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Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK 

WPŁYW DOBORU KSZTAŁTU LINII ZĘBA NA ASPEKTY TECHNICZNO-EKONO-

MICZNE WALCOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ 

 

Przedmiotem rozważań opisanych w niniejszym artykule jest optymalizacja typowej, przemysłowej przekładni zębatej. Prze-

analizowano zaprojektowane trzy przekładnie trójstopniowe o zębach prostych, skośnych i daszkowych, o możliwie najmniej-

szych gabarytach, mających możliwość przeniesienia moc do 7,5 kW przy prędkości obrotowej 1500 obr/min i przełożeniu i = 

52. Wykonano analizę techniczno-ekonomiczną w celu ograniczenia jej gabarytów oraz oszacowania kosztów wykonania prze-

kładni z kołami o różnych liniach kształtu zęba. Wyniki analiz opracowano w formie tabelarycznej. Na podstawie wykonanych 

obliczeń wskazano rodzaj najbardziej optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego. 

 

WSTĘP 

Przekładnia zębata jest przekładnią mechaniczną, w której ruch 
obrotowy jednego wału jest przenoszony na drugi, w wyniku zazębie-
nia się koła zębatego czynnego z kołem biernym. Zasadniczym ele-
mentem przekładni zębatej jest para kół zębatych, zwanych przekład-
nią zębatą, prostą. W dużym uproszczeniu, charakterystyki prze-
kładni prostych zależą od średnic współpracujących kół zębatych: ich 
wzajemnego usytuowania oraz wielkości i kształtu zębów.  

Przekładnie zębate są najpowszechniej stosowanymi przekład-
niami w budowie maszyn. W głównej mierze zastosowanie przekładni 
podyktowane jest potrzebą osiągania dużych momentów obroto-
wych, przy określonych prędkościach obrotowych. Szeroki zakres 
przenoszenia mocy (do kilkudziesięciu megawatów), jak i przekazy-
wanie ruchu obrotowego w mechanizmach precyzyjnych (np. w prze-
kaźnikach mechanicznych, przyrządach o różnym przeznaczeniu, w 
układach automatyki itd.), gdzie wartość przenoszonych momentów 
jest często pomijalnie mała, stanowi główną zaletę tych przekładni.  

Uznaje się, że zaprojektowanie przekładni zębatej nie stanowi 
większego problemu. Wystarczy na podstawie norm [1], [2] wybrać 
rodzaj kół walcowych, obliczyć ich nośność, dobrać odpowiedni ro-
dzaj nacięcia zęba. Nie stanowi to problemu w przypadku jeśli moż-
liwe jest swobodne kształtowanie przekładni. Zwykle jednak już na 
poziomie obliczeń konieczne jest uwzględnienie określonych zało-
żeń, narzuconych parametrów oraz wymogów. Należą do nich  cho-
ciażby ograniczenia kosztowe lub gabarytowe. W dalszej kolejności 
przełożą się one na utrudnienia podczas kompletowania przekładni. 

 W związku z ogromnym rozwojem techniki, a co za tym idzie 
coraz większą automatyzacją procesów produkcyjnych, zastosowa-
nie przekładni redukujących jak i multiplikujących prędkości obrotowe 
wraz z momentami obrotowymi,  jest  bardzo powszechnie stoso-
wane w przemyśle. Dlatego niezmiernie ważnym elementem pod-
czas projektowania napędu danego urządzenia jest  uwzględnienie 
wszelkich aspektów ekonomicznych w szerokim znaczeniu tego 
słowa, określenie jak najbardziej optymalnego doboru jednostki na-
pędowej oraz samej przekładni, tak aby koszty dobranego zespołu 
były jak najmniejsze, a jednocześnie spełniały wszelkie wymagania 
konstrukcyjne, wytrzymałościowe oraz wydajnościowe. Tylko takie 
podejście i sposób myślenia pozwoli obecnym projektantom oraz sa-

mym producentom konkurować na rynku stawiającym ogromne wy-
magania pod względem konstrukcyjnym, jak i również ekonomicz-
nym. 

1. ZAŁOŻENIA 

Do dalszych rozważań przyjęto przemysłową trójstopniową 
przekładnię stosowaną w napędzie podajnika węgla surowego, o na-
stępujących parametrach: 
– moc znamionowa przekładni P = 7,5 [kW], 
– prędkość obrotowa na wejściu n1= 1500 [obr/min], 
– przełożenie i = 52, 
– warunki pracy - ciężkie, 
– czas pracy na dobę – 16 [h], 
– produkcja jednostkowa - 10 [szt.]. 

 
W celu uzyskania materiału porównawczego przekładnia zosta-

nie zaprojektowana i poddana analizie techniczno-ekonomicznej w 
trzech wariantach, z wykorzystaniem kół zębatych o różnych liniach 
kształtu zęba: prostych, skośnych oraz daszkowych. 

Dodatkowo założono: 
– możliwie najmniejsze gabaryty, co oznacza maksymalna zwar-

tość (minimalny, dopuszczalny rozstaw osi, co powinno wpłynąć 
na zmniejszenie kosztów wykonania przekładni oraz zwiększenie 
możliwości swobodnej zabudowy), 

– ograniczenie kosztów serwisowania oraz kosztów przestoju ma-
szyny, 

– łatwa dostępność części zamiennych na rynku (ograniczenie 
kosztów eksploatacji urządzenia). 

2. PROJEKT PRZEKŁADNI 

Zgodnie z przyjętymi założeniami wykonano projekt przekładni 
w trzech wariantach. W procesie powstawania konstrukcji, jak i wy-
konywania niezbędnych obliczeń wykorzystano aplikację Autodesk 
Inventor [3] i [4]. Pracę rozpoczęto od zaprojektowania trójstopnio-
wego mechanizmu, składającego się ze współpracujących ze sobą 
kół zębatych. Dobierając odpowiednie średnice, szerokości i moduły 
zaprojektowano możliwie najmniejsze koła zębate, spełniające wcze-
śniej założone wymagania. W ten sposób skonstruowano trzy możli-
wie najmniejsze zespoły współpracujących ze sobą kół zębatych (rys. 
1). 
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Rys. 1.  Przekładnia zębata o zębach: prostych, skośnych, daszko-
wych 
 

Parametry określające charakterystyczne wymiary kół prze-
kładni zębatych oraz wartości obciążeń poszczególnych ich stopni 
wyszczególniono w tabeli nr 1. Czcionką pogrubioną zaznaczono naj-
korzystniejsze wartości uzyskanych obliczeń. 

W oparciu o wykonane projekty przekładni możliwe będzie spo-
rządzenie tabeli kosztów wykonania poszczególnych kół zębatych 

oraz wałów danej przekładni, ustalenie ceny wykonania odlewów kor-
pusów oraz sporządzenie wykazu cen, pozostałych elementów 
wchodzących w skład przekładni np. takich jak elementy znormalizo-
wane. Znając koszt wykonania gotowej przekładni, ustalone zosta-
nie, który rodzaj uzębienia kół zębatych, sprawia że wskazane roz-
wiązanie konstrukcyjne przekładni jest najbardziej optymalne. 

3. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA PRZEKŁADNI 

Wszystkie zaprojektowane elementy składowe przekładni zęba-
tej zostały poddane analizie ekonomicznej polegającej na ustaleniu 
ich cen. Uwzględnione zostały koszty wykonania lub zakupu po-
szczególnych komponentów oraz całkowity koszt przekładni. W celu 
ustalenia cen poszczególnych komponentów, skontaktowano się z 
firmami, zajmującymi się wykonywaniem podobnych detali oraz pro-

Tab. 1.  Charakterystyczne wymiary kół przekładni zębatych oraz wartości obciążeń poszczególnych stopni 

Nr stopnia Nazwa parametru 
Symbol parame-

tru 

Przekładnia zębata o zębach: 

prostych skośnych daszkowych 

1 

Przełożenie i 4,0 3,9 3,85 

Moduł  m 2,0 mm 1,75 mm 1,75 mm 

Liczba przyporu ε 1,70 3,70 3,46 

Kąt pochylenia zębów  β 0o 24o 36o 

Odległość osi  aw 110 mm 94 mm 68 mm 

Siła poprzeczna  Fr 789,9 N 1002,0 N 1512,3 N 

Siła styczna  Ft 2170,3 N 2488,9 N 3402,7 N 

Siła wzdłużna  Fa - 1108,1 N - 

Siła normalna  Fn 2309,6 N 2903,8 N 2232,3 N 

Liczba zębów z1/z2 22/88 20/78 13/50 

Średnica podziałowa d1/d2 44/176 mm 38/149 mm 28/108 mm 

Szerokość koła b1/b2 48/44 mm 34/30 mm 21/21 mm 

Prędkość n1/n2 1500/375 obr/min 1500/385 obr/min 1500/390 obr/min 

Moment obrotowy T1/T2 47,7/187,2 Nm 47,7/182,5 Nm 47,7/179,9 Nm 

Sprawność współpracujących pary 
kół zębatych 

η 0,98 0,98 0,98 

Materiał kół zębatych - 34CrNiMo6 34CrNiMo6 34CrNiMo6 

2 

Przełożenie i 4,0 3,98 3,9 

Moduł  m 2,0 mm 2,75 mm 1,75 mm 

Liczba przyporu ε 1,78 3,46 4,24 

Kąt pochylenia zębów  β 0o 24o 36o 

Odległość osi  aw 170 mm 140 mm 106 mm 

Siła poprzeczna  Fr 2044,5 N 2596,9 N 3820,6 N 

Siła styczna  Ft 5617,2 N 6510,3 N 8489,0 N 

Siła wzdłużna  Fa - 2898,6 N - 

Siła normalna  Fn 5977,7 N 7585,2 N 11167,4 N 

Liczba zębów z1/z2 34/136 19/74 20/78 

Średnica podziałowa d1/d2 68/272 mm 57/223 mm 43/169 mm 

Szerokość koła b1/b2 52/48 mm 46/42 mm 28/28 mm 

Prędkość n1/n2 375/94 obr/min 385/99 obr/min 390/100 obr/min 

Moment obrotowy T1/T2 187,2/748,6 Nm 182,5/711 Nm 184/702 Nm 

Sprawność współpracujących pary 
kół zębatych 

η 0,98 0,98 0,98 

Materiał kół zębatych - 34CrNiMo6 34CrNiMo6 34CrNiMo6 

3 

Przełożenie i 3,2 3,3 3,4 

Moduł  m 2,0 mm 4,0 mm 2,75 mm 

Liczba przyporu ε 1,8 3,0 3,55 

Kąt pochylenia zębów  β 0o 24o 36o 

Odległość osi  aw 220 mm 190 mm 150 mm 

Siła poprzeczna  Fr 5347,2 N 6964,5 N 9614,0 N 

Siła styczna  Ft 14691,2 N 16413,8 N 21008,5 N 

Siła wzdłużna  Fa - 7307,9 N - 

Siła normalna  Fn 15634,1 N 19310,3 N 27733,4 N 

Liczba zębów z1/z2 52/168 20/66 20/68 

Średnica podziałowa d1/d2 104/336 mm 88/289 mm 68/231 mm 

Szerokość koła b1/b2 60/56 mm 54/50 mm 34/34 

Prędkość n1/n2 94/29 obr/min 99/30 obr/min 100/29 obr/min 

Moment obrotowy T1/T2 748,6/2419 Nm 711/2345,5 Nm 702/2386,4 Nm 

Sprawność współpracujących pary 
kół zębatych 

η 0,98 0,98 0,98 

Materiał kół zębatych - 34CrNiMo6 34CrNiMo6 34CrNiMo6 
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ducentami elementów znormalizowanych. Ceny wykonania określo-
nych elementów, czy też kupna już znormalizowanych podzespołów 
wyszczególniono w tabelach 2 ÷ 7 . Całkowity koszt wykonania prze-
kładni zębatych o zębach prostych, skośnych i daszkowych obrazu-
jący wpływ kształtu uzębienia kół na cenę całej przekładni zaprezen-
towano w tabeli 8. 

 
 
 

Gabaryty poszczególnych wariantów przekładni można ocenić na 
podstawie rysunku 2 zawierającego modele dolnych i górnych części 
obudów przekładni. Ciężary gotowych przekładni wynoszą odpo-
wiednio: 92,2, 75,2, oraz 30,8 [kg]. 

Tab. 3. Koszt wykonania kół zębatych*     

Przekładnia o zębach prostych  Przekładnia o zębach skośnych  Przekładnia o zębach daszkowych  

Koła zębate wraz z pierwszym wałkiem. Koła zębate wraz z pierwszym wałkiem. Koła zębate wraz z pierwszym wałkiem. 

      

Koszt: 6220,00zł Koszt: 6580,00 zł Koszt: 8500,00zł 

*W skład powyższych cen wchodzi cena materiału, cena ciecia, cena obróbki mechanicznej oraz cena obróbki cieplnej. 

 

Tab. 2. Koszt wykonania korpusów przekładni* 

Dla produkcji na podstawie zlecenia wysta-
wionego na realizację 10 szt. 

Korpus przekładni o zębach prostych 
Korpus przekładni         o zębach sko-

śnych 
Korpus przekładni            o zębach 

daszkowych 

SUMA : 3200,00 zł 3000,00 zł 2800,00 zł 

*W skład powyższej ceny wchodzi wykonanie odlewu żeliwnego wyżej przedstawionych korpusów, obróbka mechaniczna wszystkich otworów, obróbka mechaniczna wykonania 
płaszczyzn oraz położenie kompleksowej powłoki antykorozyjnej. 

 

Tab. 4. Koszt wykonania wałów* 

Przekładnia o zębach prostych  Przekładnia o zębach skośnych  Przekładnia o zębach daszkowych  

      

Koszt: 1930,00 zł Koszt: 1824,00 zł Koszt: 1593,00 zł 

*W cenę wykonania wałów wchodzi, koszt materiału, koszt cięcia, koszt obróbki mechanicznej oraz koszt obróbki cieplnej. 

 

Tab. 5. Koszt zakupu łożysk*  

Przekładnia o zębach prostych  Przekładnia o zębach skośnych  Przekładnia o zębach daszkowych  

      

Koszt zakupu: 528,00 zł Koszt zakupu: 768,00 zł Koszt zakupu: 421,00 zł 
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Rys. 2. Modele obudów przekładni zębatych odpowiednio o zębach:  
prostych, skośnych, i daszkowych. 

 

PODSUMOWANIE 

Zebrane dane pozwalają na wyciągnięcie odpowiednich wnio-
sków będących częściowo argumentami mówiącymi kiedy i w jakich 
okolicznościach należałoby zastosować przekładnie o zębach pro-
stych, kiedy przekładnię o zębach skośnych, czy też daszkowych. 

Analizując wybrane rodzaje kół zębatych nasuwa się spostrze-
żenie, że przekładnie o zębach skośnych na chwilę obecną dominują 
w segmencie przekładni małych i średnich mocy mających zastoso-
wanie w urządzeniach napędowych stosowanych w przemyśle ma-
szynowym. Wynika to z prostoty wykonania samych kół zębatych, ale 
przede wszystkim cichobieżności tak współpracującego  

Tab. 7. Koszt pozostałych elementów* 

Przekładnia o zębach prostych  Przekładnia o zębach skośnych  Przekładnia o zębach daszkowych  

      

Koszt: 380,00 zł Koszt:380,00 zł Koszt:380,00 zł 

*W skład powyższych cen wchodzi komplet uszczelek, komplet pierścieni zabezpieczających typu „Seger”, komplet pierścieni uszczelniających typu „Simering”, komplet ele-
mentów złącznych, a także uszczelnienie miedziane pod korek spustowy i wlewowy jak i sam korek spustowy oraz wlewowy. 

 

Tab. 8. Zbiorcze zestawienie kosztów 

Element  
Przekładnia o zębach prostych  Przekładnia o zębach skośnych  Przekładnia o zębach daszkowych  

Cena  

Korpusy  3200,00 zł 3000,00 zł 2800,00 zł 

Wały  1930,00 zł 1824,00 zł 1593,00 zł 

Koła zębate 6220,00 zł 6580, 00 zł 8500,00 zł 

Pokrywy 608,00 zł 587,00 zł 572,00 zł 

Łożyska  528,00 zł 768,00 zł 421,00 zł 

Pozostałe 380,00 zł  380,00 zł  380,00 zł  

Złożenie przekładni 320 zł 320 zł 320 zł 

SUMA : 13186,00 zł 13459,00 zł 14586,00 zł 
 

 

Tab. 6. Koszt wykonania pokryw* 

Przekładnia o zębach prostych  Przekładnia o zębach skośnych  Przekładnia o zębach daszkowych  

  
  

  

Koszt: 608,00zł Koszt: 587,00zł Koszt: 572,00zł 

*W skład powyższych cen wchodzi cena materiału, cena cięcia, cena obróbki mechanicznej oraz cena pełnej antykorozji. 
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zespołu. Zaleta ta nie dotyczy przekładni o zębach prostych. Wynika 
to głównie z tzw. liczby przyporu, czyli uśrednionej liczby zębów 
współpracujących ze sobą w chwili zazębienia. Na podstawie wyni-
ków obliczeń zawartych w tabeli 2 możliwe jest stwierdzenie, że naj-
większa. liczba przyporu dla kół zębatych o zębach prostych wynosiła 
zaledwie 1,8, podczas gdy w przekładni o zębach skośnych liczba ta 
była już ponad dwukrotnie większa i wynosiła, w jednym ze stopni 
przełożenia, ponad 3,7. Jednocześnie do przeniesienia tej samej 
mocy w przypadku przekładni o zębach skośnych wystarczą koła zę-
bate o mniejszej średnicy i szerokości w porównaniu z przekładnią o 
zębach prostych (mniejszy ciężar i zużycie materiału).  

Najmniejszą masę oraz gabaryty uzyskano dla przekładni o zę-
bach daszkowych, której ciężar jest ponad trzykrotnie mniejszy od 
ciężaru przekładni o zębach prostych.  

Mniejsze gabaryty i masę ma również przekładnia o zębach sko-
śnych. Wynika to z zastosowania złożenia przeciwstawnie dwóch kół 
zębatych o zębach skośnych. Dzięki takiemu zabiegowi zwroty ob-
ciążeń wzdłużnych pochodzących od poszczególnych kół są prze-
ciwne, co w konsekwencji zmniejsza obciążenie osiowe wału. Wyso-
kie wartości obciążeń wzdłużnych wału powodują z kolei problemy z 
doborem odpowiednio proporcjonalnego łożyska skośnego przeno-
szącego siłę wzdłużną.  

Zastosowanie przekładni o zębach prostych jest najbardziej 
oczywiste w urządzeniach dużych mocy gdzie występowanie sił osio-
wych jest niemal niedopuszczalne, ponieważ wymagałoby to zasto-
sowania nie tylko łożysk o dużych rozmiarach, ale także potężnych 
konstrukcji korpusów znoszących te siły. Stosowane są także wszę-
dzie tam, gdzie istotna okazuje się prostota konstrukcji oraz brak 
ograniczeń w zakresie wielkości miejsca do zabudowy.  

Z kolei zastosowanie przekładni o zębach daszkowych wysuwa 
się na pierwszy plan w przypadku, gdy miejsce na zastosowanie na-
pędu jest ograniczone lub też, gdy nośność konstrukcji wymaga zre-
dukowania masy przekładni do minimum.  

Wszystkie omówione aspekty są jak najbardziej osiągalne, lecz 
nierozerwalnie związane z kosztami wykonania.  W związku z powyż-
szym konstruktorzy poszukując optymalnego rozwiązania napędu dla 
urządzeń małych lub średnich mocy stosują często przekładnię o zę-
bach skośnych, której cena wykonania znikomo przewyższa cenę 
przekładni o zębach prostych, a jednocześnie jest dużo niższa od 
ceny przekładni o zębach daszkowych. 

Równie często spotykane są konstrukcje modyfikowane w za-
kresie łączenia kilku rodzajów uzębień w jednej przekładni celem 
zwiększenia jej zwartości, czego przykładem jest przekładnia obie-
gowa. Postęp w inżynierii materiałowej wzbudza zainteresowanie co-
raz to bardziej nowoczesnymi materiałami, które świetnie mogą na-
dawać się np. na koła zębate. 

 Przeprowadzone analizy dotyczyły kosztów wykonania określo-
nej liczby przekładni. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku 
zwiększenia seryjności ich wykonania, należy liczyć na dalsze obni-
żenie kosztów. 
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Influence of selection of tooth shape line  
in  technical-economic aspect of rolled gear box 

The subject of the considerations described in this article 

is a typical optimization, industrial change-gear trains. Exam-

ined the designed three stage change-gear trains with spur 

gear, screw teeth, herringbone (conical) teeth, the smallest 

possible dimensions, with the possibility of transferring power 

to 7,5 kW at a rotational speed 1500 rpm and gear ratio i = 

52. Technical-economic analysis was performed in order to 

reduce its dimensions and estimate the costs of gear wheels of 

different shape lines of the tooth.. The results of the analyses 

developed in tabular form. Based on calculations made indi-

cated the type of most optimal design. 
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