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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU 

Przekładnie mechaniczne są zwykle mechanizmami kołowymi 

przeznaczonymi do przeniesienia napędu od wału silnika 

wykonującego ruch obrotowy do członu napędowego maszyny 

roboczej, mechanizmu wykonawczego lub wprost członu roboczego 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU 

Przekładnie mechaniczne są zwykle mechanizmami kołowymi 

przeznaczonymi do przeniesienia napędu od wału silnika 

wykonującego ruch obrotowy do członu napędowego maszyny 

roboczej, mechanizmu wykonawczego lub wprost członu roboczego 

 

 

 

 

gdzie:  

a, b - człony ruchome;  

a - napędzający (czynny) ,  

b - napędzany (bierny) 

Szczególny przypadek pracy przekładni 

stanowi sytuacja, w której prędkość na 

wejściu jest równa prędkości na wyjściu. 

Znajduje to zastosowanie, gdy chodzi tylko 

o zmianę kierunku wektora prędkości 

lub siły (momentu).  

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Przełożenie kierunkowe iab przyjmujemy  za  ujemne iab<0 , jeżeli 

zwroty prędkości kątowych członu a i członu b są przeciwne.   

Jest to przekładnia o zazębieniu zewnętrznym  
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Przełożenie kierunkowe iab przyjmujemy  za  dodatnie iab>0 , jeżeli 

zwroty prędkości kątowych członu a i członu b są zgodne.   

Jest to przekładnia o zazębieniu wewnętrznym  

 

 

 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

5 

1 

1 

5 gdzie:  

a, b - człony ruchome;  

a - napędzający (czynny), 

b - napędzany (bierny) 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 
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Oczywistym jest, że koła 

zębate mogą ze sobą 

współpracować, kiedy 

mają ten sam moduł m 

PRZEKŁADNIE ZĘBATE 

Zęby o różnych wartościach modułów. 

CIAG ZNORMALIZOWANYCH MODULOW NOMINALNYCH m , [mm] 

wg PN-78/M-88502 

moduly zaznaczone na czerwono sa uprzywilejowane 

PRZEKŁADNIE ZĘBATE 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Stożkowa 

Pasowa 

Ślimakowa 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 
Obiegowa (planetarna) 

Przekładnie obiegowe w odróżnieniu od przekładni zwykłych cechują się tym, 

że środki niektórych kół zwanych dalej satelitami poruszają się po torach 

kołowych wokół osi geometrycznej przekładni z tym, że środki tych torów leżą 

w geometrycznej osi przekładni.  

Koła przekładni, których środki leżą w osi przekładni nazywane są kołami 

centralnymi natomiast człon, na którym osadzone są satelity nazywa się 

jarzmem 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Listwy zębate 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Listwy zębate 



02.04.2017 

7 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Listwy zębate 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - PRZEKŁADNIE 

Przekładnia o bezstopniowym przełożeniu to wariator.  

KLASYFIKACJA PRZEKŁADNI CIERNYCH 

(A) o przełożeniu stałym 

walcowa walcowa 

wewnętrzna 

walcowa z 

rowkami 

klinowymi 
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walcowa 

planetarna 

walcowa 

nawrotna 
Stożkowa 

(kątowa) 

(B) o przełożeniu zmiennym (bezstopniowym) 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

Przekładnie pasowe 

Do przekładni cięgnowych zalicza się przekładnie zębate, liniowe i 

łańcuchowe. W przekładniach tych współpraca pomiędzy członem 

napędzającym i napędzanym odbywa się przez cięgno. Tym 

sposobem człony przekładni mogą być oddalone od siebie. 

Rozwiązanie takie zapewnia dobrą elastyczność w zakresie 

geometrii przekładni. 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

Przekładnia pasowa 

Jej zaletą jest przede wszystkim cicha praca. Dzięki przekładni 

pasowej zyskuje się możliwość przenoszenia mocy na znaczne 

odległości. Istotna pozostaje przy tym odporność na niewielkie braki 

we współosiowości wałów. Na uwagę zasługuje również zdolność 

do łagodzenia gwałtownych zmian obciążenia oraz tłumienie drgań. 

Przekładnie pasowe są proste w budowie, tanie oraz łatwe w 

obsłudze. Ich zaletą jest także możliwość rozdziału mocy, a co za 

tym idzie – przenoszenia napędu z jednego wału na inne. 

Uwzględniając koła z wieloma rowkami o różnych średnicach, 

zyskuje się łatwą zmianę przełożenia. 

 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

Przekładnia pasowa 

Przy wyborze pasa należy wziąć pod uwagę moc napędu, obroty, 

przełożenie, przeznaczenie, otoczenie (zapylenie czy płyny, które 

mogą mieć styczność z pasem) oraz ułożenie napędu 

(poziome/pionowe). Równie ważne są odległości międzyosiowe, 

średnice kół, moment rozruchowy, a także liczba włączeń oraz czas 

i charakterystyka pracy. 

 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

SKF zał.4 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

http://e-katalog.cx.pl 

INNE… 

Do przekształcenia równomiernego ruchu obrotowego na 

nierównomierny ruch obrotowy przerywany, wahadłowy, 

posuwisto-zwrotny lub na odwrót, służą wszelkiego 

rodzajumechanizmy dźwigniowe, krzywkowe, korbowo-

tłokowe, itp. 

Mechanizm maltański – 

mechanizm zamieniający 

ciągły ruch obrotowy 

członu napędzającego w 

ruch przerywany członu 

napędzanego. 

Mechanizm krzywkowy - 

krzywka wykonuje ruch 

obrotowy; popychacz 

wykonuje ruch posuwisto- 

zwrotny, rzadziej 

wahadłowy 

http://e-katalog.cx.pl/CX_VBELTS/home.php


02.04.2017 

12 

PRZEKŁADNIA FALOWA 

Nie wiadomo dokładnie, kto i 

kiedy je wynalazł. 
 

Źródła angielskie informują, że 

John Kemp Starley, 

konstruktor pierwszego 

roweru, około 1884 roku 

skonstruował rower w 

odmianie damskiej i żeby 

panie nie brudziły sobie sukni 

od pokrytego smarem 

łańcucha – zastosował 

przekładnię falową. 
 

Amerykanie uważają za 

twórcę tej przekładni W. 

Massera, który miał ją 

wynaleźć w 1959 roku. 

PRZEKŁADNIE ŁAŃCUCHOWE 

Przekładnie łańcuchowe należą do grupy przekładni 

cięgnowych i składa się z kół łańcuchowych i opasującego 

je łańcucha. 
 

Na całej długości łańcuch można traktować jako cięgno 

wiotkie, natomiast na długości podziałki występuje sztywne 

ogniwo. 
 

Przełożenie średnie przekładni łańcuchowej jest stałe, 

wyznaczone stosunkiem liczby zębów koła biernego i 

czynnego. 
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Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje łańcuchów: 

•pierścieniowe, 

•drabinkowe, 

•zębate. 

b) 
a) 

drabinkowy- sworzniowy 
 

c) 

drabinkowy- rolkowy drabinkowy- tulejkowy 

Przekładnia łańcuchowa z łańcuchem pierścieniowym 

 

1 -  łańcuch pierścieniowy, 2 - zarys wierica kola zębatego 
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Przekładnia łańcucha z łańcuchem zębatym 

1 – płytka robocza łańcucha 

2 - zarys wieńca koła zębatego 

I- 
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PRZEKŁADNIE TE ZAJMUJĄ POŚREDNIĄ POZYCJĘ 

POMIĘDZY PRZEKŁADNIAMI PASOWYMI I ZĘBATYMI. 

Zalety: 
 

-w porównaniu z przekładnią zębatą - daje większą swobodę w 

ustalaniu rozstawu osi kół (do 8m) oraz łagodzi gwałtowne 

szarpnięcia i uderzenia, 
 

-w porównaniu z przekładnią pasową - pozwala przenieść napęd na 

kilka wałów również przy pionowym ustawieniu osi kół. 
 

Wady: 
 

-stosunkowo duży koszt, 
 

-pewną nierównomierność ruchu, spowodowaną osadzaniem 

łańcucha, 
 

-nieodzowność smarowania, 
 

-  brak zabezpieczenie innych mechanizmów przed przeciążeniem, 
 

-niemożność stosowania osi przecinających się lub wichrowatych. 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU 

Dobór przekładni tocznych  obrabiarki - systemy napędu 

posuwu 

 

Należy dobrać długość śruby, skok, zacisk wstępny (typ nakrętki), 

sposob łożyskowania, łożyska oraz podpory łożyskowe. 

Parametry do obliczenia zgodne z procedurami producentów, m.in: 

- żywotność, 

- wyboczenie, 

- obroty krytyczne, 

- sztywność, itp. 
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU – PRZEKŁADNIE 

Przekładnie śrubowe 

-Ślizgowe 

-Toczne 

AVIA zał.1 

HIWIN zał.2 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

SPRZĘGŁA 

KTR zał.3 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

 Sprzęgła przemysłowe  

 Używane są w wielu maszynach do połączenia ze sobą wałów w sposób 

elastyczny czy też ograniczenia momentu obrotowego 

Do sprzęgieł przemysłowych zaliczamy sprzęgła takie jak: 

sprzęgła elastyczne, a w nich sprzęgła kłowe, palcowe, mieszkowe, 

oponowe, sprężynowo spiralne, lamelowe, sworzniowe. 

Do sprzęgieł maszynowych również zaliczamy sprzęgła zębate, 

pierścienie rozprężno zaciskowe, przeguby Cardana, taper lock,  

Sprzęgłami maszynowymi również są: sprzęgła hydrokinetyczne, 

przeciążeniowe, jednokierunkowe, wyprzedzeniowe oraz sprzęgła 

przeciążeniowe. 

Technical.pl 

http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

  Sprzęgła kłowe elastyczne do łączenia dwóch wałów czy dwóch 

kołnierzy.  

Sprzęgła kłowe są sprzęgłami podatnymi. Z uwagi na swą konstrukcję 

dobrze łagodzą drgania i siły skrętne przez co zwane są również 

sprzęgłami skrętnymi. Sprzęgła skrętne dobrze tłumią drgania dzięki 

zastosowanemu elementowi elastycznemu wewnątrz piast sprzęgła 

kłowego.  

Sprzęgło kłowe z elastyczną wkładką jest bardzo rozpowszechnionym 

sprzęgłem podatnym ogólnego stosowania. Może być wyposażone w 

tarczę hamulca czy bęben hamulcowy. Sprzęgła kłowe występują też jako 

sprzęgła bezluzowe.. 

Technical.pl 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

  Sprzęgło palcowe służy do przenoszenia również małych jak i dużych 

momentów obrotowych.  

Jest sprzęgłem elastycznym dobrze kompensującym odchyłki kątowe, 

promieniowe i osiowe. Elementy elastyczne można wymienić bez 

rozsuwania wałów. Sprzęgło palcowe jest również sprzęgłem podatnym. 

  

Technical.pl 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

  Sprzęgła podatne to również sprzęgła tarczowe, sprzęgła mieszkowe 

oraz sprzęgła sprężynowo spiralne.  

Te sprzęgła elastyczne służą do przenoszenia niewielkich momentów 

obrotowych przy dużych prędkościach obrotowych również z nawrotami. 

Charakteryzują się mała bezwładnością.  

Główne zastosowanie jest przy: serwonapędach i enkoderach. 

Technical.pl 

http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

  Sprzęgła lamelowe są sprzęgłami elastycznymi, są wykonane z metalu a 

na specjalne potrzeby mogą być wykonane ze stali szlachetnej.  

Mogą pracować w temperaturach od minus 40 do plus 250 st C. 

Są wykonane zgodnie z ATEX-em 94/9/CE. N 

  

Technical.pl 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

   Sprzęgła zębate występują w czterech wersjach.  

Sprzęgła zębate wykonane całkowicie ze stali, sprzęgła zębate z tuleją 

poliamidową i piastami stalowymi, sprzęgła zębate z tarczą poliamidową 

wzmocnioną specjalnymi włóknami oraz sprzęgła zębate całkowicie 

poliamidowe.  

Posiadają w swej konstrukcji zęby o zarysie łukowym co pozwala na 

poprawne kompensowanie odchyłek wałów. Występują również w wersji 

ATEX.  

Sprzęgła zębate stalowe służą do przenoszenie bardzo dużych obciążeń 

przy dużych średnicach wałów. 

  

Technical.pl 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

Tuleje zaciskowe czy tuleje zbieżna to elementy do zaciśnięcia piasty z 

wałem bezluzowo i bez wpustu. Do takich zaliczamy pierścienie 

rozprężno zaciskowe, serlock oraz taper lock - taper busch.  

Takie połączenia tuleją zbieżną zapewnia trwałe połączenie , w którym nie 

występuje zjawisko ścinania wpustów.  

Tuleja zaciskowa typu serlock to połączenie taper lock z pierścieniem 

rozprężno zaciskowym, gdzie na wale następuje zaciśnięcie również bez 

wpustu.  

Taper lock występują z otworami metrycznymi i otworami calowymi.   

Tuleje zbieżna - tuleje zaciskowe bardzo ułatwiają montaż i demontaż 

elementów ze sobą łączonych. 

Technical.pl 

http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

 Sprzęgła przeciążeniowe to sprzęgła przemysłowe, które zabezpieczają 

przed przeciążeniem elementy maszyn. Sprzęgła przeciążeniowe 

występują z momentem nastawnym a w występują w wersji ciernej i 

kształtowej. Sprzęgła przeciążeniowe kształtowe mogą być wykonane jako 

synchroniczne, tj po zerwaniu przenoszenia momentu obrotowego 

ustawiają się ponownie w pozycji tej samej co dokonało się rozłączenie 

sprzęgła. Sprzęgła przeciążeniowe mogą być wyposażone w elementy 

elastyczne i zaciskowe. Służą do połączenia dwóch wałów lub wału z 

przekładnią pasową czy łańcuchową.  

Technical.pl 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

 Sprzęgła jednokierunkowe to sprzęgła przemysłowe pozwalające na 

pracę wałów w jednym kierunku a w przeciwnym blokujące ruch obrotowy 

wałów.  

Sprzęgło jednokierunkowe może również pracować jako sprzęgło 

jednokierunkowe wyprzedzeniowe. Takie skonfigurowanie pracy sprzęgła 

jednokierunkowego powoduje nadbieg wału lub piasty. Sprzęgła 

jednokierunkowe również mogą pracować jako blokady ruch powrotnego, 

np w transporterach taśmowych, wentylatorach dużych mocy czy 

podajnikach kubełkowych. W takim przypadku sprzęgło jednokierunkowe 

spełnia rolę bezpieczeństwa. Kierunki pracy sprzęgieł jednokierunkowych 

określa się wg potrzeb danej aplikacji. 

Technical.pl 

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

Sprzęgła hydrokinetyczne występują w aplikacjach wszędzie tam gdzie 

mają wirować duże masy. Sprzęgła hydrokinetyczne służą do uzyskania 

łagodnych rozruchów. Przy napędzaniu dużych mas wirujących i 

zastosowaniu sprzęgieł hydrokinetycznych możemy zainstalować niższą 

moc co daje nam w efekcie ekonomicznym lepsze rozliczeni a w wyniku 

mechanicznym mniejsze przeciążenia i dłuższą żywotność elementów 

napędzanych. 

Technical.pl 

http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe
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UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU - SPRZĘGŁA 

  Przeguby Cardana i precyzyjne wały Cardana służą do przeniesienia 

napędu z wału na wał gdzie potrzeba skompensować duże skoszenie osi 

wałów względem siebie. Przeguby Cardana i wały precyzyjne Cardana 

występują w standardzie jako wykonane ze stali zwykłej a na zapytanie ze 

stali nierdzewnej. Precyzyjne przeguby Cardana czy wały zakończone 

mogą być otworem cylindrycznym z rowkiem pod wpust i bez, kwadratem, 

szybkozłączem. Przeguby Cardana występują pojedynczo łamane i 

podwójnie łamane. 

Technical.pl 

http://www.technical.pl/oferta/sprzegla-przemyslowe-sprzegla-maszynowe

