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The Second Pinion.  

deSign and aSSembly in machine Tool

Abstract: A lot of horizontal boring mills moving on horizontal 
guide ways using traditional solution type toothed bar and pinion 
still work in the machine industry. This kind of drive shows errors 
in positioning caused by clearance in meshing between teeth of 
toothed bar and pinion. The existing clearance increases with 
the working time of the machine as a result of wear of the parts 
mating with each other. Inter-teeth clearance has a negative 
effect on the accuracy of the workpiece being machined. An 
effective way to improve the positioning of the machine while 
driving on the guides is to mount the second pinion to the drive. 
The principle of the second pinion operation is so that if the first 
pinion has contact with the tooth of the toothed bar on one side, 
the second pinion always contacts the tooth of the toothed bar 
on the other side. This arrangement of both pinions eliminates 
the negative impact of the inter-teeth clearance, and thus con-
tributes to improving the accuracy of the machine tool.

drugi zębnik – budowa i montaż w obrabiarce
Tadeusz Sawicki

Obecnie w przemyśle maszynowym pracują nowoczesne 
obrabiarki, które przemieszczane są po prowadnicach za 

pomocą mechanizmów kulowych. Mechanizmy te są drogie 
i skomplikowane w montażu obrabiarki, szczególnie gdy doty-
czy to przejazdu po poziomych długich prowadnicach.

Oprócz nowoczesnych obrabiarek w przemyśle w dalszym 
ciągu pracuje dużo wiertarko-frezarek, które napędzane są po 
poziomych prowadnicach tradycyjnie, za pomocą listwy zęba-
tej i zębnika. Napęd taki obarczony jest błędem w pozycjono-
waniu obrabiarki, przede wszystkim poprzez luz międzyzębny. 
Zgodnie z definicją luz międzyzębny jest to najkrótsza odległość 
między niepracującymi bokami zęba przy istnieniu kontaktu 
boków pracujących. Luz ten powstaje w procesie wykonywania 
kół zębatych i powiększa się potem w wyniku zużywania się 
zazębiających się zębów. Dodatkowym utrudnieniem w pozy-
cjonowaniu obrabiarki jest to, że zużywanie się zębów listwy 
zębatej nie jest jednakowe na całej jej długości, dochodzącej 
nawet do kilkunastu metrów. Powodowane jest to tym, że obra-
biarka nie zawsze pracuje z wykorzystaniem całkowitego prze-
jazdu po prowadnicach. Błędy pozycjonowania uwidaczniają 
się szczególnie przy nawrotach przejazdu obrabiarki. Luz mię-
dzyzębny podczas ruchu obrabiarki jest to pole martwe, które 
trzeba pokonać, co przyczynia się do błędnych wskazań poło-
żenia obrabiarki.

Skutecznym sposobem likwidacji ujemnego wpływu luzu 
międzyzębnego w ruchu obrabiarki jest wprowadzenie do 
napędu drugiego zębnika.

Na rysunku 1 na listwie zębatej (1) pracuje zębnik stały (2), 
który zamontowany jest w przekładni napędowej, i drugi zębnik 
(3). Kiedy ząb zębnika stałego styka się z bokiem zęba listwy 
zębatej z jednej strony, to ząb drugiego zębnika styka się bokiem 
zęba listwy zębatej z drugiej strony.

Wynikiem takiego zamontowania obu zębników jest to, że 
np. podczas ruchu w prawo pracuje bezluzowo zębnik stały (2), 

a przy ruchu w lewo pracuje bezluzowo drugi zębnik (3). Dzięki 
temu obrabiarka przemieszcza się bezluzowo po prowadnicach 
w obu kierunkach.

Najlepszy efekt ruchu bezluzowego wystąpi wtedy, kiedy do 
napędu użyjemy przekładni nowej generacji, tj. przekładni 
bezluzowej. Przekładnie te charakteryzują się jeszcze tym, 
że korpus posiada obrobione wszystkie boki, co pozwala na 
montowanie do niego dodatkowych elementów, takich jak np. 
drugi zębnik. Warunkiem, aby drugi zębnik poprawnie i dobrze 
funkcjonował, jest przeniesienie napędu z zębnika stałego na 
ten drugi zębnik. Napęd ten musi być przekazany bezluzowo, 
bezpoślizgowo, w tym samym kierunku i musi posiadać jed-
nakowe obroty.

Na rysunku 2 zębnik stały zamontowany w przekładni bezlu-
zowej (20), dodatkowo ułożyskowany w korpusie (11), posiada 
koło łańcuchowe (4). Korpus dodatkowego łożyskowania zęb-
nika stałego (11) i korpus stały naciągu łańcucha (12), przymo-
cowane są do jednego z boków przekładni zębatej (20).

Na korpusie (12) zamontowane są dwa elementy ruchome 
naciągu łańcucha (13), na których to umieszczone są dwa koła 
łańcuchowe naciągowe (6). Koła te są ruchome, przesuwa je 
siłownik hydrauliczny (9), co powoduje naciąg łańcucha rol-
kowego (7). Drugi zębnik osadzony i ułożyskowany w rurze 
grubościennej (10), posiada koło łańcuchowe (5). Koła łańcu-
chowe (4, 5) mają taką samą średnicę.Rys. 1. Zasada działania drugiego zębnika
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Łańcuch rolkowy (7) opasuje wszystkie koła łańcuchowe i jest 
stale napięty siłownikiem (9). Napięcie to powoduje, że napęd 
z zębnika stałego poprzez koło łańcuchowe (4) przenosi się na 
koło łańcuchowe zębnika drugiego (5), bez żadnego poślizgu 
czy opóźnienia w obu kierunkach.

Na rysunku 3 podstawa korpusu mocowania drugiego zęb-
nika (14), przymocowana jest do innego boku korpusu prze-
kładni zębatej (20). Następnie do podstawy korpusu (14), 
przegubowo połączona jest część ruchoma korpusu mocowa-
nia drugiego zębnika (15). Rura grubościenna z drugim zębni-
kiem (10) przymocowana jest do (15) za pomocą dwóch obejm 
(16). Połączenie korpusu (15) do podstawy (14) dodatkowo 
wyposażone jest w dwa siłowniki hydrauliczne (8). Przegubowe 
mocowanie drugiego zębnika zapewnia to, że jest on ruchomy, 
co umożliwia jego odpowiednie ustawienie, jak również to, że 
zęby koła zębatego tego zębnika będą stale stykać się z zębami 

Rys. 2. Sposób przekazania napędu z zębnika stałego na drugi zębnik

listwy zębatej. Styk ww. zębów zapewniają przede wszystkim 
dwa siłowniki hydrauliczne (8).

Wielkość siłowników hydraulicznych (8, 9) zależna jest od 
wielkości obrabiarki i musi być tak dobrana, aby drugi zęb-
nik w czasie, kiedy wykonuje pracę, pokonał opory skrawania 
i opory przemieszczania się obrabiarki po prowadnicach.

Siłowniki hydrauliczne (8, 9) zasilane są z małego agregatu 
hydraulicznego wyposażonego w akumulator hydrauliczny, 
który zapewnia stałe ciśnienie oleju w układzie.

Agregat ten przemieszcza się wraz z obrabiarką.
Rysunek 4 przedstawia zestawienie elementów dotyczących 

wykonania i montażu drugiego zębnika w połączeniu z napę-
dem głównym obrabiarki. Elementy te wykazano wcześniej na 
rysunkach 1, 2 i 3. Dodatkowo do tego zestawienia należy jesz-
cze dodać agregat hydrauliczny (17) i silnik elektryczny (21). 
Wbudowanie drugiego zębnika do napędu obrabiarki może 
być jednym z parametrów dostosowujących ją do sterowania 
numerycznego.

Opisane i przedstawione rozwiązanie konstrukcyjne dru-
giego zębnika jest zainstalowane w napędzie wiertarko-frezarki 

„SKODA” typu WD200B, rok budowy 1972.
Drugi zębnik według ww. rozwiązania sprawdził się i pra-

cuje bez zastrzeżeń od kilku lat. Zastosowanie drugiego zęb-
nika i jednoczesna modernizacja napędu i przemieszczania się 
pionowego wrzeciennika pozwoliły na dostosowanie ww. obra-
biarki do sterowania numerycznego. Obrabiarka wymieniona 
wyżej pracuje aktualnie w firmie APC PRESMET Sp. z o.o. 
w Opolu.� n

Rys. 3. Konstrukcja mocująca drugi zębnik do przekładni obrabiarki

Rys. 4. Poglądowe zestawienie obu zębników w napędzie obrabiarki
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