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PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA TRWAŁOCI EKSPLOATACYJNEJ
PRZEKŁADNI ZBATYCH UKŁADÓW NAPDOWYCH
MASZYN ROBOCZYCH
Streszczenie. W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów
geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwało przekładni
zbatych napdów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałoci zazbie, wskazujc na
istotno wpływu tych parametrów na: wytrzymało doran i zmczeniow zbów oraz odporno warstwy
wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotn rol inynierii smarowania w kształtowaniu
trwałoci łoyskowa. Artykuł w szczególnoci ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbdnej
na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów
napdowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.
Słowa kluczowe: przekładnie zbate, łoyska, smarowanie, układy napdowe, trwało.

1. WPROWADZENIE
Przekładnie zbate stanowi integralny element napdów praktycznie wszystkich
maszyn roboczych: cywilnych i wojskowych. Ich trwało w wielu przypadkach determinuje
ich niezawodno eksploatacyjn. Dowiadczenia eksperymentalne i badania eksploatacyjne
[5] wykazuj, e znaczcy udział (około 30%) w przedwczesnej utracie trwałoci tych
przekładni stanowi zniszczenia tribologiczne zazbie i łoysk, bezporednio lub porednio
zwizane z niewłaciwym smarowaniem i/lub nieskutecznym uszczelnieniem wałów:
czynnego i biernego oraz kadłuba (rys. 1). Tak wic, zuycie tribologiczne oraz stan
termiczny [4], oprócz wytrzymałoci zmczeniowej oraz doranej elementów i wzłów
konstrukcyjnych, stanowi podstawowy problem w zapewnieniu wymaganej trwałoci
wymienionej grupy przekładni zbatych.

Rys. 1. Struktura uszkodze elementów przekładni stokowo-walcowej napdu
górniczego przenonika zgrzebłowego
dr in. Jacek SPAŁEK – Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.,
Gliwice
dr in. Maciej KWANY – Politechnika lska, Gliwice
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Identyczne problemy determinuj trwało przekładni w układach przeniesienia mocy
w pojazdach wojskowych, a zwłaszcza gsienicowych. Zagadnienia te w całym okresie
działalnoci Orodka Badawczo-Rozwojowego Urzdze Mechanicznych OBRUM sp. z o.o.
traktowane były jako priorytetowe. Typowymi przykładami s m.in. prace dotyczce
globalnej analizy strat mocy w układzie napdowym czołgu T-72, w aspekcie jego
modernizacji [12], pogłbione badaniami nad wpływem parametrów konstrukcyjnych na
straty generowane w zazbieniach [13] oraz szczegółowo rozpatrujce podstawy doboru oleju
smarujcego do przekładni bocznej pojazdu gsienicowego [11] oraz jego wpływu na
trwało zazbie [10]. Artykuł niniejszy wypełnia luk w zakresie globalnego podejcia do
kształtowania i oceny trwałoci głównych wzłów kinematycznych przekładni na
poszczególnych etapach technologicznego „istnienia”, tj. w procesie projektowania,
wytwarzania i uytkowania.
2. GŁÓWNE PARAMETRY WPŁYWAJCE NA TRWAŁO PRZEKŁADNI
ZBATYCH
Generalnie trwało robocza (eksploatacyjna) przekładni zbatych wynika z ogólnych
zasad konstrukcji maszyn [6] i kształtowana jest w kolejnych etapach jej istnienia, a wic
w fazie projektowania, wytwarzania oraz w procesie uytkowania. Mówimy krócej, e
trwało jest wynikiem uwzgldnienia parametrów konstrukcyjnych, technologicznych
i eksploatacyjnych, które tworz synergiczny system kształtowania trwałoci wynikowej
przekładni.
2.1. Wpływ czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych
na trwało zazbie kół przekładni
Wpływ czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych winien by
rozpatrywany w odniesieniu do moliwych do wystpienia rodzajów zniszcze zazbie,
którymi s (rys. 2):
− przełomy dorane, bdce wynikiem przekroczenia granicznej wytrzymałoci statycznej,
co jest charakterystyczne przy silnych losowych przecieniach i ekstremalnych
obcieniach rozruchowych (np. w układach napdowych pojazdów gsienicowych);
− przełomy zmczeniowe, wynikajce z przekroczenia granicznej wytrzymałoci
zmczeniowej, charakterystyczne dla praktycznie zawsze wystpujcego zmiennego
obcienia roboczego;
− zmczeniowe wykruszenia warstwy wierzchniej uzbie kół (tzw. pitting), powodujce
zakłócon płynno ruchu przekładni, zwikszenie sił dynamicznych w zazbieniu
i w kocowym efekcie prowadzce do przełomu objtociowego zbów;
− nadmierne zuycie abrazyjne wskutek ciernego oddziaływania twardych czstek
zanieczyszcze w oleju smarujcym, na współpracujce ze sob powierzchnie zbów
powodujc ich zuycie typu mikroskrawanie;
− zniszczenia zatarciowe powierzchni roboczych zbów, charakterystyczne dla przekładni
przy niedostatecznym smarowaniu, zwłaszcza olejem bez dodatków przeciwzatarciowych
oraz wskutek podwyszonej temperatury pracy [11].
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Rys. 2. Przykładowe rodzaje eksploatacyjnych zniszcze uzbie kół zbatych:
a) złom dora ny, b) złom zmczeniowy, c) pitting, d) zatarcie, e) złom wskutek nadmiernego
zuycia ciernego, f) fazy zuycia ciernego (1, 2, 3),
gdzie: c – punkt toczny (centralny) zazbienia

Z wymienionych rodzajów zuycia w eksploatacji przekładni zbatych maszyn
mobilnych (cywilnych i wojskowych) najczstszymi przypadkami eliminacji z uytkowania
s dorane zmczeniowe złamania zbów oraz czsto prowadzce do nich na skutek zuycia
tribologicznego w postaci wykrusze warstwy wierzchniej lub nadmiernego zuycia
ciernego.
W tablicy 1 pokazano obrazowo wpływ materiału kół zbatych, parametrów
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych oraz smarowania. Znak „X” w tablicy oznacza
zdecydowany wpływ a znak „(X)” wpływ moliwy w ekstremalnych warunkach
uytkowania, a zwłaszcza przy nieodpowiednim smarowaniu.
Tablica 1. Obrazowe ujcie wpływu czynników materiałowych, konstrukcyjnych,
eksploatacyjnych oraz smarowania przekładni na uszkodzenia zazbie
Rodzaj
uszkodze
zazbie

Czynniki wpływaj ce na uszkodzenia

Materiał

Konstrukcja
i wymuszenia
eksploatacyjne

Smarowanie

Wytrzymało dorana
i zmczeniowa

X

X

-

Wytrzymało stykowa
(pitting)

X

X

(X)

Odporno na zniszczenie
zatarciowe

(X)

X

X

Nadmierne nagrzewanie

-

X

X

Jak ju wspomniano trwało zazbie kształtowana jest na etapie projektowokonstrukcyjnym, technologicznym (wykonanie i monta) oraz w procesie eksploatacji [9].
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Na zniszczenia w postaci przełomu zmczeniowego zbów maj wpływ głównie czynniki
materiałowo – technologiczne jak to pokazano w tablicy 2.
Jak wynika z przytoczonej tablicy 2 najistotniejszy (dominujcy) wpływ na
wytrzymało objtociow zbów ma wielko modułu, umocnienie technologiczne warstwy
wierzchniej zbów oraz dodatni współczynnik korekcji zazbienia, a wic cechy wynikajce
z procesu konstruowania, doboru rodzaju materiału i wytwarzania kół zbatych.
Tablica 2. Wzgldny wpływ (orientacyjny) wybranych parametrów na wytrzymało
zmczeniow zbów [1]

A. Materiał, technologia i stan ukształtowania warstwy wierzchniej
− procesy technologiczne:
ulepszanie cieplne : azotowanie : hartowanie

1 : 1,2 : 1,4

− chropowato powierzchni ze stali ulepszonej cieplnie:
Rz = 4 µm : 10 µm : 40 µm

1 : 0,9 : 0,9

− chropowato powierzchni zbów ze stali hartowanej:
Rz = 4 µm : 10 µm : 40 µm

1,05 : 1 : 0,95

− uszkodzenia przy szlifowaniu:
bez uszkodze : z uszkodzeniami (mikrokarbami)

1 : 0,5

− stan warstwy wierzchniej:
bez umocnienia : umocnienie mechaniczne (np. poprzez rutowanie)

1 : 1,3

− technologia wykonania kół zbatych:
odlewane : walcowane : kute

0,8 : 1 : 1,3

B. Cechy geometryczne
− 2-krotnie zwikszony moduł zbów

1:2

− korekta uzbienia:
dla liczby zbów zbnika z120

1:2

dla liczby zbów zbnika z1>40

1 : 1,1

− kt przyporu: t=20° : t=28°
dla liczby zbów zbnika z120

1 : 1,25

dla liczby zbów zbnika z1>40

1 : 1,15

− koła walcowe:
o zbach prostych : o zbach skonych (=17°)

1 : 1,2

− wzgldny promie zaokrglenia stopy zba:
/m = 0,25 : 0,4

1 : 1,1

Natomiast w przypadku czynników kształtujcych trwało zazbie z uwagi na
kryterium zmczeniowego wykruszania warstwy wierzchniej, czyli pittingu, ujawnia si
istotny wpływ smarowania, co przedstawiono w tablicy 3.
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Tablica 3. Czynniki wpływaj ce na trwało
pittingu [1]

zazbie ze wzgldu na kryterium

A. Materiał i procesy technologiczne
− procesy technologiczne:
ulepszanie cieplne : azotowanie : hartowanie pow.

1 : 2 : 2,5

− rodzaj obróbki mechanicznej uzbie dla stali ulepszonej cieplnie:
frezowanie : frezowanie+szlifowanie

1 : 1,4

szlifowanie : szlifowanie+miedziowanie

1 : 1,2

− rodzaj obróbki mechanicznej uzbie dla stali stopowej w postaci:
szlifowanie : szlifowanie+miedziowanie

1 : 1,1

niska twardo : wysoka twardo po hartowaniu

1 : 1,1

koła odlewane : koła walcowane (kute)

1 : 1,15

B. Smarowanie i jego parametry
− 2-krotnie wysza lepko robocza:
dla kół ze stali ulepszanej cieplnie

1 : 1,1

dla kół ze stali hartowanej

1 : 1,05
2

− spadek, podczas uytkowania, lepkoci roboczej o 20 mm /s:

1 : 0,8

− rodzaj oleju dla kół ze stali ulepszanej cieplnie:
olej mineralny : olej syntetyczny (dla stali ulepszanej cieplnie)
olej mineralny : olej syntetyczny (dla stali hartowanej)
olej bazowy : olej z dodatkami EP

1:2
1 : 1,3
1:1

Uwaga:
Interesujcym jest stwierdzony fakt dowiadczalny braku istotnego wpływu współczesnych dodatków
EP w oleju na powstawanie i rozwój pittingu [1].

C. Geometria uzbienia
− zby bez korekcji : zby z korekcj dodatni:
dla liczby zbów zbnika z120

1 : 1,3

dla liczby zbów zbnika z1>40

1 : 1,1

− kt przyporu na rednicy tocznej: t=20° : t=28°

1 : 1,3

− wysoko zbów:
klasyczna : podwyszonej wysokoci

1 : 1,31

− kt pochylenia linii zbów:
o zbach prostych : z o zbach skonych (=30°)

1 : 1,4

− wysoko głowy zba:
z nominaln wysokoci : ze skrócon wysokoci
1

1 : 1,2

Pojawia si problem wzrostu stanu termicznego, a zatem stosowania odpowiednich olejów
syntetycznych.
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Jak wynika z tablicy 3 w odniesieniu do zuycia pittingowego w sposób bardziej
wyrany ni w przypadku wytrzymałoci zmczeniowej zbów ujawniaj si wpływy
parametrów konstrukcyjno – technologicznych, zwłaszcza właciwoci technologicznej
warstwy wierzchniej zbów oraz przede wszystkim wpływ rodzaju zastosowanego oleju
i jego lepkoci. Naley przy tym zaznaczy, e dyskusyjnym czynnikiem s tutaj dodatki
przeciwzatarciowe EP w oleju. Te dodatki maj wpływ w przypadku podniesienia odpornoci
na zatarcie oraz mniej dotychczas znanego rodzaju zniszczenia tribologicznego w postaci tzw.
mikropittingu [15], prowadzcego w nastpstwie do rozwinitej formy klasycznego pittingu.
2.2. Zagadnienie trwałoci łoyskowa przekładni zbatych w układach
przeniesienia mocy maszyn roboczych
Trwało, praktycznie wyłcznie stosowanych w przekładniach zbatych, napdów
maszyn roboczych, łoyskowa tocznych kształtowana jest, podobnie jak w przypadku
zazbie, na etapach projektowania, wytwarzania oraz w procesie eksploatacji. Przy czym
wystpuje ta rónica, e łoyska s elementami dobieranymi, a wic ich trwało
eksploatacyjna w znaczcym stopniu zaley od jakoci montau w przekładni oraz jakoci
smarowania. Na wykresie, przedstawionym na rys. 3, pokazano podstawowe przyczyny utraty
trwałoci łoysk tocznych w procesie uytkowania.

Rys. 3. Podstawowe przyczyny utraty trwałoci (eliminacji z uytkowania) łoysk
tocznych [1]:
A - nieodpowiednie smarowanie, B - niepoprawny monta (pasowanie na wale i zabezpieczenia
przed ruchem wzgldem osadzenia), C - losowe pknicie koszyczka lub piercieni nonych, D utrata trwałoci stykowej, tj. pitting elementów tocznych i bieni

Warto w tym miejscu przypomnie [2, 3, 8, 14], e łoyska toczne s przykładem tych
zunifikowanych elementów maszyn, dla których w postaci matematycznej zalenoci
okrelona jest trwało uwzgldniajca główne czynniki konstrukcyjne, materiałowe oraz
eksploatacyjne (głównie jako smarowania w procesie uytkowania). Zaleno okrelajca
trwało eksploatacyjn łoyska tocznego ma posta:
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Le = a1a2a3L10

(1)

gdzie:
L10 - trwało nominalna danego typu łoyska okrelona dowiadczalnie na poziomie ryzyka
(zawodnoci) r = 10%. Natomiast warto L10 mona wyznaczy ze wzoru:
C
L10 =  
 Fz 

q

(1a)

przy czym:
C - wyznaczona dowiadczalnie tzw. nono dynamiczna (w kN) łoyska przy cile
okrelonym obcieniu promieniowym. Przy tej wartoci C wystpuje zmczenie
stykowe elementów tocznych i/lub bieni po 106 obrotów (z prawdopodobiestwem
p = 90%),
Fz - obcienie zastpcze (w kN). Sposób obliczania Fz okrelaj producenci łoysk dla
poszczególnych ich typów,
q - dowiadczalnie wyznaczony wykładnik potgowy; q = 3 dla łoysk kulkowych, q = 10/3
dla łoysk wałeczkowych,
a1 - współczynnik niezawodnoci zaleny od przyjtego poziomu ryzyka, dobierany jak
poniej
Ryzyko zachowania trwałoci r, %
Warto współczynnika a1

10
1,00

5
0,62

3
0,53

2
0,33

1
0,21

a2 - współczynnik uwzgldniajcy technologi uzyskania stali łoyskowej; dla stali
z wytopu klasycznego a2 = 1,0, natomiast z wytopu próniowego a2>1,0,
a3 - współczynnik warunków uytkowania, tj.: rodzaju rodka smarnego, jego czystoci oraz
temperatury roboczej łoyska.

Uwzgldniajc norm DIN 281, mona zapisa zaleno:
 C

a 3 = f  ec , u ,κ 
 Fz 

(2)

gdzie:
ec - współczynnik zanieczyszczenia oleju twardymi czstkami ciernymi (patrz tab. 4),
 - wskanik wzgldnej lepkoci oleju smarujcego łoysko (w mm2/s) [9], przy czym:
 = rob/w, gdzie:
rob - lepko robocza w temperaturze pracy w mm2/s,
w - lepko wymagana teoretyczna),
Cu - wzgldna nono graniczna wywołujca zmczenie stykowe warstwy wierzchniej.
Fz

Wyznaczenie funkcji a3 okrelonej powyszym wzorem (2) wymaga złoonej
procedury realizowanej za pomoc programu komputerowego lub klasycznej metody
nomogramowej okrelonej w katalogach producentów łoysk. Generalnie jeli przyj prac
łoyska w zakresie trwałej wytrzymałoci stykowej (Fz/Cu1) oraz warto parametru
lepkoci oleju  = 1,0 wówczas mona załoy, e równowanym dla współczynnika a3 jest
wskanik zanieczyszczenia oleju ec, jak to przedstawia tablica 4.

64

Jacek SPAŁEK, Maciej KWANY

Tablica 4. Warto wska nika ec w zalenoci od stopnia zanieczyszczenia oleju

Stopie zanieczyszczenia oleju
Warunki laboratoryjne

Warto wska nika ec
1,0

Wysoka czysto przy dobrej filtracji oleju
i braku zanieczyszcze smaru plastycznego

0,8 ... 0,6

Czysto przecitna (zwykle spotykana)

0,6 ... 0,5

Nieznaczne zanieczyszczenie rodka smarnego

0,5 ... 0,3

Typowe zanieczyszczenie dla zapylonego rodowiska
oraz produktów zuycia w oleju

0,3 ... 0,1

Silne zanieczyszczenie rodka smarnego

0,1 ... 0,01

Z tablicy 4 wynika, e w przypadku eksploatacji przekładni w warunkach zapylenia
i silnie zanieczyszczonego rodka smarnego twardymi czstkami mineralnymi oraz
produktami zuycia tarciowego efektywna trwało łoysk jest rzdu 5 do 10-krotnie nisza
od trwałoci obliczeniowej, jeli nie uwzgldni si tak negatywnego wpływu zanieczyszcze
oleju na jej obnienie.
Warto w tym miejscu zaznaczy, e mimo bogatego materiału statystycznego
z zakresu awaryjnoci w procesie uytkowania wzłów łoyskowych w przekładniach, wiele
zagadnie pozostaje dotychczas jako nierozwizane. Chodzi tu zwłaszcza o precyzyjne
procedury jakociowo-ilociowe okrelajce wpływ wymusze eksploatacyjnych konkretnych
grup maszyn mobilnych, a zwłaszcza czołgów, na trwało wzłów łoyskowych.
Dysponujemy obecnie do znaczn iloci wyników bada laboratoryjnych, które wskazuj
na istotno wpływu smarowania (rys. 4) czy zawartoci wody w oleju smarujcym (rys. 5).

Rys. 4. Zaleno zuycia łoyska stokowego od lepkoci i temperatury oleju
smaruj cego [1]
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Rys. 5. Wpływ zawartoci wody w oleju na trwało łoysk stokowych (wg FAG) [14]
Dane te wskazuj na istotno uwzgldniania w procesie projektowania zagadnienia
hermetycznoci przekładni oraz filtracji oleju, jednak w wielu przypadkach
w niedostatecznym stopniu pokazuj jak naley kształtowa posta konstrukcyjn przekładni,
by uzyska popraw przedwczesnej utraty trwałoci. Wymaga to przeprowadzenia dla maszyn
mobilnych specjalnego przeznaczenia dodatkowych analiz i bada poligonowych.
3. PODSUMOWANIE
Istotny dla praktyki problem poprawy trwałoci eksploatacyjnej przekładni zbatych
układów przeniesienia mocy pojazdów specjalnych musi by konsekwentnie realizowany
zarówno w fazie projektowania, jak i eksploatacji. Z uwagi na to, e znaczna cz awarii
tych przekładni wynika z postpujcego w czasie eksploatacji zuycia o charakterze
tribologicznym, zwłaszcza łoysk i zazbie przekładni, istotna jest tu rola pełnego
zrozumienia dla wanoci inynierii smarowania.
Przytoczone w artykule tylko wybrane wyniki bada dowiadczalnych i rozwaa
teoretycznych (gdy zagadnienie jest bardzo obszerne) wskazuj, e istniej ju praktyczne
przesłanki do takiego zintegrowanego postpowania, by popraw trwałoci przekładni
zbatych uzyska na wszystkich etapach istnienia przekładni, tj. kształtowania
konstrukcyjnego, technologii wykonania i montau oraz w procesie uytkowania.
W fazie eksploatacji przekładni kluczowe jest zapewnienie hermetycznoci przekładni
wzgldem agresywnego otoczenia (skutecznoci uszczelnie), monitorowanie jej biecego
stanu technicznego oraz wprowadzenie zintegrowanego systemu filtracji oleju smarujcego.
4.
[1]
[2]
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