
 
 

 22از       1صفحه    

 استاندارد داخلي شركت كوليس

 چرخ زنجيرهاي صنعتي
 

 

 فهرست مطالب:

 4 مقدمه

 5 چرخ زنجيرها -1

 5 اصطالحات -1-1

 5 طري دنده زني شدهقاندازه هاي  -1-2

  صطالحاتا -1-2-1

  اندازه ها -1-2-2

  قطر دايره گام -1-2-2-1

  اندازه قطر ساچمه -1-2-2-2

  انهقطر پاي دند -1-2-2-3

  فاصله از روي ميله هاي اندازه گيري -1-2-2-4

  دانه هاي چرخ زنجيرشكل شيار دن -1-3

  صطالحاتا -1-3-1

  هاندازه ا -1-3-2

  فرم حداقل -1-3-2-1

  فرم حداكثر -1-3-2-2

  و قطر سر دندانه  ارتفاع دنده -1-4

  صطالحاتا -1-4-1

  اندازه ها -1-4-2

  ل دندانهپروفي -1-5

  صطالحاتا -1-5-1

  اندازه ها -1-5-2

  عرض دندانه ها -1-5-2-1

   mm 12.7تر و مساوي براي گام كم -1-5-2-1-1

   mm 12.7شتر از براي گام بي -1-5-2-1-2

  اندازه هاي ديگر -1-5-2-2

  لنگي شعاعي -1-6

  لنگي محوري -1-7

  زنجيرقت گام دندانه چرخ د -1-8

  انهتعداد دند -1-9

  س سوراختلران -1-10

  نشان گذاري -1-11
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 مقدمه :

ع مختلف بينـد. جوام در دنياي امروز مساله توليد با الگوي يكسان ، مساله عمده اي است كه هيچ جامعه اي خود را بركنار از آن نمي

د ، خدمات و مكـانات موجوايرند و تالش آنها بر آن است كه با توجه به شـرايط و هركدام با مساله توليد با الگوي يكـسان ، براي بقاي خود درگ

 توليدات را در حد مطلوب فراهم آورند.

صـرفه  وجود مراجع فني كه حاوي استانداردهاي فني ميباشند از نظر كمك به دسترسي سريع و آسان به مشخصـات فنـي ، موجـب

 زايش اطمينان در محاسبات ميگردد.جويي در وقت و نيز از نظر طراحي باعث اف

ن ي و خـارجي ايـبا عنايت به اين موضوع گردآورنده با توجه به بيش از بيســت سال تجربه علمي و عملي ، از بـين مراجــــع داخلـ

و  ISO606-1994د ارجزوه را گردآوري كرده و اقدام به نشــر آن نموده است. الزم به ذكر است كه پايه اصلي محاسبات در اين جزوه اسـتاند

BS228-1994 .ميباشد 

 اميد است اين برگ سبز مشتريان و دانشجويان را در انتخاب چرخ زنجير مورد درخواست ياري نمايد.

 

 شركت كوليس تحقيق و توسعه امور
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 چرخ زنجيرها: -1

 اصطالحات: -1-1

ا تحـت زنجير كه در آن تمام داده هاي چرخ زنجير قيد شـده اسـت. اصـطالحات چـرخ زنجيرهـ اصطالحات اساسي اندازه هاي چرخ

 پوشش داده ميشوند. 1عناوين ذكر شده در شكل 

 

 طري دنده زني شده:قاندازه هاي  -1-2 -2-1

 صطالحات:ا -1-2-1 -3-1

 : 1با توجه به شكل 

 
 (P)گام دندانه 

 )Rd(قطر ساچمه 

 (z)تعداد دندانه 

 (d)قطر دايره گام 

 )fd(قطر پاي دندانه 

 )RM(فاصله از روي پين هاي اندازه گيري 
 

 ندازه ها:ا -1-2-2

 ام:قطر دايره گ -1-2-2-1
d=p/sin(180°/z) 

 رابطه بين قطر دايره گام با تعداد دندانه را نشان ميدهد. 1توجه: پيوست 

 

 اندازه قطر ساچمه: -1-2-2-2

1=dRd 
 نگاه كنيد. 6به شكل 
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 (P)گام دندانه 

 (d)قطر دايره گام 

 )1d(قطر ساچمه 

 )ir(شعاع ساچمه 

 (α)زاويه تماس ساچمه 

 )er(شعاع پهلوي دندانه 

 )ah(ارتفاع دندانه از دايره گام 

 )ad(قطر سر دندانه 

 )fd(قطر پاي دندانه 

 (z)تعداد دندانه 

 ميباشد. 0.00+ , 0.01+محدوده تلرانس مطابق 

 انه:قطر پاي دند -1-2-2-3

1d-=dfd 
 محدوده تلرانس مطابق با جدول زير ميباشد.

 mmحد پايين  mmحد باال  fd( mm(قطر پاي دندانه 

≤127fd 0 0.25 
≤250fd< 127 0 0.3 

>250fd 0 h11* 
 نگاه كنيد. ISO286-2براي كسب اطالعات بيشتر به  *

 

 ي پين هاي اندازه گيري:فاصله از رو -1-2-2-4

 براي تعداد دندانه فرد:
min R=d+dRM 

 براي تعداد دندانه زوج:
min R=d.cos(90°/z)+dRM 
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ي گيرنـد مـندانه  قـرار داندازه  از روي پين هاي  چرخ زنجيرها با تعداد دندانه هاي فرد بايد از روي پين هايي كه مقابل هم در شيار 

 انجام پذيرد.

رار قـيـك مقابـل هـم روي پين هايي كه در شـيار دندانـه هـاي نزد اندازه از روي پين هاي چرخ زنجير ها با تعداد دندانه زوج بايد از

 ميگيرند انجام گيرد.

 محدوده تلرانس براي اندازه از روي پينها مطابق قطر پاي دندانه ميباشد.

 

 دندانه هاي چرخ زنجير: شكلهاي شيار -1-3

 ات:اصطالح -1-3-1

 نگاه كنيد. 6به شكل 

 
 (P)گام دندانه 

 (d)قطر دايره گام 

 )1d(قطر ساچمه 

 )ir(شعاع ساچمه 

 (α)زاويه تماس ساچمه 

 )er(شعاع پهلوي دندانه 

 )ah(ارتفاع دندانه از دايره گام 

 )ad(قطر سر دندانه 

 )fd(قطر پاي دندانه 

 (z)تعداد دندانه 

 

 ندازه ها:ا -1-3-2

ا بـا روش كه با برش يـ گردد. فرم واقعي شيار دندانهمحدوده فرم شيار دندانه ها با حداكثر و حداقل فرمهاي شيار دندانه ها  معين مي

ساچمه  ا منحني نشستمشابه بدست ميايد بايد داراي لبه هاي دندانه از يك فرم بين شعاع لبه حداقل و حداكثر باشد و تركيبي بدون اشكال ب

 شامل زاويه مربوطه باشد.
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 فرم حداقل: -1-3-2-1
(z+2)1max.=0.12d er 

1min.=0.505d ir 

α max.=140˚-(90˚/z) 

 

 فرم حداكثر: -1-3-2-2
+180)2(z1min.=0.008d er 

ri max.=0.505d1+0.069 3√d1 

α min.=120˚-(90˚/z) 

 

 رتفاع دنده و قطر سر دندانه:ا -1-4

 ات:اصطالح -1-4-1

 نگاه كنيد. 6به شكل 

 
 (P)گام دندانه 

 (d)قطر دايره گام 

 )1d(قطر ساچمه 

 )ir(شعاع ساچمه 

 (α)تماس ساچمه زاويه 

 )er(شعاع پهلوي دندانه 

 )ah(ارتفاع دندانه از دايره گام 

 )ad(قطر سر دندانه 

 )fd(قطر پاي دندانه 

 (z)تعداد دندانه 
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 ندازه ها:ا -1-4-2
da max.= d+1.25p-d1 

da min.=d+p(1-(1.6/z))-d1 

 

ا بـه شـود. مطـابق حداقل و حـداكثر فرمهـاي شـيار بكـار گرفتـ : حد باال و پايين قطر سر دندانه ميتواند به طور قراردادي در1نكته 

 محدوديتهاي اعمال شده به حد باالي قطر سر دندانه.

ر بـه از فرمـول زيـ براي تسهيل ساختار فرم شيار دندانه به يك مقياس بزرگ در صفحه طراحي ، ارتفاع دندانه از دايره گـام ميتوانـد

 دست آيد:
ha max.=0.625p-0.5d1+(0.8p/z) 

ha min.=0.5(p-d1) 
طر دايره گام قع دندانه از توجه شود كه حد باالي ارتفاع دندانه از قطر دايره گام متناسب با حد باالي قطر سر دندانه و حد پايين ارتفا

 متناسب با حد پايين قطر سر دندانه ميباشد.

 

 پروفيل دندانه: -1-5

 ات:اصطالح -1-5-1

 نگاه كنيد. 7به شكل 

 
 (bf1)نه عرض دندا

 (bf2 , bf3)عرض كلي دندانه در دنده هاي دو و سه رديفه 

 (rx)شعاع جانبي دندانه 

 (ba)عرض شعاع جانبي دندانه 

 (ra)شعاع كف دندانه 

 (dg)حد باالي قطر ناف دندانه 

 )fd(قطر پاي دندانه 

 (P)گام دندانه 

 (pt)فاصله مركزي دندانه در چرخ زنجيرهاي دو و سه رديفه 
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 (b1)فاصله بين صفحات در چرخ زنجيرهاي دو و سه رديفه حداقل 

 (h2)حداكثر فاصله بين صفحات در چرخ زنجيرهاي دو و سه رديفه 

 

 ندازه ها:ا -1-5-2

 ا:هعرض دندانه  -1-5-2-1

 : 12.7mmتر و مساوي براي گام كم -1-5-2-1-1

 براي چرخ زنجير هاي دو و سه رديفه
bf1=0.93b1 (h14*) 

 

 نجير هاي دو و سه رديفهبراي چرخ ز
bf1=0.91b1 (h14*) 

 : 12.7mmراي گام بيشتر از ب -1-5-2-1-2

 براي چرخ زنجيرهاي ساده
bf1=0.95b1 (h14*) 

 

 براي چرخ زنجير هاي دو و سه رديفه
bf1=0.93b1 (h14*) 

 

 استفاده شود.ا توافق بين توليد كننده و مشتري ممكن است ب 1-1-2-5-1: فرمول داده شده در قسمت 2نكته 

 

 :اندازه هاي ديگر  -1-5-2-2
bf2 , bf3=( number of standards –1) .pt+bf1 (tolerance h14 on bf1) 

 

ba nom=0.06p (for chain numbers 081 , 083 , 084 and 085) 

ba nom=0.13p ( for all other chains ) 

dg=p.cot(180°/z)-1.04.h2-0.76mm 

 

 لنگي شعاعي: -1-6

 ند  :نگي شعاعي بين سوراخ و پاي دندانه ،خوانده شده از ساعت اندازه گيري ، نبايد از حداكثر مقدار زير تجاوز كل
0.0008df+0.08mm, or 0.15mm, 

up to a maximum of 0.76mm . 

 

 لنگي محوري : -1-7

ز ايـري ، نبايـد گخوانده شده از ساعت انـدازه لنگي محوري اندازه گيري شده با رجوع به سوراخ و قسمت تخت  وجه جانبي دندانه ، 

 حداكثر مقدار زير تجاوز كند :
0.0009df +0.08mm, 

up to a maximum of 1.14mm, 

ذيرفتـه پ  0.25mmبراي چرخ زنجيرهاي ساخته شده با جوشكاري ، اگر فرمول باال مقدار كوچكتري را بيان نمايـد ، ممكـن اسـت 

 شود.

 

 زنجير: دانه چرخدقت گام دن -1-8

 دقت گام دندانه چرخ زنجير مهم است و توليد كنندگان چرخ زنجير بايد به جزييات اهميت دهند.
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 تعداد دندانه : -1-9

اره دندانـه هـاي را شـامل مـي شـود ، بكـار مـي رود . شـم 150تـا  9اين استاندارد بين المللي ،تمامي چرخ زنجيرها باتعداد دندانه 

 مي باشند. 114و 95، 76، 57، 38، 25، 23، 21، 19، 17ترجيحي،

 

 تلرانس سوراخ: -1-10

 باشد. H8 بدون توافقات ديگر بين قسمت  توليد و قسمت فروش ، تلرانسهاي سوراخ  بايد 

 

 نشان گذاري : -1-11

 چرخ زنجير ها بايد عاليم زير را داشته باشند:

(a نام سازنده يا عالمت تجاري شركت 

(b تعداد دندانه 

(c جير اختصاصي شماره چرخ زنISO .چرخ زنجير و يا استاندارد معادل ، سازنده 
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 :1پيوست 

 جهت سهولت محاسبات ، براي قطر دايره گام از جدول زير استفاده ميشود. 

 در اين صورت اندازه قطر دايره گام از حاصلضرب عدد ضريب دايره گام در اندازه گام بدست مي آيد.

 ضريب تبديل تعداد دندانه ضريب تبديل تعداد دندانه ضريب تبديل تعداد دندانه ضريب تبديل تعداد دندانه

7 2.3048 43 13.6995 79 25.1531 115 36.6102 

8 2.6131 44 14.0175 80 25.4713 116 36.9285 

9 2.9238 45 14.3356 81 25.7896 117 37.2467 

10 3.2361 46 14.6536 82 26.1078 118 37.5650 

11 3.5495 47 14.9717 83 26.4260 119 37.8833 

12 3.8637 48 15.2898 84 26.7443 120 38.2016 

13 4.1786 49 15.6079 85 27.0625 121 38.5198 

14 4.4940 50 15.9260 86 27.3807 122 38.8381 

15 4.8097 51 16.2441 87 27.6990 123 39.1564 

16 5.1258 52 16.5622 88 28.0172 124 39.4746 

17 5.4422 53 16.8803 89 28.3355 125 39.7929 

18 5.7588 54 17.1984 90 28.6537 126 40.1112 

19 6.0755 55 17.5166 91 28.9720 127 40.4295 

20 6.3925 56 17.8347 92 29.2902 128 40.7478 

21 6.7095 57 18.1529 93 29.6085 129 41.0660 

22 7.0267 58 18.4710 94 29.9267 130 41.3843 

23 7.3439 59 18.7892 95 30.2450 131 41.7026 

24 7.6613 60 19.1073 96 30.5632 132 42.0209 

25 7.9787 61 19.4255 97 30.8815 133 42.3392 

26 8.2962 62 19.7437 98 31.1997 134 42.6574 

27 8.6138 63 20.0618 99 31.5180 135 42.9757 

28 8.9314 64 20.3800 100 31.8362 136 43.2940 

29 9.2491 65 20.6982 101 32.1545 137 43.6123 

30 9.5668 66 21.0164 102 32.4727 138 43.9306 

31 9.8845 67 21.3346 103 32.7910 139 44.2488 

32 10.2023 68 21.6528 104 33.1093 140 44.5671 

33 10.5201 69 21.9710 105 33.4275 141 44.8854 

34 10.8380 70 22.2892 106 33.7458 142 45.2037 

35 11.1558 71 22.6074 107 34.0641 143 45.5220 

36 11.4737 72 22.9256 108 34.3823 144 45.8403 

37 11.7916 73 23.2438 109 34.7006 145 46.1585 

38 12.1096 74 23.5620 110 35.0188 146 46.4768 

39 12.4275 75 23.8802 111 35.3371 147 46.7951 

40 12.7455 76 24.1984 112 35.6554 148 47.1134 

41 13.0635 77 24.5167 113 35.9737 149 47.4317 

42 13.3815 78 24.8349 114 36.2919 150 47.7500 

 

 


