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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję stanowiska do badań modelowych 
przepływu oleju w nowym układzie smarowniczym przekładni z pionowymi wałami. 
Opracowane rozwiązania konstrukcyjne oraz wyniki badań, jakie uzyskano na stanowisku 
laboratoryjnym, wykorzystano jako wytyczne do zastosowania układu smarowniczego 
w przekładni zębatej z pionowymi wałami. 
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A b s t r a c t  

The paper presents the design of the testing stand for the oil flow model tests in the new 
lubrication system gear with vertical shafts. Developed design solutions and tests results, 
which were obtained on the testing stand have produced guidelines for the use of the 
lubrication system of the gear with vertical shafts. 
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Oznaczenia 

dd  – średnica otworu dopływowego [mm] 
ld  – długość otworu dopływowego [mm] 
dw  – średnica otworu wypływowego [mm] 
lw  – długość otworu wypływowego [mm] 
D  – średnica cylindrycznej komory [mm] 
V  – objętość zbiornika [dcm3]  
hw – poziom oleju [mm] 
ω  – prędkość kątowa [rad/s] 
Q  – masowe natężenie przepływu oleju [g/min] 
 

1.  Wstęp 

Od dawna prowadzone są badania i analizy zmierzające do zbudowania układów 
smarowania przekładni zębatych. Można uznać, że uzyskano zadowalające efekty 
w przypadku przekładni z typowym układem poziomych osi kół i wałów [1, 2]. Znacznie 
trudniejsza jest sytuacja w przypadku przekładni z pionowo usytuowanymi osiami wałów. 
Nadal brakuje skutecznych, niezawodnych i niedrogich układów realizujących proces 
smarowania. W szczególności dotyczy to górnych węzłów łożyskowych. Nawet czołowi 
światowi producenci układów napędowych uznają to za problem nadal otwarty.  

Efektem wielu prac naukowych prowadzonych w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji 
Maszyn są wnioski zgłaszane do Urzędu Patentowego. Jednym z nich jest propozycja 
nowego rozwiązania układu do samoczynnego smarowania węzłów łożyskowych 
i zazębienia, przekładni zębatych pracujących z pionowo usytuowanymi osiami wałów [3]. 
Wstępne badania na stanowisku laboratoryjnym dały obiecujące wyniki. Aby ocenić obszar 
potencjalnej aplikacji nowego układu smarowniczego, konieczne było określenie 
podstawowych parametrów pracy związanych z wysokością podnoszenia i natężeniem 
wypływającego oleju w obszarze górnych łożysk przekładni. Określenie tych parametrów 
pracy układu wiązało się z budową stanowisk laboratoryjnych i przeprowadzeniem badań, 
na podstawie, których określono wpływ lepkości i poszczególnych parametrów 
geometrycznych na wysokość podnoszenia i natężenie przepływu oleju. Wyniki tych badań 
pozwoliły sformułować model matematyczny opisujący natężenie przepływu oleju 
w układzie smarowniczym [4]. 

Idea zaproponowanego rozwiązania była następstwem doświadczenia i intuicji 
konstruktorskiej twórców. Spodziewając się wystąpienia dodatkowych uwarunkowań przy 
wdrożeniu pomysłu, zdecydowano o przeprowadzeniu cyklu badań laboratoryjnych na 
modelach, możliwie wiernie odtwarzających rzeczywiste warunki pracy. Istotną częścią 
prowadzonych prac były badania modelowe przepływu cieczy w wirującej komorze 
cylindrycznej wału maszynowego, które przedstawiono w niniejszym artykule. Badania te 
miały na celu weryfikację efektywności działania nowego układu smarowniczego 
w przekładni zębatej z pionowym usytuowaniem wałów.  
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2.  Stanowisko laboratoryjne 

Ponieważ sprawdzenie różnych rozwiązań konstrukcyjnych wprost w przekładni zębatej 
i realizacja obszernych badań wiązały się z pracochłonnym montażem i demontażem całej 
przekładni oraz trudnościami w obserwowaniu zachodzących zjawisk podczas przepływu 
oleju w zamkniętej przekładni, do badań zaprojektowano i wykonano specjalne stanowisko 
badawcze, symulujące realne uwarunkowania konstrukcyjne dla nowego układu 
smarowniczego. Jego konstrukcję przedstawiono na rys. 1. 

 

Rys. 1. Stanowisko do modelowego badania nowego układu smarowniczego 
dla przekładni zębatej z pionowo usytuowanymi wałami, model 1P150 

Fig. 1. The testing stand for model tests of the new lubrication system for the crown gear  
with vertical shafts, model 1P150 

W badaniach laboratoryjnych zastosowano dwa wymienne modele wałów 
z cylindrycznymi komorami: model wału wykonany z aluminium (1), pokazany na rysunku 
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stanowiska badawczego oraz model wału wykonany ze szkła organicznego według rys. 2. 
Wykonanie cylindrycznej komory ze szkła organicznego o wymiarach 30 × 3 z otworem 
dopływowym dd = 4, 6 i 8 mm, ld = 2 mm, pozwalało na obserwację procesu podnoszenia 
i kształtowania się powierzchni swobodnej przepływającego oleju. 

 

Rys. 2. Model wału napędowego ze szkła organicznego 

Fig. 2. The model of the drive shaft made of organic glass 

Zasadniczym elementem stanowiska jest model wału napędowego (1) wykonany 
z aluminium, którego kształt i wymiary dokładnie odwzorowują rzeczywisty wał napędowy 
pracujący w przekładni zębatej 1P150, wykonanej w bielskiej Fabryce Maszyn 
Elektrycznych i Motoreduktorów INDUKTA [5]. W wale wykonano cylindryczny otwór 
(8) o średnicy D = 24 mm. W dolnej części cylindrycznej komory osadzono wymienną 
końcówkę (11) z otworem dopływowym dd. Górną część wału połączono za pomocą 
sprzęgła podatnego (5) z czopem silnika (4). Do napędu stanowiska zastosowano silnik 
elektryczny (4) o mocy N = 0,25 kW i obrotach znamionowych n = 1370 1/min. Silnik 
zamocowano przesuwnie na prowadnicy (6), co umożliwiało łatwy montaż i demontaż 
układu napędowego.  

Dolna część wału była łożyskowana za pomocą łożyska stożkowego nr 30308A, 
takiego, jakie producent zastosował w przekładni zębatej 1P150. Łożysko było osadzone 
w obudowie (3), w której dodatkowo wykonano otwór dopływowy (9) oleju do 
cylindrycznej komory (8). W celu wyeliminowania niekorzystnego zjawiska wyrzucania 
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oleju, w dolnej części łożyska (2) wykonano przegrodę (10) oddzielającą olej znajdujący 
się pod łożyskiem od jego wpływu. Między wirującą tarczą przegrody a obudową 
pozostawiono szczelinę 0,1 mm. Obudowa łożyska była zanurzona w oleju wypełniającym 
zbiornik oleju (7) o pojemności V = 5,5 dcm3 (150 × 250 × 160). Zbiornik był imitacją 
miski olejowej przekładni. W górnej części wału w obszarze otworów wypływowych (12) 
zamocowano przesuwnie na prowadnicy (6) rozdzielacz strumieni oleju wypływającego 
z komory (13). Zadaniem rozdzielacza jest rozdział oleju na olej do smarowania łożyska na 
wale napędowym, który na stanowisku laboratoryjnym jest gromadzony w pojemniku (14) 
oraz na olej do smarowania łożyska na wale napędzanym – gromadzony w pojemniku (15). 
Ilość oleju wpływającego z rozdzielacza do pojemników (14) i (15) była określana na 
elektronicznej wadze laboratoryjnej.  

3.  Założenia i zakres prowadzonych badań 

Celem badań modelowych nowego układu smarowniczego było wyjaśnienie kilku 
zagadnień: 

1. Badanie skuteczności działania opracowanego i przystosowanego do zabudowy 
w przekładni zębatej konstrukcyjnego rozwiązania doprowadzenia oleju do otworu 
dopływowego komory oraz zweryfikowanie wysokości podnoszenia oleju w wirującej 
komorze o średnicy D = 24 mm przy roboczych prędkościach kątowych wału. 

2. Badanie natężenia przepływu oleju przez wirującą komorę w modelach wału 
wykonanych ze szkła organicznego oraz z aluminium dla dobranych wymiarów otworu 
dopływowego (średnicy dd i długości otworu dopływowego do komory ld) i otworu lub 
otworów wypływowych (ilości, średnicy dw i długości lw).  

3. Ustalenie wymiarów i parametrów nowego układu smarowniczego do badań 
aplikacyjnych w przekładni zębatej w zakresie: 

– średnicy i długości otworu dopływowego do komory, 
– średnicy, długości i ilości otworów wypływowych z komory,  
– wysokości wypływu oleju z komory nad poziomem oleju. 
Większość przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia małej i średniej mocy 

napędzana jest silnikami o prędkości obrotowej z przedziału 1000–1500 1/min. Przyjmując, 
że układ samoczynnego smarowania powinien być wbudowany w wał szybkoobrotowy, 
badania modelowe natężenia przepływu wykonywano dla prędkości kątowej ω, ok. 150 1/s, 
(~1500 1/min).  

Kierując się zaleceniami producentów przekładni zębatych małej i średniej mocy, do 
badań użyto oleje do przekładni przemysłowych Transol VG 220, wyprodukowane przez 
Rafinerię Nafty Jedlicze według ZN-92/M/iH/NF-206.  

W trakcie badań rejestrowano również temperaturę otoczenia, temperaturę oleju na 
dopływie do cylindrycznej komory i temperaturę oleju po wypływie z cylindrycznej 
komory. 

W badaniach na modelu wału ze szkła organicznego zastosowano wymienne końcówki 
ze średnicą otworu dopływowego dd = 4, 6 i 8 mm i długością ld = 2 mm, średnice otworów 
wypływowych dw = 3 i 4mm, natomiast długość lw = 3 mm. Badania prowadzono dla 
jednego lub dwu otworów wypływowych. Przesłanki do dobrania takich parametrów 
geometrycznych uzyskano w badaniach podstawowych przedstawionych w publikacji 
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[6, 7]. Natomiast w modelu wału wykonanym z aluminium zastosowano następujące 
parametry geometryczne układu smarowniczego:  

– średnice otworu dopływowego dd = 4 i 6 mm, 
– długość otworu dopływowego lw = 2 mm,  
– dwa otwory wypływowe o średnicy dw = 4 mm,  
– długość otworów wypływowych lw = 13 mm. 
Działanie układu rozpoczyna się z chwilą uruchomienia silnika (4). Pionowy przepływ 

oleju następuje w wyniku ruchu obrotowego cylindrycznej komory 8 wykonanej w wale (1) 
(1a). Jej dolna część, zamknięta wymienną końcówką (11) z otworem dopływowym, 
zanurzona jest w oleju znajdującym się w zbiorniku oleju o objętości V = 5,5 dcm3. Olej 
unoszony jest po ściankach komory do otworów wypływowych (12), z których spływa 
grawitacyjnie do rozdzielacza (13) i pojemników (14) i (15). Jednocześnie następuje 
napływ świeżego oleju do cylindrycznej komory 8 przez wymienną końcówkę z otworem 
dopływowym. Przepływ oleju odbywa się w sposób ciągły podczas pracy układu 
smarowniczego. 

Ponieważ otwór dopływowy do komory w wale przekładni znajduje się pod dolnym 
łożyskiem tego wału oddzielającym olej znajdujący się w przestrzeniach nad i pod 
łożyskiem, dlatego należało zbadać warunki przepływu oleju do przestrzeni sąsiadującej 
z otworem dopływowym podczas wirowania wału z komorą. 

Wstępne badania modelowe wykonane na stanowisku laboratoryjnym, bez otworu (9) 
i przegrody (10), z modelem wału wykonanego według rys. 2 wykazały, że w istniejącej 
konstrukcji ułożyskowania wału przepływ oleju do otworu dopływowego komory w tym 
wale podczas jego wirowania był bardzo utrudniony. 

Łożysko stożkowe zastosowane w oryginalnej konstrukcji praktycznie blokowało 
dopływ oleju. Wirujące elementy toczne na stożkowej bieżni powodowały wyrzucanie 
oleju na zewnątrz łożyska. Łożysko działało jak pompa przetłaczająca olej z dolnej części 
gniazda łożyskowego do górnej, co znacznie utrudniało dopływ oleju do komory 
cylindrycznej lub wręcz go uniemożliwiało. Rozwiązanie tego problemu było istotnym 
zagadnieniem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie całego układu smarowniczego. 
Koniecznym stało się oddzielenie łożyska od przestrzeni w dolnej części gniazda 
łożyskowego oraz niezależne doprowadzenie oleju z miski olejowej dodatkowym kanałem. 

W związku z tym wykonano modyfikację konstrukcji omawianego ułożyskowania na 
stanowisku laboratoryjnym: 

1. W obudowie łożyska stanowiska badawczego wykonano otwór (9), łącząc przestrzeń 
pod łożyskiem z olejem znajdującym się w zbiorniku oleju. 

2. W ułożyskowaniu wału zastosowano przegrodę (8) z kontrolowaną szczeliną 
oddzielającą łożysko od przestrzeni z olejem pod łożyskiem. 

Powyższe zmiany zasygnalizowane wcześniej przy omawianiu stanowiska badawczego, 
a ich szczegóły przedstawiono na rys. 2. Po wykonaniu powyższych uzupełnień 
konstrukcyjnych dopływ oleju do otworu dopływowego komory był łatwiejszy.  

Na podstawie wyników powyższych badań można stwierdzić, że dla zastosowanych 
parametrów pracy nowego układu smarowniczego, przy zachowaniu wymaganego 
minimalnego poziomu oleju w przekładni, opracowane rozwiązanie konstrukcyjne 
zapewnia podawanie oleju do górnych łożysk przekładni.  

Dalsze badania związane były z wyznaczeniem natężenia przepływu. Badania 
wykonano dla trzech przedziałów temperatur: 21 do 27°C, 27 do 30°C i 30 do 32°C dla 
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wału wykonanego ze szkła organicznego oraz 20 do 27,5°C, 25 do 30°C i 28,5 do 32°C dla 
wału wykonanego z aluminium. Czas jednego badania wynosił 10 minut. Masę 
przepływającego oleju mierzono na wadze elektronicznej z dokładnością: +1 g. 

4.  Wyniki badań 

Szczegółowe dane dotyczące zmierzonego natężenia przepływu oleju w modelu wału ze 
szkła organicznego podano w tabeli 1, a natężenia przepływu oleju w modelu wału 
z aluminium w tabeli 2. 

T a b e l a  1 

Natężenia przepływu oleju Q w modelu wału ze szkła organicznego  

 
 
Uzyskane wyniki badań modelowych pokazują wyraźną zależność natężenia przepływu 

od wartości średnicy otworu dopływowego. Również wyraźnie widać związek natężenia 
przepływu z lepkością transportowanego oleju. Spadek lepkości oleju spowodowany 
wzrostem jego temperatury zwiększał natężenie przepływu. Natężenie przepływu dla 
otworu dopływowego dd = 6mm wynosiło od 21,5 do 71,6 g/min i jest średnio 1,51 razy 
większe od natężenia przepływu dla otworu o średnicy dd = 4 mm, wynoszącego od 13,9 do 
44,4 g/min. Na podstawie otrzymanych wyników badań przyjęto, że w nowym układzie 
smarowniczym zastosowany będzie otwór dopływowy o średnicy dd = 6 mm. 
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T a b e l a  2 

Natężenia przepływu oleju Q w modelu wału z aluminium 

 

5.  Wnioski 

Przedstawione badania modelowe przepływu oleju w nowym układzie smarowniczym 
przekładni zębatych z pionowymi wałami przyczyniły się do wprowadzenia niezbędnych 
modyfikacji konstrukcji omawianego ułożyskowania. Pozwoliły również przenieść 
zasadnicze elementy geometrii wirującej komory na nowy układ smarowniczy 
wkomponowany w katalogową przekładnię zębatą. Komorę wykonano w standardowym 
wale napędowym przekładni zębatej 1P150 [8].  

Uzyskane wartości natężenia przewyższają o rzędy wielkości zapotrzebowanie na olej, 
wynikające z zamiaru zapewnienia warunków minimalnych oporów ruchu w łożyskach 
tocznych. Uzasadniają również twierdzenie, że przedstawiony nowy układ smarowniczy 
może być wykorzystany do smarowania górnych łożysk w przekładni zębatej z pionowo 
usytuowanymi wałami, przeznaczonej do przenoszenia małych i średnich mocy, 
szczególnie tam, gdzie warunki pracy reduktorów związane z dużymi prędkościami 
kątowymi wałów przekładni, strefami oddziaływania ciepła i kosztami uniemożliwiają 
zastosowanie istniejących rozwiązań. 

 

L i t e r a t u r a  

[1] M ü l l e r  L., Przekładnie zębate-projektowanie, WNT, Warszawa.  
[2] D z i a m a  A., M i c h n i e w i c z  M., N i e dźw i e d z k i  A., Przekładnie zębate, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
[3] S a l w iń s k i  J., L e p i a r c z y k  D., Prawo Ochronne nr 63723 na wzór użytkowy 

pt. Wał pionowy z układem pompowym oleju. 



 61

[4]  L e p i a r c z y k  D., Wpływ wybranych parametrów na wydajność nowego 
rozwiązania układu do samoczynnego smarowania przekładni z pionowo 
usytuowanymi wałami, praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2007. 

[5] Przekładnie zębate uniwersalne jednostopniowe, Katalog. Fabryka Maszyn 
Elektrycznych i Motoreduktorów, INDUKTA, Bielsko-Biała 1975. 

[6]  S i e m e k  J., S a l w iń s k i  J., Ł u c z yń s k i  S., L e p i a r c z y k  D., Podnoszenie 
oleju w wirującym cylindrze w aspekcie smarowania górnych łożysk, Mechanics, 
Vol. 24 No. 1, 2005, s. 29-35. 

[7] S a l w iń s k i  J., L e p i a r c z y k  D., Nowy układ do samoczynnego smarowania 
olejem przekładni zębatych z pionowo usytuowanymi wałami, Zagadnienia 
Eksploatacji Maszyn, 2004, nr 39, z. 3. 

[8]  L e p i a r c z y k  D., M i c h a l c z y k  K., Nowe rozwiązanie układu smarowniczego 
pracującego w przekładniach zębatych z pionowym usytuowaniem wałów, Przegląd 
Mechaniczny, nr 3, 2010. 

 




