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ТЕМА ::РОЗРАХУНОК ЗУБІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПРЯМОЗУБИХ КОЛІС 

НА КОНТАКТНУ МІЦНІСТЬ 

 

 

Рис. 1. Розрахунок зубів циліндричних прямозубих передач 

Розрахунок зубів на міцність проводиться з урахуванням динамічного 

характеру прикладання навантаження по ширині зуба. У зв'язку з цим в 

формули розрахунку модуля і напруги вигину необхідно ставити 

розрахунковий момент, рівний  

де Мном - номінальний момент, який визначається заданим навантаженням 

(моментом на валу двигуна або силами опору); 

к - коефіцієнт навантаження. 

При симметричному розташуванні зубчатих колес к » 1,3; при 

несимметричному або консольному розташуванні хоча б одного з коліс к* 1,5. 



Контакт двох зубів циліндричних зубчастих коліс розглядається як контакт з 

утворюючим двох циліндрів. Найбільші контактні напруги виникають при 

зіткненні зубів в полюсі. 

В основу розрахунку зубчастих коліс покладена формула Герца, що має вигляд 

 

де q - нормальне навантаження на одиницю довжини контактних ліній; 

Епр - приведений модуль пружності матеріалов коліс; рпр - приведений радіус 

кривізни зубів. 

Для прямозубих колес нормальне навантаження визначається за формулою 

 

Приведений модуль пружності дорівнює 

 

де Е і Ег - модулі пружності матеріалів шестерні і колеса. Приведений радіус 

кривізни розраховується за формулою 

 

де pi і р2 - радіуси кривізни профілів зубів шестерні і колеса. 

Для евольвентного зачеплення радіуси кривізни в точці дотику визначаються 

за формулами:  

 



При проектному розрахунку необхідно визначити міжосьова відстань, яке для 

евольвентного зачеплення розраховується за формулою 

 

де [стк] - допустиме нормальне контактне напруження; 

МбР - розрахунковий момент на швидкохідному валу; 

у0ш - коефіцієнт ширини колеса. 

Напруга, що допускається визначається виходячи з межі витривалості 

матеріалів, з яких виготовляються і в середньому дорівнює 

 

Розрахунковий момент на швидкохідному валу визначається за формулою 

 

де Мб ном - номінальний момент на швидкохідному валу, який визначається 

заданим навантаженням; Кдін - динамічний коефіцієнт; Кмц - коефіцієнт 

концентрації навантаження. Орієнтовно можна прийняти: 

- при симетричному розташуванні зубчастих коліс  

- при несиметричному або консольному розташуванні хоча б одного з зчіпних 

коліс  

Коефіцієнт ширини  вибирається в межах 0,12... 0,4. 

Великі значення приймаються для більш точних і жорстких передач. 



По знайденій міжосьовій  відстані визначають модуль зубів по формулі 

 

або, задавшись числом зубів шестерні і розрахувавши число зубів колеса 

z2=wz, 

 

Значення модуля округлюють до найближчого більшого стандартного 

значення. 

Перевірку контактної міцності виробляють виходячи з умови 

 

 


