

 


