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“Quanto tempo durará a minha
roda dentada impressa?”
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uanto tempo durará a minha roda
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questão, a igus acabou de desenvolver a ferramenta de cálculo de duração de
vida para as suas rodas dentadas impressas
IQ)RSTSP¸QIVSHIIPIZEHEperformance
para sinterização a laser iglidur I3. Com a nova
ferramenta online, o utilizador obtém em seKYRHSWEHYVE±SHIZMHEI\EXEHETI±EVIsistente ao desgaste.
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dentadas são utilizadas para alterar o binário e a velocidade ao longo de um ou mais
estágios. Uma vez que são frequentemente
necessárias rodas dentadas com dentados
GSQTPI\SW UYI RS TSHIQ WIV TVSNIXEHEW
WIQ ENYHE E MKYW HIWIRZSPZIY S GSRǻKYVEdor de rodas dentadas há dois anos. No ano
TEWWEHSIWXIJSMI\TERHMHSGSQEGETEGMHEHIHIGSRǻKYVEVSTEVHIVSHEWHIRXEHEW*Q
apenas alguns passos, o utilizador introduz
EWIWTIGMǻGE±ÀIWHEVSHEHIRXEHEHIWINEHE
XEMW GSQS S Q¾HYPS S RÅQIVS HI HIRXIW E
largura e o diâmetro interior do furo e um moHIPS ) ³ EYXSQEXMGEQIRXI I\MFMHS I TSHI
WIVI\TSVXEHSGSQSYQǻGLIMVS8*5&SGEVVIKEV S ǻGLIMVS RS WIVZM±S HI MQTVIWWS )
HE MKYW LXXT[[[MKYWTX)TVMRXWIVZMGIƹ
[[[MKYWTX)TVMRXWIVZMGI ³ TSWW¸ZIP IRcomendar de imediato à igus a roda dentada
GSRǻKYVEHEJEFVMGEHERSQEXIVMEPHIWMRXIVMzação a laser iglidur I3 com elevada duração
HIZMHE*QETIREWXV´WTEWWSWIWXEJSVRIGI
ao utilizador valores concretos quanto à duração de vida do par de rodas dentadas.

OBTENHA A DURAÇÃO DE VIDA
PRECISA EM APENAS 3 PASSOS
No 1.º passo o utilizador terá que introduzir o
RÅQIVS HI HIRXIW E PEVKYVE I S Q¾HYPS HS
par de rodas dentadas. Aqui, o cliente pode
escolher entre rodas dentadas em iglidur I3,
metálicas ou de outro plástico. No 2.º passo
a ferramenta pede a velocidade e o binário
da roda dentada grande ou da pequena, conWSERXISWZEPSVIWHMWTSR¸ZIMWHEWVSHEW4}
passo determina o ciclo de operação da roda
dentada impressa, o modo de operação, a
temperatura ambiente e o fator de seguran±E(SQFEWIRSWTEV¬QIXVSWIWTIGMǻGEHSW
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Figura 1. A duração de vida das rodas dentadas impressas em 3D e resistentes ao desgaste é agora calculada
em segundos, com a nova ferramenta online +SRXIMKYW,QF-

a nova ferramenta online consegue determinar a duração de vida da roda dentada
impressa em 3D, em segundos. Isto permite
uma previsão das operações de manutenção.

RODAS DENTADAS IMPRESSAS
CONVENCEM EM TESTES
DE LABORATÓRIO
O plástico de elevada performance iglidur I3
para sinterização a laser foi desenvolvido especialmente para a produção de peças resistentes ao desgaste. O material é resistente à
abrasão e muito durável, como demonstrado

Em apenas três passos
esta fornece ao utilizador
valores concretos quanto
à duração de vida do par
de rodas dentadas.
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testes da empresa, com 3800 metros quadrados. Neste teste submetemos uma roda dentada fabricada em iglidur I3, uma roda dentada moldada por injeção em POM e uma roda
dentada maquinada em POM a um teste com
YQESWGMPE±SHI}EYQEZIPSGMHEHIHI
QWIYQFMR«VMSHI3Q8SHEWEWVSdas dentadas tinham 30 dentes e uma largura
HIQQ*RUYERXSEVSHEHIRXEHEQSPHEHE
TSVMRNI±SIQ542JEPLSYET¾WETIREW
ciclos e a roda dentada maquinada em POM
partiu após 12 500 ciclos, a roda dentada de
iglidur I3 suportou cerca de 20 000 ciclos.
A ferramenta de cálculo de duração de
vida de rodas dentadas pode ser utilizada graXYMXEQIRXIIQ[[[MKYWTXKIEVI\TIVX M
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