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Недоліком існуючих циліндричних і конічних зубчастих передач є 

відсутність повного взаємного контактування всіх зубів один з одним. У 

процесі приробітку та експлуатації всі похибки, відхилення зуба шестірні 

будуть проявлятися при контактуванні з похибками та відхиленнями зі 

сполучним зубом колеса. Виникає циклічна складова динамічного 

навантаження як наслідок: підвищений шум, вібрації. З метою зниження 

негативних факторів необхідно підвищувати ступінь точності 

циліндричних зубчастих передач, що значно збільшує витрати на їх 

виготовлення і не знімає повністю питання зниження шуму, вібрацій, 

плавності зачеплення [1, 2]. В результаті дослідження експлуатаційних 

харктеристик зубчастих зачеплень запропонована методика розрахунку 

підвищення зносостійкості, довговічності та підвищення плавності роботи 

за рахунок створення та прогнозування певних передавальних чисел, які 

визначають некратність зачеплення і забезпечують роботу зубів ведучого 

зубчастого колеса з усіма зубами. Для зменшення утворення мікропітнігу, 

необхідно використовувати зубчасті пари з некратним передатним 

ставленням, що забезпечуватиме участь всіх зубів у роботі і, як наслідок, 

рівномірне зношування, а також вибрати мастильний матеріал, 

призначений для запобігання мікро-піттингу. Іраціональність зубчастого 

зачеплення характеризується контактуванням кожного зуба шестірні з 

кожним зубом зачеплюваного зубчастого колеса, виправлення дефектів при 

виготовленні і збирання зубчастих передач, підвищення довговічністі. 
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