2.5 Materiały i obróbka cieplna.
Tab. 2.11
Nazwa
czci
ruba

Gatunek materiału
PN
DIN
ŁH15

100Cr6

18HGM

20CrMo5

ŁH15

100Cr6

Hartowanie
indukcyjne gwintu
kulkowego
Nawglanie i
hartowanie gwintu
kulkowego
Hartowanie gwintu
kulkowego

ŁH15

100Cr6

-

Nakrtka

Kulki

Obróbka
Cieplna

Twardo
HRC
58-62

58-62

62-65

Twardo czopów ruby wynosi 170-235HB (materiał wyarzany na sferoidyt). W szczególnych
przypadkach na yczenie klienta i po uprzednim uzgodnieniu elementy przekładni (z wyjtkiem kulek
łoyskowych) mog by wykonane z innych materiałów, np. ruba ze stali nierdzewnej itp.
W tych przypadkach obliczenia nonoci statycznej C0 i dynamicznej C przekładni naley
przeprowadza z uwzgldnieniem osigalnej dla danego materiału twardoci powierzchni gwintu.
Sposób obliczania podano w rozdziale 3 niniejszego katalogu.

3. Zasady doboru przekładni rubowej tocznej.
3.1 Uwagi ogólne.
Dobór przekładni rubowej tocznej do danego
zastosowania polega na okreleniu
nastpujcych parametrów:
- rednica nominalna gwintu kulkowego
- skok gwintu kulkowego
- dopuszczalne odchyłki skoku (klasa
dokładnoci)
- długo ruby
- typ nakrtki
- dopuszczalny luz wzdłuny ( VNBK1
i VNBC1)
- napicie wstpne (VNBK2, VNBK3, VNBK4,
VNBC2, VNBC3).
Kryteriami doboru s:
- ogólne wymagania z zastosowania
przekładni
- wymagana trwało przekładni przy
załoonych obcieniach roboczych
- wytrzymało przekładni okrelona
warunkami wyboczenia i obrotów
krytycznych oraz maksymalnych
przewidywanych sił osiowych
- wymagana sztywno osiowa.
Główne wymiary przekładni (rednica
nominalna, skok, długo ruby) mog by

wstpnie okrelone na podstawie ogólnej
konstrukcji maszyny lub urzdzenia, w skład
którego wchodzi przekładnia.
Ju na etapie doboru pomoc mog by
wartoci nonoci statycznej i dynamicznej oraz
sztywnoci zawarte w rozdziale 5 niniejszego
katalogu.
Jeeli po dokładniejszym obliczeniu okae si,
e wstpnie dobrane parametry nie spełniaj
wymaganych kryteriów to powinny by one
skorygowane w oparciu o niej podane
wskazówki:
1. Zbyt mała nono statyczna lub
dynamiczna.
- zwikszy rednic nominaln
- zwikszy ilo obiegów nakrtki
- w miar moliwoci zwikszy rednic kulki
( zwikszajc skok)
2. Niedotrzymane warunki wyboczenia lub
obrotów krytycznych.
- zwikszy rednic nominaln
- zmieni sposób łoyskowania na
sztywniejszy
3. Zbyt mała sztywno osiowa.
- sprawdzi sztywno zamocowania
przekładni w maszynie

-

wprowadzi napicie ruby sił
rozcigajc
zwikszy rednic nominaln
zwikszy ilo obiegów
zwikszy napicie wstpne przekładni
(sposób nie zalecany, zmniejszenie
trwałoci).

na kocach ruby wzgldnie jako odległo od
rodka łoyskowania do swobodnego koca
ruby (przypadek 2-0).
Dopuszczalne obcienie osiowe przekładni z
uwagi na wyboczenie Fdop jest okrelone
warunkiem

Fdop = x ⋅ Fkr > C0

3.2 Sposoby łoyskowania.
Sposób łoyskowania przekładni jest okrelony
przez ogóln konstrukcj maszyny. Jednak ju
we wstpnym etapie projektowania naley
zdawa sobie spraw, e od sposobu
łoyskowania zaley sztywno, obroty
krytyczne i dopuszczalne obcienie z uwagi na
wyboczenie.
Rozrónia si cztery typowe przypadki
łoyskowania przekładni, pokazane
schematycznie w tab. 3.1.

gdzie:
x- współczynnik bezpieczestwa (0.5÷0.8)
Fkr – ( patrz załcznik nr 1 str. 46)
C0 – nono statyczna przekładni

3.4 Obroty krytyczne.
W celu zapobieenia wibracjom przekładnia
powinna pracowa przy obrotach niszych od
pierwszej prdkoci krytycznej.
Obliczenie prdkoci krytycznej w przypadku
stali (E=2.1∗106 daN/cm2, γ = 7.85∗10-3
daN/cm3)
mona przeprowadzi według wzoru:

n kr = k ⋅

Tab. 3.1

3.3 Obcienie krytyczne na
wyboczenie .
ruby poddane w pracy obcieniom
ciskajcym powinny by sprawdzone na
wyboczenie.
Obliczenia dokonuje si na podstawie wzoru
Eulera, który dla stali (E= 2.1∗ 106 daN/cm2)
moe by zapisany w postaci:

d 
Fkr = k ⋅  
 l0 
2
r

2

gdzie:
Fkr – siła krytyczna dla wyboczenia (daN)
dr - rednica rdzenia ruby (mm)
l0 - długo obliczeniowa (mm)
k - współczynnik zaleny od sposobu
łoyskowania (tab. 3.1).
Długo obliczeniow naley przyjmowa jako
odległo midzy rodkami podpór łoyskowych

dr
l02

gdzie:
nkr - prdko krytyczna (obr/min)
dr - rednica rdzenia ruby (mm)
l0 - długo obliczeniowa (mm)
k – współczynnik zaleny od sposobu
łoyskowania ( tab. 3.2)
Tab. 3.2
Sposób
łoyskowania
2-0
1-1
2-1
2-2

k
43∗106
121∗106
189∗106
274∗106

Dopuszczalna prdko obrotowa ruby ndop jest
okrelona warunkiem:

ndop = x ⋅ n kr
gdzie:
x = 0.8 – współczynnik bezpieczestwa
nkr – ( patrz załcznik nr 2 str. 47)

3.5 Obcienie przekładni.
Pod pojciem obcienia przekładni rozumie si
sił działajc midzy rub i nakrtk w
kierunku osi przekładni.
Siła ta moe by stała lub zmienna.
W przypadku zmiennego obcienia rozrónia
si warto maksymaln Fmax i warto redni
Fm Obcienie rednie Fm okrela si według
wzoru:

 F n t + F n t +... Fi ni t i 
Fm = 

n1t 1 + n2 t 2 + ni t 1


3
1 1 1

3
2 2 2

3
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daN

gdzie:
F1,F2...Fi daN – obcienia
n1, n2...ni obr/min – prdkoci obrotowe
t1, t2...ti % - udziały czasowe
Wyraenie:

nz =

n1t 1 + n1t 1 +...+ ni t i
obr / min
100

okrela tzw. redni prdko obrotow.
W przypadku obcie spoczynkowych
miarodajne jest porównanie obcienia
maksymalnego Fm z nonoci statyczn C0, w
przypadku obcie ruchowych porównanie
obcienia równowanego Fm z nonoci
dynamiczn C z uwzgldnieniem wymaganej
trwałoci przekładni.
Uwaga: Jeeli w pracy przekładni przewiduje si
wystpowanie obcie w kierunku innym ni
osiowy, prosimy zwraca si do nas
o konsultacje.

3.6 Nono spoczynkowa
(statyczna).
Nono spoczynkowa C0 okrela si jako
obcienie powodujce odkształcenie trwałe w
punkcie styku kulek z bieni o wartoci 10-4
rednicy kulki. Midzy maksymalnym
obcieniem przekładni Fmax i nonoci
spoczynkow C0 powinna zachodzi zaleno:

f ho ⋅ C0 ≥ Fmax ⋅ f d
gdzie:
fho – współczynnik zaleny od twardoci bieni
(tab. 3.3)
fd – współczynnik zaleny od charakteru
obcienia (tab. 3.4)

Tab. 3.3
Twardo
HRC
fh0
Twardo
HRC
fh0

≥58

56

54

52

1

0,92

0,82

0,73

50

45

40

30

0,65

0,47

0,37

0,21

Charakter obcienia
Obcienie w ruchu bez wstrzsów
Normalne warunki pracy,
obcienie w spoczynku.
Obcienie zmienne
Obcienie uderzeniowe

fd
0,5

Tab. 3.4

1
1,5÷2
>2

Iloczyn fh0 ⋅ C0 jest nonoci spoczynkow
przekładni zredukowan z uwagi na rzeczywist
twardo bieni, a iloczyn Fmax ⋅ fd jest
obliczeniow sił maksymaln zredukowan z
uwagi na warunki pracy.

3.7 Nono ruchowa
(dynamiczna), trwało.
Główn przyczyn zuycia przekładni rubowej
tocznej jest zmczenie materiału. Okres pracy
przekładni, po którym wystpuje zuycie bieni
nazywamy trwałoci przekładni.
Trwało przekładni okrela si w obrotach L lub
w godzinach Lh. Trwało przekładni jest
odwrotnie proporcjonalna do trzeciej potgi
obcienia:

L1  F2 
= 
L2  F1 

3

Nono ruchowa (dynamiczna) C jest to
obcienie stałe, przy którym trwało
przekładni odpowiadajcej standardowym
warunkom wykonania wynosi 1 milion obrotów.
Trwało takiej przekładni wynosi wic przy
stałym obcieniu sił F:
3

 C
L =   ⋅ 10 6 obrotów
 F
Dobór przekładni do konkretnego zastosowania
naley przeprowadzi na podstawie zalenoci:

Cred ≥ f N ⋅ Fred
gdzie:
Cred – nono ruchowa zredukowana
Fred – obcienie zredukowane

fN = 3

Jeeli w pracy przekładni wystpuje
nierównomierno obcienia, uderzenia i
wibracje, to do oblicze naley przyjmowa
obcienia odpowiednio zwikszone.
Współczynnik fd zaley od charakteru pracy.

L
10 6

fN- współczynnik trwałoci odpowiadajcy
wymaganej trwałoci L obrotów.
Warto nonoci ruchowej powinna by
skorygowana, jeeli twardo bieni jest
mniejsza od 58 HRC, co z reguły ma miejsce w
przypadku zastosowania nietypowych
materiałów.
Współczynnik fh zaleny od twardoci bieni
naley przyjmowa wg tab.3.5.
Tab. 3.5
Twardo
HRC
fh
Twardo
HRC
fh

≥58

56

54

52

1

0,87

0,76

0,67

50

45

40

30

0,58

0,43

0,33

0,18

Trwało przekładni jest na ogół ograniczona
trwałoci kulki. W tym przypadku warto
nonoci ruchowej powinna by skorygowana
współczynnikiem fp. zalenym od przesuwu
wzgldnego t.j. :

lu
gdzie:
i⋅P
lu – przesuw nakrtki
i – ilo obiegów
P –skok
Tab. 3.6

lu
i⋅P
fp

lu
i⋅P
fp

>1

do
1.2

do
1.4

do
1.6

0,77
do
2,0

0,80
do
2.5

0,85
do
3,0

0,88
>3,0

0,91

0,94

0,97

1,0

Nono ruchowa zredukowana wyraa si
zalenoci :

Cred = f h ⋅ f p ⋅ C
Punktem wyjcia do okrelenia obcienia
zredukowanego Fred jest warto obcienia
redniego Fm. obliczona wg punktu 3.5 na
podstawie załoe technicznych pracy
przekładni.

Tab. 3.7
Charakter pracy
równomierny bieg
lekkie uderzenie
silne uderzenia i wibracje

fd
1,0÷1,2
1,2÷1,5
1,5÷3,0

Obcienie zredukowane wyraa si
zalenoci:

Fred = f d ⋅ Fm
Reasumujc, otrzymujemy dla okrelenia
nonoci ruchowej C przekładni zaleno:

f h ⋅ f p ⋅ C ≥ f N ⋅ f d ⋅ Fm
Uwaga: Obliczenia trwałoci, a wic i
wymaganej nonoci ruchowej przekładni naley
przeprowadza dla jednego okrelonego
kierunku działania sił midzy rub i nakrtk. W
uzasadnionych przypadkach naley
przeprowadza obliczenia odrbne dla obu
kierunków działania sił w całym cyklu pracy
przekładni. W przypadku załoonej trwałoci L
naley z dwóch obliczonych wartoci
wymaganej nonoci ruchowej C przyjmowa
wiksz. W przypadku znanej nonoci
ruchowej C trwałoci przekładni jest mniejsza z
dwóch obliczonych wartoci L.
Midzy trwałoci L wyraon w obrotach i Lh
wyraon w godzinach zachodzi zaleno:

Lh =

L
60 ⋅ n z

gdzie:
nz – zastpcza prdko obrotowa (obr/min)
wg punktu 3.3.
W przypadku załoonej trwałoci godzinowej Lh
mona okreli wymagan nono ruchow ze
wzoru:

Lh ⋅ 60 ⋅ n z
10 6

Cred ≥ Fred 3

a po podstawieniu i uproszczeniu:

C≥

fd
⋅ 0.01 ⋅ 3
fn f p

i

(F

i

1

3

)

⋅ ni ⋅ qi ⋅ 0.6 ⋅ Lh

fN

Jeeli w pracy przekładni wystpuje
nierównomierno obcienia, uderzenia i
wibracje, to do oblicze naley przyjmowa
obcienia odpowiednio zwikszone.
Współczynnik fd zaley od charakteru pracy.

L
=3 6
10

fN- współczynnik trwałoci odpowiadajcy
wymaganej trwałoci L obrotów.
Warto nonoci ruchowej powinna by
skorygowana, jeeli twardo bieni jest
mniejsza od 58 HRC, co z reguły ma miejsce w
przypadku zastosowania nietypowych
materiałów.
Współczynnik fh zaleny od twardoci bieni
naley przyjmowa wg tab.3.5.
Tab. 3.5
Twardo
HRC
fh
Twardo
HRC
fh

≥58

56

54

52

1

0,87

0,76

0,67

50

45

40

30

0,58

0,43

0,33

0,18

Trwało przekładni jest na ogół ograniczona
trwałoci nakrtki. Jednak w przypadku bardzo
małych przesuwów w stosunku do długoci
czynnej nakrtki uwydatnia si wpływ napre
na styku kulki ze rub. W tym przypadku
warto nonoci ruchowej powinna by
skorygowana współczynnikiem fp. zalenym od
przesuwu wzgldnego t.j. :

lu
gdzie:
i⋅P
lu – przesuw nakrtki
i – ilo obiegów
P –skok
Tab. 3.6

lu
i⋅P
fp

lu
i⋅P
fp

>1

do
1.2

do
1.4

do
1.6

0,77
do
2,0

0,80
do
2.5

0,85
do
3,0

0,88
>3,0

0,91

0,94

0,97

1,0

Nono ruchowa zredukowana wyraa si
zalenoci :

Tab. 3.7
Charakter pracy
równomierny bieg
lekkie uderzenie
silne uderzenia i wibracje
Obcienie zredukowane wyraa si
zalenoci:

Fred = f d ⋅ Fm
Reasumujc, otrzymujemy dla okrelenia
nonoci ruchowej C przekładni zaleno:

f h ⋅ f p ⋅ C ≥ f N ⋅ f d ⋅ Fm
Uwaga: Obliczenia trwałoci, a wic i
wymaganej nonoci ruchowej przekładni naley
przeprowadza dla jednego okrelonego
kierunku działania sił midzy rub i nakrtk. W
uzasadnionych przypadkach naley
przeprowadza obliczenia odrbne dla obu
kierunków działania sił w całym cyklu pracy
przekładni. W przypadku załoonej trwałoci L
naley z dwóch obliczonych wartoci
wymaganej nonoci ruchowej C przyjmowa
wiksz. W przypadku znanej nonoci
ruchowej C trwałoci przekładni jest mniejsza z
dwóch obliczonych wartoci L.
Midzy trwałoci L wyraon w obrotach i Lh
wyraon w godzinach zachodzi zaleno:

Lh =

L
60 ⋅ n z

gdzie:
nz – zastpcza prdko obrotowa (obr/min)
wg punktu 3.3.
W przypadku załoonej trwałoci godzinowej Lh
mona okreli wymagan nono ruchow ze
wzoru:

Cred = f h ⋅ f p ⋅ C
Punktem wyjcia do okrelenia obcienia
zredukowanego Fred jest warto obcienia
równowanego Fm. obliczona wg punktu 3.5 na
podstawie załoe technicznych pracy
przekładni.

fd
1,0÷1,2
1,2÷1,5
1,5÷3,0

Lh ⋅ 60 ⋅ n z
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Cred ≥ Fred 3

a po podstawieniu i uproszczeniu:

C≥

fd
⋅ 0.01 ⋅ 3
fn f p

i

(F

i

1

3

)

⋅ ni ⋅ qi ⋅ 0.6 ⋅ Lh

3.8 Sztywno.
Miar sztywnoci R układu jest iloraz działajcej
siły F oraz wywołanego przez t sił
odkształcenia δ.

R=

F

δ

W przypadku przekładni rubowych tocznych
odkształcenie δ jest w ogólnym przypadku sum
odkształce ruby, nakrtki, łoyskowania ruby,
zamocowania nakrtki oraz odkształcenia złcza
kulkowego, które wynika z ugicia kulek i bieni
pod wpływem działajcych sił:

δ = δs +δn +δl +δz +δk
Na ogół głównym składnikiem odkształcenia
jest odkształcenie ruby:

δs =

F ⋅l
E⋅A

gdzie:
F – obcienie osiowe
l – długo czci roboczej
E – moduł sprystoci
A – pole przekroju

Odkształcenie złcza kulkowego δk jest z reguły
funkcj nieliniow obcienia F. W przypadku
nakrtki pojedyczej bez napicia wstpnego
wyraa si ona zalenoci :

δ k = a ⋅ F 2/3
gdzie:
a – współczynnik zaleny od parametrów
konstrukcyjnych
Reasumujc:
a) napicie wstpne powinno by tylko tak
wysokie jak jest to konieczne i tak małe, jak
jest to moliwe
b) obcienie robocze do trzykrotnej wartoci
napicia wstpnego nie powoduje
„zluzowania” (spadek napicia do zera)
c) jako maksymaln warto napicia
wstpnego mona traktowa napicie
wstpne w wysokoci:

Fn = 015
. ⋅C
gdzie:
C – nono ruchowa przekładni
Dla innych wartoci napicia wstpnego Fn’
sztywno R’ mona obliczy ze wzoru

 F' 
R = n 
. ⋅ C
 01
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'

Odkszałcenie ruby moe by wydatnie
zmniejszone przez jej dwustronne łoyskowanie
z napiciem wstpnym sił rozcigajc, co dla
pewnej wartoci obcienia przekładni F
przedstawiono pogldowo na rys. 3.1.
δ

Podane w rozdziale 5 wartoci sztywnoci
odnosz si do przekładni wykonanych w
klasach dokładnoci 1 i 3. Dla klasy 5 naley
warto sztywnoci zmniejszy około 10%.
Sztywno równie zmniejszy si przy montau
nakrtki w obudowie.

3.9 Moment oporowy napicia
wstnego

Rys. 3.1 1-bez napicia wstpnego ruby
2- ruba napita wstpnie
W tym przypadku max odkształcenie ruby
wynosi:

δs =

F ⋅ l0
4⋅ E ⋅ A

Przekładnia z napiciem wstpnym sił Fn przy
obracaniu ruby wzgldem nakrtki bez
przyłoenia zewntrznego obcienia sił
wzdłun wykazuje pewien opór, który wyraa
si w jednostkach momentu, np. Nm,
i nazywany jest momentem oporowym napicia
wstpnego T.
Rys. 3.2 przedstawia usytuowanie
rzeczywistego wykresu momentów wzgldem
pola tolerancji momentów. Tab. 3.8 podaje
dopuszczalne wartoci odchyle momentu dTp0
w % od wartoci nominalnych Tp0

w zalenoci od smukłoci gwintu ruby oraz
klasy dokładnoci wykonania przekładni.

Tp0

Tpa

±dTp0

±dTpa

4.0 Wskazówki dla uytkowników.

Lu - L

4.1 Wstpny dobór przekładni.
Przy zamawianiu przekładni prosimy załczy
wypełniony kwestionariusz doboru wg wzoru.

Lu - L

Rys. 3.2
Lu – przesuw uyteczny
L – długo nakrtki
Tp0 – nominalna warto momentu
dTp0 – dopuszczalna odchyłka od wartoci Tp0
Tpa – rzeczywista rednia warto momentu
DTpa – rzeczywista odchyłka od wartoci Tpa
Tab. 3.8
Dopuszczalna odchyłka dTp0 (%)

Nominalna
warto
momentu

Klasa dokładnoci
1

3

Tp0 (Nm)
Dla
ponad
0.4
0.6
1.0
2.5
6.3

do
0.4
0.6
1.0
2.5
6.3

35
30
25
20
15
-

40
35
30
25
20
15
Dla

ponad
0.4
0.6
1.0
2.5
6.3

do
0.4
0.6
1.0
2.5
6.3

40
35
30
25
20
-

ponad
0.6
1.0
2.5
6.3

do
0.6
1.0
2.5
6.3

-

50
40
35
30
25
20

lu
≤ 60
d0
50
40
35
30
25
20

Dla

5

lu
≤ 40
d0

60
45
40
35
30
25

lu
> 60
d0

nie okrelone
40
35
30
25

45
40
35
30

4.2 Kocówki rub kulkowych.
1. Kocówki rub kulkowych wykonuje si w
zasadzie zgodnie z wymaganiami
zamawiajcego. Powinny one jednak
spełnia okrelone warunki podyktowane
wzgldami wykonawstwa i montau
przekładni. Standardowe kocówki rub
kulkowych przedstawiono na rys. 4.1 i
wymiary wg tab. 4.1.
2. Gwinty drobnozwojowe w wykonaniu
standardowym w klasie 6g. Moliwe jest
wykonanie specjalne w innych klasach
dokładnoci. Zalecane wymiary gwintów
nakrtek łoyskowych, a mianowicie:
M15x1, M17x1, M20x1, M25x1.5, M30x1.5,
M35x1.5, M40x1.5, M45x1.5, M50x1.5,
M55x2, M60x2, M65x2

Rys. 4.1
Tab. 4.1

4.3 Zabudowa przekładni.
Zabudowa nakrtki powinna zapewnia wysok
sztywno w kierunku poosiowym. Zaleca si
stosowanie jak najmniejszej liczby elementów
porednich przenoszcych siły robocze
przekładni, co prowadzi do zwikszenia
sztywnoci zabudowy.
Nakrtki kołnierzowe typu VNBK1, VNBK2,
VNBK3 i VNBK4 nie wymagaj specjalnej
obudowy. Uytkownik mocuje nakrtk
bezporednio do korpusu maszyny rubami
przez otwory w kołnierzu. Powierzchni
bazujc jest rednica centrowania pasowana z
otworem korpusu H7/g6 lub powierzchni
kołnierza przy lu nym osadzaniu w otworze (rys.
4.2)

Nakrtki bez kołnierza typ VNBC1, VNBC2
i VNBC3 powinny by umieszczone w obudowie
z rowkiem wpustowym (rys 4.3).
Łoyskowanie ruby powinno by bardzo
sztywne, zapewniajce minimalne ugicie i
zdolno tłumienia drga. ruby pracujce w
stałych temperaturach zaleca si łoyskowa
dwustronnie z napiciem wstpnym ruby.
Przykłady łoyskowania przekładni rubowych
tocznych podano na rys. 4.4.

