
 

 

 
 

Moduł 3 
 
 

Mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Układ przeniesienia napędu 

2. Mechanizmy jezdne 

3. Układ sterowania ciągnika rolniczego 

 



2 
 

1. Układ przeniesienia napędu 

Zadaniem układu przenoszenia napędu inaczej zwanego układem napędowym jest 
przekazanie momentu obrotowego i prędkości obrotowej z silnika do poszczególnych 
punktów jej odbioru: kół napędzanych ciągnika, wałka odbioru mocy (WOM), podnośni-
ka hydraulicznego i pozostałych urządzeń napędzanych hydraulicznie. 

Układ napędowy składa się ze: sprzęgła głównego, skrzyni przekładniowej inaczej na-
zywanej skrzynią biegów, reduktora, przekładni głównej, mechanizmu różnicowego, 
przekładni końcowej, przekładni napędu wałka odbioru mocy i napędu pompy podno-
śnika hydraulicznego oraz sprzęgła walka odbioru mocy. Największa część mocy jest 
przekazywana do mechanizmów jezdnych, z tego względu elementy tego układu zostaną 
opisane szczegółowo poniżej. 

a) sprzęgło 

Sprzęgło główne służy do rozłączania i płynnego łączenia wału korbowego silnika  
z pozostałymi elementami układu przeniesienia napędu oraz zabezpiecza ono silnik 
przed przeciążeniem. 

W ciągnikach rolniczych na ogół stosuje się tarczowe sprzęgło cierne, którego budowę 
przedstawia rysunek 3.1. 

 

Rys. 3.1. Budowa sprzęgła tarczowego: a) sprzęgło włączone, b) sprzęgło wyłączone; 1 – 
koło zamachowe, 2 – tarcza sprzęgła, 3 – tarcza dociskowa, 4 – sprężyna,  
5 – obudowa sprzęgła, 6 – dźwignia wyłączająca, 7 – wał korbowy silnika, 8 – wałek 
sprzęgłowy  

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

Moment obrotowy z silnika przekazywany jest poprzez wał korbowy i połączone z nim 
koło zamachowe na sprzęgło (rys. 3.1), które składa się z: obudowy (5), tarczy sprzę-
głowej (2), tarczy dociskowej (3), sprężyn dociskowych (4), dźwigni rozłączającej (6), 
wałka sprzęgłowego (8). Działanie sprzęgła jest następujące: sprężyny dociskowe, za-
mocowane promieniście w obudowie sprzęgła, wywierają nacisk na tarczę dociskową, w 
kierunku koła zamachowego. Dzięki temu następuje zaciśnięcie tarczy sprzęgłowej mię-
dzy tarczą dociskową i kołem zamachowym. Możliwe jest zatem przeniesienie dzięki 
siłom tarcia momentu obrotowego z silnika poprzez sprzęgło na inne elementy układu 
napędowego. W sprawnie działającym sprzęgle siła docisku jest taka, że maksymalny 
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moment tarcia sprzęgła jest większy od maksymalnej wartości momentu obrotowego 
silnika. Zapewnia to zatem pracę sprzęgła bez poślizgu. 

Rozłączanie sprzęgła polega na odciągnięciu tarczy dociskowej, czyli zmniejszenie naci-
sku sprężyn na tarczę dociskową. Podczas włączania sprzęgła stopniowe zwalnianie 
dźwigni rozłączającej powoduje wzrost siły docisku tarczy dociskowej do tarczy sprzę-
głowej, a pojawiający się poślizg jednej tarczy po drugiej powoli ulega zmniejszeniu. 
Umożliwia to płynne zwiększanie prędkości obrotowej przekazywanej  
na pozostałe elementy układu napędowego.  

W wielu ciągnikach stosuje się sprzęgło dwustopniowe. Umożliwia ono przenoszenie 
napędu do dwóch punktów odbioru mocy, np. rozłącz napęd silnika przy jednoczesnym 
przekazaniu napędu do WOM. Sprzęgło dwustopniowe (rys. 3.2) ma dwie tarcze sprzę-
głowe, nazywane odpowiednio tarczą pierwszego stopnia i tarczą drugiego stopnia. 

 

Rys. 3.2. Sprzęgło tarczowe dwustopniowe: a) sprzęgło włączone, b) sprzęgło rozłączo-
ne na 1 stopniu, c) sprzęgło rozłączone całkowicie: 1 – koło zamachowe, 2 – tuleja 
sprzęgłowa napędu WOM, 3 – wałek sprzęgłowy, 4 – tarcza sprzęgłowa 1 stopnia, 5 – 
tarcza sprzęgłowa 2 stopnia, 6 – tarcza dociskowa, 7 – sprężyna dociskowa 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 Operator ciągnika naciskając na dźwignię rozłączającą zwalnia docisk tarczy pierwsze-
go stopnia, osadzonej na wałku sprzęgłowym, napęd do skrzyni biegów nie jest przeka-
zywany. Tarcza sprzęgłowa drugiego stopnia jest nadal zaciśnięta, zatem przekazuje 
napęd na tuleję sprzęgłową połączoną z wałkiem odbioru mocy (WOM). Inaczej mówiąc 
w tej sytuacji ciągnik nie porusza się, ale pracuje wałek odbioru mocy napędzając podłą-
czoną do niego maszynę np. kosiarkę. W przypadku dalszego działania operatora na 
dźwignię rozłączającą następuje zwolnienie docisku tarczy sprzęgłowej drugiego stop-
nia, a w konsekwencji sprzęgło zostaje całkowicie rozłączone. Włączanie sprzęgła od-
bywa się w kolejności odwrotnej, najpierw następuje włączenie tarczy sprzęgłowej dru-
giego stopnia (napęd urządzeń podłączonych do WOM), a następnie pierwszego stopnia 
(napęd kół ciągnika). 

b) Skrzynka przekładniowa (skrzynia biegów)– umożliwia ona ruch ciągnika  
ze zmienną prędkością jazdy, przy zmieniającej się w niewielkich granicach prędkości 
obrotowej silnika. Dzięki jej zastosowaniu możliwy jest również ruch ciągnika do tyłu. 

W ciągnikach rolniczych można spotkać skrzynie biegów, w których przekładnie zę-
bate osadzone są na wałku przesuwnie (rys. 3.3), z kołami zębatymi na stałe ze sobą za-
zębionymi lub z kołami zębatymi o wirujących osiach obrotu inaczej nazywane prze-
kładniami planetarnymi. 
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Rys. 3.3. Skrzynia biegów z przekładniami o kołach przesuwnych: 1 – dźwignia zmiany 
biegów, 2 – wodzik, 3 – wałek główny, 4 – koło zębate biegu wstecznego,  
5 – wałek pośredni, 6 – wałek sprzęgłowy, 7 – widełki 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 
W skrzyni biegów z  kołami zębatymi przesuwnymi przekładnia danego biegu zosta-

je rozłączona lub włączona na skutek przesunięcia koła zębatego tego biegu, zamocowa-
nego przesuwnie na wałku głównym. Połączenie koła przesuwnego  
z wałkiem poprzez wielowypust powoduje, iż elementy te mają taką samą prędkość ob-
rotową. Włączenie innego biegu możliwe jest po rozłączeniu aktualnie pracującej prze-
kładnia danego biegu i wybranie przez układ dźwigni zmiany biegów i wodzik koła zę-
batego biegu włączanego. 

W przypadku skrzyni biegów z kołami zębatymi stale zazębionymi koło zębate   
na wałku głównym jest osadzone luźno – obraca się swobodnie gdyż nie jest osadzone 
na wielowypuście. Z wałkiem łączy się je za pomocą sprzęgła zębatego (rys. 3.4). 
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Rys. 3.4. Sprzęgło zębate: 1 – wałek sprzęgłowy, 2 – widełki, 3 – wałek główny,  
4 – łożysko ślizgowe, 5 – wpust, 6 – wałek pośredni 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 
 
Jedna część sprzęgła zębatego jest osadzona przesuwnie na wałku, natomiast druga 

jest połączona z kołem zębatym. Włączenie tego sprzęgła (połączenie wieńca zębatego 
sprzęgła z wieńcem zębatym koła) powoduje włączenie przekładni umożliwiając prze-
noszenie napędu. 

Zarówno w pierwszym, jak i drugim rozwiązaniu łączone elementy obracają się  
z różnymi prędkościami obrotowymi. Nie mogą się one zatem połączyć w sposób płynny 
(uderzają o siebie z różnymi prędkościami). Aby wyeliminować to zjawisko stosuje się 
synchronizatory (rys. 3.5). 

 
Rys. 3.5. Synchronizator cierny: 1 -  wałek główny, 2  -  koło zębate wałka sprzęgłowego, 
3 - koło zębate na wałku głównym, 4 - piasta synchronizatora,  
5 - przesuwka, 6 - wieniec sprzęgła zębatego, 7 - sprzęgło cierne stożkowe, 8 - sprężyna 
zatrzasku, 9 - kulka zatrzasku 
Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 
Synchronizator składa się z piasty, na której jest osadzona przesuwka  

z wewnętrznym wieńcem zębatym. Piasta ma stożkową powierzchnię cierną służącą do 
wyrównywania prędkości obrotowej łączonych elementów. W pierwszej fazie włączania 
sprzęgła zębatego następuje przesunięcie przesuwki wraz z piastą, a powierzchnia stoż-
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kowa piasty łączy się ciernie ze stożkiem koła zębatego. Na skutek tego połączenia cier-
nego elementów następuje wyrównanie ich prędkości obrotowej. Dalsze przesuwanie 
przesuwki wymaga pokonania oporu sprężyny zatrzasku (kulka blokująca jest cofnięta, 
element może dalej być przesuwany). Całkowite włączenie biegu następuje z chwilą za-
zębienia się wieńca zębatego przesuwki z wieńcem koła zębatego. 

W celu realizacji jazdy ciągnika do tyłu (bieg wsteczny) niezbędne jest odwrócenie 
kierunku obrotów wałka głównego (zdawczego). W tym celu w skrzyni biegów dodane 
jest dodatkowe koło zębate odwracające zmianę wirowania tego wałka. 
c) Reduktor – umożliwia on zredukowanie liczby biegów, tak aby silnik ciągnika rol-

niczego mógł pracować  z prędkością nominalną. Taka dodatkowa przekładnia (re-
duktor) jest połączona szeregowo z główną skrzynką biegów. Schemat skrzyni 
przekładniowej z reduktorem przedstawia rysunek 3.6. 

 

Rys. 3.6. Schemat skrzyni przekładniowej z reduktorem: 1 – koło zębate biegów drugie-
go i trzeciego, 2 – koło zębate biegów pierwszego i wstecznego, 3 – koło zębate redukto-
ra, 4 – koło pośrednie biegu wstecznego 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 

Całkowita liczba przełożeń takiego układu napędowego równa się iloczynowi liczby 
przełożeń skrzynki biegów i reduktora, np. jeżeli skrzynia biegów ma 4 przełożenia,  
a reduktor 2 – wówczas całkowita liczb przełożeń wynosi 8. 

d) Przekładnia główna – zadaniem jej jest zmiana kierunku przenoszenia napędu  
z podłużnego na poprzeczny oraz zwiększenie momentu obrotowego na kołach cią-
gnika. Z przekładnią główną związany jest mechanizm różnicowy. 

Przykładowe rozwiązania przekładni głównych przedstawia rys. 3.7. 
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Rys. 3.7. Rozwiązania konstrukcyjne przekładni głównych: a) przekładnia czołowa, b) 
przekładnia stożkowa, c), d) – przekładnie o zębach łukowych, e) przekładnia hipoidal-
na, f) przekładnia ślimakowa. 1 – wałek zdawczy skrzyni reduktora, 2 – koło atakujące, 
3 – koło talerzowe, 4 – ślimak, 5 – ślimacznica 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 

Napęd do przekładni głównej (wałka atakującego) dostarcza wałek zdawczy reduktora 
(lub skrzyni biegów).  Z koła atakującego (o mniejszej średnicy) napęd jest przenoszony 
na koło talerzowe (o znacznie większej średnicy). Dzięki temu zmieniana jest prędkość 
obrotowa współpracujących elementów i przenoszonego momentu obrotowego. Prze-
łożenie przekładni głównej w ciągnikach rolniczych wynosi ok. 1:4,5. Inaczej mówiąc 
obrót wałka atakującego o 4,5 obrotu spowoduje obrót koła talerzowego  
o 1 obrót. Jest to zatem przekładnia zwalniająca. Do koła talerzowego przekładni głów-
nej jest przymocowana obudowa mechanizmu różnicowego. 

e) Mechanizm różnicowy (rys. 3.8)– zadaniem jego jest umożliwienie toczenia kół 
napędzanych po łuku bez poślizgu, poprzez różnicowanie ich prędkości obrotowych.  

 

Rys. 3.8. Mechanizm różnicowy: 1 – koło atakujące przekładni głównej, 2 – koło tale-
rzowe, 3 – kosz satelitów, 4 – satelity, 5 – koła koronowe, 6 – półosie, 7 – oś satelity 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 
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Mechanizm różnicowy  składa się z obudowy, którą stanowi kosz satelitów, z satelitów 
oraz z kół stożkowych, inaczej nazywanych kołami koronowymi, zamocowanych  
na półosiach przenoszących napęd do kół ciągnika. Napęd przekazywany jest z koła 
atakującego na koło talerzowe przekładni głównej. Do tego koła przymocowany jest 
kosz satelitów, a zatem na niego przekazywany jest również napęd. Następnie z kosza 
satelitów jest przekazywany na satelity, które na stałe zazębiają się z kołami korono-
wymi. Satelity są osadzone w sposób ruchomy (swobodnie), mogą się więc obracać w 
lewo lub w prawo -  zależnie od działającej na nie siły wypadkowej. Jeżeli siły oporu 
działające na koła koronowe lewe i prawe są różne, to wypadkowa tych sił powoduje 
obracanie się satelity wokół własnej osi. Prędkość obrotowa kół koronowych, a także 
powiązanych z nimi przez półosie kół napędzanych będzie różna.  
Taki przypadek pojawia się gdy ciągnik jedzie po łuku, albo gdy istnieje duża różnica 
przyczepności kół do podłoża (jedno koło porusza się po asfalcie, drugie po mokrej 
trawie lub lodzie). Mały opór występujący na tym kole napędzanym spowoduje,  
iż koło to będzie obracało się 2 razy szybciej niż koło o dużej przyczepności. Czasami 
może taki układ sił spowodować, iż ciągnik nie będzie jechał, a będzie stał w miejscu 
mimo przenoszenia napędu na koła napędzane (koło o mniejszej przyczepności  
do podłoża). Aby umożliwić pokonanie tego niekorzystnego układu sił można włączyć 
blokadę mechanizmu różnicowego, co spowoduje jego mechaniczne zablokowanie. Na-
leży jednak pamiętać, aby rozłączyć tą blokadę przy dalszej jeździe, gdyż będzie ona 
blokowała na stałe koła, a podczas jazdy po łuku konieczne jest różnicowanie obrotów 
kół napędzanych.  

f) Przekładnia końcowa – jest to element przekazujący napęd z mechanizmu różni-
cowego (dokładnie z półosi napędowej połączonej z kołem koronowym mechani-
zmu różnicowego) na koła napędzane ciągnika rolniczego. Ze względu  
na charakter pracy (zmniejszanie prędkości obrotowej kół, przy jednoczesnym 
zwiększaniu momentu obrotowego na kołach napędzanych) nazywa się je zwolni-
cami. Jako zwolnice są stosowane przekładnie zębate walcowe lub planetarne. 
Zwolnice nie występują we wszystkich ciągnikach rolniczych. 

g) Most napędowy - ciągniki z przednim napędem mają dodatkowo przedni most na-
pędowy. Napęd jest dostarczany do niego z skrzyni biegów przez wał napędowy. W 
skład mostu napędowego wchodzą: przekładnia główna, mechanizm różnicowy, 
blokada mechanizmu różnicowego. Przednie koła napędzane połączone są z ukła-
dem napędowym z pomocą półosi napędowych zakończonych przegubami napędo-
wymi, umożliwiającymi skręt kół kierowanych. 

 

2. Mechanizmy jezdne 

Celem stosowania tego mechanizmu jest umożliwienie poruszania się ciągnika.  
W ciągnikach rolniczych stosuje się kołowe lub gąsiennicowe układy jezdne. Mechanizm 
jezdny składa się z kół jezdnych lub gąsienic, zawieszenia ciągnika, ramy lub układów  
ją zastępujących.  

a) Koła jezdne - koła jezdne dzielimy na napędzane i nienapędzane. W ciągnikach  
z klasycznym układem jezdnym napędzane są koła tylne o dużo większej średnicy 
od kół nienapędzanych, a koła przednie, o mniejszej średnicy, są kołami kierowa-
nymi. 
Koło jezdne (rys. 3.9) składa się z tarczy, obręczy, dętki i opony.  
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Rys. 3.9. Koło napędzane: 1 -  tacza osi kola. 2 - tarcza koła, 3 -  śruba mocująca koło, 4 - 
śruba łącząca tarczę koła z obręczą, 5 -  śruba mocująca obciążniki, 6 - śruba mocująca 
obciążnik środkowy, 7 - obręcz koła, 8 - opona, 9 dętka, 10 - obudowa przekładni koń-
cowej, 11 – uchwyt mocowania obręczy 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 
Tarczę koła  mocuje się do tarczy osi koła  za pomocą śrub. Tarcza koła jest również 
połączona z obręczą, na której jest osadzona opona. Tarczę koła i obręcz wykonuje 
się z grubej blachy stalowej. Wewnątrz opony znajduje się dętka (starsze rozwiąza-
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nia) lub w przypadku opon bezdętkowych przestrzeń wypełniona jest powietrzem. 
Dzięki napełnieniu dętki sprężonym powietrzem brzegi opony  
są dociskane do obręczy z odpowiednio dużą siłą. Opona napełniona powietrzem 
jest elastyczna  - może się odkształcać i przenosi obciążenia pionowe oraz  moment 
napędowy.  

 
b) Zawieszenie ciągnika - zadaniem układu zawieszenia jest elastyczne połączenie 

nadwozia ciągnika z jego układem jezdnym w celu zapewnienia właściwych wa-
runków pracy operatora, komfortu jazdy pasażerów lub ochrony przewożonego 
ładunku przed wstrząsami. Elementy sprężyste układu zawieszenia dzieli się na: 
metalowe (sprężyny płaskie i śrubowe), gumowe, pneumatyczne, hydrauliczno-
pneumatyczne.  

c) Rama  - w ciągnikach rolniczych na ogół występuje tak zwarta konstrukcja, 
 iż nie stosuje się ramy. Czasami przednią część ciągnika wzmacnia się ramą 
szczątkową. 
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3. Układ sterowania ciągnika rolniczego 
a) Układ kierowniczy (rys. 3.10) – umożliwia on zamierzoną przez operatora 

zmianę kierunku jazdy ciągnika rolniczego.  

 

Rys. 3.10. Układ kierowniczy [3]: 1 – przekładnia kierownicza. 2 – ramię przekładni kie-
rowniczej, 3 – drążek podłużny, 4 – zacisk regulacji długości drążka, 5 – ramię zwrotni-
cy, 6 – zwrotnica, 7, 11 – dźwignie zwrotnicy, 8 – nakrętki regulacji zbieżności,  
9 – drążek poprzeczny, 10 – przegub drążka, 12 – koło kierownicy 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 

W przekładni kierowniczej (najczęściej jest to przekładnia śrubowa lub ślimakowa) na-
stępuje zamiana ruchu obrotowego wykonanego na kole kierownicy na ruch postępowy 
drążka podłużnego. Drążek podłużny połączony jest z przekładnią kierowniczą poprzez 
ramię przekładni kierowniczej. Ruch drążka wzdłużnego przenoszony jest na ramię 
zwrotnicy, a w konsekwencji na koła kierowanie ciągnika. Powiązanie skrętu kół między 
sobą realizowane jest przez drążek poprzeczny. Wszystkie połączone elementy najczę-
ściej łączy się ze sobą w sposób ruchomy z zastosowaniem przegubów. Ważnym para-
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metrem układu kierowniczego jest zbieżność kół. Zbieżnością nazywamy różnicę między 
rozstawem kół kierowanych mierzonym z tyłu i z przodu w płaszczyźnie równoległej do 
jezdni i przechodzącej przez środki kół ustawionych symetrycznie względem podłużnej 
osi pojazdu. 

W celu zmniejszenia siły potrzebnej do obrotu koła kierownicy, a zwłaszcza  
w przypadku ciężkich ciągników stosuje się hydrauliczne wspomaganie układu kierow-
niczego.  Występują w takim układzie dodatkowo: zbiornik oleju, z którego pompa zasy-
sa olej i pod zwiększonym ciśnieniem tłoczy do rozdzielacza. Rozdzielacz połączony jest 
z kolumną kierowniczą i jego zadaniem jest kierowanie oleju hydraulicznego poprzez 
przewody hydrauliczne do odpowiedniej części siłownika hydraulicznego, powodując 
jego wysuw. Siłownik połączony jest z drążkiem poprzecznym. Pompa oleju napędzana 
jest z silnika, zatem cały układ działa tylko wówczas, gdy silnik ciągnika jest uruchomio-
ny. 

b) Układ hamulcowy 

Układ hamulcowy służy do zmniejszania prędkości ciągnika lub jego całkowitego za-
trzymania. W zależności od sposobu uruchamiania hamulce dzielimy na: 

 mechaniczne, 
 hydrauliczne, 
 pneumatyczne. 

Ze względu na budowę układy hamulcowe można podzielić na: 

1) szczękowo – bębnowe. Są one najczęściej stosowane w ciągnikach rolniczych. Siła 
hamująca (tarcie) powstaje między szczękami hamulcowymi i bębnem hamulco-
wym; 

2) tarczowe. Siła hamująca (tarcie) powstaje między tarczą hamulcową, a dociska-
nymi do niej klockami hamulcowymi; 

3) taśmowe. Mogą być stosowane w ciągnikach rolniczych jako hamulce pomocnicze 
lub postojowe. Siła hamująca (tarcie) powstaje między taśmą hamulcową (okala-
jącą bęben hamulcowy), a bębnem hamulcowym. 

Ze względu na spełnianą funkcję hamulce mogą być:  
 zasadnicze,  
 pomocnicze, 
  postojowe. 

Siła niezbędna do zatrzymania ciągnika wytwarzana jest w hamulcach ciernych monto-
wanych najczęściej w kołach pojazdów. W ciągnikach rolniczych stosuje  
się głównie hamulce szczękowo - bębnowe uruchamiane hydraulicznie (rys. 3.11). 
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Rys. 3.11. Hydrauliczny układ hamulcowy: 1 – zbiorniczki płynu hamulcowego,  
2 – pompa hamulcowa, 3 – przewód hamulcowy, 4 – rozpieracz hydrauliczny, 5 – szczęki 
hamulcowe 

Źródło: Skrobacki A., Ekielski A. (2006): Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Nowa Wieś Jutra, 

 

Działanie takiego układu związane jest z powstającym w pompie hamulcowej ciśnie-
niem. Aby ciśnienie w układzie wzrosło operator musi nacisnąć pedał hamulca. Następu-
je wówczas przesunięcie tłoka w pompie hamulcowej i wytworzenie ciśnienia płynu 
hamulcowego w układzie. Ciśnienie jest przekazywane przewodami hamulcowymi do 
rozpieraczy hydraulicznych inaczej zwanych cylinderkami hamulcowymi, które powo-
dują rozparcie szczęk hamulcowych i dociśnięcie ich do powierzchni trącej bębna ha-
mulcowego. Powstaje siła tarcia pomiędzy tymi elementami. Do bębnów hamulcowych 
przymocowane są  koła ciągnika. Następuje zatem hamowanie kół. Po zwolnieniu naci-
sku na pedał hamulca ciśnienie w układzie zmniejsza się, a dzięki sprężynom odciągają-
cym szczęki cofają się i ciągnik przestaje hamować. Wadą tego typu układu jest niesku-
teczne działanie w przypadku zapowietrzenia układu hamulcowego. 

W ciągnikach rolniczych często stosuje się układ hamulcowy niezależny, tj. taki,  
w którym możliwe jest oddzielne hamowanie koła prawego i lewego.  Dzięki takiemu 
rozwiązaniu uzyskuje się dodatkową możliwość zmniejszenia promienia skrętu ciągni-
ka. 

W ciągnikach rolniczych stosuje się bardzo często pneumatyczny układ uruchamiający 
hamulce przyczep. Sam ciągnik rolniczy posiada układ uruchamiający hamulce typu me-
chanicznego lub hydraulicznego, a układ pneumatyczny służy tylko do podłączeniu 
układu uruchamiającego hamulce przyczepy.  

 

 

 

 



14 
 

Bibliografia: 

1. Kuczewski J., Majewski Z. (1999). Eksploatacja maszyn rolniczych. Warszawa: 
WSiP. 

2. Rychter T. (2006). Mechanik pojazdów samochodowych. Warszawa:  WSiP. 
3. Skrobacki A. (1996). Pojazdy rolnicze. Warszawa: WSiP. 
4. Skrobacki A., Ekielski A. (2006). Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Wieś Ju-

tra. 

 


