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Analiza rozwiązań konstrukcyjnych kół zębatych 
o zmniejszonej masie
W artykule przedstawiono analizę rozwiązań konstrukcyjnych kół 
zębatych mające na celu redukcję ich masy.  Obniżenie masy ma 
szczególne znaczenie w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym 
gdyż poprawia stosunek masy przekładni do przenoszonej mocy. 
Ponadto redukcja masy korzystnie wpływa na zjawiska dynamicz-
ne występujące w trakcie pracy przekładni. Niezwykle ważnym 
aspektem tego zagadnienia jest zachowanie wymaganych para-
metrów wytrzymałościowych.
Analizie poddano zarówno rozwiązania powszechnie stosowane 
w przemyśle jak również koła zębate o konstrukcji skorupowej. 
Badania przeprowadzono na parze kół zębatych walcowych przyj-
mując, że wieniec zębaty oraz piasta koła nie podlegają modyfi-
kacjom. Wykonane badania wstępne pozwoliły na określenie jak 
dane rozwiązanie konstrukcyjne wpływa na procentowe zmniej-
szenie masy kół zębatych. Wykonano również symulacje kompu-
terowe z użyciem MES mające na celu określenie wpływu sposobu 
modyfikacji geometrii koła zębatego na jego wytrzymałość.
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Wstęp
Przekładnie zębate są związane w branżą motoryzacyjną od 
samego jego początku. choć należy nadmienić, iż w pierwszych 
pojazdach z napędem spalinowym, stosowano przekładnie 
łańcuchowe.

Rozwój, jaki dokonywał się w przemyśle motoryzacyjnym 
był równocześnie związany z rozwojem układów napędowych 
wykorzystujących przekładnie zębate. Naturalnym dążeniem 
w przypadku projektowania i wytwarzania urządzeń służących do 
transportu jest minimalizacja jego masy własnej, dzięki której 
zwiększa się masa użyteczna. Konieczność zmniejszenia masy 
dotyczy również układów napędowych. Redukcja masy układów 
napędowych musi być przeprowadzona z zachowaniem wyma-
ganych współczynników bezpieczeństwa oraz projektowanej 
żywotności. Po uwzględnieniu powyższych informacji okazuje 
się, że w procesie projektowania układów przeniesienia napędu 
konieczne jest pogodzenie sprzecznych wymagań tj. osiągniecie 
wysokiej wytrzymałości przy zachowaniu możliwie niskiej masy.   
Zagadnienie obniżenia masy dotyczy oczywiście obu obszarów 
stosowania przekładni zębatych. Redukcją masy uzyskuje się 
przez projektowanie uzębienia i zazębienia przekładni o jak 
najlepszych parametrach wytrzymałościowych oraz stosowania 
wysokowytrzymałych materiałów, jak również możliwie duże od-
ciążanie samych kół zębatych.

1. Analiza stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych
Analizę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych przeprowadzono 
z uwzględnieniem ich przeznaczenia. Wyodrębniono dwie gru-
py przekładni: przekładnie napędów pomocniczych oraz główne 
przekładnie napędowe. 

Redukcję masy w przypadku kół zębatych stosowanych w na-
pędach pomocniczych uzyskuje się przez dodanie wybrań uzy-
skując koło zębate z symetrycznie umieszczoną tarczą, w nie-
których przypadkach stosuje również otwory odciążające (rys. 1). 

Ze względu na małe obciążenia występujące w tego typu na-
pędach zagadnienia wytrzymałościowe nie są aż tak istotne jak 
w przypadku kół zębatych napędów głównych.

W przypadku układów napędowych dużych mocy stosowane 
są podobne rozwiązania konstrukcyjne. Ze względu na zdecydo-
wanie wyższe wymagania wytrzymałościowe otwory odciążające 
są rzadziej stosowane a ich umieszczenie w tarczy koła zęba-
tego wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i obliczeń 
wytrzymałościowych. Po przeanalizowaniu konstrukcji kół zęba-
tych układów napędowych s zauważono, że w przypadku pracy 
przekładni pod znacznym obciążeniem, ale przy niskich obrotach 
wykonuję się koła zębate o większym współczynniku szerokości 
wieńca niż w przypadku kół pracujących z duża prędkością. Do 
przenoszenia znacznych obciążeń wykorzystuje się przekładnie 
walcowe o zębach śrubowych lub przekładnie planetarne. W celu 
zmniejszenia masy stosowane są wybrania lub wybrania i otwory 
odciążające. Należy dodać, że w niektórych przypadkach koła 
zębate posiadają pochylona tarczę o zmiennej grubości [2].

2. Opracowanie modeli badawczych kół zębatych
Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonano przykładową 
parę kół zębatych w sześciu wariantach konstrukcyjnych. Modele 
bryłowe kół zębatych wykonano w środowisku oprogramowania 
Autodesk Inventor stosując metodę symulacji obróbki [1,4,5]

Pierwsza wykonana wersja to koła pełne (rys. 2) będące naj-
prostszym pod względem technologicznym rozwiązaniem kon-
strukcyjnym. Ze względu na brak elementów obniżających masę 
koła w tej wersji potraktowano, jako wyjściowe do porównania 
efektów obniżania masy.

Rys. 1. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne redukujące masę 
kół zębatych



38 Autobusy 10 /2017

eksploatacja i testy

W drugiej z opracowanych wersji kół zębatych dodano podcię-
cie odciążające po jednej ze stron (rys. 3), ze względu na fakt 
zachowania jednej płaskiej ściany bocznej technologia wykona-
nia dalej pozostaje prosta. W tym przypadku może się pojawić 
nierównomierne odkształcenie wieńca zębatego po obciążeniu.

Trzecia wersja kół zębatych badawczych posiada symetrycznie 
umieszczone wybrania odciążające (rys. 4). W przypadku tej kon-
cepcji rozwiązania konstrukcyjnego mogą pojawiać się problemy 
związane z wyważeniem koła wynikające z błędów na etapie wy-
twarzania szczególnie z zachowaniem symetrii.

Czwarta z opracowanych koncepcji stanowi rozwinięcie kon-
cepcji nr 2, polegające na dodaniu żeber stabilizujących wieniec 
zębaty (rys. 5)

Ostatnie dwa opracowane rozwiązania polegają na wykona-
niu kół zębatych skorupowych (z pustą przestrzenią wewnątrz). 
Jest to nowa koncepcja niestosowana do tej pory ze względu na 
trudności z ich odpowiednio dokładnym wykonaniem. Dla zmniej-
szenia podatności na odkształcenia kół zębatych pod działaniem 
sił wzdłużnych ściankom nadano pochylenie. Modele bryłowe wy-
konano dla dwóch wartości grubości ścianek bocznych. W pierw-
szym przypadku grubość ta wynosi połowę grubości tarczy wień-
ca z wersji od 1 do 3 (rys. 6), natomiast w drugim przypadku 
grubość zmniejszono do 1/3 wspomnianej grubości (rys. 7).

Po wykonaniu modeli badawczych kół zębatych przeprowadzo-
no najprostszą analizę porównawczą opracowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych polegającą na porównaniu ich objętości. Wyniki 
zamieszczono w tabeli (tab. 1).

Rys. 2. Koło pełne

Rys. 3. Koło zębate z jednostronnym wybraniem odciążającym

Rys. 4. Koło zębate z symetrycznie umieszczonymi wybraniami 
odciążającymi

Rys. 6. Koło zębate o konstrukcji skorupowej wersja 1

Rys. 5. Koło zębate z jednostronnym wybraniem i żebrami 
wzmacniającymi

Tab. 1. Zestawienie objętości brył kół zębatych dla poszczególnych warian-
tów wykonania

koło Z=26 objętość [mm3] koło Z=37 objętość [mm3]
war. 1 36988,8 64885,9
war. 2 26769,9 45950,5
war. 3 26858,3 46065,4
war. 4 28568,2 48163,5
war. 5 26698,4 45342,3
war. 6 25068,6 41388,2
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3. Przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych z użyciem MES
Opracowane modele badawcze posłużyły do przeprowadzenia 
wstępnych analiz wytrzymałościowych realizowanych w środo-
wisku MES mających na celu określenie wpływu analizowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych na właściwości wytrzymałościowe kół 
zębatych. Analizę wytrzymałościową przeprowadzono dla każde-
go z wariantów wykonania przyjmując takie same warunki po-
czątkowe (rys. 7). Dla lepszego zobrazowania wpływu rozwiązań 
konstrukcyjnych koła zębate obciążono siłami występującymi 
w zazębieniu przekładni zębatej o zębach śrubowych. Po przepro-
wadzeniu symulacji analizie porównawczej poddano otrzymane 
wartości naprężeń oraz wielkości przemieszczeń (rys. 8). Uzyska-
ne wyniki zestawiono w tabeli 2.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych i analiz stwierdzono, że w prak-
tyce stosuje się kilka sposobów redukcji masy kół zębatych. Prze-
prowadzenie analizy wpływu modyfikacji geometrii koła zębate-
go na masę oraz jego parametry wytrzymałościowe pozwoliło na 
stwierdzenie że nie występuje bezpośrednia zależność pomiędzy 
redukcją masy a pogorszeniem parametrów wytrzymałościowych. 
Wykonane analizy wykazały, iż najkorzystniejszym z powszechnie 
stosowanych rozwiązaniem jest stosowanie symetrycznych wy-
brań w tarczy koła. W przypadku zaproponowanego rozwiązania 
konstrukcyjnego opartego o koła zębatego o konstrukcji skoru-
powej uzyskano najkorzystniejsze wyniki. Uzasadnia to podjęcie 
kolejnych prac w zakresie konstrukcji tego rodzaju kół zębatych. 
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Rys. 8. Uzyskane rozkłady przemieszczeń dla poszczególnych roz-
wiązań konstrukcyjnych

Rys. 7. Koło zębate o konstrukcji skorupowej wersja 2

Tab. 2. Zestawienie wyników wstępnej analizy wytrzymałościowej dla koła 
Z = 37

Naprężenie [MPa] Przemieszczenie [mm]
war. 1 70,6 0,0033
war. 2 76,6 0,0075
war. 3 74,6 0,0059
war. 4 77,2 0,0059
war. 5 72,7 0,0044
war. 6 73,4 0,0051


