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Streszczenie 

W pracy podjęto zagadnienia dotyczące wyboru materiału na koła zębate, 
w zależności od stosowanych operacji technologicznych w końcowym 
etapie procesu ich wytwarzania. Rozważania prowadzono na kołach zę-
batych stosowanych w układach napędowych maszyn roboczych cięż-
kich. Są to napędy przenoszące wysokie wartości momentów obroto-
wych, o dużym zakresie zmienności w czasie eksploatacji. 

Podstawowymi elementami zapewniającymi uzyskanie niezawodności 
i odpowiedniej trwałości układu napędowego są koła zębate, mające wyso-
ką wytrzymałość powierzchniową boku zęba (odporność na zużywanie 
pittingowe), jak również wysoką wytrzymałość objętościową stopy zęba 
(odporność na złamanie zęba u podstawy). Stosowanie odpowiedniej tech-
nologii w obróbce wykończeniowej kół zębatych z określonych materiałów 
daje możliwość uzyskania pożądanych cech wytrzymałościowych.  

WPROWADZENIE 

W procesie wytwarzania kół zębatych stosuje się wiele gatunków mate-
riału, jak również wiele technologii. Powszechnie stosowana obróbka 
mechaniczna, kształtująca koła zębate w odniesieniu do materiałów sta-
lowych, to przede wszystkim frezowanie uzębienia. W dalszym etapie 
procesu technologicznego następuje obróbka wykończeniowa, podczas 
której konstytuowana jest warstwa wierzchnia boku zęba wraz z kształ-
towaniem jego strefy przejściowej u podstawy.  

Dokonując wyboru materiału na koła zębate w odniesieniu do obrób-
ki wykończeniowej, określany jest tym samym wpływ tej obróbki łącznie 
z materiałem, na wartość zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej 
σHlim oraz zmęczeniowej wytrzymałości objętościowej σFlim. 

Rozpatrywanie metody, na przykład obróbki wykończeniowej przez 
szlifowanie zębów nawęglanych i hartowanych, zasadniczo nie wymaga 
określania specjalnych kryteriów wobec materiału, gdyż powstałe pod-
czas obróbki cieplno-chemicznej błędy deformacji uzębienia zostaną 
usunięte w operacji szlifowania. Natomiast w przypadku stosowania 
wiórkowania zębów, będącego obróbką mechaniczną ostateczną i nastę-
pującego po nim nawęglania z hartowaniem pojawia się problem z za-
chowaniem stabilności kształtowej i wymiarowej koła zębatego. Stabil-
ność kształtowa i wymiarowa odnosi się przede wszystkim do zarysu 
ewolwentowego powierzchni bocznej zęba, do linii zęba oraz do wiążą-
cego się z tym bicia promieniowego uzębienia. 
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Zachowanie dokładności kształtowej i wymiarowej uzębienia, uzy-
skanej podczas wiórkowania, w największym stopniu zależy od stosowa-
nego materiału, a w dalszej kolejności od jakości prowadzonego procesu 
nawęglania i hartowania. Stosowany materiał, oprócz wysokich właści-
wości wytrzymałościowych, powinien także posiadać odpowiednie cechy 
technologiczne, które sprawiają, że poddane procesowi nawęglania i har-
towania koła zębate zachowują stabilność kształtową i wymiarową. 
Z zachowaniem stabilności wiąże się potrzeba powtarzalności odchyłek 
kształtu i wymiarów w poszczególnych seriach produkcyjnych kół zęba-
tych poddanych obróbce nawęglania i hartowania. 

Szczególne znaczenie cech technologicznych materiałów umożliwia-
jących zachowanie stabilności kształtowej i wymiarowej zaznacza się 
w przypadku stosowania technologii wiórkowania kół zębatych, z koń-
cową obróbką nawęglania i hartowania. 

CHARAKTERYSTYKA  I  ZAKRES  PRZEDMIOTU  BADAŃ 

Przedmiotem badań były koła zębate wykonane z pięciu gatunków stali 
[1]: 18H2N4MA, 18HGM, 20HG, 4817 SAE, 8620 SAE, z zastosowa-
niem obróbki wykończeniowej przez szlifowanie zębów nawęglanych 
i hartowanych oraz przez wiórkowanie, a po nim następującym nawęgla-
niu i hartowaniu. W każdym przypadku grubość warstwy nawęglonej 
wynosiła 1,2 mm, a twardość powierzchniowa 62 HRC. 

Podstawowe parametry geometryczne kół zębatych przeznaczonych 
do badań zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej σHlim wynosiły: 
z1 = 17, z2 = 23, m = 6 mm, αo = 20°, x1 = 0,4888, x2 = 0,46. Natomiast 
w badaniach zmęczeniowej wytrzymałości objętościowej σFlim stosowano 
koła zębate o parametrach: z1 = 27, z2 = 35, m = 4 mm, αo = 20°, x1 = 0, 
x2 = 0,2574. 

Obróbka wykończeniowa przez wiórkowanie, nawęglanie i hartowa-
nie zastosowana do kół z każdej z pięciu gatunków stali wymagała od-
dzielnego procesu i charakteryzowała się znacznymi różnicami w stopniu 
deformacji kształtu i wymiarów. Najmniejszą deformację uzyskiwano 
w kołach ze stali 8620 SAE. Stąd też dalsza część pracy będzie odnoszo-
na jedynie do badań kół zębatych wykonanych z tej stali.  

Zakres prezentowanych badań obejmuje wybrane parametry struktury 
geometrycznej powierzchni zębów, deformacje powierzchni czynnej za-
rysu ewolwentowego zębów po nawęglaniu i hartowaniu oraz wyniki 
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zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej σHlim i zmęczeniowej 
wytrzymałości objętościowej σFlim.  

WYNIKI  BADAŃ  STRUKTURY  POWIERZCHNI  I  ZARYSU  
ZĘBA 

W badaniach struktury geometrycznej powierzchni wyróżnia się wiele 
parametrów objętościowo-powierzchniowych, parametrów funkcjonal-
nych, jak też parametrów hybrydowych [L. 2]. Ze względu na ograniczo-
ną objętość pracy przedstawiona będzie jedynie widmowa gęstość mocy 
APSD (Areal Power Spectral Density), jako parametr funkcjonalny po-
wierzchni szlifowanej, powierzchni bezpośrednio po wiórkowaniu oraz 
powierzchni nawęglanej i hartowanej. Obrazy tych powierzchni z odpo-
wiadającymi im funkcjami widmowej gęstości mocy przedstawiono na 
Rysunku 1. 

 
 

Rys. 1.  Analiza funkcjonalna struktury geometrycznej powierzchni zębów po 
szlifowaniu, po wiórkowaniu oraz po wiórkowaniu z nawęglaniem i har-
towaniem  

Fig. 1.  Functional analysis of machined teeth surfaces grinding, shaving no thermal 
chemical treatment, shaving and carburising and quench hardening          
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Całkowita wysokość nierówności powierzchni bocznej zębów z Rysun-
ku 1, wyrażona przez parametr St [L. 2], odniesiona do odpowiedniej obrób-
ki wynosi: po szlifowaniu St = 8,11 µm, po wiórkowaniu St = 13,9 µm, po 
wiórkowaniu z nawęglaniem i hartowaniem St = 8,27 µm. Na Rysunku 1 
zamieszczono także charakterystyczne funkcje widmowej gęstości mocy 
APSD. Funkcja APSD pozwala na wydzielanie określonej dominanty 
w strukturze geometrycznej powierzchni szlifowanej lub też zaświadczyć 
o stopniu przypadkowości badanej struktury, charakteryzującej się wielo-
ścią dominant, widocznych na powierzchni wiórkowanej oraz na po-
wierzchni wiórkowanej z późniejszym nawęglaniem i hartowaniem. 

Po operacji wiórkowania koła zębate poddano badaniom sprawdzają-
cym dokładność zarysu ewolwentowego powierzchni bocznych, losowo 
wybranych czterech zębów. Sprawdzano lewą i prawą stronę zęba. 

Po zakończeniu obróbki cieplno-chemicznej (nawęglanie i hartowa-
nie) dokonano sprawdzenia zarysu ewolwentowego powierzchni bocz-
nych tych samych czterech zębów, jak w przypadku bezpośrednio po 
wiórkowaniu. Uzyskane wykresy podczas badań sprawdzających przed-
stawiono na Rysunku 2.  

 
Rys. 2.  Wykres ewolwentowej powierzchni bocznej zębów koła zębatego ze stali 

8620 SAE: a) bezpośrednio po wiórkowaniu, b) po wiórkowaniu, nawęgla-
niu i hartowaniu 

Fig. 2.  Graph of involute side surface of gear teeth  of steel 8620 SAE: a) directly after 
shaving, b) after shaving and carburising and quench hardening 
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Przedstawione wykresy na Rysunku 2 dotyczą kół zębatych o modu-
le m = 6 mm, z = 17, αo = 20°, x = 0,4888 i obejmują czynną wysokość 
zęba. Przebieg krzywych 1–4 odnosi się do lewej L i prawej P strony od-
powiednich zębów. 

Elementarna działka siatki wykresu oznacza 4 µm. A zatem maksy-
malny błąd zarysu ewolwentowej powierzchni zęba bezpośrednio po 
wiórkowaniu, określony na podstawie Rysunku 2a wynosi 12 µm. Zęby 
kół zębatych poddanych obróbce nawęglania i hartowania charakteryzują 
się wykresem odkształconej ewolwenty, przedstawionej na Rysunku 2b. 
W tym przypadku nastąpił wzrost błędu zarysu ewolwentowego zęba do 
36 µm, co przekracza dopuszczalną wartość 6 klasy dokładności według 
DIN  [L. 3]. 

Skuteczną i aktualnie jedyną metodą na zmniejszenie błędu zarysu 
zęba podczas obróbki cieplno-chemicznej jest stosowanie „modyfikacji 
rekompensującej” w operacji wiórkowania zębów [L. 4]. 

Na podstawie krzywych wykresu z Rysunku 2, reprezentujących 
wiele pomiarów zarysu zębów kół zębatych o modułach m = 4–6 mm, 
opracowano model fizyczny zęba przedstawiający kierunek zachodzą-
cych odkształceń. Jest to model przybliżony, który zakłada, że odkształ-
cenie lewej i prawej strony zęba zachodzi symetrycznie. Model ten 
przedstawiono na Rysunku 3. 

   

 
Rys. 3.  Odkształcenie zęba koła zębatego zachodzące podczas nawęglania i har-

towania: linia ciągła – przed nawęglaniem i hartowaniem, linia przerywa-
na – po nawęglaniu i hartowaniu 

Fig. 3.  Deformation of gear teeth during the carburising and quench hardening: con-
tinuous line – carburising and quench before, interruption line – after the carbu-
rising and quench hardening 
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Deformacja głowy zęba, jak wskazuje Rysunek 3 zachodzi do we-
wnątrz zarysu na wysokości oznaczonej hd, przez co zmniejsza się jego 
grubość. Natomiast stopa zęba wykazuje kierunek deformacji na ze-
wnątrz zarysu, powodując przez to wzrost jego grubości. 

Do określenia stopnia deformacji, zarówno głowy, jak i stopy  na wy-
sokości zęba, przyjmuje się błąd ewolwenty odniesiony do stanu, jaki był 
przed obróbką nawęglania i hartowania. Znaczenie praktyczne błędu 
ewolwenty odnosi się do wysokości czynnej zęba, ograniczonej średnicą 
głowy zęba dacz i średnicą stopy zęba dfcz.  

W celu zmniejszenia błędu ewolwenty na wysokości czynnej zęba 
wprowadza się modyfikację rekompensującą w procesie wiórkowania. 
Wykres ewolwenty z tak przeprowadzoną modyfikacją przedstawiono na 
Rysunku 4. 

 
                                            

Rys. 4.  Wykres ewolwenty zarysu zębów koła zębatego z modyfikacją rekompen-
sującą: a) bezpośrednio po wiórkowaniu, b) po wiórkowaniu, nawęglaniu 
i hartowaniu  

Fig. 4.  Graph of involute side surface of gear teeth of countervailing modification: 
directly after shaving, b) after shaving and carburising and quench hardening 

 
Modyfikacja rekompensująca polega na takim ukształtowaniu zarysu 

ewolwentowego zęba podczas wiórkowania, który po deformacji w pro-



 T R I B O L O G I A                              6-2010 300 

cesie nawęglania i hartowania uzyskuje zarys ze zmniejszonym błędem. 
Błąd ten nie może przekraczać wartości dopuszczalnej obowiązującej 
w danej klasie dokładności wykonania. Wartości parametrów modyfika-
cji rekompensującej mogą być wyznaczone jedynie doświadczalnie na 
kołach zębatych poddanych obróbce nawęglania i hartowania.  

Krzywe na Rysunku 4a przedstawiają wykres ewolwenty z modyfi-
kacją rekompensującą, ustaloną na podstawie Rysunku 2. Odczytana 
stąd wartość modyfikacji głowy zęba ∆ha = 19 µm, a w przypadku stopy 
zęba ∆hf = 4 µm. Obrobione powierzchnie zębów poprzez wiórkowanie 
z wyznaczoną modyfikacją, poddane procesowi nawęglania i hartowania 
uzyskują dokładność zarysu, widoczną na Rysunku 4b i mieszczącą się 
w granicach 12 µm. 

WYNIKI  BADAŃ  ZMĘCZENIOWYCH 

Badania zmęczeniowe przeprowadzono na kołach zębatych, których 
struktura geometryczna powierzchni bocznych zębów została ukształto-
wana według dwóch metod obróbki wykończeniowej: szlifowanie po 
nawęglaniu i hartowaniu oraz wiórkowanie z następującym po nim na-
węglaniu z hartowaniem. 

Badania zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej prowadzono 
na stanowisku badawczym w układzie mocy krążącej, przy bazowej licz-
bie cykli N = 50 x 106. Uzyskane wyniki z badań kół zębatych, których 
powierzchnie boczne zębów szlifowano po nawęglaniu i hartowaniu za-
mieszczono w Tabeli 1. 

     
Tabela 1.  Wyniki badań zmęczeniowych σHlim zębów szlifowanych 
Table 1.  Fatigue experimental of results σH lim grinding teeth 
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 Przedstawione wyniki w Tabeli 1 odnoszą się do kół zębatych wy-
konanych ze stali 8620 SAE. Badania prowadzono na czterech pozio-
mach naprężenia i na każdym z nich rejestrowano stan powierzchni przy 
określonej liczbie cykli obciążeń. Zamieszczone znaki graficzne w ko-
lumnie „Wyniki badań” Tabeli 1 przyjmują odpowiednie znaczenie. 
Znak w połowie zaciemniony odnosi się do kół (koła współpracujące ze 
sobą, jako para zębata), których powierzchnie czynne zębów uległy zuży-
ciu pittingowemu, mniejszemu od 2% po przekroczeniu granicznej liczby 
cykli obciążeń N = 50 x 106. Znak całkowicie zaciemniony dotyczy kół, 
których zużycie pittingowe powierzchni czynnych zębów wynosi 2% po 
przekroczeniu N = 50 x 106. Znakiem bez zaciemnienia oznaczono koła 
zębate, o zużyciu pittingowym powierzchni czynnych zębów, wynoszącym 
2% przed osiągnięciem granicznej liczby cykli obciążeń N = 50 x 106. 

Na podstawie wyników zawartych w Tabeli 1 oraz odpowiednich 
wzorów [L. 5], wyznaczono zmęczeniową wytrzymałość powierzchnio-
wą boku zęba, która wynosi: σHlim = 1459 MPa. 

Wyniki z przeprowadzonych badań zmęczeniowej wytrzymałości 
powierzchniowej na kołach zębatych ze stali 8620 SAE, w których ob-
róbką wykończeniową powierzchni bocznych zębów było wiórkowanie, 
a następnie nawęglanie i hartowanie, przedstawiono w Tabeli 2. 

 
Tabela 2.  Wyniki badań zmęczeniowych σHlim zębów wiórkowanych 
Table 2.  Fatigue experimental of results σH lim shaving teeth 
 

    
Wyniki zawarte w Tabeli 2 otrzymano podczas badań prowadzonych 

według takich samych warunków, w jakich uzyskiwano wyniki przed-
stawione w Tabeli 1. Zamieszczone znaki graficzne w Tabeli 2, także 
przyjmują znaczenie znaków z Tabeli 1. 
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Korzystając z wyników badań zapisanych w Tabeli 2, dokonano ob-
liczeń zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej boku zęba [L. 5], 
która przyjmuje wartość σHlim = 1492 MPa. 

Badania zmęczeniowej wytrzymałości stopy zęba σFlim także prowa-
dzono na stanowisku badawczym w układzie mocy krążącej, przy bazo-
wej liczbie cykli obciążeń N = 10 x 106. W badaniach stosowano koła 
zębate, wykonane według technologii szlifowania po nawęglaniu i har-
towaniu, a także według technologii wiórkowania z późniejszym nawę-
glaniem i hartowaniem.  

Wyniki badań zmęczeniowych zębów szlifowanych po nawęglaniu 
i hartowaniu przedstawiono w Tabeli 3. 

 
Tabela 3.  Wyniki badań zmęczeniowych σFlim zębów szlifowanych 
Table 3.  Fatigue experimental of results σF lim grinding teeth 

  
 
Wyniki zawarte w Tabeli 3 uzyskano w badaniach zmęczeniowych 

kół zębatych wykonanych ze stali 8620 SAE. Badania prowadzono na 
czterech poziomach naprężenia, dokonując na każdym z nich rejestracji 
złamania lub braku złamania zęba u podstawy przy określonej liczbie 
cykli obciążeń. Znaki graficzne w Tabeli 3 mają odpowiednią interpreta-
cję. Znak w połowie zaciemniony odnosi się do koła zębatego z1 = 27, 
w którym nie było złamania zęba po przekroczeniu granicznej liczby cy-
kli obciążeń N = 10 x 106. Znak całkowicie zaciemniony oznacza złama-
nie zęba koła zębatego z1 = 27 po przekroczeniu N = 10 x 106. Znak, 
w którym nie ma zaciemnienia, dotyczy koła zębatego z1 = 27, w którym 
nastąpiło złamanie zęba przed osiągnięciem granicznej liczby cykli ob-
ciążeń N = 10 x 106. 
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Wyniki badań przedstawione w Tabeli 3, posłużyły do wyznaczenia 
zmęczeniowej wytrzymałości stopy zęba [L. 5], której wartość liczbowa 
σFlim = 455 MPa. 

Dalsze badania prowadzono na kołach zębatych wykonanych także 
ze stali 8620 SAE z zastosowaniem technologii wiórkowania oraz nastę-
pującego po nim nawęglania i hartowania. Wyniki badań przedstawiono 
w Tabeli 4. 

 
Tabela 4.  Wyniki badań zmęczeniowych σFlim zębów wiórkowanych 
Table 4.  Fatigue experimental of results σF lim shaving teeth 

 
 
Wyniki zapisane w Tabeli 4 uzyskano podczas prowadzenia badań 

zmęczeniowych według takich samych warunków, w jakich otrzymano 
wyniki przedstawione w Tabeli 3. 

Na podstawie wyników badań zamieszczonych w Tabeli 4 wykona-
no obliczenia zmęczeniowej wytrzymałości stopy zęba [L. 5], uzyskując 
wartość σFlim = 488 MPa. 

PODSUMOWANIE 

W tytule prezentowanej pracy „Kryteria wyboru materiału na koła zębate 
w odniesieniu do stosowanej technologii obróbki wykończeniowej zębów 
nawęglanych i hartowanych” zawierają się wieloaspektowe zagadnienia 
materiałowe i technologiczne, które wpływają na zmęczeniową wytrzy-
małość powierzchniową σHlim oraz na zmęczeniową wytrzymałość obję-
tościową zęba σFlim. 

W opisie przedmiotu badań przywołano 5 gatunków stali, z których 
wykonano koła zębate, ze stosowaniem dwóch metod obróbki wykoń-
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czeniowej: szlifowanie zębów nawęglanych i hartowanych oraz wiórko-
wanie i następujące po nim nawęglanie z hartowaniem. Po obróbce wiór-
kowania, nawęglania i hartowania przeprowadzone badania kontrolne 
parametrów geometrycznych uzębienia kół wykazały, że najwyższą do-
kładność posiadają koła wykonane ze stali 8620 SAE. Przyjęto zatem, że 
stal 8620 SAE ma najwyższą zdolność zachowania dokładności kształ-
towej i wymiarowej podczas nawęglania i hartowania. Z tego względu 
całość dalszych badań dotyczy kół zębatych wykonanych ze stali 8620 
SAE, jako tej, która spełnia kryterium zawarte w tytule tej pracy. 

Funkcję widmowej gęstości mocy, jako parametr funkcjonalny struk-
tury geometrycznej powierzchni przedstawionej na Rysunku 1, określo-
no dla zębów szlifowanych, wiórkowanych oraz wiórkowanych z póź-
niejszym nawęglaniem i hartowaniem. Zauważa się tu, że całkowita wy-
sokość nierówności powierzchni szlifowanej jest najmniejsza i wyraża 
się parametrem St, mającym wartość 8,11 µm. Na powierzchni wiórko-
wanej parametr ten wynosi 13,9 µm. Po nawęglaniu i hartowaniu wyso-
kość nierówności zmniejsza się i parametr St uzyskuje wartość 8,27 µm, 
co przybliża go do powierzchni szlifowanej. Spadek wartości parametru 
St należy tłumaczyć utlenianiem się wierzchołków nierówności w wyso-
kiej temperaturze (około 900°C) występującej podczas nawęglania i har-
towania. 

Po procesie nawęglania i hartowania struktura powierzchni staje się 
bardziej zbliżona do izotropowej, o łagodnej formie wierzchołków i do-
lin. Tak ukształtowana powierzchnia zmniejsza liczbę i wartość koncen-
tratorów naprężeń powierzchniowych i prowadzi do zwiększenia zmę-
czeniowej wytrzymałości powierzchniowej. 

Na Rysunku 1 widać także, jak wysokość nierówności i anizotropia 
skorelowana jest z funkcją widmowej gęstości mocy APSD. W przypad-
ku powierzchni wyraźnie anizotropowej (powierzchnia szlifowana) wy-
stępuje określona dominanta. Im wyższy jest stopień izotropowości po-
wierzchni (wiórkowanie i nawęglanie z hartowaniem), tym więcej lokal-
nych dominant występuje w funkcji widmowej gęstości mocy. 

Przedstawiony na Rysunku 2 wykres ewolwenty zarysu powierzchni 
bocznej zębów wskazuje na problemy technologiczne (uzyskanie dokład-
ności parametrów geometrycznych uzębienia) w stosowaniu obróbki wy-
kończeniowej przez wiórkowanie i nawęglanie z hartowaniem. Problemy 
te mogą być rozwiązane poprzez odpowiednie wykorzystanie wykresów 
z Rysunku 2 oraz modelu odkształcenia przedstawionego na Rysunku 3, 
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wprowadzając tak zwaną modyfikację rekompensującą, której zasadę 
działania przedstawia Rysunek 4. 

Przedstawione w Tabelach 1–4 wyniki z przeprowadzonych badań 
zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej zębów σHlim oraz zmę-
czeniowej wytrzymałości stopy zęba σFlim dowodzą o słuszności poda-
nych już wywodów dotyczących struktury geometrycznej powierzchni, 
mającej wpływ na zmęczeniową wytrzymałość powierzchniową σHlim. 
Zmęczeniowa wytrzymałość objętościowa σFlim (Tabela 3 i 4) także zale-
ży od struktury geometrycznej powierzchni w obszarze stopy zęba, gdzie 
występuje inicjacja pęknięcia, prowadząca aż do złamania. 

Wyniki badań wyrażone za pomocą wartości liczbowych σHlim i σFlim 
wskazują, że obróbka wykończeniowa przez wiórkowanie i nawęglanie 
z hartowaniem, przy stosowaniu tego samego materiału (stal 8620 SAE), 
daje bardziej korzystne rezultaty aniżeli szlifowanie. 
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Summary 

The issues are addressed relating to the selection of material to make 
gear teeth, depending on the applied finishing treatment techniques. 
Gear teeth considered in the study are those used in driving systems 
in earthmoving machines, where the drive systems handle large 
torque, which varies considerably throughout the duty cycle.  
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The basic elements ensuring the required reliability and durabil-
ity of the driving systems are gear teeth featuring high surface 
strength (resistance to pitting corrosion) and a high volumetric resis-
tance  of the tooth root (resistance to tooth breaking). Application of 
the required finishing of teeth made of a carefully selected material 
gives them the required fatigue endurance. 




