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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:  
 

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

abaryty, są ciężkie i drogie, stąd ich 
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: 



-
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, 

 
 

stych, skośnych lub krzywoliniowych, 
 

 
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,  
 

 
 

 
 

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 

tkowo 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. 
 
 
 

 
 



 
 
 
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: 

 
 

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),  
 

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

–
maszyna, maszyna–silnik,  
 

-
żenia,  
 

 
 

 
 

bezstopniowej zmiany war-
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,  
 

ć uzyskania zmiany kierunku 
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.  
 



 
-

ciążonych.  
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PYTANIA 
 
1.Wymień elementy koła 
zębatego/pasowego/ 
2.Podaj różnicę pomiędzy przekładnią 
zębatą kątową a wichrowatą 
3.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.  
4.Wymień wady przekładni zębatych 
5. W jaki sposób przekazywany jest 
moment obrotowy z jednego koła na drugie 
w przekładniach ciernych 
6.Zalety przekładni ciernych 

 

 


