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Ko∏a z´bate, jako elementy maszyn przenoszàce
najcz´Êciej zmienne wartoÊci momentów obroto-
wych, nara˝one sà mi´dzy innymi na dzia∏anie na-
pr´˝eƒ zginajàcych u podstawy z´ba. Napr´˝enia
zginajàce kwalifikowane sà jako najbardziej dotkliwe
w skutkach podczas eksploatacji kó∏ z´batych, gdy˝
powodujà z∏amanie z´ba.

Parametrem geometrycznym zawierajàcym w sobie
informacje o odpornoÊci z´ba na napr´˝enia zginajàce
jest wspó∏czynnik kszta∏tu z´ba YF, którego wartoÊç
liczbowa powinna byç jak najmniejsza. W obliczeniach
wspó∏czynnika kszta∏tu z´ba najwi´ksze znaczenie
majà dwie wielkoÊci geometryczne: hFe – rami´ mo-
mentu gnàcego dla napr´˝enia u podstawy z´ba
w przypadku przy∏o˝enia si∏y w zewn´trznym punkcie
jednoparowego przyporu, SFn – gruboÊç stopy z´ba
w przekroju obliczeniowym mierzona po ci´ciwie.
WysokoÊç ramienia momentu gnàcego hFe, jak i gru-
boÊç stopy z´ba w przekroju obliczeniowym SFn za-
le˝na jest od przyj´tej metody obliczeƒ. W prezen-
towanej pracy stosowana jest metoda B wg normy
ISO 6336.

Wed∏ug tej metody gruboÊç stopy z´ba SFn jest
miarà odcinka wyznaczonego przez dwa punkty,
w których styczne do krzywej przejÊciowej nachylone
sà do osi z´ba pod kàtem 30o. Liczne badania w∏asne
autorów wskazujà, ˝e w przypadku krzywej przejÊ-
ciowej jednoelementowej, napr´˝enia zginajàce
u podstawy z´ba osiàgajà wartoÊci maksymalne
w miejscu, w którym mierzona jest gruboÊç stopy
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z´ba SFn. W tym samym miejscu wyst´pujà pierw-
sze mikrop´kni´cia przy stopie z´ba i dalszy wzrost
szczeliny a˝ do osiàgni´cia d∏ugoÊci krytycznej, po-
wodujàcej z∏amanie z´ba. Istotnym czynnikiem wp∏y-
wajàcym na obni˝enie napr´˝eƒ zginajàcych b´dzie
tu promieƒ krzywej przejÊciowej ρF w przekroju obli-
czeniowym.

W przypadku krzywej przejÊciowej wieloelemen-
towej z protuberancjà (z podci´ciem), gruboÊç stopy
z´ba SFn b´dzie mniejsza w porównaniu z gruboÊcià
stopy z´ba o krzywej przejÊciowej jednoelemento-
wej. Mniejsza gruboÊç stopy z´ba powoduje wzrost
wspó∏czynnika kszta∏tu z´ba YF, a tym samym wzrost
napr´˝eƒ zginajàcych, przyczyniajàcych si´ do pow-
stawania p´kni´ç u podstawy, prowadzàcych do z∏a-
mania z´ba.

Kszta∏towanie krzywej przejÊciowej u podstawy
z´ba jest zatem wa˝nym etapem w projektowaniu
kó∏ z´batych i powinno byç poprzedzone szerokà
analizà geometrycznà i wytrzyma∏oÊciowà z zastoso-
waniem metod numerycznych.

W dalszej cz´Êci pracy zostanie przedstawiony
fragment analizy wp∏ywu promienia krzywej przejÊ-
ciowej na wartoÊç napr´˝eƒ zginajàcych, wyzna-
czonych w przekroju obliczeniowym SFn.

Charakterystyka przedmiotu badaƒ
Przedmiotem badaƒ by∏y ko∏a z´bate tworzàce

przek∏adni´ power shift. Schemat kinematyczny prze-
k∏adni przedstawiono na rys. 1.

Struktura wewn´trzna rozpatrywanej przek∏adni
zawiera 12 kó∏ z´batych tworzàcych 7 par, 5 wa∏ków,
3 sprz´g∏a biegowe i 2 sprz´g∏a kierunkowe.
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Analizie geometrycznej i wytrzyma∏oÊciowej (pod
wzgl´dem wytrzyma∏oÊci na zginanie) poddano ko∏a
z´bate o nast´pujàcych parametrach geometrycz-
nych:

z1=34, m=5,973, x1=0,012,
z2=29, m=6,458, x2=0,178,
z3=34, m=5,973, x3=0,165,
z4=29, m=6,458, x4=0,149,
z5=52, m=5,973, x5=0,177,
z6=40, m=6,339, x6=0,184,
z7=38, m=5,973, x7=0,172,
z8=44, m=6,317, x8=0,264,
z9=50, m=6,339, x9=0,141,
z10=26, m=6,246, x10=0,242,
z11=31, m=6,246, x11=0,297,
z12=49, m=6,246, x12=0,130,

Kàt zarysu dla wszystkich kó∏ z´batych przyjmuje
jednakowà wartoÊç i wynosi α0 = 25°.

Rozpatrywano ko∏a z´bate o dwóch rodzajach krzy-
wych przejÊciowych przedstawionych na rys. 2.

Punkt G na rys. 2 oznacza punkt graniczny, w którym
styka si´ krzywa przejÊciowa stopy z´ba z poczàt-
kiem ewolwenty. Promieƒ rG jest promieniem gra-
nicznym. GruboÊç stopy z´ba w przekroju oblicze-
niowym oznaczono przez SFn, natomiast promieƒ
krzywej przejÊciowej w tym˝e przekroju – symbo-
lem ρF.

Parametry geometryczne z´ba
 a napr´˝enia zginajàce

Jednà z podstawowych wielkoÊci wp∏ywajàcych
na wartoÊç liczbowà napr´˝eƒ zginajàcych jest
wspó∏czynnik kszta∏tu z´ba [1, 2, 3] obliczany wed∏ug
wzoru:

(1)

Niektóre parametry wyst´pujàce we wzorze (1) jako
wielkoÊci geometryczne zosta∏y przedstawione na
rys. 3. Przyj´te oznaczenia na rys. 3 okreÊlane sà jako:
Fn – si∏a obcià˝ajàca zàb i dzia∏ajàca na kierunku

stycznym do ko∏a zasadniczego, przy∏o˝ona w zew-
n´trznym punkcie jednoparowego przyporu, αFen – kàt
przy∏o˝enia si∏y, hFe – rami´ momentu gnàcego dla
napr´˝enia u podstawy z´ba w przypadku przy∏o˝enia
si∏y w zewn´trznym punkcie jednoparowego przy-
poru, SFn – gruboÊç stopy z´ba w przekroju oblicze-
niowym mierzona po ci´ciwie, γe – wielkoÊç kàtowa
pomocnicza zwiàzana ze Êrednicà okr´gu przecho-
dzàcego przez punkt przy∏o˝enia si∏y, ρF – promieƒ
krzywej przejÊciowej w przekroju obliczeniowym,
który jest tu parametrem zmiennym, wp∏ywajàcym
na wartoÊç liczbowà napr´˝eƒ zginajàcych σF.
Wzór (1) zawiera jeszcze dwie wielkoÊci, które nie
mogà byç pokazane na rys. 3. Sà to: mn – modu∏
normalny oraz αn – kàt przyporu normalny na walcu
podzia∏owym.

Promieƒ krzywej przejÊciowej ρF w przekroju obli-
czeniowym, zgodnie z normà ISO 6336 [3], b´dzie
wyznaczony wed∏ug wzoru:

(2)

Rys. 1. Schemat kinematyczny 6-biegowej przek∏adni power
shift

Rys. 2. Rodzaje krzywych przejÊciowych: a) jednoelementowa,
b) wieloelementowa z protuberancjà (z podci´ciem)

Rys. 3. Przekrój obliczeniowy stopy z´ba SFn wed∏ug metody B
ISO 6336
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TABELA I. Krzywa przejÊciowa bez protuberancji, para z´bata:
z1/z5

 Ko∏a z´bate: Promieƒ krzywej Napr´˝enia
z1, z5 przejÊciowej, mm zginajàce, MPa

ρfp , mm ρF1 ρF5 σF1 σF5

0,20 m 2,1839 1,9833 356 379
0,25 m 2,6771 2,2011 342 361
0,30 m 2,8714 2,4229 330 344
0,35 m 3,0695 2,6483 318 330
0,40 m 3,2714 2,8777 307 316
0,45 m 3,4774 3,1109 296 304
0,50 m 3,6876 3,3483 286 292

TABELA II. Krzywa przejÊciowa z protuberancjà, para z´bata:
z1/z5

 Ko∏a z´bate: Promieƒ krzywej Napr´˝enia
z1, z5 przejÊciowej, mm zginajàce, MPa

ρfp , mm ρF1 ρF5 σF1 σF5

0,20 m 2,4934 1,9864 366 389
0,25 m 2,6836 2,2042 352 371
0,30 m 2,8774 2,4256 339 354
0,35 m 3,0749 2,6508 327 339
0,40 m 3,2764 2,8799 316 325
0,45 m 3,4820 3,1129 305 313
0,50 m 3,6917 3,3500 295 301

TABELA III. Krzywa przejÊciowa bez protuberancji, para z´-
bata: z10/z12

 Ko∏a z´bate: Promieƒ krzywej Napr´˝enia
z10, z12 przejÊciowej, mm zginajàce, MPa

ρfp , mm ρF10 ρF12 σF10 σF12

0,20 m 2,2345 2,1812 364 381
0,25 m 2,4405 2,4037 348 365
0,30 m 2,6514 2,6298 333 350
0,35 m 2,8673 2,8598 319 336
0,40 m 3,0884 3,0939 306 323
0,45 m 3,3149 3,3320 294 312
0,50 m 3,5472 3,5743 283 301

TABELA IV. Krzywa przejÊciowa z protuberancjà, para z´bata:
z10/z12

 Ko∏a z´bate: Promieƒ krzywej Napr´˝enia
z10, z12 przejÊciowej, mm zginajàce, MPa

ρfp , mm ρF10 ρF12 σF10 σF12

0,20 m 2,2409 2,1852 373 392
0,25 m 2,4463 2,4073 357 375
0,30 m 2,6566 2,6331 341 359
0,35 m 2,8719 2,8628 327 345
0,40 m 3,0924 3,0965 314 333
0,45 m 3,3184 3,3343 302 321
0,50 m 3,5502 3,5764 290 310

Wyst´pujàcy we wzorze (2) promieƒ krzywej przejÊ-
ciowej zarysu odniesienia ρfp mo˝e przyjmowaç ró˝ne
wartoÊci [4, 5] i obliczany jest wed∏ug wzoru:

(3)

WielkoÊci wyst´pujàce we wzorze (3) oznaczajà:
C0 – wspó∏czynnik luzu wierzcho∏kowego, m – modu∏
narz´dzia, α0 – kàt zarysu. Parametry pomocnicze G
i    , wyst´pujàce we wzorze (2), wyznacza si´ wed∏ug
wzorów:

(4)

(5)

We wzorze (5) pojawi∏a si´ wielkoÊç pomocnicza H,
która jest obliczana wed∏ug wzoru:

(6)

Oznaczenie „z” wyst´pujàce we wzorze (2) i we
wzorze (5) oraz (6) wyra˝a liczb´ z´bów ko∏a z´bate-
go, natomiast przez „x” we wzorze (4) oznaczono
wspó∏czynnik przesuni´cia zarysu (wspó∏czynnik
korekcji). Innà wielkoÊç pomocniczà E, którà zawiera
wzór (6), oblicza si´ wed∏ug zale˝noÊci:

(7)

Oznaczenie Spr we wzorze (7) wyra˝a g∏´bokoÊç
protuberancji (podci´cia) stopy z´ba, która ma zna-
czàcy wp∏yw na napr´˝enia zginajàce σF i jest przyj-
mowana przez konstruktora. G∏´bokoÊç protuberancji
powinna byç brana pod uwag´ w obliczeniach wy-
trzyma∏oÊciowych stopy z´ba na etapie projekto-
wania, z równoczesnym uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci
technologicznych w procesie obróbki wykoƒcze-
niowej kó∏ z´batych.

Wyniki badaƒ numerycznych
Badania numeryczne polega∏y na przeprowadze-

niu obliczeƒ napr´˝eƒ zginajàcych, z wykorzystaniem
autorskiego programu [6], we wszystkich ko∏ach
z´batych tworzàcych przek∏adni´ power shift za-
mieszczonà na rys. 1, dla dwóch rodzajów krzywych
przejÊciowych (krzywa przejÊciowa jednoelementowa

oraz krzywa przejÊciowa wieloelementowa z pro-
tuberancjà), przy siedmiu wartoÊciach promienia
krzywizny ρF w przekroju obliczeniowym. Jednak˝e
ograniczona obj´toÊç pracy pozwala na przedsta-
wienie wyników dla czterech kó∏: z1, z5, z10, z12,
tworzàcych par´ z´batà wejÊciowà z1:z5 oraz par´
z´batà wyjÊciowà z10:z12. Par´ z´batà wejÊciowà
obcià˝ono momentem obrotowym M = 2000 Nm,
przy pr´dkoÊci obrotowej n = 1800 obr/min.

Wyniki obliczeƒ napr´˝eƒ zginajàcych dla ko∏a z1 i z5,
w zale˝noÊci od krzywej przejÊciowej i jej promie-
nia ρF1 i ρF5, w przekroju obliczeniowym przedstawiono
w tab. I i II.

Na podstawie wyników σF1 i ρF1 (zawartych w tabe-
lach I i II) dotyczàcych ko∏a z´batego z1, którego
z´by majà krzywà przejÊciowà bez protuberancji
i z protuberancjà, wykonano zestawienia na wykre-
sach s∏upkowych umieszczonych na rys. 4.

Dalsze wyniki obliczeƒ dotyczàce ko∏a z10 i z12,
w zale˝noÊci od krzywej przejÊciowej i jej promienia
ρF10 i ρF12 w przekroju obliczeniowym przedstawiono
w tabelach III i IV.
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Rys. 4. Napr´˝enia zginajàce w zale˝noÊci od promienia krzywej przejÊciowej

Rys. 5. Napr´˝enia zginajàce w zale˝noÊci od promienia krzywej przejÊciowej

Wyniki σF10 i ρF10, zawarte w tabelach III i IV, od-
noszàce si´ do z´bów ko∏a z´batego z10 z krzywà
przejÊciowà bez protuberancji i z protuberancjà
przedstawiono na rys. 5.

Podsumowanie

Analiza wartoÊci liczbowych napr´˝eƒ zginajà-
cych, w zale˝noÊci od krzywej przejÊciowej stopy z´ba
i jej promienia krzywizny w przekroju obliczeniowym,
umo˝liwia wprowadzenie wartoÊciowania stosowa-
nych metod obróbki z´bów w procesie wytwarzania
kó∏ z´batych.

W przedstawionej pracy wartoÊciowanie odbywa
si´ przez odniesienie (na wybranych parach z´batych
z1:z5 oraz z10:z12) wyznaczonych napr´˝eƒ zginajà-
cych: σF1, σF5, σF10 i σF12 do wartoÊci promienia krzy-
wej przejÊciowej w przekroju obliczeniowym stopy
z´ba, w poszczególnych ko∏ach z´batych.

Porównujàc wartoÊci liczbowe napr´˝eƒ w poszcze-
gólnych ko∏ach z´batych i promieni odpowiednich
krzywych przejÊciowych w przekroju obliczenio-
wym, mo˝na zauwa˝yç, ˝e wzrost promienia wywo-
∏uje podobny wp∏yw na obni˝enie napr´˝eƒ w przy-
padku krzywej przejÊciowej bez protuberancji, jak
i z protuberancjà.

Przy jednakowych promieniach krzywizny roz-
patrywanej pary z´batej, krzywa przejÊciowa jedno-
elementowa bez protuberancji zapewnia mniejszà
wartoÊç napr´˝eƒ zginajàcych u podstawy z´ba
ani˝eli krzywa przejÊciowa wieloelementowa z pro-
tuberancjà.

Wybór krzywej przejÊciowej powinien jednak wy-
nikaç z mo˝liwoÊci technologicznych zak∏adu wy-

twarzajàcego ko∏a z´bate, a szczególnie podczas
operacji stosowanych w obróbce wykoƒczeniowej
powierzchni ewolwentowych z´bów naw´glanych
i hartowanych.

Konstruktor dokonujàcy wyboru krzywej przejÊ-
ciowej stopy z´ba, który posiada wyniki zawarte
w tabelach I – IV, mo˝e wywieraç wp∏yw na prace
koncepcyjne konstruktora narz´dzi do obróbki kó∏
z´batych, np. Êlimakowych frezów obwiedniowych,
z odpowiednim promieniem naro˝a ostrza skra-
wajàcego.

Warunkiem wiarygodnoÊci obliczeƒ napr´˝eƒ zgi-
najàcych u podstawy z´ba jest spójnoÊç dzia∏ania
w zakresie konstrukcji kó∏ z´batych, w zakresie na-
rz´dzi stosowanych w obróbce uz´bienia oraz tech-
nologii wykonania (z´by frezowane na gotowo, z´by
wiórkowane, z´by szlifowane).
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