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Wprowadzenie 

W rolnictwie stosuje się narzędzia o różnym stopniu złożoności, np. łopata składa się 

zaledwie z trzech części (części roboczej, trzonka i gwoździa), natomiast pług z kilku-

dziesięciu części. Wśród części maszyn możemy wyodrębnić dwie grupy: 

 części proste – zwane również konstrukcyjnymi, wykonane są z jednego kawałka 

materiału, np. śruba, nakrętka, kołek, nit, koło pasowe, nóż itp., 

 części złożone – składają się z kilku części prostych, np. łożysko toczne, pompa, 

sprzęgło itp. 

Części, które połączone są ze sobą w celu wykonywania ściśle określonego zadnia nazy-

wamy zespołem. Może nim być np. skrzynia przekładniowa, zespół młócący kombajnu 

zbożowego, zespół czyszczący kombajnu zbożowego, silnik itp. W zespołach złożonych 

możemy wyróżnić podzespoły, np. w zespole czyszczącym kombajnu zbożowego będzie 

to podsiewacz i kosz sitowy. 

Mechanizmami nazywamy kilka części połączonych z sobą w taki sposób, że poprzez 

poruszenie jednej części pozostałe wykonują ściśle określony ruch, np. mechanizm kor-

bowy, przekładnie, mechanizmy napędowe itp. 
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Rysunek 3.1. Zestawienie ważniejszych grup części maszyn 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 
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1. Połączenia  

 

 

Połączenia spawane znajdują szerokie zastosowanie w gospodarce, szczególnie w bu-

dowie maszyn rolniczych, gdzie wykorzystuje się je głownie przy wykonywaniu ram. 

Zaletą połączeń spawanych jest ich dobra wytrzymałość oraz szczelność. Zapewniają 

one również dobry układ naprężeń i stanowią jedną całość, pozwalając na dużą swobodę 

uzyskania wymaganych kształtów konstrukcji. 

Spawanie jest to łączenie dwóch części metalowych poprzez ich miejscowe stopienie z 

dodawaniem lub bez dodawania tzw. spoiwa, którym może być materiał pręta spawalni-

czego lub elektrody. Metal stopiony na obu brzegach spawanych części zlewa się, a po 

skrzepnięciu wiąże obie części w całość. W miejscu łączenia powstaje spoina. Spoiny 

mogą być wykonane jako czołowe, pachwinowe, otworowe i grzbietowe. 

Rysunek 3.2. Rodzaje spoin: a) czołowe, b) pachwinowe, c) otworowe, d) grzbietowe 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Najczęściej występującymi sposobami spawania są: 

 spawanie gazowe – polegające na łączeniu metali poprzez miejscowe ich stopie-

nie w płomieniu gazowym uzyskiwanym z palnika (np. acetylen + tlen), 

 spawanie elektryczne (łukowe) – polegające na wytworzeniu łuku elektrycznego 

między elektrodami a przedmiotem spawanym, gdzie łuk elektryczny stanowi 

źródło ciepła potrzebnego do stopienia metali. 

Połączenia zgrzewane wykonuje się poprzez miejscowe nagrzanie łączonych części do 

stanu ciągliwości i mocnym dociśnięciu ich do siebie. W wyniku dociśnięcia cząsteczki 

łączonych materiałów wzajemnie się przenikają. Dzięki możliwości łatwego zmechani-

Połączenia nierozłączne – to takie, w których elementy łączone lub łączniki ulegają 

zniszczeniu lub uszkodzeniu przy rozłączeniu. 
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zowania i zautomatyzowania połączenia zgrzewane są powszechnie stosowane w pro-

dukcji wielkoseryjnej. Najczęściej stosowane są połączenia zakładkowe, nakładkowe, 

kątowe i stykowe. 

Rysunek 3.3. Przykłady połączeń zgrzewanych 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia lutowane często stosowane są w elektronice i elektrotechnice ze względu 

na mały opór elektryczny i łatwość wykonania. Polegają one na łączeniu dwóch części 

metalowych za pomocą lutu (spoiwa) z metalu bardziej topliwego niż łączone części –

najczęściej jest to cyna. Stopiony lut ściśle przywiera do łączonych powierzchni. 
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Połączenia wciskowe są połączeniami powstałymi poprzez wykorzystanie niezbędne-

go nacisku w celu łączenia ze sobą części, poprzez ich wzajemne odkształcenie. Tego 

typu połączenia można podzielić na: 

 Połączenia wtłaczane – które uzyskuje się poprzez wtłoczenie jednej części ma-

szyny w drugą, najczęściej przy użyciu prasy lub młotka. Wymiary otworu i części 

wtłaczanej są ściśle dopasowane, np. tuleja osadzona nieruchomo w piaście koła 

jezdnego. 

 Połączenia skurczowe – przed przystąpieniem do tego połączenia ogrzewa się 

część zewnętrzną lub schładza wewnętrzną. Poprzez ogrzanie zwiększają się 

wymiary części zewnętrznej, a poprzez schłodzenie zmniejszają się wymiary czę-

ści wewnętrznej, co umożliwia wprowadzenie jednej części w drugą i uzyskanie 

trwałego połączenia po wyrównaniu temperatur. 

Połączenia klejone stosuje się głównie do połączenia ze sobą elementów wykonanych z 

różnych tworzyw – drewna, szkła itp. Pomiędzy powierzchnie łączonych części, wcze-

śniej dokładnie oczyszczonych, wprowadza się klej, który po stwardnieniu tworzy spoi-

nę klejową, nazywaną skleiną. Zaletami połączeń klejowych są właściwości izolacyjne, 

zdolność tłumienia drgań, odporność na korozję oraz możliwość łączenia niemetali z 

metalami. 

Połączenia nitowe uzyskuje się za pomocą nitów, które składają się z łba, wykonanego 

fabrycznie i trzonu. Wymiary i kształty nitów są znormalizowane. Trzon nitu wprowa-

dza się do otworu w częściach łączonych i zakuwa. Przez spęczanie (zagniecenie) końca 

trzonu tworzy się drugi łeb, czyli tzw. zakuwkę. 

Rysunek 3.4. Rysunek poglądowy wykonania połączenia nitowego: a) nit wsparty na 

wsporniku, b) wstępne rozklepanie trzonu nitu, c) formowanie zakuwki. Poszczególne 

elementy: 1) łeb nitu, 2) trzon nitu, 3) zakuwka, 4) zakuwnik, 5) wspornik 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 
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Połączenia nitowe stosuje się do połączeń konstrukcji stalowych, łączenia części ma-

szyn, np. blachy i płyty wodoodporne do ram, nożyków z płaskownikiem listwy tnącej. 

 

 

 

W rolnictwie najczęściej spotyka się następujące połączenia rozłączne: 

 połączenia gwintowe (śrubowe), 

 kształtowe (klinowe, wpustowe, wielowypustowe, sworzniowe i kołkowe), 

 sprężyste, 

 rurowe. 

Połączenie śrubowe uzyskiwane są za pomocą elementów łączących, tj. śrub i są to 

połączenia pośrednie. Natomiast połączenia bezpośrednie gwintowe uzyskuje się, wkrę-

cając element z gwintem zewnętrznym w element z gwintem wewnętrznym. 

Połączenia gwintowe uzyskuje się za pomocą gwintu. Powierzchnie gwintowe łącznych 

części tworzą regularne grzbiety i bruzdy, przebiegające wzdłuż linii śrubowej, która 

powstaje poprzez owinięcie wokół walca równi pochyłej o wysokości równej skokowi 

linii śrubowej. 

Rysunek 3.5. Rysunek poglądowy linii śrubowej. Droga punktu M na obracającym się wal-

cu: 1) obracający się walec, 2) linia śrubowa 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia rozłączne – to takie, które można demontować bez uszkodzenia elemen-

tów łączonych lub łączących i powtórnie je wykorzystać. 
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W zależności od kierunku obrotu walca 

linia śrubowa może wnosić się od strony 

lewej do prawej – gwint prawy lub od-

wrotnie – gwint lewy. Najczęściej jednak 

spotykamy gwint prawy. 

Do połączeń gwintowych wykorzystuje się 

śruby, nakrętki i wkręty. Na śrubach i 

wkrętach wykonany jest gwint zewnętrz-

ny a w nakrętkach gwint wewnętrzny. 

Istotnym elementem śruby jest nagwin-

towany trzpień. Z jednej strony trzpień ma często zgrubienie zwane łbem, ułatwiające 

dokręcenie śruby. Nakrętka ma natomiast nagwintowany otwór odpowiadający gwin-

towi śruby i wraz z nią służy do łączenia części maszyn. W technice rolniczej można tak-

że spotkać śruby bez łbów z trzpieniami gwintowanymi na całej długości lub tylko na 

końcach – są to tzw. śruby dwustronne. Śrubę wyposażoną w łeb z rowkiem, umożliwia-

jącym jej wkręcenie za pomocą wkrętaka, nazywamy wkrętem. 

Łby śrub i nakrętki mogą przybierać różne kształty w zależności od ich przeznaczenia. 

Najczęściej spotyka się śruby z łbem sześciokątnym, choć spotyka się także śruby typu 

torx, zamkowe i imbus. 

Śruba torx 

Gwinty śrub są znormalizowane, dlatego, 

gdy znamy wymiar, łatwo można dobrać 

do nich nakrętkę. Wymiar śruby oznacza 

się na podstawie średnicy zewnętrznej 

gwintu i podaje w milimetrach, np. M10 – 

oznaczenie gwintu metrycznego (M) o 

średnicy 10 mm. 

Do dokręcania i odkręcania śrub i nakrę-

tek wykorzystuje się klucze. Najbardziej 

rozpowszechnione są widlaste klucze pła-

skie, oczkowe lub nasadowe. Jeżeli dokrę-

cenie ma być wykonane ze ściśle określonym momentem, to stosuje się klucze dynamo-

metryczne. Starsze modele są wyposażone w przyrząd pomiarowy wskazujący wartość 

przyłożonego momentu skręcającego, natomiast aktualnie stosuje się głównie działające 

na tzw. „klik” lub z wbudowanym wyświetlacze elektronicznym. 
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Aby nie dopuścić do samoodkręcenia się 

śrub, stosuje się rozmaite zabezpieczenia 

nakrętek. Możemy tu wyróżnić: 

 zabezpieczenia cierne – przeciw-

nakrętka, podkładka sprężysta i 

podatna, 

 zabezpieczenia kształtowe – pod-

kładki odginane, zawleczki i na-

krętki koronowej, podkładki i 

wkrętu ustalającego. 

Rysunek 3.6. Rysunek poglądowy zabezpieczenia nakrętek przed samoczynnym odkręca-

niem: a) za pomocą przeciwnakrętki, b) za pomocą podkładki sprężystej, c) za pomocą 

zawleczki, d) za pomocą zawleczki i nakrętki koronowej, e) za pomocą podkładki odgina-

nej, f) za pomocą podkładki i wkrętu ustalającego 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia klinowe polegają na wzajemnym docisku łączonych części za pomocą klina. 

Klin może być umieszczony poprzecznie (ustawiony prostopadle do osi łączenia) lub 

wzdłużnie (ustawiony równolegle do osi połączenia). 
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Rysunek 3.7. Rysunek poglądowy połączenia klinowego wzdłużnego i poprzecznego 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia wpustowe wykorzystują element o przekroju prostokątnym lub czółenko-

wym zagłębionym częściowo w obu łączonych elementach. 

Rysunek 3.8. Rysunek poglądowy połączenia wpustowego oraz wpustu i wałka z rowkiem 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia klinowe i wpustowe stosuje się do połączenia wału z piastą w celu przenie-

sienia momentu obrotowego z jednego elementu na drugi. W połączeniu klinowym 

wzdłużnym, w wyniku wbijania klina, następuje dociśnięcie łączonych części ze sobą, co 

umożliwia przeniesienie momentu obrotowego. W połączeniu wpustowym wpust jest 

umieszczany ciasno w rowku, natomiast połączenie wpust-piasta jest luźne – przenie-

sienie momentu obrotowego możliwe jest w wyniku nacisków powstających na ścian-

kach bocznych wpustu. Kolejną różnicą jest to, że połączenia wpustowe, w przeciwień-

stwie do klinowych, nie zabezpieczają piasty przed przesuwaniem się wzdłuż wału, dla-
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tego piasta musi mieć dodatkowe zabezpieczenie – najczęściej wystarcza pierścień opo-

rowy. 

Połączenia wielowypustowe są bardziej wytrzymałe od połączeń wpustowych. Wpu-

sty zostają w nich zastąpione wypustami wykonanymi bezpośrednio na czopie wału, 

które współpracują z odpowiednimi rowkami w piaście np. koła zębatego. Połączenia 

wielowypustowe są stosowane w skrzyniach przekładniowych czy połączeniach wału 

odbioru mocy ciągnika z maszyną. 

Połączenia sworzniowe polegają na złączeniu części za pomocą sworznia umieszczo-

nego w przelotowym otworze znajdującym się w łączonych częściach. Połączenia 

sworzniowe są szeroko stosowane w rolnictwie, czego przykładem może być stosowa-

nie w trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika, gdzie umożliwiają łączenie narzę-

dzi z ciągnikiem w sposób przegubowy, tzn. umożliwiający zmianę ich położenia wzglę-

dem siebie w czasie pracy. 

Rysunek 3.9. Rysunek poglądowy połączenia sworzniowego 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia kołkowe są odmianą połączeń sworzniowych. Kształt kołków może być 

walcowy lub stożkowy. Połączenia te stosuje się najczęściej do dokładnego ustawienia 

wzajemnego położenia łączonych części. 

Połączenia sprężyste to takie, w których łącznikami są sprężyny lub elementy wyko-

nane z gumy lub tworzywa sztucznego. Zapewniają one znaczną swobodę ruchów łączo-

nych części. 

Sprężyny zawdzięczają sprężystość głownie kształtowi, a elementy gumowe i tworzywa 

sztuczne właściwościom materiału. Ze względu na konstrukcję sprężyn możemy wyróż-

nić: połączenia śrubowe, spiralne, płaskie, talerzowe i pierścieniowe.  
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Rysunek 3.10. Rysunek poglądowy połączeń sprężystych: a) sprężyna płaska płytowa, b) 

sprężyna wielopłytowa (resor), c) sprężyna naciskowa, d) sprężyna naciągowa, e) sprę-

żyna spiralna, f) element gumowy 

 

Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Połączenia rurowe są to przewody połączone ze sobą łącznikami, np. złączkami, kolan-

kami, łukami, trójnikami, oraz zaworami, przez które przeprowadzany jest czynnik ro-

boczy. Rury są z sobą połączone w sposób rozłączny za pomocą gwintów, kołnierzy, kie-

lichów lub taśm. 
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2. Napędy 

Części maszyn umożliwiające przenoszenie napędów są zróżnicowane, ponieważ ich 

rodzaj zleży od rodzaju napędu. W zależności od rodzaju źródła energii wyróżnia się 

m.in. napęd elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny, mechaniczny, jądrowy. W napę-

dach mechanicznych można wyróżnić elementy uniwersalne, takie, jak: osie, wały, łoży-

ska, a także zespoły – np. hamulce i sprzęgła. W przenoszeniu energii z silnika do ukła-

dów roboczych pośredniczą również inne elementy i mechanizmy, wśród których mo-

żemy wyróżnić np. przekładnie. 

Osie są to części maszyn, na których obracają się inne elementy, np. koła jezdne, koła 

zębate itp. Nie przenoszą one momentów obrotowych, nie podlegają też działaniu sił 

skręcających, narażone są natomiast głównie na działanie sił zginających (poprzecz-

nych). Osie mogą być nieruchome lub obrotowe, w zależności od tego, czy element wiru-

jący, którego położenie ustalają, obraca się względem osi, czy też obraca się wraz z osią 

względem ramy. 

Wał jest to ruchoma część maszyny, na której osadzone są inne elementy wykonujące 

wraz z nią ruchy obrotowe lub wahadłowe. W odróżnieniu od osi przenoszą momenty 

obrotowe i narażone są na działanie sił skręcających i zginających. Wały mogą być pro-

ste, np. wał odbioru mocy ciągnika, wał bębna młocarni, wał przekładni zębatej, lub wy-

korbione, np. wał korbowy silnika i wał wytrząsaczy młocarni. W zależności od roli, jaką 

spełnia wał w mechanizmie, możemy wyróżnić wały napędzające i napędzane. 

W osiach i wałach można rozróżnić następujące elementy składowe: czopy – są to od-

cinki osi i wałów, na których osadzone są łożyska lub inne części, np. koła – odcinki 

swobodne, odsadzenia oraz pierścienie i kołnierze, stanowiące z wałem jedną całość lub 

na stałe z nim związane. 

Łożyska są elementami maszyn odpowiedzialnymi za podtrzymywanie osadzonych na 

nich wałów i osi oraz ustalającymi ich położenie względem nieruchomej podstawy. Ło-

żyska dzieli się na dwie zasadnicze grupy: ślizgowe i toczne. 

Łożyska ślizgowe, to takie, w których powierzchnie czopa i gniazda (panwi) stykają się 

bezpośrednio, ślizgając się po sobie w czasie ruchu. Wymagają one doboru właściwych 

materiałów, z których są wykonane oraz dobrego smarowania powierzchni czopa i 

panwi. Przy niedostatecznym smarowaniu łożysko zagrzewa się i ulega szybkiemu zuży-

ciu. Łożyska ślizgowe mogą być niedzielone – stosowane na końcach wałów wielopod-

porowych, lub dzielone – stosowane na środku wału i elementach wykorbionych. 
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Tarcie ślizgowe dzieli się na : 

 suche – gdy między powierzchniami trącymi nie ma smaru, 

 półsuche – zwane również granicznym, zachodzące przy minimalnej ilości smaru, 

 półpłynne – występuje, gdy tylko szczyty nierówności materiałów trących stykają 

się ze sobą, a wgłębienia wypełnione są smarem, 

 płynne – zachodzące w przypadku całkowitego oddzielenia powierzchni trących 

warstwą smaru. 

Łożyska toczne są zbudowane w taki sposób, że powierzchnie robocze czopa i gniazda 

nie stykają się bezpośrednio, lecz za pośrednictwem elementów tocznych. Zbudowane 

są one z pierścieni (zewnętrznego i wewnętrznego), w których wykonane są bieżnie dla 

części tocznych (elementów tocznych w postaci kulek, wałeczków, stożków, itp.) oraz 

koszyczka, który zapobiega skupianiu się lub nadbieganiu na siebie elementów tocz-

nych. Pierścień wewnętrzny osadzony jest nieruchomo na czopie wału, a pierścień ze-

wnętrzny również nieruchomo na kadłubie łożyska. 

Łożyska toczne w porównaniu do łożysk 

ślizgowych odznaczają się wieloma zale-

tami i dlatego są częściej stosowane. Mają 

mniejszy współczynnik tarcia, umożliwia-

jąc tym samym uzyskanie konstrukcji 

bardziej zwartych i lżejszych, wymagają 

małej ilości smarów oraz prostych ukła-

dów smarowania, nie muszą też być do-

cierane. Wadą łożysk tocznych w porów-

naniu do ślizgowych jest skłonność do 

generowania drgań i hałasu, przy bardzo 

dużych obciążeniach. Również przy dużych średnicach czopów osiągają one słabsze pa-

rametry pracy od łożysk ślizgowych. 

Elementy toczne mogą być umieszczone w jednym lub kilku rzędach i dlatego można je 

podzielić na łożyska jednorzędowe, dwurzędowe i wielorzędowe. Kolejnym kryterium 

podziału jest kierunek przenoszenia obciążenia, który dzieli łożyska toczne na trzy pod-

stawowe grupy: 

 poprzeczne (promieniowe) – przenoszące siły skierowane promieniowo, 

 wzdłużne (osiowe) – przenoszące siły skierowane osiowo, 

 poprzeczno-wzdłużne (skośne) – przenoszące siły promieniowe i osiowe. 
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Rysunek 3.11. Rysunek poglądowy budowy łożyska tocznego i różne elementy toczne: 1) 

pierścień zewnętrzny, 2) bieżnia zewnętrzna, 3) element toczny, 4) koszyk, 5) bieżnia 

wewnętrzna, 6) pierścień wewnętrzny 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Sprzęgła służą do połączenia dwóch wałów w sposób umożliwiający przenoszenie mo-

mentu obrotowego z jednego wału na drugi. Ponadto sprzęgła spełniają szereg innych 

funkcji, takich, jak: łagodzenie uderzeń, wyrównanie zmiany długości wału wskutek 

zmian temperatury, zabezpieczanie mechanizmów napędowych przed przeciążeniami 

itp. 

Sprzęgła mechaniczne dzieli się na: 

 Nierozłączne – są to sprzęgła łączące człon bierny z członem czynnym w sposób 

trwały, a ich rozłączenie jest możliwe wyłącznie poprzez demontaż sprzęgła. 

Wśród nich wyróżniamy: 

 sprzęgła sztywne – służące do łączenia wałów współosiowych, nie pozwa-

lając na wzajemne ruchy wałów, np. tulejowe, łubkowe, tarczowe, 

 sprzęgła podatne – zawierające podatne łączniki umożliwiające niewielkie 

przesunięcie współosiowe lub odchylenie kątowe, np. tarczowe, z elemen-

tem elastycznym, 

 sprzęgła samonastawne – umożliwiające łączenie wałów w przypadku 

niedokładnego wzajemnego przesunięcia się osi, np. Oldhama, 

 sprzęgła przegubowe – umożliwiające łączenie wałów o dużym kącie od-

chylenia między osiami, np. Cardana. 

 Sterowane – mają możliwość złączania lub rozłączania członów składowych 

sprzęgła przez osoby obsługujące. Wśród nich wyróżniamy: 

 sprzęgła przełączalne synchronicznie – umożliwiające łączenie i rozłącza-

nie wałów przy niewielkich prędkościach obrotowych, zawdzięczając to 

odpowiedniemu ukształtowaniu powierzchni czołowych, np. sprzęgło zę-

bate, 
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 sprzęgła przełączane asynchronicznie – umożliwiające łączenie i rozłą-

czanie wałów przy ich różnych prędkościach obrotowych, np. sprzęgła 

cierne, 

 Samoczynne – łączenie i rozłączanie członów sprzęgła odbywa się samoczynnie 

wskutek zmian parametrów pracy. Wśród nich wyróżniamy: 

 sprzęgła jednokierunkowe – przenoszące jednokierunkowy moment obro-

towy (jeżeli nastąpi ruch wału napędzającego w przeciwnym kierunku, 

będzie on się poruszał swobodnie względem wału napędzanego), np. za-

padkowe, kołowe jednokierunkowe, 

 sprzęgła odśrodkowe – umożliwiające samoczynne połączenie wałów, 

stosowane jako sprzęgła rozruchowe np. w kosiarkach trawnikowych, 

 sprzęgła bezpieczeństwa (przeciążeniowe) – służą do zabezpieczania ele-

mentów maszyn przed przeciążeniem występującym od strony wału na-

pędzającego, ograniczają przenoszony moment do wartości przyjętej za 

bezpieczną lub rozłączają całkowicie część napędzaną od napędzającej, 

np. kulkowe, hydrokinetyczne. 

Sprzęgła nierozłączne są wyposażone w podatny łącznik sprężysty umożliwiający 

względny obrót między członem czynnym a biernym. Zależą od momentu skręcającego, 

amortyzują drgania, kompensują błędy współosiowości wałów lub przesunięć kąto-

wych. 

Przekładnie służą do przekazywania energii mechanicznej od elementu napędzającego 

do napędzanego. Zwykle towarzyszy temu jednoczesna zmiana prędkości oraz odpo-

wiadająca jej zmiana momentów lub sił. Jeżeli w przekładni są tylko dwa wały, nazywa-

my ją przekładnią prostą, jeżeli występuje ich więcej – przekładnia złożoną. Każda prze-

kładnia złożona składa się z przekładni prostych. 

Przekładnie pasowe stosowane są w przekładniach, w których moment obrotowy 

przekazywany jest na dłuższe odległości, np. z silnika spalinowego na koła jezdne kom-

bajnu zbożowego Bizon ZO56. Rozróżnia się przekładnie z pasem płaskim i przekładnie 

z pasem klinowym, zwane też przekładniami klinowymi. W przekładni pasowej ruch 

obrotowy przekazywany jest z koła napędzającego na koło napędzane za pośrednic-

twem pasa, który je łączy. Przyczepność pasa do koła pasowego uzależniona jest od kąta 

opasania koła pasowego i naciągu pasa. Przy większym kącie opasania przyczepność 

pasa jest większa, tym samym mniejszy jest poślizg pasa na kołach pasowych. W celu 

zwiększenia kąta opasania i przyczepności pasa stosuje się napinacze. 

Jeżeli obydwa koła pasowe znajdują się w jednej płaszczyźnie i mają taki sam kierunek 

obrotu, to przekładnię nazywamy przekładnią pasową otwartą. Jeżeli koła mają obracać 

się w przeciwnych kierunkach, pas opasujący je musi się skrzyżować – taką przekładnię 
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nazywamy przekładnią skrzyżowaną. Spotykamy także przekładnie półskrzyżowane, 

gdy wały nie są równoległe. 

Przekładnie łańcuchowe służą do przekazywania napędu między dwoma równole-

głymi wałami za pomocą kół łańcuchowych i łańcuchów. Na kołach łańcuchowych znaj-

dują się zęby, między które wchodzą sworznie ogniw łańcucha. W technice rolniczej naj-

częściej wykorzystuje się przekładnie rolkowe (sworzniowe Galla), np. do napędu w 

kombajnach ziemniaczanych, kopaczkach i sadzarkach, przegubowe (Everta), np. przy-

czepach samowyładowczych firmy Brochard, ogniwowe, np. przenośniki łańcuchowo-

listwowe roztrząsaczy obornika. 

Przekładnie zębate służą do przenoszenia momentu obrotowego z jednego wału na 

drugi lub zmiany ruchu obrotowego na posuwisty (np. przekładnie zębatkowe). 

Rozróżnia się następujące przekładnie zębate: 

 Przekładnie równoległe(czołowe) – charakteryzują się równoległym ustawie-

niem wałów, na których osadzone są koła zębate. Przy zewnętrznym zazębieniu 

się dwóch kół kierunki ich obrotu, a zatem i kierunki obrotu obydwu wałów, są 

przeciwne, natomiast przy wewnętrznym zazębianiu się kół obydwa koła obraca-

ją się w tym samym kierunku, np. przeniesienia napędu prędkości obrotowej. 

 Przekładnie stożkowe – stosuje się do przenoszenia ruchu obrotowego wówczas, 

gdy osie wałów, na których osadzone są koła zębate stożkowe, przecinają się pod 

kątem, np. mechanizmy różnicowe. 

 Przekładnie ślimakowe – służą do przenoszenia ruchu obrotowego wówczas, gdy 

wały są ustawione względem siebie pod kątem prostym, a osie ich nie przecinają 

się. Ślimak jest wykonany w kształcie śruby i współpracuje z ślimacznicą wyko-

naną w kształcie koła zębatego o zębach skośnych. Przekładnie te pozwalają na 

znaczną redukcję obrotów i przeniesienie obrotów tylko w jednym kierunku –od 

ślimaka do ślimacznicy, np. układy kierownicze i regulacyjne maszyn rolniczych. 

 Przekładnie zębatkowe – są stosowane do zmiany ruchu obrotowego na ruch po-

stępowy i odwrotnie, np. mechanizmy przesuwania bram. 
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Rysunek 3.12. Rysunek poglądowy przekładni zębatych: a) czołowa o zazębieniu ze-

wnętrznym, b) czołowa o zazębieniu wewnętrznym, c) stożkowa o zębach prostych, d) 

ślimakowa, e) zębatkowa 

 
Źródło: opracowanie własne wykonawcy 

Przekładnie hydrokinetyczne przekazują napęd z wału napędzającego na wał napę-

dzany za pośrednictwem cieczy wirującej wewnątrz obudowy przekładni. W szczelnej 

obudowie znajdują się dwa wirniki i kierownica. Mają one wewnątrz promieniście roz-

łożone łopatki ukształtowane w taki sposób, że razem tworzą linię śrubową nawiniętą 

dookoła środkowego pierścienia przekładni. Wirnik, nazywany pompą, jest osadzony na 

wale napędzającym (wale korbowym silnika). Wirnik, nazywany turbiną, osadzony jest 

na wale napędzanym układu napędowego. Kierownica połączona jest na stałe z obudo-

wą przekładni. W czasie pracy przekładni, napędzana przez silnik pompa wprowadza w 

ruch ciecz znajdującą się w obudowie. Strumień cieczy zostaje skierowany siłą odśrod-

kową na łopatki turbiny. Napór cieczy na łopatki turbiny wywołuje jej ruch. W czasie 

ruchu obrotowego turbiny wirująca ciecz napotyka opór łopatek nieruchomej kierowni-

cy, co powoduje zmniejszenie prędkości obrotowej turbiny, a tym samym i stosunku tej 

prędkości do stałej prędkości pompy. 

Przełożenie jest wielkością charakteryzującą każdą przekładnię i jest to stosunek pręd-

kości obrotowej wału napędzającego do prędkości obrotowej wału napędzanego. 
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Dla przekładni pojedynczej przełożenie można obliczyć z wzoru: 

  
  
  
 
  
  
 
  
  

 

gdzie: 

n1 – oznacza prędkość obrotową wału napędzającego [obr./min.], 

n2 – oznacza prędkość obrotową wału napędzanego [obr./min.], 

D1 – oznacza średnicę koła napędzającego [mm], 

D2 – oznacza średnicę koła napędzanego [mm], 

z1 – oznacza liczbę zębów koła napędzającego, 

z2 – oznacza liczbę zębów koła napędzanego. 

Przełożenie przekładni wielostopniowej jest równe iloczynowi przełożeń przekładni 

prostych. 

                  

Zmiana prędkości obrotowej powoduje odwrotnie proporcjonalną zmianę przenoszenia 

momentu obrotowego. Przedstawia to wzór: 

  
  

 
  
  

 

gdzie: 

M1 – oznacza moment obrotowy na kole napędzającym [N.m], 

M2 – oznacza moment obrotowy na kole napędzanym [N.m]. 

Przy przenoszeniu ruchu obrotowego wału napędzającego na wał napędzany powstają 

straty mocy wskutek tarcia między kołami przekładni, tarcia między czopami i łożyska-

mi, poślizgu elementów itp. W rezultacie, na wale napędzanym moc przenoszona będzie 

miała wartość pomniejszoną o wartość powstałych strat. Stosunek mocy przenoszonej 

przez wał napędzany przekładni do mocy przenoszonej przez wał napędzający nazy-

wamy sprawnością przekładni prostej i określamy współczynnikiem sprawności 

przekładni, który jest zawsze mniejszy od jedności i wynosi ok. 0,95. 
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Sprawność przekładni obliczamy wzorem: 

   
  
  

 

gdzie: 

η (ni) – to współczynnik sprawności przekładni, 

P2 – oznacza moc odebraną z wału napędzanego [W], 

P1 – oznacza moc dostarczoną do wału napędzającego [W]. 
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