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Łukasz DYSARSKI  

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZEŃ PASÓW ZĘBATYCH  

POLIURETANOWYCH O ZMIENNEJ DŁUGOŚCI  

W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ŁĄCZENIA  

W pracy przedstawiono technologie łączenia pasów zębatych poliuretanowych. Przeprowadzono badania wytrzymałości o 

zmiennej długości połączeń ze względu na rozciąganie pasów zębatych poliuretanowych łączonych oraz łączonych wzmocnio-

nych kołkami. 

WPROWADZENIE 

Pasy zębate łączone poliuretanowe zostały zaprojektowane 
tak, aby spełniać wszystkie potrzeby inżynierii w ruchu liniowym, 
przenoszenia mocy oraz dla aplikacji transportujących, gdzie po-
trzebna jest precyzyjna synchronizacja. Pasy zębate poliuretanowe 
wykonywane są jako bezkońcowe i końcowe. W wersji bezkońcowej 
posiadają spiralnie nawinięte linki nośne. W pasach końcowych linki 
nośne przebiegają równolegle do krawędzi bocznych pasa, co 
ułatwia cięcie na wymaganą szerokość. Takie rozmieszczenie linek 
nośnych wpływa również pozytywnie na redukcję sił poosiowych 
działających w przekładniach z końcowym pasem zębatym.  

Zalety pasów zębatych końcowych(łączonych) w powiązaniu z 
stosunkowo nieskomplikowaną technika wytwarzania mają wpływ 
na ich cenę. Powoduje to, że szczególnego znaczenia nabierają 
prace poświęcone poprawie charakterystyk mechanicznych połą-
czeń. Stosowanie pasów zębatych łączonych wiąże się z ograni-
czeniami w wielkości przenoszonych mocy, wynikającymi ze spadku 
możliwości nośnych pasa w miejscu łączenia. Na dzień dzisiejszy 
producenci zapewniają maksymalnie 50% nośności połączenia, w 
porównaniu z pasami bezkońcowymi, co znaczenia ogranicza moż-
liwości zastosowania tych przekładni w praktyce. Dążenie do dal-
szego zwiększenia możliwości przenoszenia mocy przez przekład-
nie z pasem zębatym poliuretanowym łączonym, determinuje ko-
nieczność prowadzenia prac nad optymalizacją.    W dzisiejszych 
czasach pasy zębate łączone stosuje się przede wszystkim w funk-
cji napędowo-transportującej. Strona bierna(nieuzębiona) wykorzy-
stywana jest jako transportująca, gdzie umieszcza się specjalne 
profile transportujące lub materiały, dzięki których cechą można 
osiągnąć zamierzony efekt.  

 
Rys. 1. Prasa hydrauliczna-mimośrodowa do wyzębiania pasów 
zębatych 

 

 
Rys. 2. Ułożenie pasa zębatego w formie    

 

 
Rys. 3. Zamknięcie pasa zębatego w formie. 

 

 
Rys. 4. Pas zębaty -  połączony  
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Rys. 5. Prasa do łączenia pasów zębatych 

1. BADANIE PASÓW ZĘBATYCH POLIUREATNOWYCH 
ŁĄCZONYCH  

Pasy zębate łączone wykonane są z termoplastycznego poliu-
retanu o doskonałej odporności na ścieranie, wysokiej wytrzymało-
ści na rozciąganie oraz różnego rodzaju kordów stalowych, nie-
rdzewnych czy aramidowych. Twardość termoplastycznego poliure-
tanu wynosi około 92 w skali Shore’a, przy czym odporność tempe-
raturowa znajduję się w przydziale -10C do + 80C. W szczególnych 
przypadkach (dodając do mieszanki dodatkowych składników) dla 
pasów zębatych łączonych można zwiększyć od -30C do +125C, 
natomiast dodając na grzbiet pasa materiały takie jak silikon czy 
gumową mieszankę fluoro-elastomerową, odporność podniesie się 
do 275C.  

W pracy wykonano badanie wytrzymałości połączeń pasów zę-
batych poliuretanowych. Celem było porównanie maksymalnych 
wartości sił jakie mogą przenieść pasy zębaty łączone poliuretano-
we podawane przez producentów i jakie odzwierciedlenie ma to w 
rzeczywistości. Do badań został wykorzystany pas zębaty poliureta-
nowy o najpopularniejszej podziałce T10 i szerokości 32 mm, pro-
dukowany w oparciu o normę DIN 7721 T1.  

Pasy zębate łączone,  powstają poprzez wykonanie zębów 
kształtowych na dwóch końcach. Wyzębianie powstaje na prasach 
hydraulicznych – mimośrodowych na wykrojniku kształtowym. Na-
stępnie pas układamy i zamykamy w płaskie formie zębatej, najczę-
ściej wykonanej z aluminium, która następnie trafia do prasy grzew-
czej do łączenia pasów zębatych.  

Przy ustawieniu odpowiednich parametrów takich jak czas, 
temperatura i ciśnienie dla danej podziałki i szerokości pasa zęba-
tego, następuje proces termiczny. W zależności od urządzenia jakie 
używamy do zgrzewania, czas połączenia waha się w przedziale od 
30 min do 1 godziny.  

 

 
Rys. 6. Próbka w maszynie Instron 8501 

 

 
Rys. 7. Uchwyt do pasów zębatych 

 
Celem badania jest sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie 

pasów zębatych łączonych poliuretanowych. Do przeprowadzenia 
badania postanowiono część próbek (poz. 3 i 4) wzmocnić po-
przecznymi stalowymi kołkami o średnicy 2 mm, zwanymi pinami. 
Zęby pasa w miejscu połączenia zostały poprzecznie przewiercone, 
gdzie następnie zamontowano piny. Kolejno pas został połączony, 
tak aby kołki zostały zalane w zębie.  

Pasy zębate połączone powyższym sposobem zostały przygo-
towane do badanie w czterech grupach:  
1. Pasy zębate 32 T10 łączone na zęby o długości 130 mm 
2. Pasy zębate 32 T10 łączone na zęby o długości 100 mm 
3. Pasy zębate 32 T10 łączone na zęby o długości 110mm i 

wzmocnione poprzecznymi kołkami 
4. Pasy zębate 32 T10 łączone na zęby o długości 80mm i 

wzmocnione poprzecznymi kołkami 

 
Do przeprowadzenia badania zostało wybrana hydrauliczna 

maszyna wytrzymałościowa Instron 8501 (maksymalna siła statycz-
na 120 kN, max. Siła dynamiczna 100 kN oraz z przemieszczeniem 
tłoka +/- 50 mm). 

Poniżej przedstawiono wyniki badań w postaci wykresów dla 
pasa zębatego łączonego z kordem stalowym T10, dla szerokości 
32 mm.   

Wszystkie próbki miały długość 400 mm i zostały na nich wy-
konane 4 otwory pilotujące ( po dwa na stronę), dzięki którym pas 
był mocowany w specjalnych uchwytach.  
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Wykres 1. Połączenia długości 130 mm 

 

 
Wykres 2. Połączenia długości 100 mm 

 

 
Wykres 3. Połączenie pasa zębatego długości 80 mm + 8 pinów 

 

 
Wykres 4. Połączenie pasa zębatego długości 110 mm + 11 pinów 

2. ANALIZA WYNIKÓW 

Wyniki badań wskazują na to, że wzmocnienie połączeń 
poprzecznymi kołkami, nie wpłynęło na podniesienie wytrzymałości 
połączenia w pasie zębatym poliuretanowym..  

Połączenia najczęsciej rozrywane były w miejscu przerwania 
kordu. Pasy zębate 32 T10 o długości połączenia 130 mm, 
zdecydowanie wytrzymały największe siły – około 6 kN, natomiast 
łączenia o długosci 100 mm średnia około 5 kN. Pasy zębate 
łączone wzmocnione odpowiednio dla długosci łączenia 110 mm 
plus 11 kołków około 5 kN, natomiast dla długości połącznia 80 mm 
i 8 kołków średnie maksymalna siła zrywająca na poziomie 3kN.   

Po dokładnej analizie wyników badania stwierdzono, że kołki w 
miejscu połączenia, nie wpłynęły w sposób znaczący na podniesie-
nie wytrzymałości.  

Z otrzymanych wyników można wywnioskować, iż kluczowy 
wpływ na większą  wytrzymałość połączenia pasów zębatych poliu-
retanowych połączonych ma długość połączenia. Im dłuższe połą-
czenia, tym większa wytrzymałość.  

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono technologię łączenia pasów zębatych 
poliuretanowych oraz przeprowadzano badanie zrywania pasów 
zębatych łączonych w tradycyjny sposób oraz wzmocnione po-
przecznie stalowym kołkami.  

Wyniki badań pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że długość 
połączenia pasa zębatego ma bardzo istotny wpływ na jego wy-
trzymałość. Dłuższe połączenia pasów są bardziej odporne na siły 
rozciągające, co w praktyce pozwala przenieść większe obciążenia.   
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The strength examination of polyurethane timing belts with 
variable length depending on the joining methods  

The arictle presents the joining technology od polyure-

thane timing belts. Strength testing was performed on the 

variable-length joining area due to the stretching of timing 

belts of polyurethane combined and joining reinforced by 

steel pins. 
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