
Witam uczniów w zawodzie OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH  KL.I 
W części II PKM2A będzie obowiązywał materiał nauczania podany niżej. 

Tematy zajęć: 

1.Rodzaje, charakterystyka ,zastosowania sprzęgieł 

2.Rodzaje ,charakterystyka hamulców 

3.Rodzajie, przeznaczenie przekładni mechanicznych 

4 Budowa ,charakterystyka przekładni zębatych, cięgnowych, ciernych. 

5.Budowa i działanie mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego 

6.Połączenia mechaniczne części maszyn/rozłączne i nierozłączne/ 

 

 

 

Podam Wam materiał nauczania z tematów: 

1.Rodzaje, charakterystyka ,zastosowania sprzęgieł 

2.Rodzaje ,charakterystyka hamulców 

3.Rodzaje, przeznaczenie przekładni mechanicznych 

4 Budowa ,charakterystyka przekładni zębatych, cięgnowych, ciernych. 

5.Budowa i działanie mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego. 

 

Pozostały temat 6, proszę opracować samemu .Literatura-Maszynoznawstwo autor Lech 

Bożenko.Technologia ogólna autor Aleksander Górecki lub skorzystać z internetu. 

http:/pl.wikipedia.org./wiki/Połączenia mechaniczne 
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MATERIAŁ NAUCZANIA ORAZ  PODANE PYTANIA DO ODPOWIEDZI Z 

PRZEDMIOTU Z CZĘŚCI II PKM2A 

 

Rodzaje, charakterystyka i zastosowanie sprzęgieł  
Sprzęgło to podzespół konstrukcyjny służący do łączenia wałów i przekazywania momentu 
obrotowego z wału czynnego (napędzającego) na wał bierny (napędzany) bez zmiany 
kierunku ruchu obrotowego. Sprzęgło składa się z członu czynnego, członu bier-nego i 
łącznika.  
Człon to zespół elementów sprzęgła osadzony na wale czynnym lub biernym, łącznik 
natomiast to części (np. kołki, śruby, wpusty) lub czynnik (np. ciecz) przekazują-ce moment 
obrotowy z członu czynnego na człon bierny.  
Rysunek 2.1. Układ napędowy samochodu z napędem na tylne koła  
  

Poza podstawową funkcją (przeniesienie momentu obrotowego) niektóre sprzę-gła mogą 
spełniać także inne zadania, np.:  
 

 
 

zecz-nych 
lub kątowych) w czasie eksploatacji,  
 

 
 



 
 

-
zanych ze zmianą prędkości obrotowej.  
 
Istnieją również sprzęgła umożliwiające połączenie wałów ustawionych pod kątem, a nawet 
ułożonych równolegle oraz takie, które działają samoczynnie (np. przy zmianie kierunku 
ruchu obrotowego albo przy wzroście momentu obrotowego).  
Ze względu na zasadę działania wyróżnia się sprzęgła: mechaniczne, hydraulicz-ne, 
magnetyczne i elektromagnetyczne, jednak największe znaczenie w budowie maszyn mają 
sprzęgła mechaniczne.   
 

PODZIAŁ SPRZĘGIEŁ 
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Produkcją sprzęgieł (podobnie jak łożysk tocznych) zajmują się wyspecjalizowa-ne zakłady. 
Większość sprzęgieł podlega normalizacji – parametry ich budowy są poda-ne w Polskich 
Normach. Niektóre rodzaje sprzęgieł stosuje się w węższym zakresie, są więc one 
produkowane według rozwiązań ustalanych przez zakłady wytwórcze w uzgodnieniu z 
odbiorcami. Parametry takich sprzęgieł podaje się w katalogach wytwór-ców.  
Dwie zasady doboru sprzęgła:  
 
1. określenie rodzaju sprzęgła przez sprecyzowanie zadań, do jakich ma ono służyć,  
 
2. wybór wymiarów sprzęgła – zależnie od wielkości przenoszonego momentu obroto-wego 
(obliczonego na podstawie mocy i prędkości obrotowej) – z katalogów sprzę-gieł 
znormalizowanych lub z odpowiednich zestawień producentów sprzęgieł niety-powych.  
 
W czasie pracy sprzęgło może podlegać przeciążeniom, co uwzględnia się przy ustalaniu 
wartości momentu obrotowego przez wprowadzenie doświadczalnie ustalo-nego 
współczynnika przeciążenia k:  
 

Sprzęgła nierozłączne  
Sprzęgła nierozłączne to takie, w których człony: czynny i bierny są połączone trwale, tzn. 
nie można ich rozłączać w czasie pracy. Ten rodzaj sprzęgieł jest używany wtedy, gdy 
rozłączanie członów jest konieczne z powodu remontu lub demontażu ma-szyny.  

Sprzęgła sztywne  
Sprzęgła sztywne wymagają zachowania dokładnej współosiowości łączonych wałów.  
Sprzęgło tulejowe jest najprostszym rodzajem sprzęgła. Tuleja jest jednocześnie członem 
czynnym i biernym, ponieważ jest osadzona na obu łączonych wałach. Łączni-kami mogą 
być kołki, wpusty lub kliny. Stosuje się także połączenia skurczowe tulei z wałem.  
Podczas konstruowania sprzęgła tulejowego przyjmuje się orientacyjne wymiary tulei: 
długość – L = 3d oraz średnicę zewnętrzną tulei – D = 2d (d – średnica wału). Obli-czenia 
sprzęgła tulejowego prowadzą do ustalenia wymiarów łącznika na podstawie warunków 
wytrzymałościowych.  
. Sprzęgło tulejowe kołkowe  
 

 
 

Jeżeli łącznikami są kołki, to obliczenia wykonuje się z warunku na ścinanie, na-tomiast 
jeżeli łącznikami są wpusty lub kliny – ze względu na naciski powierzchniowe.   
Wadą sprzęgieł tulejowych jest m.in. konieczność uwzględnienia znacznych prze-sunięć 
osiowych tulei lub wału podczas montażu i demontażu sprzęgła.  



Sprzęgło łubkowe składa się z dwóch łubków, które są zaciskane na wałach za pomocą 
śrub. Sprzęgło przenosi moment obrotowy dzięki tarciu między łubkami a wa-łem. Wpusty 
służą do osadzania sprzęgła na wałach oraz dodatkowo zabezpieczają  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



przed poślizgiem przy chwilowych przeciążeniach. Wymiary i parametry sprzęgieł łub-
kowych dobiera się zgodnie z polską normą. Na podstawie obliczeń należy wybrać mate-riał 
na śruby, których liczbaa i rozstawienie są również określone przez normy.  
Sprzęgła łubkowe stosuje się do łączenia wałów o średnicach 25÷140 mm. Łubki odlewane 
są z żeliwa lub staliwa, a masa sprzęgła wynosi 3÷100 kg.  
Zaletą sprzęgieł łubkowych jest łatwość ich montażu i demontażu. Do wad zalicza się: 
znaczne wymiary, dużą masę oraz problemy z wyrównoważeniem sprzęgła. Z tego powodu 
ich zastosowanie jest ograniczone do napędów wolnobieżnych.  
 Sprzęgła łubkowe  
  

Sprzęgło kołnierzowe składa się z dwóch tarcz złączonych śrubami. Wymiary tych 
sprzęgieł są znormalizowane. Tarcze osadza się na wałach najczęściej za pomocą wpustów. 
Współosiowość ustawienia członów sprzęgła zapewniają wytoczenia środku-jące na 
płaszczyznach czołowych.  
Sprzęgła tego rodzaju stosuje się do łączenia wałów o średnicach 25÷200 mm; zakres 
przenoszonych momentów obrotowych mieści się w przedziale 320 Nm÷60 kNm.  
Dobór sprzęgieł kołnierzowych polega na ustaleniu podstawowych parametrów 
określonych w normie, a następnie wyborze materiału śrub łączących ze względu na 
rozciąganie. Demontaż tego typu sprzęgieł wymaga rozsunięcia tarcz.  
Sprzęgła kołnierzowe  
 
 
 
 
 
 
 

 



Sprzęgła samonastawne  
Sprzęgła samonastawne umożliwiają łączenie wałów i przenoszenie momentu obrotowego, 
gdy osie wałów nie pokrywają się lub gdy podczas pracy pojawią się prze-sunięcia osiowe 
jednego z wałów. Niewspółosiowość wałów może być skutkiem zarów-no błędów 
montażowych, jak i odkształceń w czasie pracy.  
. Przemieszczenia osi wałów: a) poprzeczne, b) wzdłużne, c) kątowe  
 

Sprzęgło kłowe pozwala na przesunięcia wzdłużne osi wałów w granicach luzu osiowego. 
PPrzemieszczenia tego rodzaju są najczęściej skutkiem odkształceń cieplnych. Łącznikiem w 
tym sprzęgle są kły na powierzchniach czołowych tarcz sprzęgłowych. Tarcze są osadzone 
na wałach za pomocą wpustów. Wymiary i liczba kłów wynikają z warunków 
technologicznych i wytrzymałościowych. Środkowanie tarcz zapewnia tuleja środkująca.  
. Sprzęgła kłowe  
 

Sprzęgło Oldhama dopuszcza przesunięcia poprzeczne oraz odchylenia kątowe. Tarcze 
sprzęgłowe osadzone są na wałach, a łącznikiem jest osobna tarcza współpracu-jąca z kłami 
obu tarcz. Kły mogą mieć kształt prosty lub ewolwentowy.  
Znormalizowane sprzęgła Oldhama stosowane są do wałów o średnicach 4÷120 mm i mogą 
przenosić momenty obrotowe w granicach 650÷8000 Nm. Wadą tych sprzę-gieł jest 
konieczność pracy przy niewielkich prędkościach obrotowych: dla małych sprzęgieł nmax = 
200 obr/min, a dla największych nmax = 130 obr/min.  
 Sprzęgła Oldhama  
 

 
 
 
 
 

 



Sprzęgło zębate umożliwia przenoszenie momentu obrotowego przy przesunię-ciach 
osiowych, poprzecznych i kątowych. Sprzęgła te są dobierane z katalogów produ-centów. 
Stosuje się je do łączenia wałów o średnicach 20÷280 mm przy przenoszonych momentach 
obrotowych od 630 Nm do 160 Nm. Sprzęgła zębate zapewniają przenosze-nie dużych 
obciążeń oraz pracę przy znacznych prędkościach obrotowych, które wyno-szą dla małych 
sprzęgieł do 3000 obr/min, a dla dużych – do 500 obr/min.  
. Sprzęgła zębate  
 

Sprzęgło łańcuchowe umożliwia przesunięcia wałów wzdłuż osi w granicach luzu 
występującego na szerokości zastosowanego łańcucha. Jest zbudowane z dwóch tarcz z 
naciętymi zębami o zazębieniu zewnętrznym. Tarcze są połączone ze sobą łańcu-chem 
drabinkowym. Wymiary i liczbę zębów oraz rodzaj łańcucha ustala się podobnie jak dla 
przekładni łańcuchowych.  
. Sprzęgło łańcuchowe  
  

Sprzęgło kulkowe umożliwia przesunięcie wałów wzdłuż osi w granicach luzu 
występującego w obudowie sprzęgła. Sprzęgło to jest zbudowane z dwóch tarcz, które mogą 
się przetaczać po kulkach wewnątrz specjalnie zbudowanej obudowy.  
Rysunek 2.12. Sprzęgła kulkowe  
 

 
 
 
 

 



 



 
 

. Sprzęgła przegubowe  
 Elementy pojedynczego sprzęgła przegubowego to widełki, krzyż, łożyska 
W przypadku sprzęgieł z jednym przegubem wał napędzany obraca się ze zmien-ną 
prędkością kątową, co jest dopuszczalne w mechanizmach podrzędnych. Stałą pręd-kość 
kątową obu wałów można uzyskać po zastosowaniu sprzęgła o dwóch przegubach i wałku 
pośrednim. Jednak kąty nachylenia wałów muszą być wówczas jednakowe, a wi-dełki wału 
pośredniego leżeć w jednej płaszczyźnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



Sprzęgła podatne  
Zasadniczą częścią tych sprzęgieł jest łącznik w formie podatnego elementu sprę-żystego. 
Jego zadaniem jest zapewnienie chwilowego obrotu wału biernego względem wału 
czynnego. Podatność łącznika sprzęgła jest wykorzystywana do zmniejszenia wpływu 
obciążeń dynamicznych na pracę napędu, np. podczas rozruchu, łagodzenia drgań, poprawy 
równomierności przenoszenia momentu obrotowego.  
Materiałem najczęściej stosowanym do produkcji łączników w sprzęgłach podat-nych jest 
guma, a w sprzęgłach zbudowanych tylko z metalu – wkładki odkształcalne ze stali 
sprężynowej (sprężyny o różnych kształtach).  
Sprzęgło oponowe (kabłąkowe) składa się z dwóch tulei z przyspawanymi do nich 
tarczami oraz dwóch pierścieni. Łącznikiem jest pasek taśmy gumowej wygiętej w kształcie 
kabłąka i przymocowanej do tarcz za pomocą pierścieni przykręconych śru-bami. Średnice 
zewnętrzne tego typu sprzęgieł wynoszą 180÷350 mm, a maksymalny moment to 250÷3000 
Nm – zależnie od wielkości sprzęgła.  
  
Sprzęgło palcowe (tulejowe wkładkowe) konstrukcyjnie jest podobne do sprzęgła 
kołnierzowego, różnica polega na tym, że na śruby łączące tarcze nałożone są gumowe 
tuleje. Główne parametry tych sprzęgieł można znaleźć w katalogach wytwór-ców. Sprzęgła 
palcowe mogą łączyć wały o średnicach 1÷280 mm i przenosić momenty obrotowe w 
zakresie od 55 Nm do 80 kNm.  
Rysunek 2.17. Sprzęgła palcowe  
 
 

Sprzęgła sterowane  
Sprzęgła sterowane wyposażone są w takie mechanizmy, dzięki którym pracow-nik 
obsługujący urządzenie może łączyć lub rozłączać człony sprzęgła (w czasie spo-czynku 
albo w ruchu).  
Sprzęgła przełączalne synchronicznie  
W sprzęgłach przełączalnych synchronicznie przełączanie następuje tylko przy równych lub 
zbliżonych prędkościach kątowych członów: czynnego i biernego. Sprzęgła te są również 
nazywane sprzęgłami rozłączalnymi kształtowymi, ponieważ najczęściej funkcję łącznika 
pełnią kły lub zęby, czyli elementy kształtowe. 11  
 
 

 
 

Sprzęgło zębate 



Sprzęgło kłowe włączalne w czasie spoczynku jest wykonane podobnie jak sprzęgła 
samonastawne kłowe. Różnica polega na zastosowaniu mechanizmu umożli-wiającego 
przesuw poosiowy jednej z tarcz w celu rozłączenia sprzęgła. Kształt kłów może być różny; 
sfazowany lub zaokrąglony, co ułatwia połączenie tarcz. Obecnie sprzę-gła te są rzadko 
stosowane, ponieważ są wypierane przez wygodniejsze w obsłudze sprzęgła włączalne w 
czasie ruchu.  
Rysunek 2.19. Sprzęgła przełączalne synchronicznie: a) kłowe, b) zębate  
Źródło: K. Grzelak, J. Telega, J. Torzewski, Podstawy konstrukcji maszyn, WSiP, Warszawa 2013.  

Sprzęgło zębate zbudowane jest z dwóch tarcz z naciętymi zębami, przy czym jedna ma 
uzębienie wewnętrzne, a druga zewnętrzne. Ponadto jedna z tarcz jest rucho-ma, co 
umożliwia rozłączanie sprzęgła. Krawędzie zębów są fazowane lub zaokrąglane, a 
dodatkowo co drugi ząb jest skracany, aby zęby jednej tarczy trafiły w luki międzyzębne 
drugiej. Stosuje się także synchronizatory, których zadaniem jest wyrównanie prędkości 
obrotowych członów za pomocą ciernego elementu stożkowego, co umożliwia przełą-czenie 
sprzęgła także w czasie pracy (przy niewielkich prędkościach obrotowych).  
Sprzęgła przełączalne asynchronicznie  
Sprzęgła przełączalne asynchronicznie przekazują moment obrotowy w wyniku działania sił 
tarcia, co pozwala na przełączanie obu członów przy różnych prędkościach obrotowych, 
nawet wtedy gdy człon bierny jest nieruchomy. Niezbędnym warunkiem prawidłowego 
działania sprzęgła jest wywarcie odpowiedniej siły dociskającej człony do siebie.  
W czasie od włączenia do osiągnięcia pełnej synchronizacji prędkości między 
powierzchniami ciernymi występują poślizgi, wskutek czego sprzęgło silnie się nagrze-wa a 
powierzchnie cierne się zużywają. Należy więc w taki sposób konstruować sprzę-gło, aby 
czas rozruchu był jak najkrótszy.  
Sprzęgła cierne w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego różnią się kierun-kiem i 
sposobem docisku oraz kształtem, liczbą i materiałem powierzchni ciernych. Sto-suje się 
sprzęgła cierne tarczowe, wielopłytkowe i stożkowe, przełączalne mechanicznie, 
pneumatycznie, hydraulicznie i elektromagnetycznie. 1 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Sprzęgło cierne tarczowe składa się z dwóch tarcz, 
z których jedna jest na stałe osadzona na wale, a 
druga przesuwa się wzdłuż osi. Moment tarcia, który 
powstaje po dociśnięciu tarczy stałej do przesuwnej 
z siłą wzdłużną Fw, musi być co najmniej równy 
maksymalnemu momentowi obrotowemu, jaki może 
przenieść sprzęgło  

 

Hamulce 
 
 Hamulcem nazywamy urządzenie służące do zatrzymywania, zwalniania lub regulacji 
prędkości obracających się części maszyn. W budowie maszyn stosuje się najczęściej 
hamulce cierne. Hamulce te działają na podobnej zasadzie jak sprzęgła cierne, lecz 
działanie ich jest odwrotne. Zadaniem sprzęgieł ciernych jest nadanie ruchu obrotowego 
członowi biernemu przez cierne sprzęgnięcie go z obracającym się członem czynnym, 
natomiast zadaniem hamulców jest zatrzymanie części czynnej hamulca przez 
sprzęgnięcie jej z częścią nieruchomą, z reguły związaną z korpusem maszyny. Zależnie 
od rodzaju mechanizmu włączającego i wyłączającego rozróżnia się hamulce cierne 
mechaniczneoraz — rzadziej stosowane — hydrauliczne,pneumatyczne i 
elektromagnetyczne. Do podstawowych odmian hamulców ciernych mechanicznych 
zalicza się hamulce tarczowe-stożkowe i wielopłytkowe, klockowe (szczękowe) oraz 
cięgnowe (taśmowe). Ze względu na charakter pracy hamulce dzieli się na: luzowe i 
zaciskowe. Hamulce luzowe są stale zaciśnięte na bębnie hamulcowym (tarczy hamulca) 
i luzowane przed uruchomieniem maszyny. Hamulce luzowe są stosowane m.in. w 
mechanizmach podnoszenia suwnic oraz jako hamulce bezpieczeństwa w kolejnictwie. 
Hamulce zaciskowe są stale swobodne, tzn. części stała i ruchoma są odłączone i 
współpracują ze sobą tylko w czasie hamowania. Przykładem hamulców zaciskowych 
mogą być hamulce nożne w samochodach, hamulce maszynowe. W przemyśle 
maszynowym najczęściej są stosowane hamulce klockowe i cięgnowe. 
Hamulce cięgnowe 
Hamulce cięgnowe dzielimy na: zwykłe, różnicowe i sumowe (rys. 35.). W porównaniu z 
hamulcami klockowymi mają one większą skuteczność hamowania i dlatego mogą 
byćusytuowane na wałach, na których występują większe momenty obrotowe. 
 
Hamulce szczękowe to hamulce zaciskowe, w których szczęki są stale odsunięte od bębna 
pod wpływem działania sprężyn. Hamowanie ruchu obrotowego bębna wyni-ka z działania 
sił włączających na swobodne końce szczęk, co powoduje dociśnięcie szczęk do bębna. 
 
Hamulce tarczowe są powszechnie stosowane w samochodach, motocyklach, a nawet w 
rowerach, ponieważ umożliwiają szybkie zatrzymanie wału z osadzoną na nim tarczą. 
Stosowane są także w obrabiarkach, m.in. jako hamulec do szybkiego zatrzymy-wania 
wrzeciona obrabiarki. Stosuje się również różne odmiany konstrukcyjne tych ha-mulców, 
m.in. tarczowe płaskie, stożkowe i wielopłytkowe.  
Konstrukcję hamulców tarczowych cechuje zwarta budowa i dlatego są one coraz częściej 
stosowane. Kolejne zalety to możliwość szybkiego zatrzymania tarczy oraz ła-twe 
odprowadzanie ciepła dzięki zastosowaniu tarcz wentylowanych. 
Hamulec cięgnowy 
1.Bęben 
2.Taśma stalowa 



 
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:  
 

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

stosowanie jest nieopłacalne,  
 

-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). 

 
 
 

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: 

bach daszkowych, z uzębie-
niem wewnętrznym, zębatka (wycinek koła walcowego o nieskończenie dużej średni-
cy); 

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: 

-
śnych lub daszkowych, 

owe, 
 

 
 

 
W normach ujęte są określenia i symbole dla różnych przekładni. 
 

W zależności od wzajemnego położenia osi współpracujących kół 
przekładnie zębate dzielą się na:  
 

– osie kół są równoległe (przekładnie walcowe z przekładnią ślimakową),  
 

– osie kół przecinają się (przekładnie stożkowe z przekładnią pierścieniową),  
 

– osie kół nie przecinają się i nie leżą w jednej płaszczyźnie (przekładnie 
ślimakowe).  
 

. Zalety i wady przekładni zębatych  
 
Zalety  Wady  
 
 

 
 

 
 

 
 

niewielkie naciski na wały i łożyska,  
 

ć działania.  
 

 
 

wyższe koszty wykonania ze względu na 
dużą dokładność powierzchni 
współpracujących,  
 

 
 

 
 

 
 

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 



 
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). 
 

 
 
 
 
 
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 

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. 
 
 
 

 
 



 
 
 
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: 

 
ńcuchowe. 

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). 



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),  
 

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

(do 50 m/s w przekładniach pasowych i do 
15 m/s - w łańcuchowych),  
 

–
maszyna, maszyna–silnik,  
 

-
żenia,  
 

atwa eksploatacja,  
 

 
 

-
tości przełożenia (wariatory pasowe).  
 

 
 
 
Przekładnie pasowe z pasem 
płaskim mogą pracować w układzie osi 
wichro-watych oraz w tradycyjnym 
układzie osi równoległych.  
.Rodzaje przekładni pasowych z pasem 
płaskim: a,  otwarte, c półskrzyżowane,    b 
skrzyżowane. 
 
 
 

 
 

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

poślizgu, opadanie cięgna),  
 

możliwa tylko w przypadku stosowania 
metalowego łańcucha),  
 

-
ce z napięcia wstępnego,  
 

-cia 
cięgna.  
 



 
 
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. 
 
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). 
 

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). 
 

Zalety przekładni ciernych .  
Zalety  Wady  
 
 

 
 

 
 

płynność pracy zwłaszcza przy niewiel-
kich obciążeniach i dużych prędko-ściach 
obrotowych,  
 

obrotów (nawrotność),  

 
 

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

-
łożenia ze względu na występowanie 
poślizgu.  
 



 
owania przekładni od-

ciążonych. 
 

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. 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 

Mechanizm korbowy 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 krzywk  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanizm jarzmowy 
 



 

 
 
 
 
 
PYTANIA, NA KTÓRE TRZEBA UDZIELIĆ 
ODPOWIEDZI DO DNIA 04.06.2020R. NA 
KONTAKT Z NAUCZYCIELEM 
krezel.stefan@ckzkluczbork.edu.pl 
 
PYTANIA 
1.Jakie zadania spełniają sprzęgła. 
2.Podaj różnicę pomiędzy sprzęgłem 
sterowanym synchronicznym a 
asynchronicznym 
3.Podaj przykład sprzęgła synchronicznego  
4.Na jakiej zasadzie działa sprzęgło 
asynchroniczne cierne 
5.W jaki sposób działają hamulce 
szczękowe 
6.Wymień elementy koła 
zębatego/pasowego/ 
7.Podaj różnicę pomiędzy przekładnią 
kątową a wichrowatą 
8.Podaj przykład przekładni zębatej kiedy 
wał napędzany jest usytuowany w 
stosunku do wału napędzającego pod 
kątem 90 stopni a osie tych wałów 
wzajemnie się przecinają.  
9.Wymień wady przekładni zębatych 



10 W jaki sposób przekazywany jest 
moment obrotowy z jednego koła na drugie 
w przekładniach ciernych 
11.Na czym polega spawanie elektryczne 
12.Podaj dwa przykłady elektrody 
nietopliwej 
13.Z czego składa się spoina 
14.Na czym polega zgrzewanie elektryczne 
oporowe 
15,Na czym polega wykonanie połączenia 
wpustowego. 

 

 


