HELICAL

Fikirleri Harekete Geçiren Ürünler, Üniversal Mafsallar
Üniversal Mafsallarda Yeni Bir Bak›ﬂ Aç›s›
HELI-CAL Flexure’l› U-mafsallar
Hassas Çal›ﬂma Karakteristikleri Sa¤lar
Üniversal mafsallar, genellikle paralel olmayan ancak
eksenleri kesiﬂen döner miller aras›ndaki mekanik
ba¤lant›d›r. “U-mafsallar” tork iletir.
U-mafsallar, büyük bir aç›sal kaç›kl›¤›n kontrol edilmesi
gereken birçok uygulama alan›nda kullan›lmaktad›r.
Tipik uygulamalar; eklemli mekanizmalar, g›da iﬂleme
ekipmanlar›, pahal› diﬂli kutular› yerine ve motor
pozisyonunun tahrik edilen ünitenin merkezinden aç›sal
olarak hareket farkl› oldu¤u pozisyonlardaki çal›ﬂmalar
için uygundur.

Kardan U-Mafsal

U-mafsallar›n en eski ve en yayg›n tipi Kardan veya
Hooke tipi mafsal olarak adland›r›l›r. Çapraz biçimli bir
ara parça ile birbirine ba¤lanan göbekli kelepçelerinden
oluﬂmaktad›r. Bu popüler U-mafsallar daha çok otomotiv
uygulamalar›nda kullan›lmaktad›r. Bu tür u-mafsallar
birçok farkl› parçadan oluﬂtu¤u için, oynak parçalar
genellikle ya¤lanmal›d›r; ve mafsal aﬂ›nmaya u¤rad›¤›
için, gevﬂeklik miktar› veya mafsal›n kendi içindeki boﬂluk
kendili¤inden büyümektedir. Bir Kardan u-mafsal’›
ya¤lasan›z bile periyodik bak›m
gerektirmektedir ve ya¤ s›zd›rabilir.
Performans aç›s›ndan, Kardan u-mafsallar
minimum radyal yük oluﬂturarak nispeten
yüksek torklar iletir. Fakat, tasar›m olarak bu
u-mafsallar paralel kayma ve eksenel
kaç›kl›klar› karﬂ›layabilme yetisine sahip
de¤ildir. Kardan tipleri ayr›ca, sürücü
sistemlerine “sabit olmayan h›zda dönme”
olarak bilinen bir olgu olan dönme çeliﬂkisini
beraberinde getirir.

Dönme Ekseni
Aç›sal Kaç›kl›k

HELI-CAL Flexure
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“HELI-CAL Flexure” genellikle yayg›n
u-mafsallar›n verebildiklerinden fazlas›n› veren,
ileri düzey ve benzersiz bir u-mafsal
çözümüdür. Helical u-mafsal 5° üzerindeki
aç›sal kaç›kl›klar› karﬂ›layabilecek gerçek bir
flexure d›r. Belirli durumlarda 90°ye kadar
aç›sal kaç›kl›klar› karﬂ›layabilir. Bu tip bir
u-mafsal, eksenel ve paralel kaç›kl›klar› da
karﬂ›layabilir.

Helical flexure u-mafsallar›n en s›k
uygulamalar›ndan biri 90° konik diﬂli kutusunun direkt
olarak yerini almas›d›r. Diﬂli kutular› pahal›d›r ve
genellikle diﬂli yüzeyleriyle yataklar› birleﬂtirmek için
ya¤lama gerektirir. Bu diﬂli kutusunu bak›m
gerektirmeyen bir Helical flexured u-mafsal ile
de¤iﬂtirmek, hem ilk al›ﬂ fiyat›, hem de bak›m masraflar›
aç›s›ndan para kazand›rabilir. Flexure’l› u-mafsallar birçok
yerde yarar sa¤layabilir – örne¤in: uzay araçlar›
endüstrisinde, elektrik cihazlar›nda, elektronikte, kontrol
mekanizmalar› ve sürücülerde, medikal ve optik
cihazlarda, dikiﬂ makinelerinde, alet ekipman›nda ve
tekstil makinelerinde.
Her bir HELI-CAL Flexure’›n performans kapasitesi 6 ana
özellikle belirlenmektedir: flexure d›ﬂ çap›, iç çap, bobin
kal›nl›¤›, malzeme, bobin say›s› ve bobin baﬂlang›c›
say›s›. Bu 6 ana özelli¤i de¤iﬂtirerek, u-mafsallar›n tork
kapasiteleri, aç›sal ve paralel kaç›kl›k kabiliyetleri,
burkulma ve yanal e¤ilme oranlar› belirli özellikler ve
gereksinimlere uyacak ﬂekilde de¤iﬂtirilebilir.

Helical U-mafsallar, belli özellikler ve/veya
gereksinimleri karﬂ›layacak ﬂekilde yap›labilmektedir.
Bobin geniﬂliklerine dikkat ediniz.
Bu flexured u-mafsal› kullanarak, tasar›mc›/kullan›c› ﬂu
ﬂekilde yarar sa¤lar;
¬ Malzeme seçenekleri
¬ S›n›rs›z uç ekleme seçenekleri
¬ Optimize edilmiﬂ kaç›kl›k karﬂ›lama ve tork kapasiteleri
¬ Çok çeﬂitli burkulma ve yanal e¤ilme oranlar›
¬ Hem manual hem de motor-sürücülü uygulamalarda
çal›ﬂabilme yetene¤i
¬ Sabit h›z
Ek avantaj olarak, flexure’l› u-mafsallar aﬂa¤›daki olumsuz
özelliklere sahip de¤ildir;
¬ Gevﬂeklik
¬ Oynak parçalar
¬ Bak›m ve ya¤lama gereksinimi
¬ Limitli kapasite ve ölçüler
¬ Limitli aç›sal kaç›kl›k kapasitesi
Tasar›mc›/Kullan›c› bir kere Helical’e cihaz›, makinesi yada
ekipman› için performans gereksinimlerini belirttikten
sonra, beklentilerini karﬂ›layacak yada aﬂacak özel bir
flexure tasar›m› geliﬂtirilir. Komﬂu ekipmanlarla güvenli
ﬂekilde ara-yüz sa¤layabilmek için özel ek parça özellikleri
de belirtilebilir. Sonuç ise müﬂterinin uygulamas› için
entegre bir parça olarak çal›ﬂan yeni bir HELI-CAL
flexure’l› u-mafsald›r.
HELI-CAL flexure’l› u-mafsallar müﬂteri uygulamalar› için
özel olarak yap›l›r ve müﬂterinin belirledi¤i gereksinimleri
baﬂlang›ç noktas› olarak al›r. Bitmiﬂ ürün ise cihaza,
makineye veya ekipmana birebir uyan bir HELI-CAL
flexure’l› u-mafsald›r.
Helical Products Company, benzersiz HELI-CAL Flexure’›
sayesinde birçok u-mafsal gereksinimini karﬂ›lar.
Uygulama ister küçük bir aç› gerektirsin - 5°’den biraz
daha fazla- ister 90°lik bir büküme ihtiyaç duysun,
Helical’in bir “flexure” cevab› vard›r. Bu “cevap”, inan›lmaz
bir özellik yelpazesine sahip olan s›n›rs›z
HELI-CAL Flexure’lar› kullan›r. Art›k, u-mafsallar için
“tek bir boyut, bütün uygulamalara uyar” yaklaﬂ›m›na
gerek kalmaz. H

