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Τεχνική Ανάγκη: Συγχρονισμός της ταχύτητας περιστροφής ‘’τρελού’’ γραναζιού κιβωτίου συνεχούς 
εμπλοκής με την ταχύτητα περιστροφής της φέρουσας ατράκτου, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή 
σύμπλεξή τους.



Τεχνική Ανάγκη: Συγχρονισμός της ταχύτητας περιστροφής ‘’τρελού’’ γραναζιού κιβωτίου συνεχούς 
εμπλοκής με την ταχύτητα περιστροφής της φέρουσας ατράκτου, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή 
σύμπλεξή τους.

Οι συγχρονιστές λειτουργούν ως 
κωνικοί συμπλέκτες, επιταχύνοντας ή 
επιβραδύνοντας τα εξαρτήματα με το 
μπλέ χρώμα. 



Διατάξεις συγχρονιστών και ομαδοποίηση τους : Τα είδη των συγχρονιστών μπορούν να 
διαφοροποιηθούν και να καταταχθούν με κριτήριο τον αριθμό των κωνικών επιφανείων που 
υλοποιοούν την διαδικασία της σύμπλεξης.

• Συγχρονιστές μονού κώνου:



• Συγχρονιστές διπλού κώνου:



• Συγχρονιστές τριπλού κώνου:



Λειτουργία συγχρονιστών : Η διαδικασία του συγχρονισμού ακολουθεί τα εξής βασικά βήματα:
Το χιτώνιο (sleeve) μετακινείται μέσω της φουρκέτας επιλογής προς το προς σύμπλεξη γρανάζι.
Όσο υπάρχει σχετική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ του χιτωνίου/πλήμνης και του προς επιλογή γραναζιού

δημιουργείται ροπή λόγω ανάπτυξης τριβής μεταξύ των εμπλεκόμενων κωνικών επιφανειών.
Όταν οι γωνιακές ταχύτητες εξισορροπηθούν οι κώνοι ολίσθησης μπορούν να μετακινηθούν περαιτέρω και 
τελικά να εμπλακούν οι όδοντες των πολυσφήνων μεταξύ του χιτωνίου και του γραναζιού.

Ουδέτερη θέση



Αρχικό στάδιο συγχρονισμού



Αρχικό στάδιο συγχρονισμού

Συγχρονισμός



Εμπλοκή συγχρονιστή



‘Εναρξη εμπλοκής ταχύτητας



Πλήρης εμπλοκή ταχύτητας



Υπολογισμός και διαστασιολόγηση συγχρονιστών: Ο υπολογισμός των επιμέρους εξαρτημάτων των 
συγχρονιστών πρέπει να λάβει υπόψην διάφορες παραμέτρους, όπως την απαίτηση μεταφερόμενης ροπής, τα 
διάφορα αδρανειακά φορτία, τις διαφορές περιστροφικών ταχυτήτων που πρέπει να συγχρονιστούν, τις 
χωροταξικές απαιτήσεις του μειωτήρα κ.α.

Δ.Ε.Σ. για την κατάσταση απελευθέρωσηςΦορτίο απελευθέρωσης

Ροπή κώνων τριβής ή συγχρονισμού



Δ.Ε.Σ. για την ανθιστάμενη ροπή εμπλοκής

Ανθιστάμενη ροπή εμπλοκής

Συνθήκη εξασφάλισης εμπλοκής  Tc > Ti

ac: Γωνία κώνου συγχρονιστή
μc: Συντελεστής τριβής κωνικών επιφανειών
Rc: Μέση διάμετρος κώνων
μsl: Συντελεστής τριβής ολίσθησης των επιφανειών
φ:  Γωνία φωλιάς μπίλιας (plunger)
np: Αριθμός plunger
Rsl: Διάμετρος θέσης πολυσφήνων εμπλοκής
β: Γωνία κώνου (chamfer) πολυσφήνων



Συνθήκη ελάχιστης γωνίας κώνου συγχρονιστή
για εξασφάλιση αυτο-απελευθέρωσης

Ισορροπία ροπών συγχρονιστή




