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Klasyfikacja części napędów 
Napędy to urządzenia służące do nadania ruchu maszynom roboczym. W skład 

napędu wchodzi źródło energii oraz element pośredniczący przekazujący energię od 
silnika do maszyny roboczej. 

Najczęściej jako źródło energii stosuje się silniki elektryczne lub spalinowe. Ma-
szyna napędzana silnikiem ma wykonywać określony ruch: obrotowy (np. tokarka, fre-
zarka) lub postępowo-zwrotny (np. strugarka). Występuje wiele rodzajów napędów 
(mechaniczny, hydrauliczny, pneumatyczny), ale najczęściej stosowane są napędy me-
chaniczne. 

Przekładnia mechaniczna  to napęd mechaniczny, którego zadaniem jest przenie-
sienie momentu obrotowego z wału czynnego (napędzającego) na wał bierny (napędza-
ny). Przekładnia mechaniczna najczęściej nie tylko przenosi ruch, ale także zmienia jego 
parametry (np. prędkość obrotową). 

Stosowanie przekładni mechanicznych wynika m.in. z następujących warunków: 
 dostępne silniki napędowe przeważnie są wysokoobrotowe, a większość maszyn ro-

boczych wymaga stosowania dużych momentów obrotowych, a więc małych prędko-
ści obrotowych, 

 silniki o małej prędkości obrotowej mają duże gabaryty, są ciężkie i drogie, stąd ich 
stosowanie jest nieopłacalne, 

 prędkości  obrotowe, niezbędne w maszynach roboczych, są niemożliwe do osiągnię-
cia w wyniku zmiany prędkości obrotowej silnika. 

Przekładnia mechaniczna pojedyncza składa się z dwóch kół bezpośrednio 
współpracujących ze sobą (przekładnie zębate i cierne) albo rozsuniętych i opasanych 
wspólnym cięgnem (pasowe i łańcuchowe). 

 
Rys. 3.1. Rodzaje przekładni mechanicznych: a) zębata, b) cierna, c) cięgnowa pasowa, d) cię-

gnowa łańcuchowa. 

 

 
Źródło: http://www.plams.arg.pl/attachments/File/2%2836%29.jpg; 
http://kpt.wm.am.gdynia.pl/doc/PKM_II_w13_Przekladnie_cierne_i_ciegnowe.pdf; 
http://img.bazarek.pl/168346/12380/1810569/2735728134ce0f4f8c6dea.jpg 

http://kpt.wm.am.gdynia.pl/doc/PKM_II_w13_Przekladnie_cierne_i_ciegnowe.pdf


3 
 

Do podstawowych cech użytkowych przekładni mechanicznych zalicza się: 
 prędkości ruchu: kątowa ω (w rad/s), obrotowa n (w obr./min) oraz obwodowa v  

(w m/s): 

30

n1
1


    

30

n2
2


  [rad/s] 

60

nD
v 11
1


   

60

nD
v 22
2


  [m/s] 

gdzie: indeks 1 – oznacza element czynny (napędzający), 
  indeks 2 – oznacza element bierny (napędzany), 

  D – średnica koła (czynnego lub biernego) wyrażona w metrach; 
 przełożenie i: 

 przełożenie kinematyczne – stosunek prędkości kątowej koła czynnego do pręd-
kości kątowej koła biernego: 

2

1

2

1

n

n
i 




  

 przełożenie geometryczne – stosunek określonych parametrów geometrycznych 
(średnic, liczb zębów) elementu biernego do tego samego parametru elementu 
czynnego: 

1

2

1

2

1

2

z

z

d

d

D

D
i   

gdzie: D  (d) – średnica koła tocznego (podziałowego), 
 z – liczba zębów koła zębatego; 

 moment obrotowy M: 

n

P
9550M   [Nm] 

gdzie: P – moc na wale [kW], 
  n – prędkość obrotowa [obr./min]; 

 
 sprawność η: 

1

2

P

P
  

Graniczne wartości cech użytkowych zestawiono w tabeli 3.1. 
Oprócz przekładni pojedynczych, często stosuje się przekładnie złożone: wielo-

rzędowe z równoległym ustawieniem przekładni pojedynczych oraz wielostopniowe –   
z szeregowym ustawieniem przekładni pojedynczych. Przekładnie wielorzędowe stosuje 
się głównie w obrabiarkach, w których niezbędne jest otrzymywanie na wrzecionie ro-
boczym różnych prędkości obrotowych. Natomiast wielostopniowe stosowane są            
w m.in. w maszynach i urządzeniach, na których na wałku roboczym (napędzanym) na-
leży uzyskać jedną prędkość obrotową. 

Przełożenie całkowite przekładni wielostopniowych jest równe iloczynowi prze-
łożeń na kolejnych stopniach: 

ic = i1· i2 · …  · in 

Podobnie sprawność przekładni wielostopniowych oblicza się z zależności: 
ηc = η1 · η2 · … · ηn 

Przekładnie, z których i > 1 nazywa się reduktorami (przekładnie zwalniające), 
natomiast przekładnie, w których i > 1 – multiplikatorami (przekładnie przyspieszają-
ce). 
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Rys. 3.2. Przekładnie mechaniczne: a) prosta (pojedyncza), b) złożona.   

 
Źródło:  
http://hfinverter.home.pl/images_aukcja/nmrv.jpg; http://www.bmw-
motorrad.pl/images/site/com/en/technology_new/media/vis_item_gearbox_helical.jpg 
 

Tabela 3.1. Wybrane graniczne wartości cech użytkowych osiągane w różnych przekładniach na 
jednym stopniu 

Rodzaj przekładni 

Przełożenie 

Sprawność 
η 

Moc 
przenoszona 

P [kW] 

Prędkość 
obrotowa 

n 
[obr./min

) 

Prędkość 
obwodowa 

v [m/s] 
zwykle wyjątkowo 

zębata zwykła 8 20 0,96-

0,99 

100 000 200 - 

zębata planetarna 8 13 0,98-

0,99 

40 000 - - 

ślimakowa 60 100 0,45-

0,97 

30 000 70 5 000 

łańcuchowa 
6 10 0,97-

0,98 

5 000 17-40 280 

pa-

sowa 

z pasem 

 płaskim 

5 10 0,96-

0,98 

18 000 90 50 

z pasami 

 klino-

wymi 

8 15 0,94-

0,97 

- 26 - 

cierna 6 10 0,95-

0,98 

- 20 - 

Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
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Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie przekładni zębatych 
W zależności od kształtu geometrycznego bryły, na której nacięto zęby, rozróżnia 

się koła walcowe i stożkowe. 
W zależności od rodzaju uzębienia koła zębate dzieli się na: 

 koła walcowe: o zębach prostych, o zębach skośnych, o zębach daszkowych, z uzębie-
niem wewnętrznym, zębatka (wycinek koła walcowego o nieskończenie dużej średni-
cy); 

 koła stożkowe: o zębach prostych, o zębach skośnych, o zębach krzywoliniowych, 
płaskie, w których stożek podziałowy jest prostopadły do osi koła (dawniej zwane 
zębatką pierścieniową lub koronową). 
Przekładnię zębatą pojedynczą tworzą dwa koła zębate. W związku z tym wyróżnia 

się przekładnie: 
 walcowe o zazębieniu zewnętrznym z kołami walcowymi o zębach prostych, sko-

śnych lub daszkowych, 
 zębatkowe, 
 o zazębieniu wewnętrznym, 
 stożkowe z kołami stożkowymi o zębach prostych, skośnych lub krzywoliniowych, 
 śrubowe, 
 ślimakowe. 

W normach ujęte są określenia i symbole dla różnych przekładni. 
 

Rys. 3.3. Rodzaje kół zębatych: a) walcowe o zębach prostych, b) walcowe o zębach skośnych, c) 
walcowe o zębach daszkowych, d) walcowe z uzębieniem wewnętrznym, e) zębatka, f) stożkowe 
o zębach prostych, g) stożkowe o zębach skośnych, h) stożkowe o zębach krzywoliniowych, h) 
płaskie. 
 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
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Rys. 3.4. Rodzaje przekładni zębatych: a) walcowa z kołami o zębach prostych, b) walcowa z 
kołami o zębach skośnych, c) walcowa z kołami daszkowymi, d) o zazębieniu wewnętrznym, e) 
zębatkowa, f) stożkowa z kołami o zębach prostych, g) stożkowa z kołami o zębach skośnych, h) 
stożkowa z kołami o zębach krzywoliniowych, i) śrubowa, j) ślimakowa.  
 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

W zależności od wzajemnego położenia osi współpracujących kół przekładnie 
zębate dzielą się na: 
 równoległe – osie kół są równoległe (przekładnie walcowe z przekładnią ślimakową), 
 kątowe – osie kół przecinają się (przekładnie stożkowe z przekładnią pierścieniową), 
 wichrowate – osie kół nie przecinają się i nie leżą w jednej płaszczyźnie (przekładnie 

ślimakowe). 
 
Tabela 3.2. Zalety i wady przekładni zębatych  

Zalety Wady 

 stałe przełożenie, 
 wysoka sprawność (nawet do 99%), 
 zwarta budowa, 
 niewielkie naciski na wały i łożyska, 
 niezawodność działania. 

 wyższe koszty wykonania ze względu 
na dużą dokładność powierzchni 
współpracujących, 

 mała odporność na przeciążenia, 
 głośna praca, 
 konieczność obfitego smarowania. 

Źródło własne. 
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Rys. 3.5. Koła i przekładnie zębate.  
 

 
Źródło:  
http://przekladnia.pl/wp-content/uploads/2012/11/koła-zębate-przekładnie.jpg 

 
Przekładnie walcowe o zębach prostych 

Uzębienie jest zawarte między okręgiem wierzchołków a okręgiem podstaw. 
Można je wykonać bezpośrednio na korpusie koła lub na osobnym elemencie nasadzo-
nym na korpus (stosuje się wówczas określenie – wieniec zębaty). 

Powierzchnię, która ogranicza szerokość zębów b, nazywa się czołem uzębienia. 
Okrąg podziałowy oraz powierzchnia podziałowa są podstawą do określania elementów 
i wymiarów zęba. Tak samo jak okręgi: wierzchołków, podziałowa i podstaw występują 
średnice: wierzchołkowa da, podziałowa dp oraz podstaw df. 

 
Rys. 3.6. Wielkości określające uzębienie koła zębatego: b – długość zęba, ha – wysokość głowy zęba, 
 hf – wysokość stopy zęba. 
 

  
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
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Rys. 3.7. Charakterystyczne wymiary walcowego koła zębatego o zębach prostych.  

 
Źródło: Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP, Warszawa 2013. 
 

Okazuje się, że do obliczenia wszystkich wymiarów charakterystycznych koła zę-
batego walcowego o zębach prostych, wystarczają dwie wielkości: liczba zębów z oraz 
moduł m. Moduły normalne są znormalizowane, a ich wartości zestawiono w tabeli 3.3. 
 

Tabela 3.3. Moduły normalne m kół zębatych (fragment z PN-ISO 54:2001) 

Szeregi modułów m[mm] 
1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1,125 3 3,5 10 11 32 36 

1,25 1,375 4 4,5 12 14 40 45 
1,5 1,75 5 5,5 (6,5) 16 18 50  
2 2,25 6 7 20 22   

2,5 2,75 8 9 25 28   
Uwagi: 1. Moduły pierwszego szeregu są uprzywilejowane. 

2. W budowie maszyn stosuje się moduły powyżej 1 mm. 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

Moduł nie jest wielkością, którą można zmierzyć w kole zębatym. Wynika ona        
z pewnych zależności geometrycznych.  

Obwód koła podziałowego z jednej strony można określić jako iloczyn ( d ),           
z drugiej zaś jako iloczyn ( pz  ), gdzie p – podziałka obwodowa określana jako długość 

łuku koła podziałowego zawartego między dwoma jednoimiennymi sąsiednimi bokami 

zębów. Po porównaniu stron, moduł określa się wzorem: 



p

m .  

W kole zębatym o zębach prostych wyróżnia się następujące charakterystyczne 
wymiary: 
d –  średnica podziałowa: 

zmd   
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ha – wysokość głowy zęba (część zęba zawarta między powierzchnią wierzchołków                
a powierzchnią podziałową): 

mha   

hf –  wysokość głowy zęba (część zęba zawarta między powierzchnią podziałową a po-
wierzchnią podstaw): 

m25,1hf   

h –  wysokość zęba: 

m25,2hhh fa   

da –  średnica wierzchołków (głów) zębów: 

)2z(mh2dd aa   

df  – średnica podstaw (stóp) zębów: 
)5,2z(mh2dd ff   

c –  luz wierzchołkowy (wynikający z różnicy wysokości stopy i głowy zęba): 

m25,0hhc af   

s –  szerokość zęba: 
jp5,0s   

e –  szerokość wrębu: 
jp5,0e   

s –  luz boczny normalny tzw. międzyzębny (niezbędny do prawidłowej współpracy 
uzębień): 

jp5,0s   

Wymiary kół zębatych w przekładni oblicza się z tych samych wzorów, oznacza-
jąc indeksem 1 koło czynne, a indeksem 2 – koło bierne. Wielkością istotną dla całej 
przekładni jest odległość między osiami: 

   2121 zzm5,0dd5,0a   
 

Rys. 3.8. Przekładnia walcowa o zębach prostych.  

 
Źródło własne. 

 
W przekładniach zębatych zasadniczym celem jest uzyskanie jak najmniejszych 

wymiarów przekładni dla żądanych przełożeń. Można to osiągnąć, przyjmując małą war-
tość modułu lub niewielką liczbę zębów. 

W przekładniach złożonych wielorzędowych stosuje się koła zębate o jednako-
wym module (dla kół osadzonych na dwóch współpracujących wałach). Przy tym muszą 
być spełnione warunki: 
 ponieważ odległość osi dla wszystkich par kół musi być stała, zatem: 

z1 + z2 = z3 + z4 = z5 + z6 = const, 
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 liczby zębów we współpracujących kołach należy tak dobierać, aby odpowiadały za-
łożonym wartościom przełożeń. 

Współpraca uzębień i rodzaje zarysów zębów 
Podczas pracy zęby koła napędzającego (czynnego) naciskają na zęby koła napę-

dzanego (biernego) i w ten sposób powodują ruch obrotowy. W początkowym okresie 
stopa zęba koła czynnego styka się z wierzchołkiem zęba koła biernego. Podczas ruchu 
ten punkt styku przesuwa się wzdłuż zęba. 

Właściwa współpraca zębów występuje wtedy, gdy: 
1. ruch z koła czynnego na bierne jest przenoszony równomiernie, tzn. przez cały czas 

trwania cyklu współpracy pary zębów występuje nieprzerwany przypór, 
2. przed wyzębieniem się jednej pary zębów następna para jest w przyporze, 
3. przełożenie jest niezmienne w czasie współpracy każdej pary zębów (stosunek pręd-

kości kątowych jest wielkością stałą). 
 

Rys. 3.9. Współpraca zębów przekładni zębatej.  

 
 

Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

Ze współpracą uzębień związane są następujące pojęcia: 
 punkt przyporu – punkt chwilowego styku zębów, 
 linia przyporu –  miejsce geometryczne kolejnych punktów przyporu, 
 środek przyporu (punkt C) – punkt przecięcia prostej stycznej do okręgów podziało-

wych (tocznych) z prostą łączącą środki współpracujących kół, 
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 koła toczne – koła wyobrażalne, które w środku przyporu toczą się po sobie bez po-
ślizgu,  

 kąt przyporu αo – kąt, który tworzy linia przyporu ze styczną do kół podziałowych 
(tocznych), 

 łuk przyporu – łuk zakreślany przez ząb od chwili wejścia do chwili wyjścia z przypo-
ru, 

 liczba przyporu ε – stosunek długości łuku przyporu do podziałki na kole tocznym; 
określa ona, ile par zębów jest jednocześnie w przyporze. 

Koła zębate mogą mieć zarys ewolwentowy lub cykloidalny.  
 
Rodzaje zarysów zębów 

Zarys ewolwentowy powstaje przez odtaczanie bez poślizgu prostej po nieru-

chomym kole. Koło to zwane zasadniczym oblicza się ze wzoru: ob cosdd  . Ewolwen-

towa część zarysu zęba jest więc utworzona tylko powyżej okręgu zasadniczego, poniżej 
jest w zasadzie dowolna, ale taka, aby umożliwić współpracę uzębienia i nie osłabiać 
zęba u podstawy. 

Linia przyporu w zarysie ewolwentowym jest linią prostą, a znormalizowany kąt 
przyporu wynosi αo = 20° (stosowane są też kąty: 15° lub 17°30’).  W większości kół zę-
batych walcowych o zębach prostych uzyskuje się liczbę przyporu ε > 1,4, a nawet wię-
cej przy większym przełożeniu i liczbie zębów w kole (εmax = 1,97). 

 
Rys. 3.10. Wykreślanie ewolwenty.  

 

 
Źródło: http://www.wiw.pl/biblioteka/encyklopedia/hasla/ewolwenta.asp 
 

Zarys cykloidalny powstaje przez toczenie bez poślizgu dwóch kół odtaczających 
(ruchomych) po kole zasadniczym (nieruchomy), będącym jednocześnie kołem podzia-
łowym i kołem tocznym. Jedno z kół odtaczających toczy się po zewnętrznej stronie 
(tworzy się wypukła epicykloida), a drugie po wewnętrznej stronie okręgu koła zasadni-
czego (tworzy się wklęsła hipocykloida). Linia przyporu kół o zarysie cykloidalnym 
składa się z dwóch łuków kolistych. 
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Rys. 3.11. Tworzenie zarysu cykloidalnego.  
 

 
Źródło: http://kpt.wm.am.gdynia.pl/doc/PKM_II_w04_Zazebienie_cykloidalne.pdf 

 
W porównaniu z zarysem ewolwentowym zarys cykloidalny charakteryzuje się: 

 mniejszymi naciskami powierzchniowymi (wypukła powierzchnia jednego zęba 
współpracuje z powierzchnią wklęsłą drugiego zęba), 

 możliwością wykonania kół o małej liczbie zębów (nawet 2 zęby), 
 koniecznością zapewnienia bardzo dokładnego montażu i wykonania, ponieważ na-

wet niewielkie zmiany w odległości osi kół powodują znaczne pogorszenie pracy 
przekładni,  

 brakiem możliwości nacinania zębów metodami obwiedniowymi, 
 możliwością pracy tylko przy małych prędkościach obrotowych i niewielkich obcią-

żeniach. 
Koła zębate o zarysie cykloidalnym są stosowane głównie w urządzeniach me-

chaniki precyzyjnej, np. w drobnych mechanizmach zegarowych. 
 
Przesunięcie zarysu w kołach i przekładniach zębatych 

W przypadku nacinania zębów metodami obwiedniowymi (frezem ślimakowym 
na frezarce obwiedniowej, na dłutownicy Maaga, Fellowsa itd.) zęby narzędzia wykonują 
taki kształt wrębu, który jest optymalny dla współpracy uzębień. W kołach o małej licz-
bie zębów można zaobserwować podcinanie zębów u podstawy. Zjawisko to jest nieko-
rzystne ze względu na skrócenie odcinka przyporu i zmniejszenie liczby przyporu oraz 
osłabienie zęba wskutek zmniejszania jego grubości u podstawy. Jeżeli zęby są nacinane 
metodą kształtową (frezami modułowymi), w kole o małej liczbie zębów otrzymuje się 
zęby niepodcięte, jednak w celu umożliwienia zazębienia z drugim kołem, takie podcię-
cie powinno być wykonane. 

Zatem w kołach o małej liczbie zębów występuje podcinanie zębów u podstawy. 
Okazuje się, że istnieje pewna teoretyczna graniczna liczba zębów zg, powyżej której 
podcięcie nie występuje. Nazywa się ją liczbą graniczną i wynosi ona zg = 17 (dla αo = 
20°).  Ponieważ w praktyce dopuszcza się nieznaczne podcięcie niepowodujące ujem-

nych skutków, wprowadzono praktyczną graniczną liczbę zębów '
gz  i wynosi ona 14 

zębów (dla αo = 20°). 
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Aby więc uniknąć niekorzystnego 
podcinania zębów w kołach o liczbie zę-
bów mniejszej od granicznej, stosuje się 
dodatnie przesunięcie zarysu, polegające 
na tym, że przy nacinaniu uzębienia narzę-
dzie odsuwa się od koła nacinanego  
o wielkość X (mm). Przesunięcie X nie mo-
że być zbyt duże, bo co prawda zwiększa 
się grubość zęba u podstawy, ale jednocze-
śnie wyostrza się wierzchołek zęba. 
W celu uniezależnienia obliczeń przesu-
nięcia zarysu X od wartości modułu m 
wprowadzono współczynnik przesunięcia 

zarysu, który oblicza się ze wzoru: 
m

X
x  . 

Rys. 3.12. Podcięcie zębów u podstawy. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, War-

szawa 2012. 

Współczynnik zarysu zęba x oblicza się ze wzorów: 

 
g

g

z

zz
x


  jeżeli nawet minimalne podcięcie zarysu jest niedopuszczalne, 

 
g

'
g

z

zz
x


  w przypadku dopuszczalnego niewielkiego podcięcia zarysu. 

Zastosowanie w przekładni chociażby jednego koła z zarysem przesuniętym wy-
musza konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w przekładni. Są dwa warianty 
stosowania kół z przesuniętymi zarysami: 
1) bez zmiany odległości osi (korekcja X – X), 
2) ze zmianą odległości osi (korekcja X + X). 

Jeżeli w przekładni nie zostanie zmieniona odległość osi, to w kole o mniejszej 
liczbie zębów stosuje się przesunięcie dodatnie, a w drugim kole – przesunięcie ujemne 
(narzędzie wsuwa się w głąb nacinanego koła także o wielkość X). Ponieważ przy ujem-
nym przesunięciu zarysu można doprowadzić do podcięcia zębów, wprowadzono waru-
nek: 

 g21 z2zz      jeżeli nawet minimalne podcięcie zarysu jest niedopuszczalne, 

 '
g21 z2zz      w przypadku dopuszczalnego niewielkiego podcięcia zarysu. 

Jeżeli jeden z tych warunków zostanie spełniony, to można zastosować przesunięcie ty-
pu X – X. 

Wówczas wymiary przekładni oblicza się ze wzorów: 
 koło o mniejszej liczbie zębów:  koło o większej liczbie zębów: 

 x22zmX2)2z(md 111a   

)x25,2z(mX2)5,2z(md 111f   
)x1(mXmh 1a   

)x25,1(mXm25,1h 1f   

 x22zmX2)2z(md 222a   

)x25,2z(mX2)5,2z(md 222f   
)x1(mXmh 2a   

)x25,1(mXm25,1h 2f   

Powyższe wzory dotyczą tylko przekładni redukujących. 
Przesunięcie zarysu X + X powoduje zmianę odległości osi. Stosuje się je, gdy za-

chodzi nierówność: g21 z2zz   lub '
g21 z2zz   oraz wtedy, gdy zmiana odległości 

osi wynika ze względów konstrukcyjnych. Dzieje się tak wtedy, gdy na dwóch współpra-
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cujących wałach osadzono kilka par współpracujących kół zębatych, a teoretyczne odle-
głości osi poszczególnych par niewiele się różnią1. 
 
Obliczenia wytrzymałościowe uzębień kół walcowych o zębach prostych 

Zniszczenie uzębienia może nastąpić z bardzo wielu powodów, np. naprężeń pod 
wpływem działających sił, własności materiałów współpracujących zębów oraz szeroko 
rozumianych warunków pracy (temperatury, obecności zanieczyszczeń, rodzaju sma-
rowania itp.).  

Głównymi przyczynami zniszczeń zębów są naprężenia zginające u podstawy zę-
ba oraz zbyt duże naciski na powierzchnię boczną zęba. Z tego właśnie powodu najczę-
ściej wartość modułu wyznacza się z warunku na zginanie, a następnie sprawdza się 
warunek na naciski. 
 Warunek wytrzymałościowy na zginanie przyjmuje postać: 

g
obl

g k
mb

qF





  

gdzie: Fobl - siła obwodowa obliczeniowa [N], 

  





K

FKK
F

vp
obl  

  F - siła obwodowa obliczona na podstawie wartości momentu: 
d

M2
F   

 Kp - współczynnik przeciążenia zależny od rodzaju napędzanej maszyny (tabela 
3.4), 
 Kv - współczynnik nadwyżek dynamicznych zależny od wartości prędkości  
         obwodowej (tabela 3.5),  
 K - współczynnik zależny od liczby przyporu (przy  < 2 K = 1, a dla   2 K = 2); 
q - współczynnik kształtu zęba (dobierany z tabel w zależności od liczby zębów oraz  
      współczynnika przesunięcia zarysu)2; 
b - szerokość uzębienia ustalana wstępnie z zależności: b = λ  m (gdzie λ = 520); 
kg - dopuszczalne naprężenia zginające dla kół zębatych (tabela 3.6.). 
 
Rys. 3.13. Naprężenia zginające u podstawy zęba i rozkład sił. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 

                                                           
1 Więcej na temat korekcji X + X w literaturze. 
2 Tabele z wartościami współczynnika kształtu zarysu w literaturze. 
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Tabela 3.4. Wartości współczynnika przeciążenia Kp przy napędzaniu silnikiem elektrycznym 

Przykłady napędzanych maszyn 
Wartości Kp, gdy liczba godzin pracy 

przekładni na dobę wynosi: 
3 8  10 24 

lekkie dźwignice, napęd posuwu obrabiarek 1 1,1 1,25 
napędy główne obrabiarek, ciężkie dźwignice, 
żurawie, pompy tłokowe 

1 1,25 1,5 

prasy do tłoczenia, koparki, klatki walcownicze 1,5 1,75 2 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Tabela 3.5. Wartości współczynnika nadwyżek dynamicznych Kv 

Prędkość  
obwodowa v [m/s] 

< 3 3  5 5  10 10  20 20  30 30  40 > 40 

K 1,25 1,35 1,5 1,65 1,8 2,0 2,3 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 Z warunku na zginanie po przekształceniach otrzymuje się nierówność: 

g

obl

k

qF
m




  

 Obliczony moduł zaokrągla się do wartości znormalizowanej (tab.3.3). Ponieważ 
w obu kołach przekładni zębatej stosuje się ten sam moduł, obliczenia wystarczy prze-
prowadzić dla zębnika (koła o mniejszej liczbie zębów). 
 
Tabela 3.6. Orientacyjne wartości dopuszczalnych naprężeń zginających kgj i twardości HB dla 
niektórych materiałów stosowanych na koła zębate 

Materiał Stan obróbki 
cieplnej 

kgj [MPa] 
Twardość 

Brinella HB nazwa symbol 

stal 

E235  190 180-220 
E360  270 250-310 
C45 N 250 min 210 
C55 T 320 240-290 

20HG H 360 min 310 
41Cr4 T 350 300-350 
35HGS T 500 370-440 

żeliwo szare EN-GJL-250  90 170-250 
staliwo 400-550  140 150-190 
Uwagi: 
T – ulepszanie cieplne (hartownie i wysokie odpuszczanie), 
H – nawęglanie i hartowanie 
N – normalizowanie 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

 Po przyjęciu znormalizowanego modułu zęby sprawdza się na naciski po-
wierzchniowe. Naciski w kołach zębatych nie są rozłożone równomiernie. W czasie każ-
dego obrotu obciążenie wzdłuż linii styku rośnie od zera do wartości maksymalnej,          
a potem ponownie maleje do zera. Nie można zatem korzystać z ogólnego warunku na 
naciski powierzchniowe (p  ko), gdyż nie uwzględnia on specyficznych warunków pra-
cy. 
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Rys. 3.14. Rozkład nacisków wywołujących naprężenia stykowe: a) w walcach ściskanych, b) w 
zębach 

.  
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Do obliczania zębów stosuje się wzór Hertza: 

o
1

obl
max k

i

1
1

bd

F
Cp 











  

gdzie: C - współczynnik dobierany w zależności od rodzaju materiału współpracujących  

      kół [ MPa ] - tabela 3.7, 

 Fobl - obliczeniowa siła obwodowa [N], 
 d1- średnica koła napędzającego [mm], 
 b - szerokość uzębienia [mm], 
 i - przełożenie, 

 ko - dopuszczalne naciski powierzchniowe obliczane ze wzoru [MPa]: 
W

HB5
ko   

       HB - twardość Brinella (tabela 3.6), 
  W - współczynnik zależny od prędkości obrotowej oraz czasu pracy  
         (tabela 3.8). 
 

Tabela 3.7. Wartości współczynnika C (przy kącie przyporu αo) 

Materiały współpracujące 
moduł Younga [MPa] 

Liczba Poissona 
υ 

Koło C [ MPa ] 

stal po stali E1 = E2 = 2,1105 0,35  478,2 

stal po żeliwie  
E1 = 2,1105   E2 = 9104 

0,35 stalowe 370,4 
0,25 żeliwne 365,0 

żeliwo po żeliwie E1 = E2 = 9104 0,25  308,4 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Tabela 3.8. Orientacyjne wartości współczynnika W do obliczania nacisków dopuszczalnych              
w kołach zębatych 

Prędkość obrotowa n 
[obr./min] 

Wartości W dla żądanego okresu pracy T [w godzinach] 
5000 10000 20000 50000 100000 

30 
50 

200 
400 

1000 
3000 

1,35 
1,50 
1,90 
2,15 
2,45 
2,95 

1,60 
1,78 
2,20 
2,48 
2,85 
3,40 

1,75 
1,94 
2,40 
2,75 
3,20 
3,80 

2,00 
2,20 
2,80 
3,20 
3,70 
4,35 

2,25 
2,55 
3,20 
3,65 
4,20 
4,90 

Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
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 Podczas pracy przekładni zębatych niezwykle istotne jest smarowanie. Przy od-
powiednim doborze smaru i sposobu smarowania można znacznie obniżyć wartość na-
cisków rzeczywistych obliczonych na podstawie wzoru Hertza, a co za tym idzie – 
zmniejszyć wartość modułu (wymiarów kół zębatych). 
 
Przekładnie walcowe o zębach skośnych 
 Zęby skośne w kołach zębatych walcowych są nacinane pod kątem  pochylenia 
linii zęba. Jest to kąt mierzony między linią zęba a linią równoległą do osi koła. 
 
Rys. 3.15. Rodzaje kół walcowych o uzębieniu skośnym: a) skośne jednokierunkowe, b÷d) daszkowe (b – 
z rozdzielonym uzębieniem dwukierunkowym, c – z jednolitym uzębieniem, d – z zębami łukowymi).  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 Uzębienie kół skośnych jednokierunkowych wykonuje się metodami kształto-
wymi stosowanymi dla uzębień kół prostych (narzędzie musi być skręcone o kąt  do osi 
koła), natomiast do wykonania kół daszkowych są przeznaczone specjalne obrabiarki.  
 
Rys. 3.16. Przekładnie walcowe o zębach: a) skośnych, b) daszkowych. 

 
Źródło:  
http://sklep.hand.pl/media/products/7dabcb014d294259e92108c8781e82c8/images/thumbnail/big_b
d-410060z.jpg?updated_at=1364976523; 
http://www.automotopedia.pl/pliki/grafika/duze/348426148.jpg 

 
 Wymiary kół zębatych o zębach skośnych rozpatruje się w dwóch płaszczyznach: 
 czołowej – prostopadłej do osi koła, 
 normalnej – prostopadłej do linii zęba. 
 
 
 
 
 
 
 

http://sklep.hand.pl/media/products/7dabcb014d294259e92108c8781e82c8/images/thumbnail/big_bd-410060z.jpg?updated_at=1364976523
http://sklep.hand.pl/media/products/7dabcb014d294259e92108c8781e82c8/images/thumbnail/big_bd-410060z.jpg?updated_at=1364976523
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Rys. 3.17. Wymiary uzębienia koła walcowego o zębach skośnych: p – podziałka normalna, ha – 
wysokość głowy zęba, αo – kąt zarysu zęba, pt – podziałka czołowa, b – szerokość wieńca zębate-
go, β – kąt pochylenia linii zęba, αot – kąt zarysu zęba w przekroju czołowym.  

 
Źródło: Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP, Warszawa 2013. 
 
 Wymiary zębów obserwowane w przekroju normalnym są takie same jak dla zę-
bów prostych. Nie zmieniają się więc wartości modułu m i podziałki p. Średnice kół mie-
rzy się jednak w płaszczyźnie czołowej, stąd też wprowadzono dwie dodatkowe wielko-
ści: moduł czołowy mt oraz pt: 



cos

m
mt   



cos

p
pt  

 W płaszczyźnie czołowej następuje więc zwiększenie modułu, podziałki i grubo-
ści zęba oraz szerokości wrębu. Wysokość zęba, która nie zależy od kąta pochylenia , 
pozostaje taka sama.  
 Wymiary średnicowe określa się z zależności: 





cos

zm
zmd t  

















 2

cos

z
mm2

cos

zm
h2dd aa  

















 2

cos

z
mm2

cos

zm
h2dd aa  

 Odległość między osiami współpracujących kół określa zależność: 










cos

m

2

zz
m

2

zz
a 21

t
21  

 Przekładnie walcowe z kołami o zębach skośnych w porównaniu z przekładniami 
o zębach prostych charakteryzują się: 
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 bardziej równomiernym przyporem, powodującym większą płynność zazębienia oraz 
większą cichobieżność, 

 możliwością przenoszenia większych obciążeń dzięki korzystniejszemu zarysowi 
oraz większej liczbie przyporu, 

 możliwością zwiększenia odległości osi bez konieczności zmiany liczby zębów dzięki 
dowolnemu kątowi pochylenia zębów, 

 bardzo dużą zwartością konstrukcji, 
 występowanie siły poosiowej, co znacznie zwiększa obciążenie łożysk, co wymusza 

stosowanie oprócz łożysk poprzecznych, także łożysk wzdłużnych lub łożysk sko-
śnych) – za wyjątkiem przekładni z kołami o zębach daszkowych (siły poosiowe zno-
szą się), 

 trudności w wykonaniu z dokładnością zapewniającą przyleganie zębów nie tylko 
wzdłuż określonej linii, ale także na całej ich wysokości. 

 
Przekładnie walcowe o uzębieniu wewnętrznym 
 Przekładnia o zazębieniu wewnętrznym składa się z zębnika o uzębieniu ze-
wnętrznym oraz koła o uzębieniu wewnętrznym. W celu zapewnienia prawidłowej pra-
cy przekładni zęby w kole o uzębieniu wewnętrznym mają zarys wklęsły.  
 
Rys. 3.18. Przekładnia walcowa o zazębieniu wewnętrznym: a) wymiary uzębień, b) zakleszcza-
nie zębów. 

 

  
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

 W przekładniach o zazębieniu wewnętrznym istnieje niebezpieczeństwo zaklesz-
czenia się zębów przy zbyt małej różnicy wymiarów obu kół. Z tego powodu wprowa-
dzono pewne ograniczenia. W kole o uzębieniu wewnętrznym jako minimalną liczbę 
zębów przyjmuje się zmin  33 (przy αo = 20); różnicę liczby zębów określa zależność: 

  10zz min21  , stąd m5amin   

W tym przypadku przekładnia może być montowana tylko poosiowo, tzn. zębnik jest 
wsuwany w głąb koła wzdłuż swojej osi.  
 W przekładniach skośnych montaż kół odbywa się w kierunku promieniowym, 
wtedy warunek przyjmuje postać: 

  10zz min21  , stąd m8amin   

 Uzębienie wewnętrzne jest wykonywane metodą obwiedniową. W kołach o śred-
nicach większych niż 200 mm i niewielkiej szerokości uzębienia wykonuje się uzębienie 
skośne. 
 W przekładniach o zazębieniu wewnętrznym wysokości zębów są takie same jak 
w przekładni o zazębieniu zewnętrznym. Wymiary średnicowe koła o uzębieniu we-
wnętrznym oblicza się z zależności: 
 średnica podziałowa: zmd   
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 średnica wierzchołków:  2zmh2dd aa   

 średnica podstaw:  5,2zmh2dd ff   

Odległość osi wynosi:    1212 zzm5,0dd5,0a   

 Przekładnie walcowe o zazębieniu wewnętrznym w porównaniu z przekładniami 
o zębach prostych charakteryzują się: 
 mniejszym zużywaniem się i większą wytrzymałością zębów, co wynika ze współpra-

cy na większej powierzchni i co za tym idzie – mniejszych nacisków jednostkowych, 
 dużą sprawnością, 
 zmniejszeniem obciążenia poszczególnych zębów, wynikającym z jednoczesnej 

współpracy większej liczby par zębów), 
 małym rozstawem osi współpracujących kół, a co za tym idzie – zwartą budową, 
 możliwością zakleszczenia się przy zbyt małej różnicy zębów współpracujących kół, 
 trudnościami w obustronnym łożyskowaniu kół. 

 
Rys. 3.19. Przykłady zastosowania przekładni o zazębieniu wewnętrznym.  

 
Źródło: 
http://www.warsztat.sltzn.katowice.pl/lekcje/Kola_zebate/7769656e6965635f7ac499626174795f32.jpg
http://www.infosamochody.pl/p/o/wankel.jpeg 
 

 Przekładnie o zazębieniu wewnętrznym stosowane są  głównie w przekładniach 
planetarnych oraz w napędach ruchu obrotowego dźwigów i żurawi obrotowych. 
 
Przekładnie zębatkowe 
 W przekładni zębatkowej jednym z elementów jest zębatka, czyli płaska listwa z 
naciętym uzębieniem. Przekładnie zębatkowe są stosowane w celu zamiany ruchu obro-
towego na posuwowy. Podczas jednego obrotu koła współpracującego z zębatką, uzy-
skuje się jej przesunięcie równe obwodowi koła podziałowego.  
 
Rys. 3.20. Przekładnie zębatkowe. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012; 
http://www.chiaravalli.pl/img_upl/par_par_ch3_1_.jpg 

http://www.warsztat.sltzn.katowice.pl/lekcje/Kola_zebate/7769656e6965635f7ac499626174795f32.jpg
http://www.warsztat.sltzn.katowice.pl/lekcje/Kola_zebate/7769656e6965635f7ac499626174795f32.jpg
http://www.infosamochody.pl/p/o/wankel.jpeg


21 
 

 Wymiary przekładni zębatkowych oblicza sie w ten sam sposób, jak przekładni 
walcowych z uzębieniem zewnętrznym. Podstawą do określenia wymiarów uzębienia 
zębatki jest zarys odniesienia. 
 Przekładnie zębatkowe w porównaniu z przekładniami o zębach prostych cha-
rakteryzują się: 
 dużą sprawnością, 
 znaczną wytrzymałością, 
 możliwością zamiany ruchu obrotowego na prostoliniowy.  
 Przekładnie zębatkowe stosuje się m.in. w obrabiarkach do napędu posuwowego, 
np. ruch wrzeciona wiertarki: góra–dół albo ruchu posuwisto-zwrotnego stołu strugarki 
wzdłużnej. 
 
Konstrukcja kół zębatych walcowych 
 Najczęściej stosowanymi materiałami na koła zębate są stale, żeliwo, staliwo oraz 
tworzywa sztuczne. Koła wykonane ze stali mogą być wstępnie kute, a koła żeliwne i 
staliwne odlewane. Można też zastosować obróbkę skrawaniem, np. frezowanie, szlifo-
wanie itp. Koła z tworzyw sztucznych najczęściej są odlewane w specjalnych formach 
pod ciśnieniem. 
 
Rys. 3.21.  Konstrukcja kół zębatych walcowych: a) nacinane bezpośrednio na wale, b) jednolite 
pełne, c) jednolite tarczowe z wybraniami, d) jednolite odlewane, e) z wieńcem uzębionym na-
sadzanym, f)  
spawane. 
 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

  
Znając rodzaj materiału oraz wymiary koła, ustalone na drodze obliczeń, można przy-
stąpić do projektowania kształtów koła. Jeżeli koła mają niewielkie rozmiary, to mogą 
być nacięte bezpośrednio na wale i stanowić jego integralną część.  Koła większe można 
osadzić na wale i mogą one być pełne lub tarczowe (średnice do 500 mm).           W tych 
ostatnich stosuje się wybrania z otworami w celu zmniejszenia ich masy. Koła najwięk-
sze (średnice do 1000 mm) są wykonywane jako odlewane z ramionami lub koła tar-
czowe z wieńcem osadzonym skurczowo lub też jako konstrukcje spawane. 
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Przekładnie kątowe z kołami stożkowymi 
 Przekładnie kątowe to takie, w których osie kół się przecinają. Przekładnię kąto-
wą składającą się z dwóch kół stożkowych nazywa się przekładnią stożkową. Kąt między 
osiami współpracujących kół przekładni jest sumą kątów stożków podziałowych:  
 = 1 + 2. Najczęściej stosuje się przekładnie o kącie  = 90. 
 W kołach stożkowych zęby są nacinane na stożku ściętym. Zarys zęba jest w każ-
dym przekroju ewolwentowy, natomiast wymiary poprzeczne zęba zmniejszają się ku 
wierzchołkowi stożka. 
W zależności od kształtu linii zęba rozróżnia się koła zębate o zębach prostych, sko-
śnych, kołowych i krzywoliniowych (spiralnych i ewolwentowych). 

 
Rys. 3.22.  Rodzaje zębów w kołach stożkowych: a) proste, b) skośne, c) kołowe, d) krzywolinio-
we spiralne, e) krzywoliniowe ewolwentowe.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 W zależności od rodzaju kół stożkowych rozróżnia sie następujące rodzaje prze-
kładni stożkowych: 
 koronowa – jednym z elementów jest koło zębate płaskie, 
 prosta – składająca się z kół stożkowych o zębach prostych, 
 o zębach skośnych – z kołami stożkowymi o zębach skośnych, 
 palloidalna – z kołami stożkowymi o zarysie ewolwentowym. 

 
Rys. 3.23.  Przekładnie stożkowe pojedyncze: a) z kołami o zębach prostych, b) z kołami o zę-
bach krzywoliniowych. 

 
Źródło: 
http://www.kolalancuchowe.pl/wp-content/uploads/2013/04/stozkowe-150x150.png; 
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/kola_stozkowe/kola_stozkowe_spiralne.jpg; 
 

 
 

http://www.kolalancuchowe.pl/wp-content/uploads/2013/04/stozkowe-150x150.png
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/kola_stozkowe/kola_stozkowe_spiralne.jpg
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Rys. 3.24.  Przekładnia stożkowa złożona.  

 
Źródło: http://www.elkon.pl/reduktory/red_images/mot-seria-a.jpg 

 
 Wymiary kół stożkowych określa się w płaszczyznach odpowiadających średni-
com: zewnętrznej, średniej i wewnętrznej. W obliczeniach wymiarów przyjmuje się wy-
miary odniesione do średnicy zewnętrznej, a w obliczeniach wytrzymałościowych – do 
średnicy średniej. 
 Dla przekładni stożkowej, w której kąt osi przekładni  = 90, wartość przełoże-
nia można obliczyć z zależności:  

12
1

2 ctgtg
z

z
i   

 Rys. 3.25.  Wymiary stożkowego koła zębatego o zębach prostych. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
  
 

 

http://www.elkon.pl/reduktory/red_images/mot-seria-a.jpg
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Podstawowe wymiary wyznacza się z następujących zależności: 

 średnica podziałowa:    zmde   

 wysokość głowy zęba:    mhae   

 wysokość stopy zęba:    m25,1hfe   

 średnica wierzchołków:      cos2zmcosh2dd aeeae  

 średnica podstaw:      cos5,2zmcosh5,2dd feefe  

 długość tworzącej stożka podziałowego: 



sin2

d
R e
e  

 szerokość uzębienia:      eR33,025,0b   

 kąt głowy zęba:     
z

sin2

R

h
tg

e

ae
a


  

 kąt stopy zęba:     
z

sin5,2

R

h
tg

e

fe
f


  

 kąt stożka wierzchołków:   aa   

 kąt stożka podstaw:    ff   

 Przekładnie stożkowe w porównaniu z przekładniami walcowymi o zębach pro-
stych charakteryzują się: 
 możliwością przenoszenia napędu na wały nierównoległe, 
 cichszą pracą, 
 mniejszą dokładnością wykonania wynikającą z różnych wymiarów zębów w zależ-

ności od odległości od osi stożka, 
 koniecznością łożyskowania jednostronnego, co powoduje uginanie się wałów i po-

gorszenie ich pracy, 
 koncentracją nacisków w pobliżu średnicy zewnętrznej (tylko w przekładniach o zę-

bach krzywoliniowych naciski są skupione w środkowej części zęba), 
 większym obciążeniem łożysk. 
 Przekładnie stożkowe stosuje się do przenoszenia niewielkich momentów obro-
towych i przy małych prędkościach. Przełożenia stosowane w tych przekładniach są 
niewielkie (i  5). 
 
Przekładnie ślimakowe 
 Przekładnia ślimakowa jest odmianą przekładni o osiach wichrowatych, w której 
osie kół są prostopadłe. Składa się ze ślimaka i ślimacznicy. Ślimak to koło o małej licz-
bie zębów śrubowych (14, wyjątkowo do 7), tworzących ciągły zwój śrubowy. Liczba 
zwojów ślimaka odpowiada liczbie jego zębów. Ślimacznica to koło zębate o uzębieniu 
wklęsłym. Zęby ślimaka obejmują ślimak na części jego obwodu. Zarys zębów ślimaczni-
cy jest ewolwentowy, a liczba zębów powinna być większa niż 30 ze względu na możli-
wość ich podcinania. Zęby ślimacznicy są nacinane pod kątem równym kątowi pochyle-
nia linii zębów ślimaka. Elementem czynnym najczęściej jest ślimak. 
 W przekładni ślimakowej walcowej zęby ślimaka są nacięte na walcu,  w prze-
kładni globoidalnej – na obrotowej powierzchni wklęsłej. 

Przekładnie ślimakowe walcowe mogą być stosowane jako napędowe lub jako 
przekładnie podziału.  W przekładniach napędowych urządzeń dźwigowych (np. w ze-
spole podnoszenia) stosuje się samohamowne przekładnie, będące dodatkowym zabez-
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pieczeniem przed opadaniem ciężaru. Przekładnie elementów maszynowych wymagają 
wysokiej sprawności, zaleca się więc stosować większą liczbę zwojów ślimaka.  

Przekładnie podziału stosuje się w urządzeniach nieprzenoszących większych 
obciążeń (np. podzielnica) i wówczas o konstrukcji przekładni decydują wymagania do-
tyczące wartości przełożenia i dokładności podziału. 

 
 Rys. 3.26.  Przekładnie ślimakowe: a) walcowa, b) globoidalna. 

 
Źródło: http://ipbm.simr.pw.edu.pl/ztps/wyklad-kola/przekladnie-slimakowe.gif 
 

 Przekładnie globoidalne umożliwiają przeniesienie większych obciążeń niż prze-
kładnie ślimakowe walcowe, gdyż równocześnie pracuje więcej zębów. Nie są one jed-
nak szeroko stosowane ze względu na trudność wykonania zębów oraz niewygodny 
montaż (kąt pochylenia linii zębów jest zmienny). 
 
 Rys. 3.27.  Przekładnie ślimakowe. 

 
Źródło: http://www.utrzymanieruchu.pl/uploads/RTEmagicC_mechanika_slimak.jpg.jpg; 
http://www.qnisz.pl/images/przekladnie_redukcyjne/przekladnia-slimakowa-siti.jpg 
 

 Wyróżnia się ślimaki o zarysie ewolwentowym i zarysie spiralnym. Częściej sto-
sowane są ślimaki ewolwentowe ze względu na możliwość przenoszenia większych mo-
cy (2  3 razy). 
 Przełożenie przekładni ślimakowej najczęściej wynosi 1  100 (w przekładniach 
podziału – nawet do 500). Przekładnia ślimakowa jest samohamowna, gdy kąt wzniosu 

http://www.qnisz.pl/images/przekladnie_redukcyjne/przekladnia-slimakowa-siti.jpg
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linii zwoju ślimaka  jest mniejszy od kąta tarcia .  Warunek ten w większości przypad-
ków jest spełniony, gdy  < 5. Sprawność przekładni ślimakowej zależy od kąta pochy-
lenia linii zębów  oraz od współczynnika tarcia i określana jest zależnością: 

 



tg

tg
 

W przeciętnych warunkach pracy (  0,1) sprawność przekładni ślimakowej nie 
przekracza  = 0,82, przy czym dla przekładni samohamownych  < 0,5. 
 Parametrami określającymi uzębienie ślimaka są: moduł osiowy mx i wskaźnik 
średnicowy q. W celu ujednolicenia wymiarów ślimaka wprowadzono pojęcie wskaźnika 
średnicowego q, który jest równy stosunkowi średnicy podziałowej d1 ślimaka do modu-

łu osiowego mx: 
x

1

m

d
q  . Zarówno wskaźnik średnicowy, jak i moduł osiowy są wielko-

ściami znormalizowanymi (tabela 3.9).  
 
Tabela 3.9. Zalecane wartości modułu osiowego mx i wskaźnika średnicowego q dla przekładni 
ślimakowych  

Moduł mx 
Wskaźnik średnicowy q Zezwala się stosować 
szereg 1 szereg 2 mx [mm] q 

1,0 
1,25 
1,6 
2,0 
2,5 

3,15 
4,0 
5,0 
6,3 
8,0 

10,0 
12,5 
16,0 
20,0 
25,0 

8,0 
10,0 
12,5 
16,0 
20,0 
25,0 

7,1 
9,0 

11,2 
14,0 
18,0 
22,4 

1,5 
3,0 
3,5 
6,0 
7,0 

12,0 

7,0 
7,5 

11,0 
12,0 
22,0 

Uwaga: wartości wskaźnika średnicowego q z szeregu 2 oraz q = 25 są niezalecane. 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 Normalizacja wskaźnika średnicowego umożliwia zmniejszenie liczby frezów 
ślimakowych potrzebnych do frezowania ślimacznic. Większy wskaźnik średnicowy 
umożliwia polepszenie warunków pracy przekładni dzięki większej sztywności ślimaka. 
 W przekładniach mniej obciążonych ślimaki wykonuje się ze stali niestopowych 
konstrukcyjnych do nawęglania lub wysokogatunkowych stali do nawęglania lub ulep-
szania cieplnego. Ślimacznice wykonuje się z żeliwa lub ze stali stopowych, brązu i in-
nych stopów metali nieżelaznych. Ślimaki stanowią najczęściej całość z wałem, rzadziej 
są wytwarzane jako nasadzane. Ślimacznice są wykonywane zaś podobnie jak koła wal-
cowe. 
 Zwoje ślimaka mogą być toczone lub frezowane obwiedniowo, a następnie wy-
kańczane poprzez szlifowanie lub docieranie. Uzębienie ślimacznic kształtuje się tymi 
samymi metodami co koła walcowe z tą różnicą, że uzębienie wykonywane jest na wklę-
słym wieńcu. 
Wymiary ślimaka oblicza się w przekroju osiowym z zależności: 

 podziałka osiowa:   1zp   

 skok zwoju:    1x1z zmzpp   

 wysokość głowy zęba (zwoju):  x1a mh   

 wysokość stopy zęba:   x1f m25,1h   

 wysokość zęba:    x1f1a1 m25,2hhh   

 średnica podziałowa:   x1 mqd   
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 średnica wierzchołków:    2qmh2dd x1a11a   

 średnica podstaw:    5,2qmh2dd x1f11f   

 kąt wzniosu linii zwoju:   
q

z

d

p
tg 1

1

z 


  

 długość:     p4L   

Wymiary ślimacznicy w przekroju czołowym oblicza się podobnie jak dla kół 
walcowych: 

 średnica podziałowa:      2x2 zmd   

 średnica wierzchołków: )2z(md 2x2a   

 średnica stóp:                   )5,2z(md 2x2f   

 szerokość uzębienia:       1qm2b x   

 kąt opasania:                     2 = (60  90) 
 
Odległość osi kół wynosi: 

 2x zqm5,0a   

Rys. 3.28.  Wymiary ślimacznicy.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, 
Warszawa 2012 

  

 Przekładnie ślimakowe w porównaniu z przekładniami walcowymi o zębach pro-
stych charakteryzują się: 
 większą odpornością na zużycie ze względu na liniowy, a nie punktowy styk współ-

pracujących zębów, 
 możliwością przenoszenia większych obciążeń, 
 cichobieżnością wynikającą z płynnego zazębiania się zębów ślimaka i ślimacznicy, 
 możliwością uzyskania bardzo dużych przełożeń na jednym stopniu, 
 niewielką sprawnością, 
 trudnością uzyskania dużej dokładności wykonania, 
 koniecznością bardzo dokładnego montażu w celu uzyskania prawidłowego zazębie-

nia. 
 
Przekładnie obiegowe 
 Przekładnia obiegowa (planetarna) to taka, w której oś co najmniej jednego koła 
zębatego jest ruchoma względem obudowy (korpusu) i obraca się wokół osi innych kół. 
Koło z osią ruchomą to koło obiegowe (satelita). Jest ono umocowane w obracającej się 
części zwanej jarzmem i wykonuje ruch złożony z ruchu unoszenia wraz z jarzmem oraz 
względnego ruchu obrotowego względem jarzma. 
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Rys. 3.29.  Schemat budowy prostej przekładni planetarnej: C - koło centralne, S - koło obiegowe, 
W - wieniec uzębiony wewnętrznie, W1 - wał czynny, W2 - wał bierny, J - jarzmo, 1 - względna 
prędkość kątowa satelity,  2 - prędkość kątowa jarzma i prędkość unoszenia satelity, vs - pręd-
kość liniowa satelity, rj - długość jarzma.  

 
Źródło: Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP, Warszawa 2013. 
 

 W przekładni planetarnej stosuje się 2, 3 lub 4 satelity, symetrycznie rozmiesz-
czone wokół koła centralnego. W zależności od układu jeden z elementów jest unieru-
chomiony: koło centralne C, jarzmo J lub koło o uzębieniu wewnętrznym W. 
 
Rys. 3.30.  Podstawowe schematy przekładni obiegowych: a) unieruchomione koło centralne,  
b) unieruchomione jarzmo, c) unieruchomione koło o uzębieniu wewnętrznym.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

 Przełożenia w poszczególnych układach oblicza się na podstawie zależności:  

1. unieruchomione koło C:  
w

c

j

w

z

z
1i 




  (i = 1,1  1,8), 

2. unieruchomione jarzmo J: 
c

w

w

c

z

z
i 




   (i = 1,7  11), 

3. unieruchomione koło W:  
c

w

j

c

z

z
1i 




  (i = 2,7  12). 
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Rys. 3.31.  Przykłady przekładni planetarnych.  
 

 
Źródło: http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przekładnie zębate.pdf; 
http://www.demero.pl/files/Image/Foto%20Schnittmodell%20Planeten 
gtriebe%20PD%20DSC_0023.jpg; 

 
 Przekładnie obiegowe w porównaniu z przekładniami walcowymi charakteryzują 
się: 
 przenoszeniem większych mocy (do 15000 kW) i pracą przy dużych prędkościach 

obrotowych (do 33000 obr./min), co wynika z rozłożenia obciążenia na kilka sateli-
tów, 

 zwartą konstrukcją i niewielkim ciężarem, 
 bezłożyskowym mocowaniem koła centralnego, które jest utrzymywane w stałym 

położeniu przez koła satelitarne, 
 łatwe wyłączanie przekładni poprzez zwolnienie elementu nieruchomego,  
 możliwością uzyskania większych przełożeń. 
 Przekładnie obiegowe stosuje się m.in. w zespołach turbinowych oraz w prze-
kładniach pojazdów szynowych i samochodowych. 
 Odmianą przekładni planetarnej jest przekładnia różnicowa. Można nią napędzać 
równocześnie dwa elementy, a trzeci element otrzyma ruch wypadkowy.  

 
Rys. 3.32. Przekładnie różnicowe: a) z obracającą się osłoną, b) z obracającym się jarzmem.  

  
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 W przekładni różnicowej z obracającą się osłoną, ruch wypadkowy uzyskuje się 
na wałku II, którego prędkość obrotowa wynosi: IjII nn2n  . Natomiast w przekładni 

różnicowej z obracającym się jarzmem krzyżykowym, ruch wypadkowy otrzymuje 
jarzmo. Przekładnie różnicowe stosuje się m.in. w obrabiarkach, w podzielnicach uni-
wersalnych, w samochodach.  
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Rys. 3.33. Przekładnia różnicowa. 

  
Źródło: http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/images/2011/02/betaLocker.gif 

 
Przekładnie specjalne 
 W budowie maszyn stosowane są przekładnie z kołami o specjalnym kształcie 
uzębień. 
 Dmuchawy Rootsa składają się z dwu- lub trójzębnych kół zębatych o zarysie cy-
kloidalnym (rzadziej ewolwentowym), które pełnią funkcję tłoków obrotowych. Używa 
się ich w maszynach wytwarzających niewielkie ciśnienie (dmuchawy Rootsa, pompy 
krzywkowe). 
 
Rys. 3.34. Schemat dmuchawy Rootsa. 

  
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 Jeżeli liczba przyporu  < 1, to ciągłość przekładni nie jest zachowana. Wówczas 
należy zastosować dodatkową przekładnię napędzającą, której koła są osadzone na 
osiach tłoków obrotowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/images/2011/02/betaLocker.gif
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Rys. 3.35. Pompy krzywkowe: a) z kołami dwuzębnymi, b) z kołami trójzębnymi. 

  
Źródło: http://www.pompyspozywcze.pl/images/johnson_rtp20.jpg;  
http://www.enko.pl/uploads/pompy1.jpg 
 

 Przekładnie zębate z podatnym wieńcem noszą nazwę przekładni falowych. Jej 
elementami składowymi są nieruchome (sztywne) koło o uzębieniu wewnętrznym, po-
datny wieniec z uzębieniem zewnętrznym oraz generator, który jest osadzony na wale 
napędzającym. 

 
Rys. 3.36. Schemat przekładni falowej: 1 - wieniec podatny, 2 - koło sztywne, 3 - generator.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 

 Wieniec podatny ma mniej zębów niż koło sztywne (w przypadku generatora 
dwufalowego o 2 zęby), a więc i mniejszą średnicę. Generator napręża wieniec podatny i 
nadaje mu kształt owalu podobny do elipsy. Podczas pracy przekładni zazębienie nastę-
puje na dużej osi owalu, a wysokość zębów musi być tak dobrana, aby zęby współpracu-
jących kół mijały się na małej osi owalu. Przy nieruchomym kole sztywnym przełożenie 

przekładni wynosi: 
12

1

zz

z
i


 . 

 W przekładniach falowych uzyskuje się bardzo duże przełożenia na jednym stop-
niu, co pozwala zmniejszyć rozmiary. Drugą istotną zaletą tych przekładni jest brak po-
ślizgu między zębami. Obecnie buduje się przekładnie falowe o średnicy wieńca 50  
500 mm i przełożeniach i = 80  260.  Przekładnie te stosuje się w maszynach do krótko-
trwałej, przerywanej pracy. 
 

http://www.pompyspozywcze.pl/images/johnson_rtp20.jpg
http://www.enko.pl/uploads/pompy1.jpg
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Rys. 3.37. Przekładnia falowa z generatorem dwufalowym.  
 

 
Źródło: http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przekładnie zębate.pdf 

 

 Przekładnie typu K-H-V (CYCLO) to przekładnie umożliwiające uzyskanie du-
żego przełożenia na jednym stopniu. Są one przekładniami tocznymi, w których wszyst-
kie elementy o połączeniu kształtowym poruszają się ruchem tocznym, co umożliwia 
maksymalne zmniejszenie strat spowodowanych tarciem, a tym samym minimalne stra-
ty mocy.  
 
Rys. 3.38. Budowa przekładni typu K-H-V: 1 - wał wejściowy, 2 - łożysko mimośrodowe, 3 - koła 
zębate o zarysie cykloidalnym, 4 - rolki osadzone obrotowo w korpusie, 5 - koło zębate o uzę-
bieniu wewnętrznym, 6 - wał wyjściowy. 

 
Źródło: http://www.zevacreator.com/jak-dziala-przekladnia-cyclo/ 

 
 Na wale wejściowym osadzone jest rolkowe łożysko mimośrodowe. W zależności 
od wielkości reduktora może być jedno- lub dwurzędowe. Dwurzędowe posiadają sekcje 
obrócone o kąt 180. Ma to na celu wyrównoważenie dynamiczne układu. Łożysko 
współpracuje z parą kół zębatych posiadających zęby o zarysie cykloidalnym. Te zaś 
zazębiają się z kołem zębatym o uzębieniu wewnętrznym i zarysie łukowym. Koło to 
posiada zęby wykonane z osadzonych obrotowo w korpusie rolek. Ilość zębów pomię-
dzy kołami zawsze różni się o 1.   
 Charakter pracy przekładni CYCLO jest równomierny, nie ma wstrząsów ani 
drgań w obu kierunkach obrotów. Ich przełożenie może wynosić nawet i = 85 przy 
sprawności do 98%. Momenty obrotowe takich przekładni mają zakres 15  70 kNm      
w przedziale mocy 0,12  110 kW. Przekładnie te stosuje się do napędu maszyn budow-
lanych, obrabiarek, przenośników łańcuchowych, np. w przemyśle samochodowym. 
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Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie przekładni cięgnowych 
Przekładnia cięgnowa to przekładnia mechaniczna składająca się z dwóch rozsu-

niętych kół i opasującego je podatnego cięgna. W zależności od rodzaju cięgna rozróżnia 
się przekładnie: 
 pasowe, 
 łańcuchowe.  

 
Rys. 3.39. Rodzaje przekładni cięgnowych: a) pasowa, b) łańcuchowa. 

 

 
Źródło: Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP, Warszawa 2013. 
 

 Przekładnie cięgnowe przenoszą moc i moment obrotowy za pomocą sił tarcia 
powstających między kołem a cięgnem (pasem płaskim, klinowym lub okrągłym) lub 
przez zazębianie się koła z cięgnem (łańcuchem, pasem zębatym). 
 
Rys. 3.40. Przekładnie cięgnowe: a) pasowa, b) łańcuchowa.  
 

 
Źródło: https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/ screens-
hots/pics/e9eb4e17cedc640c6c09727a2a378562/medium.JPG;  
http://portal.bikeworld.pl/rower/ arty-
kul:a19/673/PeteSpeed+%26%238211%3B+kolejna+koncepcja+%26%238222%3Bgearboxa%26% 
238221%3B/  
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Tabela 3.10. Zalety i wady przekładni cięgnowych  

Zalety Wady 

 możliwość przenoszenia różnych mocy 
(od minimalnych do bardzo dużych, 
rzędu 1500 kW w przekładniach paso-
wych i 3500 kW –m  w łańcuchowych), 

 możliwość przenoszenia napędu na 
bardzo duże odległości (do 15 m w 
przekładniach pasowych i do 8 m – w 
łańcuchowych), 

 praca przy różnych prędkościach cięgna 
(do 50 m/s w przekładniach pasowych i 
do 15 m/s - w łańcuchowych), 

 tłumienie drgań na drodze silnik–
maszyna, maszyna–silnik, 

 łagodzenie gwałtownych zmian obcią-
żenia, 

 łatwa eksploatacja, 
 niski koszt produkcji, 
 możliwość bezstopniowej zmiany war-

tości przełożenia (wariatory pasowe). 

 niewielka sprawność (zwłaszcza prze-
kładni pasowych z pasem klinowym), 

 gorsza niezawodność (występowanie 
poślizgu, opadanie cięgna), 

 praca w wysokich temperaturach jest 
możliwa tylko w przypadku stosowania 
metalowego łańcucha), 

 dodatkowe obciążenie łożysk wynikają-
ce z napięcia wstępnego, 

 konieczność okresowej korekty napię-
cia cięgna. 

Źródło własne. 

 
Przekładnie pasowe 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego wyróżnia się pasy płaskie, 
okrągłe, klinowe i zębate. Pasy okrągłe ze względu na niewielką wytrzymałość (baweł-
na, tworzywa sztuczne lub skóra) i przenoszenie małych mocy stosowane są w budowie 
maszyn bardzo rzadko.  
 
Rys. 3.41. Rodzaje pasów: a) płaski, b) okrągły, c) klinowy, d) zębaty.  

 
Źródło: http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przek%C5%82adnie%20ci%C4%99gnowe.pdf 
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 Przekładnie pasowe z pasem płaskim mogą pracować w układzie osi wichro-
watych oraz w tradycyjnym układzie osi równoległych. 

 
Rys. 3.42.  Rodzaje przekładni pasowych z pasem płaskim: a, b, c) otwarte, d, e) półskrzyżowane, 
f) skrzyżowane.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 W przekładni pasowej z pasem płaskim musi być zapewniona odpowiednia siła 
tarcia między powierzchnią koła pasowego a pasem. Do tego służą rolki napinające pas, 
które mogą być także rolkami kierującymi, zmieniającymi tor ruchu pasa. Napięcie pasa 
można też uzyskać przez jego skrócenie w trakcie montażu w stosunku do długości usta-
lanej na podstawie odległości osi kół. Napięcie pasa można także regulować doraźnie 
(okresowo), jeżeli w konstrukcji przekładni umożliwiono regulację osi kół. 
 
Rys. 3.43.  Regulacja napięcia pasa: a) okresowa, b, c) ciągła.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
 Pasy płaskie, w zależności od ich przeznaczenia i przenoszonych obciążeń, mogą 
być wykonane jako: 
 skórzane – z naturalnej, przeważnie wołowej skóry, 
 tkaninowo-gumowe – tkanina jest elementem nośnym, a guma zapewnia odpowiedni 

współczynnik tarcia i łączy włókna tkaniny, 
 gumowo-bazaltowe – warstwą nośną jest tkanina bawełniana lub sznurek kordowy,  

a spoiwem specjalny naturalny kauczuk, 
 tekstylne – z włókien bawełnianych lub wełnianych, tkane lub szyte, 
 z tworzyw sztucznych, 
 stalowe – z taśmy stalowej o grubości 0,3  1 mm. 
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Właściwości najczęściej stosowanych pasów płaskich zestawiono w tabela 3.11. 
 
 
Tabela 3.11. Charakterystyczne współczynniki pasów płaskich 

Rodzaj pasa 
E 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
Eg 

[MPa] 

 
[kg/dm3

] 

kr 
[MPa] 

 
Zakres stosowania 

(D1/g)min 
Gmax 
[1/s] 

vmax 
[m/s] 

skórzany 

(skóra 

miękka, 

normalna) 

450-

250 
30-25 30-90 0,9-1,0 

4,4-

3,9 

0,3+

υ/10

0 

20-45 25-5 
50-

30 

tkaninowo-

gumowy 

350-

1500 
45-65 50-30 1,2-1,25 

3,9-

5,5 
0,5 30-20 30-5 40 

bazaltowy 
900-

1500 
50-65 50 1,25 4,4 0,5 25 30-5 40 

tekstylny 

bawełniany 

250-

350 
30-50 40 1,3 3,9 0,3 20 5-3 30 

tekstylny 

wełniany 
 30-40 40 1,15 4,4 0,3 20 10-3 30 

poliamido-

wy 
550 200 550 1,2 20 

0,3+

υ/10

0 

80-100  60 

stalowy z 

wykładziną 

korkową 

0,21-

106 
1500 

0,21-

106 
7,8 330 0,25 1000  45 

Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

 Przekładnie pasowe mogą zapewniać zmianę prędkości obrotowej skokowo lub 
w sposób ciągły. Przekładnie takie nazywa się wariatorami pasowymi. 
 
Rys. 3.44.  Wariatory pasowe o zmiennym przełożeniu: a) skokowo, b, c) w sposób ciągły.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 



37 
 

 Konstrukcja kół pasowych zależy głównie od jego wielkości. Podobnie do kół zę-
batych mogą być one wykonane jako pełne – toczeniem, w postaci odkuwki i wypraski 
lub jako koła odlewane lub spawane. 
 
Rys. 3.45.  Koła pasowe do pasów płaskich: a, b) odlewane, c) spawane.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Rys. 3.46.  Podstawowe wymiary geometryczne przekładni pasowej z pasem płaskim.   

 
Źródło: Rutkowski A., Stępniewska A., Zbiór zadań z części maszyn, WSiP, Warszawa 2009. 

 
Podstawowe parametry przekładni oblicza się z zależności: 

 średnica koła napędzającego D1: 

  3

r1

11
1

kn

KP

g

D
3,02,0D






 

g

D1  - minimalny stosunek wymiarów (tabela 3.11), 

P1 – moc silnika na wale czynnym [kW], 
K – współczynnik przeciążenia dobierany z tablic w zależności od rodzaju obciążenia  
i typu maszyny roboczej3, 
n1 – prędkość obrotowa wału czynnego [obr./min], 
kr – dopuszczalne naprężenia na rozciąganie dla materiału pasa (tabela 3.11) [MPa]. 

 średnica koła biernego D2: 

  1iDD 12  

                                                           
3 Wartości współczynników przeciążenia stosowanych w przekładniach pasowych można znaleźć w lite-
raturze [2]. 
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i – przełożenie przekładni, 
ε – poślizg sprężysty pasa (ε = 0,01÷0,02) 

 grubość pasa g: 











g

D

D
g

1

1

 
 odległość osi kół: 

 


1D

D
i

1

2

 
 kąt opasania na kole czynnym α: 

a2

DD

2
cos 12 



 
 kąt rozwarcia pasa γ: 

  
 teoretyczna długość pasa (mierzona w środku grubości) L: 

   1212 DDDD
22

cosa2L 






 

Obliczone średnice obu kół zaokrągla się do wartości znormalizowanych. Po za-
łożeniu średnic należy sprawdzić prędkość pasa; gdy przekroczy ona wartość vmax (tabe-
la 3.11), średnice te należy odpowiednio zmniejszyć. 

max
11

1 v
60

nD
v 


  

Po doborze podstawowych wymiarów przekładni należy obliczyć wartość napię-
cia użytecznego pasa, napięcie cięgien (czynnego i biernego) oraz sprawdzić warunek 
wytrzymałościowy uwzględniający naprężenia rozciągające, zginające oraz naprężenia 
wywołane siłą odśrodkową4. 

Przekładnie pasowe z pasem płaskim są wypierane przez przekładnie z pasem 
klinowym lub zębatym ze względu na ich mniejszą sprawność oraz niewspółmiernie 
większe gabaryty przy przenoszeniu tej samej mocy. 
 Przekładnie z pasami klinowymi są najczęściej stosowane ze wszystkich prze-
kładni pasowych. Podstawowe elementy tej przekładni (pasy i koła) są znormalizowane. 
Zwykle przekładnia pasowa znajduje się na początku układu kinematycznego maszyny. 
Pas nie tylko zapewnia uzyskanie wymaganego przełożenia między silnikiem a wałem 
napędzanym, ale także dobrze spełnia funkcję sprzęgła sprężystego. 
 Przekładnie pasowe z pasami klinowymi są otwarte i mogą pracować w dowol-
nym położeniu (w układzie poziomym, pionowym lub skośnym). Najprostszą przekład-
nię tworzą dwa koła rowkowe opasane pasem klinowym. W napędach maszyn stosuje 
się przeważnie przekładnie składające się z kół wielorowkowych i odpowiedniej liczby 
równoległych pasów. 
 Pasy klinowe mają przekrój trapezowy i są wykonywane jako pasy bez końca. 
Składają się z warstwy nośnej wykonanej z włókien o dużej wytrzymałości (linki stalo-
we lub poliamidowe), warstwy podatnej ściskanej, wykonanej z kauczuku lub gumy oraz 
warstwy podatnej rozciąganej (tkaninowo-gumowej). Całość jest zabezpieczona wulka-
nizowaną taśmą (płócienną lub kordową). Stosuje się także pasy klinowe uzębione i wie-
loklinowe (wielorowkowe).  

                                                           
4 Obliczenia wytrzymałościowe przekładni z pasem płaskim opisane są w literaturze. 
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Rys. 3.47.  Budowa pasa klinowego: 1 – warstwa rozciągana, 2 – warstwa nośna, 3 – warstwa 
podatna, 4 – warstwa ściskana, 5 – warstwa zewnętrzna; lo (ho) – całkowita szerokość (wyso-
kość) pasa, lp (hp) – szerokość (wysokość) skuteczna, α – kąt rozwarcia pasa. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012;  
http://www.kontaktsa.pl/foto3/optibelt/pas_klinowy_001.jpg 
 

 Zarówno pasy, jak i wieńce kół rowkowych są znormalizowane. Pasy klinowe 
wykonuje się o kącie rozwarcia α = 40, a rowki w kole – o kątach α = 38, 36 lub 34. 
Różnice w kątach rozwarcia powierzchni przylegania wynikają z elastyczności pasa          
i pozwalają na lepsze przyleganie powierzchni współpracujących. 

Rowki w kołach pasowych wykonuje się zgodnie z wymiarami podanymi w nor-
mie, a pozostałe elementy koła (tarcza, piasta) są kształtowane niezależnie według wy-
mogów konstrukcyjnych tak, aby pas nie wystawał poza średnicę zewnętrzną koła ani 
nie opierał się o dno rowka pod obciążeniem. Odpowiednie napięcie pasów uzyskuje się 
w wyniku regulacji odległości osi kół. Rzadziej spotyka się napinanie pasów za pomocą 
rolek. 

Przekładnie z pasami klinowymi umożliwiają uzyskanie przełożeń i =15 i  stosuje 
się je w przypadku przenoszenia dużych obciążeń z dużymi prędkościami (v = 4 25 
m/s), np. w budowie przekładni napędowych samochodów ciężarowych i maszyn sa-
mobieżnych oraz w urządzeniach przemysłu maszynowego, w tym w urządzeniach AGD. 
 

Tabela 3.12. Zestawienie wymiarów pasów klinowych i wieńców kół do pasów klinowych 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
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Rys. 3.48.  Koła pasowe do pasów klinowych: a) wielorowkowe, b) jednorowkowe składane z 
regulowaną średnicą.  

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Przekładnie z pasem klinowym oblicza się korzystając z podobnych zależności jak 

dla przekładni z pasem płaskim posługując się pojęciem średnicy skutecznej dp (zamiast 
średnicy koła gładkiego).   
Po wstępnym ustaleniu średnic skutecznych (tabela 3.12) oblicza się średnice równo-
ważne z zależności: 

1pe kdD   

gdzie: k1 – współczynnik zależny od wartości przełożenia  
           (k1 = 1 dla i ≈ 1 do k1 = 1,15 przy 0,55 < i < 1,8). 
 
Rys. 3.49.  Średnica skuteczna. 

 

 
 

 
Źródło: http://e-katalog.home.pl/CX_VBELTS/images/poradnik/rysunki_PL/maxi/AR0312.gif 

 

Następnie należy obliczyć prędkość pasa ze wzoru: 
60000

nd
v

11p 
  i dla konkretnego pasa 

(dobranego z norm) – odczytać  w tablicach wartość mocy P1 przenoszonej przez jeden 
pas5.  

Liczbę pasów wyznacza się z zależności: 

oL1

T
1

kkP

kP
z




  

gdzie: P – moc przenoszona przez przekładnię [kW],  
 P1 – moc dla jednego pasa klinowego [kW], 

                                                           
5 Tablica z wartościami mocy przenoszonej przez pasy klinowe można znaleźć w literaturze [3]. 
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kL –  współczynnik żywotności pasa, zależny od typu i długości pasa  
(kL = 0,72 ÷ 1,20), wartości mniejsze dla pasów krótkich, a większe dla 
dłuższych, 

k –  współczynnik kąta opasania, najczęściej k = 0,7, a dla  i = 1  k = 1, 
kT –  współczynnik żywotności pasa, zależny od godzin pracy przekładni na do-

bę i warunków pracy, kT = 1 ÷ 1,86. 
Następnie zakłada się odległość między osiami a i po określeniu wartości kąta opasania 
α1 i kąta rozwarcia cięgna γ oblicza się długość pasa L (z tej samej zależności jak dla pa-
sów płaskich) i zaokrągla do najbliższej wartości znormalizowanej. 

Po sprawdzeniu obliczeń dobiera się wymiary pasów klinowych i rowków w ko-
łach z norm oraz zakłada pozostałe wymiary według zaleceń konstrukcyjnych. 

Przekładnie z pasem okrągłym są stosowane wyłącznie do przenoszenia bar-
dzo małych mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy konstruktorowi przede wszystkim 
na otrzymaniu przekładni o lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy 
okrągłe wykonywane są z nici bawełnianych, tworzyw sztucznych poliamidowych lub ze 
skóry; średnice pasów wynoszą 3 ÷ 10 mm.  
W przekładniach pasowych z pasem zębatym siła obwodowa jest przenoszona przez 
poszczególne występy pasa zazębiające się z odpowiednio ukształtowanymi nacięciami 
na zębatym kole pasowym. Ze względu na brak poślizgu – zapewniona jest stałość prze-
łożenia. Pasy te wymagają znacznie mniejszej siły napinającej, a więc w mniejszym stop-
niu obciążają wały i łożyska. Przekładnie z pasem zębatym mogą pracować      z prędko-
ściami do 100 m/s przy prędkościach obrotowych nawet do 40 000 obr./min. Pasy zęba-
te przenoszą zarówno małe, jak i duże moce (0,001  380 kW). Do napinania pasów zę-
batych stosuje się rolki.  
 
Rys. 3.50.  Przekładnie z pasami zębatymi: a) przekrój pasa zębatego, b) przykład przekładni z 
pasem zębatym.  

 

 
Źródło: http://www.optibelt.de/fileadmin/bilder/erfolgsstory/produkte/omega-hp/OmegaHP_Expl.jpg; 
http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przekładnie_cięgnowe.pdf 

 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Dokładnie wartości współczynników kL, kφ oraz kT podane są w normach. 
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Tabela 3.13. Wytyczne doboru odpowiedniego rodzaju pasa do projektowanej przekładni. 

Cecha przekładni Pas płaski Pas klinowy Pas zębaty 

Wymagana duża odległość osi 1 2 3 

Wymagany poślizg pasa w celu zmniejszenia 

przeciążeń i wyeliminowanie przenoszonych 

drgań 

1 2 3 

Zmiana kierunku obrotu na wyjściu przekładni 

w stosunku do kierunku na wejściu 
1 4 4 

Możliwość napędzania kilku kół jednocześnie 1 1 1 

Możliwość napędzania kilku kół z konieczno-

ścią rozróżnienia kierunków obrotów na po-

szczególnych kołach 
1 

3 

przy pasach 

obustronnie 

klinowych 

3 

przy pasach 

obustronnie 

uzębionych 

Możliwość uzyskiwania płynnej zmienności 

przełożenia (wariatory) lub skokowej zmien-

ności przełożenia (koła stopniowe) 

2 1 4 

Możliwość przenoszenia mocy przy kątowych 

ustawieniach osi wałów 
1 3 4 

Możliwość przenoszenia mocy przy pionowych 

osiach wałów 
1 3 4 

Zachowanie stałości przełożenia 3 3 1 

Niewielkie obciążenie wałów i łożysk 3 2 1 

Zwartość przekładni w stosunku do przeno-

szonej mocy jednostkowej 
3 2 1 

Cyfry oznaczają stopień dopasowania pasa do określonej cechy przekładni. 

1 – oznacza najlepsze dopasowanie, 

2 – oznacza średnie dopasowanie, 

3 – oznacza słabe dopasowanie, 

4 – wyklucza możliwość zastosowania danego pasa. 
Źródło: Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP, Warszawa 2013. 
 
 Przekładnia łańcuchowa składa się z dwóch lub więcej kół uzębionych i opasu-
jącego je łańcucha. Łańcuch jest cięgnem giętkim składającym się z szeregu powtarzal-
nych elementów (ogniw). W zależności od konstrukcji ogniwa i przeznaczenia rozróżnia 
się łańcuchy: nośne (dźwigowe), transportowe (przenośnikowe) oraz napędowe.  
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Do zalet przekładni łańcuchowych zalicza się: możliwość rozstawienia osi kół na dużą 
odległość, przenoszenie dużych mocy oraz łagodzenie nagłych przeciążeń. Do wad na-
tomiast: spadanie łańcucha z kół, wrażliwość na przeciążenia, wysoki poziom hałasu, 
trudna ocena stanu zużycia łańcucha i konieczność jego smarowania, dość wysoki koszt 
wykonania łańcucha i kół łańcuchowych. 
 Wśród łańcuchów napędowych stosuje się łańcuchy ogniwowe oraz płytkowe. 
Łańcuchy ogniwowe stosowane są głównie do napędu ręcznego w urządzeniach dźwi-
gowych. Ogniwa są zgrzewane z drutu o średnicy 3  6 mm , a następnie kalibrowane. 
Współpracują z kołami, których wieńce są tak ukształtowane, że umożliwiają wzajemne 
zazębienie i odpowiednie prowadzenia łańcucha. Łańcuchy ogniwowe wykonane z drutu 
o średnicy większej niż 8 mm są stosowane jako łańcuchy nośne lub transportowe. 

 
Rys. 3.51.  Łańcuch ogniwowy.   

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012; 
http://panoramafirm.pl/images/5/1/013024851.gif 
 

 Łańcuchy płytkowe są znormalizowane. Wyróżnia się wśród nich łańcuchy 
sworzniowe, tulejkowe, rolkowe i zębate. Łańcuchy sworzniowe składają się z płytek 
wewnętrznych luźno osadzonych na czopach sworzni oraz płytek zewnętrznych - na 
wcisk. W łańcuchach tulejkowych - na sworzniu osadzona jest obrotowo tulejka harto-
wana, płytki wewnętrzne osadzone są na wcisk na tulejce, a płytki zewnętrzne - także 
wciskowo na sworzniu. Łańcuchy rolkowe składają się na przemian z ogniw wewnętrz-
nych i zewnętrznych (tak jak w tulejkowych) oraz rolki obracającej się swobodnie 
względem tulejki osadzonej na sworzniu. W łańcuchach zębatych płytki mają występy 
trapezowe, zazębiające sie z kołami uzębionymi. Mają one dodatkowe płytki prowadzące 
wchodzące w wycięcia w zębach koła łańcuchowego i zabezpieczające łańcuch przed 
zsuwaniem się. Stosuje się także łańcuchy z zębami ewolwentowymi.  
 
Rys. 3.52.  Łańcuchy płytkowe: a) sworzniowy, b) tulejkowy, c) rolkowy, d) zębaty. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012;  
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrjBCD-
8gRJNk7CK0SRI8XhAYG7rRU7HO78Fw9R17hbQ2kiaMZzm7ZHxvf 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrjBCD-8gRJNk7CK0SRI8XhAYG7rRU7HO78Fw9R17hbQ2kiaMZzm7ZHxvf
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrjBCD-8gRJNk7CK0SRI8XhAYG7rRU7HO78Fw9R17hbQ2kiaMZzm7ZHxvf
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 Łączenie łańcuchów w zamknięty obwód odbywa się za pomocą ogniw złącznych, 
posiadających dłuższy sworzeń z nakrętką, zatrzaskiem, zawleczką lub z drutem,  umoż-
liwiający szybki montaż i demontaż łańcucha podczas serwisowania. 

Uzębienia kół łańcuchowych (podobnie jak łańcuchy) są znormalizowane. Nato-
miast ogólne zasady budowy są takie same jak przy kołach zębatych i pasowych. Mate-
riałami stosowanymi na koła łańcuchowe są najczęściej stale wyższej jakości. W przy-
padku małych obciążeń można stosować tworzywa sztuczne, a w lekkich warunkach 
pracy – żeliwa i stale niestopowe. 

 
Rys. 3.53.  Współpraca kół łańcuchowych z łańcuchem: a) ogniwowym, b) tulejkowym, c) zęba-
tym; 1 – łańcuch, 2 – koło łańcuchowe.  

 Źródło: http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przekładnie_cięgnowe.pdf 
 
 W przekładniach łańcuchowych nie wymaga się napięcia wstępnego, jednak        
w celu zapewnienia dobrego układania się łańcucha na kołach wymagany jest nieznacz-
ny zwis, wynoszący 1  2% rozstawienia osi kół. W praktyce napięcie to uzyskuje się pod 
wpływem ciężaru łańcucha i korzystnego ułożenia kół.  
 Regulacja zwisu łańcucha może być wykonana przez przesuwanie osi jednego      
z kół lub zastosowanie rolek napinających. W razie nadmiernego wydłużenia łańcucha  
w czasie eksploatacji dopuszcza się możliwość usunięcia jednego lub dwóch ogniw łań-
cucha.  
 
Rys. 3.54.  Przekładnie łańcuchowe. 

 
Źródło:  
http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przekładnie_cięgnowe.pdf 
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 Przekładnie łańcuchowe stosowane są w urządzeniach transportowych i dźwi-
gowych, np. w przenośnikach, wciągarkach i wciągnikach, w urządzeniach i maszynach 
rolniczych i przemysłowych oraz do przenoszenia napędu w niektórych pojazdach, np. 
silnikowych, rowerach. 
 

Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie przekładni ciernych 
Przekładnie cierne składają się z dwóch lub więcej kół, które przekazują ruch         

i moment obrotowy z koła czynnego na bierne za pomocą siły tarcia uzyskiwanej dzięki 
dociskowi współpracujących kół oraz stosowaniu odpowiednich materiałów. Koła              
w przekładniach mogą być walcowe, stożkowe oraz tarczowe. Osie kół są równoległe lub 
przecinają się. Rozróżnia się przekładnie o stałym przełożeniu i o zmiennym przełożeniu 
(wariatory lub chyżozmiany cierne). Elementami pośredniczącymi w przekazywaniu 
momentu mogą być krążki (rolki), pierścienie, pasy itd. Stosuje się także cierne prze-
kładnie odciążone (planetarne).  

 
Rys. 3.55.  Rodzaje przekładni ciernych: a-f) o przełożeniu stałym, g-h) o przełożeniu zmiennym. 

 
 

 
 

Źródło: http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przek%C5%82adnie%20ci%C4%99gnowe.pdf 

 
Materiały współpracujących kół ciernych powinny charakteryzować się małym tar-

ciem toczenia, dużym tarciem poślizgu, wysoką wytrzymałością zmęczeniową, dużą wy-
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trzymałością na zużycie oraz dobrym odprowadzaniem ciepła. W praktyce stosuje się 
następujące pary materiałów: 

 stal hartowana – stal hartowana, 
 stal (żeliwo) – guma, skóra, tworzywa sztuczne, drewno.  

 
Tabela 3.14. Zalety i wady przekładni ciernych 

Zalety Wady 

 prosta konstrukcja, 
 cichobieżność, 
 płynność pracy zwłaszcza przy niewiel-

kich obciążeniach i dużych prędko-
ściach obrotowych, 

 łatwość uzyskania zmiany kierunku 
obrotów (nawrotność), 

 możliwość stosowania przekładni od-
ciążonych. 

 znaczne naciski na wały i łożyska po-
wodujące zwiększenie wymiarów i cię-
żaru przekładni w przeliczeniu na jed-
nostkę mocy, 

 niemożność zapewnienia stałego prze-
łożenia ze względu na występowanie 
poślizgu. 

 Źródło własne. 

  
 Przekładnie cierne stosowane są w samochodach z automatyczną skrzynią bie-
gów i mogą osiągać moce do 300 kW.  
 
Rys. 3.56.  Napęd papieru za pomocą przekładni ciernej.   

 
Źródło: http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przek%C5%82adnie%20cierne.pdf 

 

Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie mechanizmów 
Mechanizmem nazywa się zespół części maszynowych połączonych ze sobą ru-

chowo tak, aby ruch jednej z nich powodował ściśle określone ruchy użyteczne pozosta-
łych części danego zespołu. W każdym mechanizmie można wyodrębnić: człon czynny 
(napędzający), człon bierny (napędzany) oraz podstawę, którą stanowi człon względem 
jakiego określa się ruchy innych członów lub człon nieruchomy (np. łoża obrabiarek, 
korpusy silników, sprężarek i pomp, ramy i obudowy wentylatorów, dmuchaw).  

Człon bierny jest napędzany przez człon czynny bezpośrednio  lub za pomocą 
łączników. Członami mechanizmu mogą być elementy sztywne (np. dźwignie, tłoki wały, 
korby) lub odkształcalne (np. sprężyny, pasy, łańcuchy). Rolę członu mogą spełniać tak-
że ciała ciekłe lub gazowe, zamknięte w cylindrze lub przewodach. 

Człony łączą się ze sobą w węzłach, tzn. w miejscach, w których odbywa się zmia-
na rodzaju (kierunku) ruchu. Połączenie ruchowe dwóch członów tworzy parę kinema-
tyczną. Przykładami najprostszych par kinematycznych są: łożysko ślizgowe i wał oraz 
śruba z nakrętką. 

Każdy człon przed połączeniem z innym członem w parę kinematyczną może 
mieć, jako ciało swobodne sześć stopni swobody: trzy przesunięcia wzdłuż trzech osi 
przestrzennego układu współrzędnych oraz trzy ruchy obrotowe względem tych osi.     

http://itie.tu.koszalin.pl/attachments/article/62/Przek%C5%82adnie%20cierne.pdf
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W wyniku połączenia członów w parę kinematyczną liczba stopni swobody dla każdego 
członu zostaje ograniczona w zależności od rodzaju zastosowanych więzów. 

Pary kinematyczne dzieli się na klasy, przy czym numer klasy określa liczbę ode-
branych stopni swobody. Pary kinematyczne klasy V mają odebranych 5 stopni swobo-
dy, zatem mogą wykonywać tylko jeden ruch (obrotowy lub postępowy). Przykładami 
par klasy V są: łożysko ślizgowe i wał, suwak w prowadnicy lub śruba z nakrętką. 

Pary kinematyczne klasy IV mogą wykonywać dwa rodzaje ruchu. Parę taką two-
rzą m.in. koła zębate przesuwne, stosowane we wrzeciennikach obrabiarek. 

Przykładem pary kinematycznej klasy III jest przegub kulisty, umożliwiający ob-
rót członu względem każdej z trzech osi. 

 
Rys. 3.57.  Przykłady par kinematycznych: a, b, c) klasy V, d) klasy IV, e) klasy 3. 

 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 
 

Pary kinematyczne są łączone w zespoły, tworząc łańcuchy kinematyczne. Przy-
kładem takiego łańcucha jest układ korbowy silnika. 

W zależności od konstrukcji i zasady działania, w budowie maszyn rozróżnia się 
mechanizmy:  
 ruchu obrotowego (zębate, cierne, cięgnowe), 
 śrubowe, 
 dźwigniowe (wraz z korbowymi i jarzmowymi), 
 o przerywanym ruchu członu biernego (m.in. zapadkowe i tzw. krzyż maltański) 
 krzywkowe, 
 z elementami sprężystymi i inne. 
 
Mechanizmy dźwigniowe 
 Mechanizmy dźwigniowe to takie, w których występują pary kinematyczne o sty-
ku powierzchniowym. Podstawowym mechanizmem dźwigniowym jest czworobok 
przegubowy składający się z czterech członów obrotowych związanych ze sobą w wę-
złach. W skład tego mechanizmu wchodzą: podstawa, ramiona oraz łącznik. Każdy człon 
czworoboku przegubowego jest sztywny i ma ściśle określoną długość, dlatego ruchy 
członów odbywają się po ściśle określonych torach, zależnych głównie od wymiarów 
członów. Korba to ramię czworoboku, które może wykonywać pełne obroty, a wahacz – 
ramię, które wykonuje tylko ruchy wahadłowe. 
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Rys. 3.58.  Czteroczłonowy łańcuch dźwigniowy. 
 

  
 

Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 Czworobok przegubowy występuje w trzech odmianach, różniących się długo-
ściami członów i wynikającymi z tego ruchami. Są to: korbowo-wahaczowy (suma dłu-
gości członu najdłuższego i najkrótszego jest mniejsza od sumy pozostałych członów), 
dwukorbowy (najkrótszym członem jest podstawa) i dwuwahaczowy (najkrótszym 
członem jest łącznik).  
 Innym rodzajem mechanizmu dźwigniowego jest mechanizm korbowy składający 
się z dwóch członów (korba i korbowód) oraz trzech węzłów. Ruch obrotowy korby po-
woduje ruch postępowo-zwrotny wodzika (suwaka) w prowadnicach.  
 Mechanizm jarzmowy natomiast składa się z ramienia w formie jarzma z pro-
wadnicą, w której przesuwa się kamień połączony przegubowo z korbą. Ruch obrotowy 
korby zamieniany jest w ten sposób na ruch postępowo-zwrotny napędzanego elemen-
tu. Schematy i przykłady zastosowania mechanizmów dźwigniowych zestawiono w ta-
beli 3.15. 
 
Tabela 3.15.  Schematy i przykłady zastosowania mechanizmów dźwigniowych 

Schemat 
mechanizmu dźwigniowego 

Przykład zastosowania 

KORBOWO-WAHACZOWY 

 

mechanizmy obrabiarek, mieszalniki, sta-
widła maszyn tłokowych 

DWUKORBOWY 

 

przekładnie o zmiennym przełożeniu 
chwilowym, np. w przenośnikach skoko-

wych 

DWUWAHACZOWY 



49 
 

 
 

żurawie o zmiennym wysięgu (przenosze-
nie ładunku w linii poziomej) 

KORBOWY 

 

zamiana ruchu obrotowego na postępowo-
zwrotny np. w sprężarkach, pompach tło-
kowych, lub postępowo-zwrotnego na ob-
rotowy np. w silnikach spalinowych, pa-

rowych tłokowych 
JARZMOWY 

 

napędy obrabiarek (strugarek i dłutow-
nic), w których ruchem roboczym jest ruch 

prostoliniowy 

Źródło własne. Rysunki: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 

Mechanizmy do otrzymywania ruchu przerywanego 
W budowie maszyn czasami zachodzi potrzeba uzyskania ruchu przerywanego: 

 jednokierunkowego, np. w hamulcach samoczynnych, sprzęgłach jednokierunko-
wych, 

 obrotowego, np. do obrotu głowic rewolwerowych, obrotu wielopozycyjnych stołów i 
bębnów, 

 prostoliniowego, np. do napędu posuwu przerywanego strugarek, dłutownic.  
 Prosty mechanizm zapadkowy składa się z uzębionego koła zapadkowego, za-
padki i dźwigni. Dźwignia umożliwia przesunięcie zapadki na koło zapadkowe i wów-
czas koło uzyskuje ruch przerywany jednokierunkowy (zapadka prześlizguje się po jego 
zębach przy obrocie koła w ruchu odwrotnym do ruchu wskazówek zegara). Próba ob-
rotu w przeciwnym kierunku napotyka opór zapadki przeciwstawiającej się takiemu 
ruchowi - zapadka działa jak hamulec samoczynny. W zapadce symetrycznej dźwignia 
umożliwia przesterowanie zapadki tak, aby można było uzyskać ruch przerywany w 
wybranym kierunku. 
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 Mechanizm zapadkowy stosowany jest m.in. w strugarkach, dłutownicach, sprzę-
głach jednokierunkowych oraz hamulcach samoczynnych.  
 
Rys. 3.59.  Schemat mechanizmu zapadkowego: a) jednokierunkowego, b) dwukierunkowego. 
 

  
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Krzyż maltański służy jako przekładnia przenosząca ruch obrotowy w sposób 

przerywany (skokowo). Składa się z tarczy z promieniowymi rowkami (krzyża), korby, 
w której na promieniu R jest umieszczony czop wchodzący w rowki krzyża oraz z tarczy 
o promieniu r, zamocowanej w osi obrotu korby. W zależności od liczby rowków z na 
każdy obrót korby przypada 1/z obrotu krzyża. W chwili wejścia i wyjścia czopa korby z 
rowka krzyża oś rowka powinna być styczna do koła o promieniu R, zakreślonego przez 
czop. Wycięcia w krzyżu o promieniu ro współpracują z tarczą korby o promieniu r w 
okresach, gdy czop korby jest poza rowkiem i służą do chwilowego unieruchomienia 
krzyża. Liczba rowków wynosi z = 3  6. 

Krzyż maltański stosowany jest w mechanizmach podziałowych, np. do obrotu 
zespołów wrzecionowych w automatach tokarskich, do obrotu głowic rewolwerowych. 
Korba może pracować ze stałą prędkością obrotową lub być uruchamiana okresowo 
(ręcznie lub mechanicznie). 
 
Rys. 3.60. Krzyż maltański. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012; http://www.naprawa-starych-
zegarow.pl/wp-content/uploads/2009/09/Geneva_mechanism_6spoke_animation-300x225.gif;  
http://www.saturn-cnc.pl/data/storage/attachments/c4d43c28693eb6c226362ac75691db37.JPG 
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Mechanizm krzywkowy składa się z krzywki       
i popychacza; umożliwia otrzymanie dowolnego ruchu 
elementu napędzanego. Elementem napędzającym me-
chanizmu jest zwykle krzywka, a członem biernym – po-
pychacz.  

Warunkiem koniecznym do uzyskania prawidło-
wej pracy mechanizmu jest ciągły styk powierzchni ro-
boczej krzywki z popychaczem. Spełnienie tego warunku 
uzyskuje się dzięki: 
 wykorzystaniu siły ciężkości popychacza, 
 działaniu sprężyn dociskających, 
 nadaniu odpowiedniego kształtu powierzchni robo-

czej krzywki. 

Rys. 3.61. Schemat mechani-
zmu krzywkowego. 

 
Źródło: Rutkowski A., Części ma-
szyn, WSiP, Warszawa 2012. 

 
Aby uzyskać szybkie przesunięcie popychacza, odpowiedni odcinek profilu 

krzywki powinien być stromy, a dla powolnych przesunięć – łagodny. W celu uzyskania 
postoju popychacza przez określony czas stosuje się: w krzywce walcowej – odcinek 
profilu o stałym promieniu (a), a w krzywce o ruchu postępowym – odcinek o stałej wy-
sokości (b). Stałą prędkość popychacza uzyskuje się, gdy odcinek profilu krzywki pła-
skiej obrotowej jest wykonany według spirali Archimedesa (c), krzywki walcowej – we-
dług linii śrubowej (d), a krzywki płaskiej o ruchu postępowym – jako linia pochyła (rys. 
b).  
 
Rys. 3.62. Rodzaje mechanizmów krzywkowych: a, b) z krzywką płaską, c) z krzywką tarczową, 
d, e) z krzywką walcową.  
 

 
Źródło: Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, Warszawa 2012; 
 http://www.mechanizmy.zafriko.pl/pics/Nockenwelle_ani_v1.gif 

 

Mechanizmy krzywkowe nie mogą przenosić dużych obciążeń, dlatego też stoso-
wane są przeważnie do sterowania ruchem, a nie do przenoszenia ruchów roboczych. 

Mechanizmy te stosuje się w półautomatach i automatach tokarskich, do stero-
wania ruchem zaworów (np. w silnikach spalinowych) itp. 
 



52 
 

 
Historia i zakres stosowania przekładni zębatych wiąże się ściśle z powstaniem koła. 
Czas i miejsce pierwszego zastosowania przekładni zębatej nie są znane. Były to 
prawdopodobnie przekładnie cierne wykonane z drewna.  Arystoteles w IV w. p.n.e. 
wspomina o przekładni zębatej zbudowanej z dwóch kół zębatych koronowych 
ustawionych prostopadle do siebie. II w.  p.n.e. to okres, w którym przekładnie zębate 
stosowno na terenie basenu śródziemnomorskiego.  

Z tamtego okresu pochodzi krokomierz służący do mierzenia długości przebytej drogi, zbudo-
wany w kształcie skrzyni umieszczonej na dwóch kołach, wewnątrz której umieszczono kilka 
przekładni napędzanych od  kółek jezdnych wózka. Każda z nich zmniejszała odpowiednio liczbę 
obrotów kółek jezdnych, co pozwalało na rejestrację przebytej drogi.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Więcej na temat historii przekładni zębatych na stronie:  
http://wynalazki.slomniki.pl/index.php/wynalazki.html 
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