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ТЕМА ::РОЗРАХУНОК ЗУБІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРЯМОЗУБИХ КОЛІС 

НА ВИГИН І КОНТАКТНУ МІЦНІСТЬ  

Розрахунок зубів циліндричних прямозубих передач на вигин зводиться до 

визначення величини модуля зачеплення. Зачеплення пари зубів закінчується 

на окружності виступів ведучої шестерні. В цьому випадку сила Рм (рис. 1) 

впливу зуба шестерні на зуб колеса прикладена до найбільш віддаленої від 

підстави зуба лінії, що робить такий стан навантаження найбільш 

небезпечним. Повний зусилля в припущенні відсутності тертя між зубами 

направлено по загальній нормалі до дотичних профілів. Переносячи нормальну 

силу Рм по лінії її дії в точку О, що лежить на осі зуба і розкладаючи її по 

дотичній до окружності (окружна сила Р) і по нормалі до неї (радіальна сила f) 

отримаємо 

  

 

Рис. 1. Розрахунок зубів циліндричних прямозубих передач 

Окружна сила згинає зуб, а радіальна - стискає. Зважаючи на крихту радіальної 

сили будемо розглядати умова міцності при вигині. Розглядаючи зуб як 



консольну балку з навантаженням на вільному кінці, умова міцності зуба на 

вигин має вигляд  

 

З цієї умови згинальний момент буде  

де / - плече сили Р від небезпечного перерізу; 

Wx - осьовий момент опору небезпечного перерізу; 

[аи ]- допустиме напруження на вигин. 

Для прямоукутного перерізу I -1 осьовий момент опору буде 

 

де b - ширина зуба  

а' - товщина зуба у основи. 

Подставляючи значення Wx в рівняння згинаючого момента, маємо 

 

Плече / і товщина зуба біля основи а 'пропорційні модулю т і відповідно 

 

де к и q - коефіцієнти, що залежать від форми зуба, тобто  від кута зачеплення 

а і кількості зубів z. 



З урахуванням значень / і а 'умова міцності прийме наступний вигляд 

 

Вислів називається коефіцієнтом форми зуба і позначається літерою у. 

Використовуючи це позначення, отримаємо 

 

Коефіцієнт форми зуба у для евольвентного зачеплення при куті зачеплення  

а = 20° має наступні значення: 

Кількість зубів... 10 12 14 15 16 18 20 

Коефіцієнти:  0,292; 0,304; 0,324; 0,332; 0,339; 0,354; 0,372; 

Кількість зубів... 25 30 34 40 50 100 300 рейка 

Коефіцієнти :  0,398; 0,416; 0,428; 0,442; 0,457; 0,481; 0,496; 0,523  

Для проміжних значень числа зубів коефіцієнт у знаходиться інтерполяцією. 

Значення модуля визначається через ширину зуба Ь. Ширина зуба через 

модуль записується у вигляді  

де у - коефіцієнт ширини вєнца. 

Коефіцієнт у = 6... 25. Менші значення приймаються для зниженою точності 

виготовлення зубчастих коліс, а також невеликий жорсткості валів і їх опор. 



Замінивши ширину зуба на її вираз, отримаємо розрахункове рівняння у 

вигляді  

де М- розрахунковий момент, який передається колесом; dw - діаметр ділильної 

окружності. 

З останнього рівняння маємо  

звідки  

Тут модуль т в міліметрах, якщо М в Нмм; і [аи] в Н/мм2. Розрахунковий 

модуль округляється до найближчого стандартного значення. Перевірочний 

розрахунок зубів на вигин проводять за умовою:  

 

 

 

 


