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Quasi-statyczna analiza współpracy koła napędowego
i zębatki w systemie posuwu kombajnu ścianowego

Quasi-static study of cooperation of drive wheel 
and rack as a tribological pair in the longwall shearer advance system

ADAM ZACHURA *

Koło napędowe (tzw. trakowe) i zębatka są najbardziej narażonymi 
na zużycie eksploatacyjne elementami systemu posuwu kombajnu 
ścianowego. Przeprowadzono quasi-statyczną symulację ruchu 
koła trakowego po zębatce. Jej celem było wierne odzwierciedle-
nie tego ruchu, co pozwoliło na określenie wartości składowych  
sił międzyzębnych w kontakcie, podczas następujących kolejno 
faz czasowych zazębienia. Do symulacji wybrano koło dziewięcio-
zębne o module 40,107 oraz zębatkę o podziałce 126 mm. W celu 
identyfikacji zjawiska poślizgu w funkcji prędkości środka koła 
trakowego przeprowadzono porównawczą symulację dynamiczną 
ruchu koła trakowego po zębatce.
SŁOWA KLUCZOWE: koło napędowe, zębatka, kombajn ściano-
wy, system posuwu

Drive wheel, or so-called track wheel, and rack bar are the compo-
nents of longwall shearer advance system that are most exposed 
to wear. Quasi-static simulation of the track wheel moving on the 
rack bar was made in order to precisely reflect the movements, 
which should make it possible to determine the components of 
tooth to tooth forces during subsequent mesh phases. Selected 
for the simulation were 40.107 module 9-tooth wheel and 126 mm 
pitch rack bar. Comparative dynamic simulation of track wheel 
movement on the rack bar was made to identify slippage in func-
tion of advance speed of track wheel.
KEYWORDS: drive wheel, rack bar, longwall shearer, advance 
system

Najszerzej stosowanym w polskim górnictwie węgla ka-
miennego mechanizmem posuwu jest bezcięgnowy mecha-
nizm posuwu Eicotrack z dwoma kołami napędowymi, znany 
pod nazwą 2BP. Mechanizm posuwu Eicotrack wykorzystuje 
dwa koła zębate, które są usytuowane pionowo (w płaszczyź-
nie prostopadłej do spągu). Kombajn przemieszcza się po 
trasie jezdnej dzięki współdziałaniu kół napędowych ciągni-
ków z usztywnioną zębatką sworzniową, umieszczoną wzdłuż 
przenośnika zgrzebłowego od strony zastawek (rys. 1).

Rys. 1. Bezcięgnowy mechanizm posuwu Eicotrack kombajnu ścianowego [1]: 1 – segmenty 
zębatki sworzniowej, 2 – rynny przenośnika zgrzebłowego, 3 – płoza ślizgowa kombajnu, 4 – 
wsporniki zastawki rynny, 5 – pionowe napędowe koło zębate ciągnika kombajnu C2, 6 – piono-
we napędowe koło zębate ciągnika kombajnu C1
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Zębatka mechanizmu jest wykonana z segmentów sworz-
niowych. Segmenty zębatki są połączone ze wspornikami 
zastawki rynien przenośnika zgrzebłowego za pomocą walco-
wych sworzni mocujących. Na jedną rynnę przenośnika zgrze-
błowego o długości LR = 1500 mm przypadają dwa segmenty 
zębatki o nominalnej długości wynoszącej LSN = 750 mm.

W mechanizmie posuwu Eicotrack koła napędowe ciągników 
kombajnu, o module i liczbie zębów zależnych od konkretne-

go rozwiązania konstrukcyjnego, zazębiają się ze sworzniami 
segmentów zębatki. Wymaga to umieszczenia kół napędo-
wych ciągników w punktach podparcia kombajnu, na trasie 
jezdnej, od strony zastawek rynien przenośnika zgrzebłowe-
go. Wymuszone prowadzenie kombajnu od strony zastawek 
przenośnika zgrzebłowego jest realizowane na segmentach 
zębatki, wobec czego dodatkowe prowadzenie kombajnu jest 
zbędne. Kombajn ma klasyczne płozy od strony czoła ściany. 



Rys. 2. Sposób prowadzenia kombajnu 
ścianowego po ostrodze przenośnika zgrze-
błowego i segmentach zębatki sworzniowej 
mechanizmu posuwu Eicotrack [1]: 1 – piono-
we napędowe koło trakowe ciągnika kombajnu,  
2 – segment zębatki, 3 – walcowy sworzeń mo-
cujący segment zębatki ze wspornikiem zastaw-
ki (o średnicy d = 50 mm), 4 – wspornik zastawki 
rynny, 5 – zastawka rynny, 6 – płoza prowa-
dząca ciągnika kombajnu, 7 – rynna przeno-
śnika zgrzebłowego, 8 – ostroga przenośnika,  
9 – płoza ślizgowa kombajnu od strony czoła 
ściany

śnika zgrzebłowego (rys. 1 i 2).
Podstawowymi elementami trasy jezdnej mechanizmu po-

suwu Eicotrack są segmenty zębatki sworzniowej, wsporni-
ki zastawki rynny przenośnika zgrzebłowego oraz walcowe 
sworznie mocujące segmenty ze wspornikami. Z poziomo 
ustawionymi sworzniami segmentów współdziałają zęby pio-
nowo usytuowanych kół napędowych ciągników. Koła napę-
dowe toczą się po torze jezdnym górnej części segmentów 
zębatki (rys. 2) [1].

W pierwszych konstrukcjach sworzniowych segmentów zę-
batki używano sworzni okrągłych, których łączenie z listwami 

Jest to prowadzenie ślizgowe lub toczne 
po ostrodze (klinie ładującym) przeno-

C1 C2



Rys. 3. Segment zębatki mechanizmu posuwu Eicotrack ze sworzniami 
o przekroju okrągłym mocowanymi przez roztłaczanie [1]: 1 – listwa 
o grubości 50 mm, 2 – listwa o grubości 30 mm, 3 – sworzeń okrągły 
segmentu zębatki, 4 – ucho mocujące segmentu

odbywało się przez spawanie lub roztłaczanie końcówek sworz-
ni, uprzednio osadzonych w otworach wykonanych w listwach 
(rys. 3). Obecnie najczęściej stosuje się segmenty zębatki wy-
konane metodą odlewania, ze sworzniami o przekroju kropel-
kowym bądź zbliżonym do owalu (oznaczenie 4 na rys. 1) [1].

Segment zębatki stosowany w mechanizmie posuwu Eico-
track składa się z dwóch pio nowych listew podłużnych połą-
czonych nierozłącznie sześcioma sworzniami. Rozstaw ko-
lejnych sworzni segmentu to podziałka sworzniowa zębatki, 
która jest oznaczona literą p (rys. 4).

Rys. 4. Segment zębatki mechanizmu posuwu 2BP ze sworzniami 
o przekroju owalnym [1]

Segmenty zębatki wykonywane są w dwóch odmianach: 
z podziałką sworzniową p = 125 mm oraz p = 126 mm. Listwy 
podłużne segmentu zębatki mają zbliżoną długość, lecz róż-
nią się grubością, szerokością i kształtem. Cieńsza listwa 
ma stałą szerokość. W dolnej części listwy grubszej i szer-
szej, z obu stron segmentu uformowane są ucha mocujące. 
W każdym uchu mocującym segmentu zębatki wykonany jest 
otwór okrągły o średnicy dS = 52 mm. Odległość między środ-
kami tych otworów wynosi LS = 5 × p = 630 mm. Odległość 
między środkiem otworu w uchu mocującym a górną po-
wierzchnią sworznia segmentu, którą nazwano wysokością 
segmentu zębatki, wynosi hS = 124 mm (rys. 4) [1, 3].

System posuwu kombajnu ścianowego

■ Charakterystyka pracy pary tribologicznej koło–zę-
batka. Materiałem stosowanym do produkcji zębatki w sys-
temach bezcięgnowych typu 2BP jest głównie ulepszane 
cieplnie staliwo konstrukcyjne niskostopowe o podwyższo-
nej odporności na ścieranie: GS42CrMo4 oraz L20HGSNM. 
Własności tych materiałów przedstawiono w tabl. I. Materia-
łem wybieranym na wykonanie koła trakowego jest stal sto-
powa 20H2N4A, której własności przedstawiono w tabl. II [4].

TABLICA I. Własności materiałów ulepszanych cieplnie stoso-
wanych na zębatki [2]

Materiał Rm, MPa Re, MPa A, % Twardość, HB

GS42CrMo4 780÷930 650 14 280÷300

L20HGSNM 1100 850 8 min. 300

TABLICA II. Własności materiałów nawęglanych i hartowanych 
stosowanych na koła trakowe [2]

Materiał Rm, MPa Re, MPa A, % Twardość, HRC

20H2N4A 1270 1020 8 60÷62

Koło trakowe obciąża zębatkę momentem obrotowym ge-
nerowanym przez silnik i przekładnię ciągnika kombajnu. 
W nowoczesnych kombajnach pracujących w polskich kopal-
niach węgla kamiennego wartość momentu obrotowego dla 
ciągników o mocy 120 kW wynosi – w zależności od geome-
trii koła zębatego – do 76 kNm. Siła obwodowa w zazębieniu 
ma wartość odpowiednio 400÷460 kN [5, 6].

W czasie współpracy koła napędowego z segmentami zę-
batki zużyciu ulegają zarówno zęby koła, jak i zęby segmen-
tów zębatki. Ze względu na duże siły występujące pomiędzy 
współdziałającymi zębami i sworzniami oraz z powodu trud-
nych warunków pracy w podziemiach kopalń (brak smarowa-
nia, zanieczyszczenie segmentów zębatki urobkiem) zużycie 
to może postępować, aż do momentu wyłamania zęba koła 
trakowego [2, 5].

■ Efekty eksploatacji zazębienia koło–zębatka. Przy-
kład znaczących ubytków materiału na zębach koła trako-
wego przedstawiono na rys. 5 i 6. Zużycie materiału wystę-
puje głównie po jednej stronie zębów, podczas gdy kontur 
drugiej strony zębów jest właściwie nienaruszony. Takie zu-
życie zębów koła jest wynikiem pracy kombajnu w ścianie 
nachylonej, gdzie koło jest znacznie obciążone w kierunku 
wzdłużnym, szczególnie w czasie jazdy kombajnu po wznio-
sie. Oprócz oporów urabiania kombajn musi pokonywać 
opory związane z masą własną. W czasie jazdy kombajnu 
po trasie skierowanej w dół siły przenoszone przez system 
posuwu na przenośnik są znacznie mniejsze.

Rys. 5. Koło trakowe kombajnu 
ścianowego o znacznym zużyciu 
profilu zębów [7]

Rys. 6. Koło trakowe z jedno-
stronnym zużyciem flanki [7]

Na rys. 7 przedstawiono graficznie nominalny zarys koła 
trakowego z naniesionymi strefami zużycia eksploatacyj-
nego. Koło pracowało w przodku ścianowym o pochyleniu 
wzdłużnym 5°. Prowadzony był jednokierunkowy i dwukie-
runkowy system urabiania w zależności od warunków górni-
czo-geologicznych i technologii prowadzenia ściany.

Zużycie pojedynczego zęba koła trakowego jest o wiele 
większe niż pojedynczego zęba zębatki, co wynika z kon-
strukcji systemu przeniesienia napędu. Zębatka jest umiesz-
czona w gniazdach na rynnach przenośnika, tworząc trasę, 
po której przemieszcza się kombajn na długości 200÷300 m. 
Pojedynczy ząb koła dziewięciozębnego o module 40,107 
zazębia się z zębem zębatki co 1,13 m – co w odniesieniu do 

Rys. 7. Porównanie profilu koła 
o zębach zużytych z profilem no-
minalnym [3]
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długości przodka ścianowego daje 177÷265 cykli zazębienia. 
Uwzględniając, że pojedynczy ząb zębatki w czasie pełne-
go przejazdu kombajnu tylko raz bierze udział w zazębieniu, 
należy tak zoptymalizować konstrukcję zębatki, aby zreduko-
wać eksploatacyjne zużycie koła trakowego.

Na rys. 8 przedstawiono zużycie zębatki w czasie eks-
ploatacji z kołem trakowym pokazanym na rys. 5. W górnej 
części flanki zębatki, z którą zazębia się koło, nastąpiło upla-
stycznienie materiału. W środkowej części zęba zębatki nie 
doszło do zbytniego uszkodzenia powierzchni.

Rys. 8. Zużycie eksploatacyjne 
górnej powierzchni flanki zęba 
zębatki [7]

■ System posuwu Komtrak. System posuwu Komtrak 
został opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. 
Głównym założeniem nowej konstrukcji jest zachowanie 
obecnej postaci geometrycznej kół trakowych stosowanych 
przez polskich i zagranicznych producentów kombajnów ścia-
nowych, aby nowe rozwiązanie nie wymuszało na początku 
fazy testów przemysłowych konieczności zmian w konstruk-
cji kombajnów i umożliwiało zamienność z zębatką typu 
Eicotrack. Postać geometryczna zębatki Komtrak (rys. 9) jest 
zgodna z aktualnie stosowanym rozwiązaniem, a jej wymiary 
są dostosowane do produkowanych gniazd, umieszczanych 
na rynnie przenośnika zgrzebłowego.

Rys. 9. Zębatka systemu posuwu 
Komtrak [6]

Innowacją w konstrukcji zębatki Komtrak jest geometria 
flanki zębów. Dotychczas stosowane zęby, o powierzchni 
prostej lub wypukłej, zastąpiono połączeniem dwóch po-
wierzchni wypukłych (w górnej i dolnej części flanki zęba) 
z umieszczoną między nimi powierzchnią wklęsłą. Założe-
niem projektu było zredukowanie naprężeń dociskowych 
Hertza, które powodują przekroczenie granicy plastyczności 
materiału i jego trwałe odkształcenie, co zaburza nominalną 
współpracę pary tribologicznej koło–zębatka.

Na rys. 10 przedstawiono kształt flanki zębów zębatki. 
Zęby skrajne różnią się kształtem od pozostałych, co wynika 
z kinematyki pracy kompleksu ścianowego i zaburzeń długo-
ści podziałki między sąsiadującymi zębatkami w czasie prze-
gięć pionowych i poziomych przenośnika.

Rys. 10. Geometria 
flanki zębów w zębat-
ce Komtrak [6]

Analiza obciążenia pary tribologicznej 
systemu Eicotrack i Komtrak

■ Założenia. Analizę systemów posuwu przeprowadzono 
w programie Ansys Professional 15.0. Jej celem było uzyska-
nie wartości reakcji podczas kontaktu koła i zębatki w czasie 
pełnego cyklu zazębienia, aż do osiągnięcia podwójnego punk-
tu przyporu. Pozwoliłoby to na identyfikację efektywnej siły 
posuwu kombajnu oraz określenie ewentualnych strat mocy 

objawiających się nadmierną wartością pionowej składowej 
siły posuwu. Mapa rozkładu naprężeń w kontakcie, pocho-
dzących od nacisków Hertza, pozwoli jednoznacznie wska-
zać strefy flanki zęba, które ulegają największym odkształce-
niom. Przeprowadzono analizy systemu Eicotrack i Komtrak 
z zastosowaniem tego samego koła trakowego i dla tych  
samych warunków brzegowych.

■ Geometria i siatka elementów skończonych. Aby 
przeprowadzić symulację, która odzwierciedliłaby w naj-
lepszy możliwy sposób charakter pracy pary koło–zębatka, 
do analizy zaimplementowano model 3D koła trakowego 
o dziewięciu zębach (geometria koła o małej liczbie zębów 
szczególnie niekorzystnie zachowuje się w czasie eksplo-
atacji ciągników o mocy 120 kW). Na rys. 11 przedstawiono 
siatkę nałożoną na model koła dziewięciozębnego, o module 
40,107, odpowiadającego podziałce zębatki p =126 mm.

W strefie flanki zębów koła współpracujących z powierzch-
nią zębatki zagęszczono miejscowo siatkę. Zmniejszono 
rozmiar siatki na powierzchni czołowej flanki oraz dokona-
no podziału na trzy warstwy o sumarycznej grubości 8 mm 
– z myślą o dokładniejszej identyfikacji naprężeń w strefie 
warstwy nawęglonej, która pierwsza ulega wytarciu podczas 
eksploatacji.

Na rys. 12 zaprezentowano sposób zagęszczenia elemen-
tów skończonych. Analogicznie dla zębatki wygenerowano 
siatkę i zagęszczono ją na powierzchni zębów, z którymi 
współpracuje koło trakowe (rys. 13).

Rys. 11. Siatka elementów 
skończonych koła trakowego 
[opracowanie własne]

Rys. 12. Miejscowe zagęszcze-
nie siatki koła trakowego [opra-
cowanie własne]

Rys. 13. Zębatka systemu Komtrak pokryta siatką elementów skończo-
nych [opracowanie własne]



■ Kontakt koło–zębatka. Kontakt 
między powierzchniami koła i zębatki 
zamodelowano jako tarciowy (rys. 14). 
Ustalono współczynnik tarcia na pozio-
mie 0,15, co wynika z rzeczywistych 
warunków obecności węgla między 
powierzchniami współpracujących ma-
teriałów. Wybrano metodę detekcji kon-
taktu na punktach Gaussa, a oblicze- 
nia prowadzono przy wyłączonej funkcji 
Trim Contact, uwzględniającej przyle-
ganie na całej linii kontaktu. Założono, 
że ograniczenie uwzględniania węzłów 
w kontakcie wprowadza kulisty zakres 
detekcji Pinball, w którym ustawiono pro-
mień o wartości 20 mm. Z racji eksportu 
geometrii z programu CAD do środowi-
ska Ansys w momencie zaimportowania 
geometrii krawędzie koła i zębatki nie 
stykały się i kontakt nie był zamknięty. 

Rys. 14. Kontakt tarciowy w parze tribologicznej koło–zębatka [opracowanie własne]

Rys. 16. Obciążenie modelu [opracowanie własne]

Rys. 15. Podparcie modelu [opracowanie własne]

W tym celu, aby jak najlepiej odzwierciedlić rzeczywistą pra-
cę mechanizmu koło–zębatka, zastosowano automatyczne 
dosunięcie obu współpracujących powierzchni do siebie.

■ Warunki brzegowe. Ruch przetaczania się koła po zę-
batce zamodelowano w dwojaki sposób. W pierwszej me-
todzie usztywniono zębatkę i wymuszono ruch posuwisty 
środka koła przy jego jednoczesnym obrocie. W drugiej – wy-
muszono ograniczony ruch koła z jednym stopniem swobody, 
tj.  obrotem wokół osi przechodzącej przez jego środek, oraz 
przesunięcie zębatki. Do symulacji wybrano drugi sposób, 
co znacznie skróciło czas potrzebny na wykonanie obliczeń. 
Do koła trakowego przyłożono moment obrotowy o wartości 
76 339 Nm. Na rys. 15 i 16 przedstawiono sposób podparcia 
i obciążenia modelu.

■ Wyniki obliczeń. Dla 100 kroków czasowych (zębatka 
przesuwała się o 1 mm w każdym kroku) określono warto-
ści sił reakcji działania koła na zębatkę Eicotrack i Komtrak. 
Na rys. 17 przedstawiono model koła i zębatki z zaznaczo-
nym wektorem wypadkowym działających sił oraz wartości 
sił reakcji dla wszystkich kroków analizy. Na modelu poka-
zano wektor kierunkowy jako wypadkową działania siły ob-
wodowej koła. Uzyskane dane wykorzystano do stworzenia 
charakterystyki obciążenia obu typów zębatki. Wyniki zo-
brazowano na wykresie zależności przesunięcia w funkcji 
kolejnych faz zazębienia i składowych sił rzutowanych na 
osie X i Y, gdzie oś X jest składową poziomą, a Y – piono-
wą.

Wyniki sił reakcji dla obu przeprowadzonych symulacji 
(Eicotrack i Komtrak) zademonstrowano na wykresach po-
równawczych (rys. 18 i 19). Na rys. 18 przedstawiono wy-
kres składowej siły rzutowanej na oś X, odzwierciedlającej 
efektywną siłę posuwu, która powoduje 
posuw kombajnu ścianowego. System 
posuwu Komtrak jest efektywniejszy 
niż system Eicotrack poza pierwszą 
fazą zazębienia w momencie utraty 
kontaktu zęba koła w czasie wyzębia-
nia z poprzedniego zęba i rozpoczę-
cia pracy z następnym zębem zębatki 
(kroki 65÷100). Składowa pionowa siły 
w zazębieniu zrzutowana na oś Y, któ-
ra wpływa na straty mocy oraz powoduje 
podnoszenie maszyny nad powierzchnię 
ślizgu kombajnu, została zaprezentowa-
na na rys. 19. W czasie pracy koła na po-
wierzchniach wklęsłych zębatki dochodzi 
do zredukowania wartości niepożądanej 
składowej pionowej (kroki 25÷70).

Aby zidentyfikować najbardziej ob-
ciążone strefy, przeanalizowano naciski 
Hertza na powierzchnię kontaktu. Symu-
lacja wykazała, że w nowo projektowa- 
nej zębatce typu Komtrak największe  

Rys. 17. Rozkład sił reakcji w kontakcie koło–zębatka, z zaznaczonym wektorem wypadkowej 
sił [opracowanie własne]
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Rys. 18. Wykres poziomej składowej siły posuwu dla zębatek Komtrak 
i Eicotrack [opracowanie własne]

Rys. 19. Wykres pionowej składowej siły posuwu dla zębatek Komtrak 
i Eicotrack [opracowanie własne]

Rys. 21. Wykres wartości naprężeń dociskowych koła na zębatki Kom-
trak i Eicotrack [opracowanie własne]

Rys. 20. Naprężenia dociskowe flanki koła trakowego na powierzchni  zębatki [opracowanie własne]

naprężenia podczas kontaktu występują na powierzchni wy-
pukłej, na początku fazy zazębienia, w momencie zakończe-
nia kontaktu z zębem poprzedzającym.

Na rys. 20 przedstawiono naprężenia podczas kontaktu 
przy zazębieniu koła z zębatką Komtrak, a na rys. 21 – wy-
kres porównujący wartości naprężeń podczas kontaktu dla 
obu systemów posuwu. Naprężenia dociskowe przy współ-
pracy powierzchni wklęsłej (Komtrak) z wypukłą koła są niż-
sze niż w przypadku pracy koła na całkowicie wypukłej po-
wierzchni (Eicotrack). Pozwoliło to na zredukowanie wartości 
naprężeń ściskających w kontakcie.

Podsumowanie analiz

Analiza pozwoliła na dokładną identyfikację naprężeń 
dociskowych Hertza. Określono strefy nadmiernego obcią-
żenia, co pozwoliło na wprowadzenie zmian w konstrukcji 
systemu posuwu Komtrak. Szczególnie obciążona jest część 
powierzchni flanki zębatki, na której dochodzi do zainicjowa-
nia kontaktu (rys. 22). Występują na niej zintensyfikowane 
naprężenia, znacznie przekraczające granicę plastyczności, 
powodujące odkształcenia plastyczne wpływające na szybkie 
zużycie kół trakowych.

Rys. 22. Odkształce-
nie plastyczne mate-
riału zębatki Komtrak 
w strefie początkowej 
kontaktu z kołem tra-
kowym [opracowanie 
własne]
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składowej siły i efektywniejszego wy-
korzystania siły posuwu. Dzięki ograni-
czeniu naprężeń w strefie pracy czynnej 
powierzchni ewolwentowej zwiększo-
no trwałość nominalnego zarysu flanki 
koła trakowego. System posuwu Eico-
track w środkowej fazie zazębienia, 
w miejscu odpowiadającym wklęsłej 
powierzchni systemu Komtrak, charak-
teryzuje się naprężeniami wyższymi niż 
1000÷1200 MPa.

Na podstawie opisanej redukcji na-
prężeń należy uznać, że koncepcja 
współpracy wklęsłej powierzchni zę-
batki Komtrak z wypukłą powierzchnią 
ewolwentową koła może wydłużyć eks-
ploatacyjną trwałość kół trakowych.

W wyniku symulacji określono wartości naprężeń na linii 
kontaktu koło–zębatka. Uwzględniono sztywność obu po-
wierzchni bocznych zębatki, między którymi znajdują się 
zęby. Na stronie, na której znajdują się uszy montażowe, 
gdzie zębatka jest podparta, naprężenia na linii kontaktu są 
nieproporcjonalne w stosunku do przeciwległej bocznej po-
wierzchni, która nie jest podparta. Należy zoptymalizować 
sposób podparcia zębatki, gdyż jednostronny model pod-
parcia powoduje niesymetryczny rozkład naprężeń na linii 
kontaktu, co nie wpływa korzystnie na charakter współpracy.

Przeprowadzone analizy pozwoliły ocenić koncepcję za-
stosowania powierzchni wklęsłej w zębatce Komtrak. Na 
podstawie wykresu zależności przesunięcia zębatki w funkcji 
składowej działania siły uznano, że podczas współpracy koła 
z powierzchnią wklęsłą dochodzi do zredukowania pionowej 
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