
Mechanik pojazdów samochodowych -Podstawy konstrukcji maszyn 

 

Witam uczniów kl. I. w realizacji materiału nauczania mechanik pojazdów 

samochodowych kl. I. Nazywam się Krężel Stefan i będę miał zajęcia z wami z 

przedmiotu –podstawy konstrukcji maszyn na tym kursie . Materiał nauczania  

będzie podany w trzech częściach PKM-nau.1, PKM- nau.2 oraz PKM-nau.3.W 

związku z epidemią koronawirusem jaki panuje w naszym kraju będziemy uczyć 

się na odległość . Życzę Wam dużo satysfakcji i przyjemności z nauki tego 

przedmiotu w przeświadczeniu że przyczynią się one do ułatwienia waszych 

zadań zawodowych w przyszłości. 

Materiały nauczania i pytania do odpowiedzi w chwili obecnej zostaną podane 

na tydzień czasu od 18.05- 22.05 2020r. Terminy do odpowiedzi na pytania 

będą podane w harmonogramie pracy ucznia i w materiałach nauczania. 

Proszę terminowo  przesyłać odpowiedzi na pytania z poszczególnych 

przedmiotów z podanych materiałów nauczania co będzie stanowiło uzyskanie 

zaliczenia. Odpowiedzi proszę przesyłać na adres podany niżej 

 

Krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl 

 

 Materiał nauczania część I PKM-nau.1 

 

-osie i wały/rodzaje, przeznaczenie 

-łożyska ślizgowe 

-łożyska toczne 

 

Pozostały materiał nauczania zostanie podany w terminie póżniejszym. 

Proszę na bieżąco śledzić informację na stronie szkoły mechanik pojazdów 

samochodowych kl. I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA I PODANE SĄ PYTANIA DO 

ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI I/ PKM1-nau.1 

 

mailto:Krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl


Osie i wały. Czopy  

 
 
Rodzaje osi i wałów 

A-prosty 

B-stopniowy 

C-korbowy 

B-stopniowy 

 
Wałem lub osią nazywamy element maszynowy urzeczywistniający 

geometryczną ośobrotu. Na elemencie tym, zwykle ujętym w łożyskach, 

osadzone są ruchomo lub spoczynkowe inne elementy, wykonujące ruch 

obrotowy lub wahadłowy. Za kryterium podziału na osie i wały przyjęto 

obciążenie. Oś obciążona jest głównie momentem gnącym, a także siłami 

ściskającymi i rozciągającymi. Rozróżniać będziemy oś stałą, gdy kierunek 

działania obciążenia jest stały względem niej, w przeciwnym razie 

mówimy o osi ruchomej. Wał służy przede wszystkim do przenoszenia 

momentu obrotowego (skręcającego), ponadto może być obciążony, 

podobnie jak oś, momentem gnącym, siłami ściskającymi i 

rozciągającymi. Wały i osie mogą być gładkie, kształtowe, pełne lub 

drążone, w przekroju prostopadłym do osi - okrągłe lub profilowe, 

całkowite (jednolite) lub składane. Wały mogą mieć ponadto korby lub 

wykorbienia i wówczas nazywamy je korbowymi lub wykorbionymi. Wały 

w dalszym ciągu można dzielić na czynne (napędzające) i bierne 

(napędzane), główne i pomocnicze, w zależności od przeznaczenia - wał 

napędowy, rozrządu, krzywkowy. Małe wymiarowo wały nazywa się 

często wałkami, krótkie osie - sworzniami, ponadto zwyczajowo w 

obrabiarkach, wirówkach i maszynach przędzalniczych niektóre wały 



nazywa sięwrzecionami, w pojazdach niektóre osie - zwrotnicami, a wałki 

- półosiami (wynika to z tradycji, lecz jest niezgodne z przyjętymi 

kryteriami). Należy jeszcze zaznaczyć, że w zależności od liczby podpór 

łożyskowych wały dzielimy na dwupodporowe i wielopodporowe. Na 

osiach i wałach wyróżniamy: czopy, powierzchnie swobodne oraz 

odsadzenia, pierścienie i kołnierze, tworzące zwykle powierzchnie 

oporowe. Zaokrąglenia przy tych powierzchniach nazywamy przejściami. 

Ponadto osie i wały mogą mieć części gwintowane, wielowypusty, rowki 

wpustowe, uzębienia. Czopami nazywamy te powierzchnie osi i wałów, na 

których następuje styk z innymi elementami; jeżeli elementy te względem 

osi lub wału mogą wykonywać ruch, mówimy o czopach ruchowych (np. 

czopy łożyskowe), jeżeli ruch jest niemożliwy, mówimy o czopach 

spoczynkowych (jak w przypadku połączeń). W wałach korbowych i 

wykorbionych wyróżnia się poza wymienionymi częściami: czopy główne, 

korbowe i ramiona korb.  

Dobór materiału na osie i wały powinien być oparty na przesłankach 

technicznych i ekonomicznych. W zależności od przeznaczenia wykonuje 

się je z różnych tworzyw metalowych, głównie jednak ze stali. Stale 

niestopowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia stosowane są do 

wyrobu wałów maszynowych, korbowych i osi poddanych słabym 

obciążeniom. Bardziej odpowiedzialne wały, poddane działaniu większych 

obciążeń, pracujące w podwyższonych temperaturach (do 750 K) 

wykonuje się ze stali wyższej jakości: 35,45 i 55 oraz ze stali stopowej. 

Stale te poddaje się ulepszaniu cieplnemu polegającemu na hartowaniu i 

odpuszczaniu. Wały poddane działaniu silnych obciążeń zmiennych i 

udarowych (wały korbowe kute, składane, wały maszyn roboczych 

ciężkich, pojazdów mechanicznych itp.) wykonuje sięze stali stopowej 

konstrukcyjnej do ulepszania cieplnego: 37HS, 45HN, 45HNMF, 40MF, 

30HGS, 30G2. Stale te charakteryzują się dużą wytrzymałością i 

udarnością 

 

ŁOŻYSKA 

 
Łożyska służą do podtrzymywania osi i wałów oraz przenoszenia obciążeń z 

jednego elementu na drugi. Ze względu na budowę łożyska dzielimy na 

ślizgowe i toczne 

. 

Podział łożysk tocznych 



Łożyska toczne, dzięki zapewnieniu minimalnego tarcia między obracającymi 

się względem siebie częściami mechanizmów, znalazły zastosowanie praktyczne 

we wszystkich gałęziach przemysłu. Różnorodność konstrukcji węzłów 

i warunków pracy oraz związanych z tym wymagań stawianych przed łożyskami 

tocznymi sprawiła, że powstało wiele zróżnicowanych konstrukcji łożysk 

tocznych. Łożyska toczne dzieli się na dwie zasadnicze grupy: 

 łożyska poprzeczne, 

 łożyska wzdłużne. 

Podział ten wynika z kierunku, w jakim łożysko ma zdolność przejmowania 

obciążeń. W rzeczywistości znaczna liczba łożysk może przenosić oba rodzaje 

obciążeń, dlatego podział łożysk na poprzeczne i wzdłużne jest dokonany 

w zależności od teoretycznego kąta działania łożyska α, a mianowicie: 

0° ≤ α ≤ 45°– łożyska poprzeczne, 

45° < α ≤ 90°– łożyska wzdłużne. 

Łożysko toczne składa się z pierścienia zewnętrznego, pierścienia 

wewnętrznego oraz elementów tocznych osadzonych w koszyczku. Pierścienie 

wewnętrzne i zewnętrzne mają odpowiednio ukształtowane rowki zwane 

bieżniami po których poruszają się elementy toczne. 



 

  

 

Charakterystyka łożysk tocznych. 

 Łożyska toczne wykonywane są w 4 klasach dokładności. Klasa 

dokładności określa tolerancje wymiarów głównych oraz dokładność 

obrotu pierścienia. Klasą normalną, nie zaznaczaną w oznaczeniu łożyska, 

jest klasa PO. Podwyższone klasy dokładności łożysk mają oznaczenie P6 

( dokładność wysoka), P5, P4 ( dokładność precyzyjna). Łożyska 

charakteryzujące się podwyższoną klasą dokładności są droższe, gdyż 

wykonuje się je według specjalnych technologii. W ogólnej budowie 

maszyn stosowane sąłożyska o dokładności normalnej. Typizowane 

łożyska toczne podzielone są na 3 grupy według zastosowania. Łożyska 



należące do grupy 1 o normalnej dokładności są najbardziej 

rozpowszechnione, mogą byćstosowane bez ograniczeń. Łożyska grupy 2 

są mniej rozpowszechnione. Na ich stosowanie wymagana jest zgoda 

Centralnego Biura Konstrukcji Łożysk Tocznych. Łożyska grupy 3 mogą 

być stosowane w specjalnie uzasadnionych przypadkach. W opracowaniu 

zawarte są wyciągi łożysk tocznych najczęściej spotykanych w 

projektowanych ćwiczeniach.  

 

Łożyska kulkowe zwykłe Łożyska kulkowe zwykłe mogą przenosić 

obciążenia poprzeczne i stosunkowo niewielkie obciążenia wzdłużne. 

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe sąnajtańszymi łożyskami 

tocznymi, dlatego też w każdym przypadku należy rozważyćmożliwość 

zastosowania tych łożysk. Wadąłożysk kulkowych zwykłych jest ich mała 

sztywność oraz stosunkowo mała obciążalność. Łożyska te stosowane są w 

węzłach o stosunkowo lekkich warunkach pracy przy małych 

wymaganiach dokładności ustalenia położenia osiowego, sztywnych 

wałach. Przeciążenie wału w łożysku kulkowym zwykłym może wywołać 

znaczny wzrost temperatury, szczególnie koszyka, doprowadzając do 

zniszczenia łożyska. Koszyki łożysk kulkowych zwykłych najczęściej są 

tłoczone z blachy.  

 
 

 

 

Łożyska walcowe Łożyska walcowe sąłożyskami przeznaczonymi do 

przenoszenia tylko obciążeń poprzecznych. Łożyska walcowe posiadające 

pierścienie z obrzeżami mogą przenosić nieznacznie przypadkowe 

obciążenia wzdłużne. 



Łożyska igiełkowe Wałeczki o względnej długości l/d > 2,5 nazywane są 

igiełkami. Mała średnica wałeczków pozwala zwiększyć liczbę elementów 

tocznych oraz zmniejszyć wymiary poprzeczne łożyska. Łożyska 

igiełkowe mogą jedynie przenosić obciążenia poprzeczne. Łożyska 

igiełkowe nie ustalają wału osiowo. Wymiary węzła łożyskowego można 

zmniejszyć stosując łożyska igiełkowe bez pierścienia wewnętrznego bądź 

złożenie igiełkowe. Funkcją pierścieni łożyskowych w takich przypadkach 

spełniają powierzchnie wału lub elementu łożyskowego. Powierzchnie te 

powinny mieć wysoką twardość (nie mniej niż 60 HRC), małą 

chropowatość, małe błędy owalności oraz stożkowatości (mieszczące się w 

1/4 pola tolerancji). Zalecenie dla normalnych warunków pracy tolerancje 

wałka i oprawy – h5, G6. Łożyska igiełkowe stosowane są w przegubach 

sprzęgieł, mechanizmach korbowych, w łożyskowaniu dźwigni. 

 

Zalety łożysk tocznych 

Zarówno zalety łożysk, jak i wady przedstawiane są w stosunku do modeli 

ślizgowych. I tym samym, jeśli chodzi o plusy, łożyska toczne 

charakteryzują się: 

 niskimi oporami tarcia, które są w mniejszym stopniu zależne od 

obrotowej prędkości 

 brak niestabilności ruchu, szczególnie podczas małych prędkościach 

 nie wymagają dużej ilości smaru, a do tego z reguły są to modele 

bezobsługowe 

 produkują znacznie mniejsze ilości ciepła 

 materiał wału nie wpływa w żaden sposób na trwałość i działanie 

łożyska 

Wady łożysk tocznych 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, łożyska toczne nie są pozbawione wad. 

Do minusów zalicza się przede wszystkim: 

 wysokojakościową stal stosowaną w elementach tocznych, przez co 

łożysko będąc wrażliwym na obciążenie udarowe, szybciej pęka. 

Dlatego podczas montażu i pracy łożyska należy usunąć bądź jak 

najbardziej zminimalizować występowanie obciążenia impulsowego 

 zanieczyszczenia wszelkiego rodzaju z łatwością mogą przenikać do 

wnętrza łożyska, dlatego należy stosować efektywne uszczelnienia 

 przez cały okres pracy łożyska ważne jest, aby środek smarny 

pozostawał w 100% czysty. Zanieczyszczenia oleju lub smaru 

plastycznego obniża poziom trwałości mechanizmu 

 mogą przyczyniać się do powstawania drań mechanicznych 

https://zaopatrzenie24.pl/lozyska/lozyska-kulkowe


 przy wysokich obrotach mogą generować także znaczne obciążenia 

dynamiczne, dlatego zawsze warto sprawdzić w danym katalogu, 

jaka jest graniczna prędkość obrotowa interesującego nas modelu 

 

 

 

 

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE 

 
Łożysko ślizgowe tworzy zwykle tulejka wciśnięta w korpus maszyny. Łożyska 

ślizgowe dzielimy na : 

Dzielone- składa się z korpusu ,pokrywy i śrub łączących i dwóch półpanewek 

Niedzielone - tulejka 

 

Łożyska ślizgowe : 

* zalety 

- brak elementów tocznych, 

- łożyska wykonane z materiałów samosmarownych, 

- brak konieczności dodatkowego smarowania ( z pewnymi wyjątkami), 

- odporność na zabrudzenia, 

- duża żywotność 

- możliwość przenoszenia bardzo dużych obciążeń 

- cichobieżność 

- mniejsza dokładność montażu od łożysk tocznych 

 

*wady 

- w większości przypadków do zastosowania przy niskich prędkościach 

liniowych lub obrotowych, 

- duże opory tarcia przy rozruchu 

- duża wrażliwość na warunki smarowania 

- duże wymiary wzdłużne 

- kłoptliwa naprawa 

- brak tłumienia drgań i przenoszenie ich na korpusy maszyn 

 

PYTANIA 
 

1.Do czego służą osie i wały. 

2.Co to są czopy wałów 

3.Rodzaje osi i wałów. 

4.Do czego służą łożyska. 

5.Z jakich elementów składa się łożysko toczne. 



6 Zalety łożysk tocznych. 

7.Zalety łożysk ślizgowych. 

8.Podaj przykład łożyska  ślizgowego niedzielonego. 

 

Odpowiedzi należy przesłać na 

Krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl do dnia 22.05.2020r.  
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