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Zarys historycznyZarys historyczny
Idea przekładni zębatych o zmiennym przełożeniu, opartych na 
nieokrągłych kołach zębatych (ang. non-circular gears), 
pochodzi już od prekursorów myśli inżynierskiej. Przestrzenne 
wersje takich mechanizmów szkicował Leonardo Da Vinci. W 
XVIII wieku przekładnie takie stosowane były m.in. w zegarach, 
pozytywkach i zabawkach. W końcu XIX wieku Franz Reuleaux 
zlecił firmie Gustav Voigt, Mechanische Werkstatt w Berlinie 
wykonanie serii mechanizmów, działających na zasadzie 
przekładni zębatych o zmiennym przełożeniu, których 
przeznaczeniem była pomoc w studiach nad zagadnieniami 
kinematyki. Koła wytwarzane w tamtych czasach miały 
uproszczone zarysy zębów, przez co nie były zapewnione 
prawidłowe warunki zazębienia.



Zarys historycznyZarys historyczny

Zdjęcie historycznego 
modelu przekładni zębatej 
o zmiennym przełożeniu
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ZastosowanieZastosowanie
Obszar możliwych zastosowań przekładni zębatych o zmiennym 
przełożeniu obejmuje m.in.:

- maszyny włókiennicze, w celu polepszenia charakterystyki 
kinematycznej mechanizmów przetwarzających włókno, 
maszynach czeszących, prasach i gilotynach

- do wprowadzenia pulsacji w napęd opuszczania i 
podnoszenia żaluzji, która to pulsacja nałoży się i wytłumi 
drgania, powstające samoczynnie wskutek odwijania się 
żaluzji z wałka

- prasy mechaniczne do optymalizacji kinematyki cyklu 
roboczego prasy



ZastosowanieZastosowanie
- silniki hydrauliczne do napędu grodzi na statkach
- w rozrusznikach dużej mocy, gdzie startowy moment 

obrotowy na skutek znacznej bezwładności spoczynkowej 
napędzanych mas osiąga olbrzymie wartości. Dzięki 
zastosowaniu przekładni o zmieniającym się przełożeniu w 
pierwszej chwili na wyjściu rozrusznika otrzymywany jest 
zwielokrotniony moment obrotowy, a następnie, gdy siły 
bezwładności zostaną już pokonane, przełożenie zmienia 
się tak, aby nadać napędzanemu mechanizmowi obroty, 
niezbędne do jego uruchomienia

- kuźniarki w procesie precyzyjnego odkuwania matrycowego, 
gdzie należy dążyć do skrócenia czasu prasowania odkuwki 
w formie, ponieważ w przeciwnym razie dochodzi do 
zwiększonego termicznego obciążenia oprzyrządowania 
kuźniczego 



Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

W toku przeprowadzonych prac wyciągnięte zostały 
następujące wnioski:
idea stosowania w roli linii tocznej jednej lub kilku 
konkretnych krzywych (najczęściej elips) jest poważnym 
ograniczeniem i należy od niej odstąpić
wyznaczanie zarysów zębów jest ogólnie słabo 
zbadane i należy opracować nową metodę, 
uwzględniającą specyfikę zazębień nieokrągłych
należy opracować metodę sprawdzania i optymalizacji 
warunków zazębienia w przekładniach o zmiennym 
przełożeniu



Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Ze względu na swoje 
liczne zalety największe 
zastosowanie w 
przemyśle zyskały 
przekładnie zębate 
wykorzystujące krzywe 
ewolwentowe . Takie też 
rozwiązanie zostało 
zaadoptowane dla 
przypadku kół zębatych 
nieokrągłych.



Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Linie toczne 
przedstawiają koła 
jako toczące się po 
sobie rolki.
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Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Aby przekładnia mogła 
nieprzerwanie 
przekazywać ruch 
obrotowy, funkcja 
przełożenia musi być 
okresowa, a jej okres T 
musi być związany z 
okresami obrotów T1 i T2 
odpowiednio kół 
zębatych 1 i 2 w 
odpowiedni sposób
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Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Przykładowa 
przekładnia zębata 
aperiodyczna



Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Aby zapewnić 
różniczkowalność linii 
podziałowej w każdym jej 
punkcie wprowadza się 
elementy styczne. Do 
najczęściej stosowanych w 
tej roli krzywych  należą 
krzywe stożkowe (elipsy, 
parabole i hiperbole), 
krzywe wielomianowe, 
krzywe wykładnicze, 
potęgowe i logarytmiczne 
oraz krzywe Beziera, B-
sklejane i NURBS.
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Odcinki linii 
tocznych dzielone 
są na segmenty w 
taki sposób, że 
każdy segment jest 
reprezentowany 
przez fragment 
spirali Archimedesa. 
Można w ten 
sposób uzyskać 
dowolny kształt linii 
tocznych.
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Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Zarysy zębów kół 
nieokrągłych 
wyznaczone przy 
użyciu specjalnie 
opracowanej 
metody analizy 
kontekstowej
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Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Metoda analizy 
kontekstowej w swej 
istocie polega na 
badaniu kolejno 
poszczególnych stanów 
rozpatrywanego układu i 
uzyskaniu tą drogą 
nadmiarowej informacji, 
która następnie jest 
filtrowana przy 
zastosowaniu 
odpowiednich 
algorytmów i otrzymuje 
się wyniki końcowe.
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Zazębienie przekładni 
zębatej o zmieniającym się 
przełożeniu, ukształtowanej 
zgodnie z przytoczonym 
opisem, znajdującej się w 
określonym przełożeniu, 
można przedstawić jako 
zazębienie dwóch kół 
zębatych okrągłych, a 
parametry zazębienia 
takiego zastępczego układu 
reprezentują chwilowe 
parametry zazębienia 
przekładni nieokrągłej
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Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Do celów analizy 
zazębienia przekładni 
wygodnie jest obliczyć 
promienie r1 i r2 kół 
podziałowych przekładni 
zastępczych w wielu 
miejscach i z utworzonego 
zbioru danych utworzyć 
wykres zmienności tych 
promieni w zależności od 
kąta obrotu α1 koła 
zębatego nieokrągłego 1



Charakterystyka opracowanej metodykiCharakterystyka opracowanej metodyki

Promienie kół zastępczych zmieniają się w sposób 
ciągły i muszą zostać określone dla wszystkich 
analizowanych położeń linii tocznych. Najważniejsze 
parametry zazębienia, które bada się w przedstawiony 
sposób to:
stopień pokrycia
poślizgi
podcięcia i graniczne ilości zębów
interferencja (szczególnie ważne w przypadku 
ujemnych krzywizn linii tocznych)
zagadnienia wytrzymałościowe



Koła zębate nieokrągłe o zębach 
skośnych

Wyznaczanie geometrii 
projektowanego koła 
zębatego przeprowadzono  
z wykorzystaniem metodyki, 
zaprezentowanej w 
niniejszym opracowaniu. 
Obok zamieszczono 
przykładowy rysunek 
izometryczny przekładni 
zębatej o zmieniającym się 
przełożeniu o zębach 
skośnych.



Weryfikacja opracowanej metodyki projektowania 
przekładni o zmieniającym się przełożeniu

Weryfikacja 
opracowanej metodyki 
projektowania 
przekładni o 
zmieniającym się 
przełożeniu polegała 
na zaprojektowaniu, 
fizycznym wykonaniu i 
sprawdzeniu kilku 
takich przekładni.



Weryfikacja opracowanej metodyki projektowania 
przekładni o zmieniającym się przełożeniu

Korzystając z faktu, że w 
przypadku dwóch kół 
zębatych o jednakowej 
liczbie zębów zazębienie 
odbywa się zawsze 
pomiędzy tymi samymi 
zębami, skonstruowano 
zarysy nieokrągłe 
charakteryzujące się coraz 
to inną korekcją zarysu dla 
każdego kolejnego zęba.

Nr zęba x Nr zęba x Nr zęba x Nr zęba x

1 0 9 0 17 0 25 0

2 -0,1 10 0,1 18 -0,1 26 0,1

3 -0,2 11 0,2 19 -0,2 27 0,2

4 -0,1 12 0,1 20 -0,1 28 0,1

5 0 13 0 21 0 29 0

6 0,1 14 -0,1 22 0,1 30 -0,1

7 0,2 15 -0,2 23 0,2 31 -0,2

8 0,1 16 -0,1 24 0,1 32 -0,1



Weryfikacja opracowanej metodyki projektowania 
przekładni o zmieniającym się przełożeniu

Kolejną modyfikacją, jaką 
przetestowano, było 
zastosowanie różnych 
kątów zarysu uzębienia. W 
tym celu wykonano koła 
zębate, w których jedne z 
boków zębów miały inny kąt 
zarysu niż przeciwne. W 
czasie badanie zazębienia 
koła obracano przemiennie 
w jedną i w drugą stronę, 
doprowadzając tym samym 
do współpracy raz jedna 
raz drugie boki zębów.



Weryfikacja opracowanej metodyki projektowania 
przekładni o zmieniającym się przełożeniu

Kolejnym 
sprawdzanym 
przypadkiem było 
zazębienie z 
segmentem wklęsłym 
na przykładzie dwóch 
kół, z których jedno ma 
kształt kwadratu o 
zaokrąglonych rogach.



Wnioski
- zastosowanie opracowanej metodyki 

projektowania przekładni zębatych o 
zmieniającym się przełożeniu pozwala na 
swobodne kształtowanie i korygowanie 
parametrów przekładni.

- prawidłowość opracowanej metodyki 
projektowania przekładni zębatych o 
zmieniającym się przełożeniu została 
potwierdzona w praktyce przez sprawdzenie 
zgodności projektowanej i otrzymanej 
charakterystyki przełożenia przekładni oraz 
przez obserwacje pracy uzębień.



Wnioski
- w celu zwiększenia dokładności pomiarów 

charakterystyki przełożenia należy zwiększyć 
dokładność wytwarzania kół zębatych 
testowych (np. przez zastosowanie technologii 
obróbki elektroiskrowej drutowej WEDM) lub 
frezowania zarysów na dużych obrabiarkach 
sterowanych numerycznie. Dodatkowo należy 
zastosować do pomiarów urządzenie 
wyposażone w profesjonalne enkodery 
położenia oraz odpowiedni system odczytu i 
obróbki danych.



Wnioski
- opracowane informacje mogą stanowić 

podstawę do dalszego badania różnych 
konkretnych własności przekładni zębatych o 
zmieniającym się przełożeniu, analogicznie do 
prowadzonych badań przekładni zębatych 
walcowych i stożkowych. Przykładami mogą tu 
być zagadnienia związane z kinematyką i 
zastosowaniem przekładni specjalnego 
przeznaczenia, jak również zagadnienia 
wytrzymałościowe, dynamiczne, trybologiczne i 
inne.



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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