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Andrzej N. WIECZOREK 

ANALIZA WPŁYWU KIERUNKU OBROTÓW STOŻKOWO-PLANETARNYCH 

PRZEKŁADNI ZĘBATYCH NA ICH WIBROAKTYWNOŚĆ 

 

W pracy przedstawiono analizę wpływu kierunku obrotu stożkowo-planetarnych przekładni zębatych na wibroaktywność 

ich korpusów. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono istotny wpływ kierunku obrotu na wartość prędkości drgań 

korpusów przekładni stożkowo-planetarnych. Zróżnicowanie wartości drgań w zależności od kierunku obracania się wału 

wejściowego przekładni spowodowane było zmianą wartości sił obciążających stopień stożkowy. 

 

WSTĘP 

W przypadku przekładni zębatych, elementami szczególnie od-
powiedzialnymi za stan wibroakustyczny [1] są koła zębate i łoży-
ska. Są to także elementy, od których wymaga się spełnienia wyso-
kich wymagań trwałościowych [2,3,4], co istotnie też wpływa na 
aspekt ekonomiczny użytkowania przekładni zębatych. Uszkodzenia 
kół zębatych stanowią w strukturze awarii przekładni zębatych 
znaczący udział dochodzący do ok. 40 % [5]. 

Czynniki wpływające na stan wibroakustyczny [1,6] dzieli się na 
zewnętrzne i wewnętrzne. Do wymuszeń o charakterze zewnętrz-
nym zalicza się: zmiany obciążenia, niewyrównoważenie oraz błędy 
montażowe całego zespołu napędowego. 

W przypadku czynników wewnętrznych rozróżnia się trzy pod-
stawowe grupy czynników [7], które mają wpływ na stan wibroaku-
styczny przekładni: 
– konstrukcyjne, do których należą: nominalna prędkość obroto-

wa, nominalna częstotliwość zazębienia, nominalne obciążenie 
przekładni zębatej, właściwości tłumiące środka smarnego, 
sztywność łożysk, postać konstrukcyjna korpusu przekładni i 
drgania własne układu, 

– wykonawcze, do których należą: odchyłki podziałek, odchyłki 
kierunku linii zęba, modyfikacja zarysu i kierunku linii zęba, pa-
sowanie łożysk i ich napięcie wstępne, dokładność montażu, 

– zakłócające ruch przekładni, do których należą: zmiana sztyw-
ności zazębienia i tłumienia w zazębieniu na odcinku przyporu, 
odkształcenie zębów spowodowane działaniem obciążenia, 
niewyrównoważenie dynamiczne kół i wałów, wzbudzenia wy-
wołane tarciem, zmiana warunków współpracy kół związana z 
zużywaniem się powierzchni zębów. 
W literaturze dotyczącej wibroaktywności korpusów przekładni 

można znaleźć wyniki badań dotyczących wpływu konstrukcji sa-
mego korpusu na drgania [8] lub analizy sygnału [9,10] pod  kątem 
wykorzystania ich w diagnostyce technicznej, ale stosunkowo mało 
jest badań przekładni rozpatrujących wpływ czynników związanych 
z praktyczną eksploatacją tych przekładni. Jednym z tych czynników 
jest kierunek obrotu wału wejściowego, jego wpływ ujawnia się 
przede wszystkim w przekładniach z zabudowanym stopniem stoż-
kowym. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu tego czynnika 
na wibroaktywność korpusów stożkowo-planetarnych przekładni 
zębatych. 

1. CHARAKTERYSTYKA BADAŃ 

Badania przeprowadzono na stacji prób o maksymalnej mocy 
obciążającej przekładnie równej 630 kW. Obiektem badań były dwie 
przekładnie stożkowo-planetarne (nr 66 i nr 114) typu KPL-25 (Rys. 
1 i Rys. 2) o przełożeniu i=39 i maksymalnej mocy przenoszonej 
400 kW. Przekładnie te są przeznaczone do napędu urządzeń 
mechanicznych o poziomej osi elementu roboczego. 

 

 
Rys. 1. Widok badanej stożkowo-planetarnej przekładni zębatej 
typu KPL-25 

 
Wykonanie przekładni spełnia wymagania przeciwwybuchowe 

ATEX grupa I kategoria M2. Korpusy badanych przekładni były 
wykonane z żeliwa szarego. Wszystkie koła zębate walcowe były 
wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, poddane obróbce 
cieplnej i cieplno-chemicznej oraz szlifowane. Koła stożkowe miały 
uzębienie łukowe typu cyklo-paloidalnego, walcowe - uzębienie 
skośne, a koła stopnia planetarnego - uzębienie proste. Uzębienia 
kół wykonane były w 6 klasie dokładności wg PN-ISO 1328. 

Przekładnie badawcze były mocowane do stojaka w identyczny 
sposób, jak w przypadku połączenia z maszyną roboczą. Część 
wyjściowa przekładni z ramieniem przekładni była łączona śrubami i 
wpustem do powierzchni stojaka. Badane przekładnie zębate (Rys. 
3) były połączone z silnikami za pośrednictwem przegubów Kardana 
i piast, natomiast między sobą były połączone wzajemnie łącznikiem 
stalowym zakończonym obustronnie wielowypustem. Badane prze-
kładnie w stosunku do siebie były obrócone o 180°, co zmniejszało 
wypadkowy moment działający na układ mocowania stojaka. Po-
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miary drgań i temperatury odbywały się z wykorzystaniem 16 kana-
łowego układu pomiarowego ProCheck firmy FAG. 

Parametrem charakteryzującym wibroaktywność korpusu prze-
kładni zębatej była prędkość drgań wyznaczona wg ISO 10816. Do 
badań parametrów drganiowych użyto czujników piezoelektrycz-
nych, natomiast do badań temperatury – czujniki typu Pt 100. Roz-
mieszczenie czujników na korpusie przekładni przedstawiono na 
Rys. 4. 

 
Rys.2. Wymiary badanej przekładni zębatej typu KPL-25 

 

Rys.3. Widok badanych przekładni zębatych w trakcie prób na 
stanowisku mocy zamkniętej. 

 
A 

 
B 

Rys. 4. Schemat (A) i widok (B) rozmieszczenia czujników pomia-
rowych na korpusie przekładni zębatej 

 
W badaniach wykorzystano 2 oleje, 1 mineralny i 1 syntetycz-

ny, oba o nominalnej lepkości kinematycznej w temperaturze 40 °C 
wynoszącej 320 mm²/s. Oleje te są powszechnie stosowane w 
przekładniach górniczych.  

Badania zrealizowano dla prędkości obrotowej równej n=1470 
obr/min i momentu obciążenia 2250 Nm. Przed badaniami zasadni-
czymi przekładnie pracowały przez 1 godzinę pod obciążeniem ok 
90 kW w celu ustalenia temperatury oleju. 

Badane przekładnie zostały poddane badaniom pod obciąże-
niem dla 4 konfiguracji kierunku obrotu i rodzaju pracy (jako reduk-
tor lub multiplikator) dla następujących konfiguracji: 

Wariant 1  
– przekładnia nr 66 pracowała jako reduktor z lewym kierunkiem 

obrotów wału stopnia stożkowego,  
– przekładnia nr 114 pracowała jako multiplikator z prawym kie-

runkiem obrotów stopnia stożkowego, 
Wariant 2  

– przekładnia nr 66 pracowała jako reduktor z prawym kierunkiem 
obrotów wału stopnia stożkowego,  

– przekładnia nr 114 pracowała jako multiplikator z lewym kierun-
kiem obrotów wału stopnia stożkowego,  
Wariant 3  

– przekładnia nr 114 pracowała jako reduktor z prawym kierun-
kiem obrotów wału stopnia stożkowego,  

– przekładnia nr 66 pracowała jako multiplikator z lewym kierun-
kiem obrotów wału stopnia stożkowego,  
Wariant 4  

– przekładnia nr 114 pracowała jako reduktor z lewym kierunkiem 
obrotów wału stopnia stożkowego,  

– przekładnia nr 66 pracowała jako multiplikator z prawym kierun-
kiem obrotów stopnia stożkowego, 
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2. WYNIKI BADAŃ I ICH DYSKUSJA 

Tabelach 1 i 2 przedstawiono wyniki pomiarów prędkości drgań 
dla 4 punktów pomiarowych badanych przekładni. Łatwo zauważyć 
zróżnicowane wartości prędkości drgań mierzonych na korpusie 
przekładni. Najmniejszą wibroaktywnością cechowały się warianty 1 
i 4 konfiguracji pracy obu przekładni (przykładowe przedstawienie 
graficznego wyników zaprezentowano na Rys. 5). Dla obu wymie-
nionych wariantów, charakterystyczne jest, że miały wspólny lewy 
kierunek obrotu wału stożkowego. Na podstawie przedstawionych 
wyników można także stwierdzić istotny wpływ położenia czujnika 
pomiarowego na mierzoną wartość prędkości drgań. Znaczący 
wpływ na zróżnicowanie wartości drgań ma oddalenie miejsca 
pomiaru od źródła głównych pobudzeń, czyli od działania stopnia 
stożkowego. Wyraźnie można to zauważyć analizując widmo pręd-
kości drgań uzyskanych w kolejnych punktach pomiarowych. Na 
rysunku 6, bez względu na miejsce pomiaru, dla częstotliwości ok. 
270 Hz zauważa się wyraźny prążek wywołany działaniem stopnia 
stożkowego. Jego wartość zmniejsza się wraz ze zwiększeniem 
odległości od źródła pobudzenia.  

 
Tab. 1. Wartości prędkości drgań uzyskane dla poszczególnych 

wariantów konfiguracji pracy przekładni smarowanych olejem synte-
tycznym klasy 320. 

Nr punktu  
pomiarowego 

Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 

PRZEKŁADNIA 66 

WARIANT 1 3,134 2,509 2,047 0,903 

WARIANT 2 5,275 1,840 2,683 1,833 

WARIANT 3 4,061 2,081 2,822 1,137 

WARIANT 4 2,626 2,820 1,717 0,695 

PRZEKŁADNIA 114 

WARIANT 1 1,432 1,864 0,969 0,938 

WARIANT 2 2,862 2,997 1,633 1,336 

WARIANT 3 3,118 1,938 1,784 0,845 

WARIANT 4 2,552 2,079 1,430 0,774 

 
Tab. 2. Wartości prędkości drgań uzyskane dla poszczególnych 

wariantów konfiguracji pracy przekładni smarowanych olejem mine-
ralnym klasy 320. 

Nr punktu  
pomiarowego 

Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 

PRZEKŁADNIA 66 

WARIANT 1 2,813 2,851 1,821 1,232 

WARIANT 2 1,840 3,377 2,568 1,288 

WARIANT 3 4,652 2,585 2,991 2,214 

WARIANT 4 3,079 2,731 2,007 0,849 

PRZEKŁADNIA 114 

WARIANT 1 1,810 1,243 1,381 1,011 

WARIANT 2 4,127 2,452 1,789 1,179 

WARIANT 3 2,638 1,728 2,453 1,607 

WARIANT 4 2,417 1,518 1,528 0,874 

 

 
Rys. 5. Wyznaczone prędkości drgań korpusu przekładni zębatej  
nr 66 smarowanej olejem syntetycznym  

 
Pkt 1 

 
Pkt 2 

 
Pkt 3 

 
Pkt 4 

Rys. 6. Widmo prędkości drgań korpusu przekładni zębatej nr 114  
smarowanej olejem mineralnym (Wariant 4). 

 
Wyjaśnienie wpływu kierunku obrotu na wibroaktywność korpu-

su badanych przekładni wymaga wyznaczenia wartości sił obciąża-
jących stopień stożkowy dla obu kierunków obrotu wału wejściowe-
go (Rys. 7). Analizując wyznaczone wartości sił obciążających, 
można stwierdzić wyższe wartości bezwzględne dla prawego kie-
runku obrotu, w porównaniu z lewym kierunkiem obrotu. 

 
Tab. 3. Wyznaczone wartości sił obciążających stopień stożkowy w 

zależności od kierunku obrotów wału zębnika 
Obroty lewe 

 zębnik koło 

Siła osiowa Fa - 22 054 N 25 871 N 

Siła promieniowa Fr 25 871 N - 22 054 N 

Obroty prawe 

 zębnik koło 

Siła osiowa Fa 32 322 N 10 534 N 

Siła promieniowa Fr 10 534 N 32 322 N 
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Istotnym czynnikiem jest także kierunek reakcji zębnika wzglę-
dem koła talerzowego [11]. W sposób poglądowy wyjaśnia to rysu-
nek 7. W przypadku rozważanych przekładni, dla kierunku lewego, 
zębnik jest odpychany względem koła talerzowego, a dla kierunku 
prawego dochodzi do przeciwnej zależności. Na podstawie pomia-
rów można stwierdzić, że praca stopnia stożkowego, jest korzyst-
niejsza w aspekcie wibroaktywności korpusu przekładni, gdy siły 
reakcji zębnika są skierowane w taki sposób, by dochodziło do jego” 
odepchnięcia” od koła tarczowego. Należy nadmienić, że wpływ 
pracy stopnia stożkowego na wibroaktywność korpusu przekładni 
jest bardzo istotny i w wielu przypadkach decyduje o uznaniu prze-
kładni jako właściwie wytworzonej.  

 

A 

 
B 

Rys. 7. Siły w zazębieniu stopnia stożkowego w zależności od 
kierunku obrotów wału zębnika; A – powodującego odpychanie 
zębnika od koła talerzowego, B – powodującego wciągnięcie zębni-
ka w kierunku koła talerzowego [11]. 

PODSUMOWANIE 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kierun-
ku obrotu stożkowo-planetarnych przekładni zębatych na wibroak-
tywność ich korpusów.  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów wibroaktywności 
stwierdzono, że wartość prędkości drgań korpusu zależy od kierun-
ku obrotu przekładni kątowo-planetarnej: dla lewego kierunku obro-
tów stwierdzono mniejsze wartości drgań niż dla prawego. Zróżni-
cowanie wartości drgań w zależności od kierunku obracania się 
wału wejściowego przekładni spowodowane jest zmianą wartości sił 
obciążających stopień stożkowy. Stwierdzono także, że praca stop-
nia stożkowego, jest korzystniejsza w aspekcie wibroaktywności 
korpusu przekładni, gdy zębnik jest odpychany względem koła 
talerzowego. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Dąbrowski Z., Radkowski S., Wilk A. The dynamics of gear. 
Research and simulation in the design of exploitation-oriented. 
Monography, ITEE, Radom 2000. 

2. Wieczorek A. The effect of construction changes of the teeth of 
a gear transmission on acoustic properties. International Journal 
Of Occupational Safety 18 (4), 2013, 499–507. 

3. Wieczorek A. Reducing the causes of mechanical vibrations of 
gear transmissions through construction changes in teeth. Ma-
chine Dynamics Problems, 34 (4), 2010, 118-129. 

4. Wieczorek A., Kruk R. Minimization of vibroacoustic effects as a 
criterion for operation of gear transmissions in accordance with 
sustainable development principles. Management Systems in 
Production Engineering21 (1), 2016, 12-19. 

5. Ehrlenspiel K. Betriebserfahrungen mit Stirnrad- und Planeten-
getrieben – Maßnahmen zur Schadenverhütung. Der Maschi-
neneschaden 45 (4), 1972. 

6. Łazarz B. Zidentyfikowany model dynamiczny przekładni zęba-
tej w układzie napędowym jako podstawa projektowania. Kato-
wice-Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Techno-
logii Eksploatacji w Radomiu, 2001. 

7. Norma PN-ISO 6336: 2007. Calculation of load capacity of spur 
and helical gears Part 1: Basic principles, introduction and gen-
eral influence factors.  

8. Wilk A, Madej H, Figlus T. Analysis of the possibility to reduce 
vibroactivity of the gearbox housing. Maintenance and Reliabil-
ity, 2, 2011, 42-49. 

9. Radkowski S, Gimiński R. Prognosis of gear fatigue crack using 
vibroacoustic signal. Acta Acustica united with Acustica 96, 
2010. 

10. Madej H. Wykorzystanie sygnału resztkowego drgań w diagno-
styce przekładni zębatych. Diagnostyka 26, 2002, 46-52. 

11. Klingelnberg J. Kegelräder Grundlagen, Anwendungen. Sprin-
ger-Verlag, Belin – Heidelberg, 2008. 

 
Praca została zrealizowana w ramach projektu POIG.01.04.00-24-

094/11 „Opracowanie innowacyjnej proekologicznej specjalizowanej 
przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym” 

Analysis of influence the direction of rotation bevel-planetary 
gearboxes on their vibroactivity 

The paper presents an analysis of the impact of the direc-

tion of rotation on vibroactivity bevel-planetary gearboxes. 

As a result of the measurements showed a significant effect 

the direction of rotation on the value of vibration velocity 

housing bevel-planetary gears. The differentiation the value 

of vibration depending on the direction of rotation of the 

transmission input shaft caused by a change of load forces 

the bevel part of gearboxes. 
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