
 

4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
  

4.1. Rodzaje przekładni  
  

4.1.1. Materiał nauczania  
  

Ogólna charakterystyka napędów i przekładni  

Napędami nazywa się urządzenia służące do napędzania, składające się ze źródła energii  

i elementu pośredniczącego w przekazywaniu tej energii od silnika do maszyny roboczej. 

Potocznie mianem napędu określa się głównie urządzenia pośredniczące, a więc np. 

przekładnie mechaniczne.  

Jako źródło energii najczęściej stosuje się silniki (elektryczne, spalinowe itd.) o 

określonym rodzaju ruchu. Podobnie zadaniem każdej maszyny roboczej jest realizowanie 

określonych ruchów roboczych: obrotowego (np. w tokarce, wiertarce), postępowo-zwrotnego 

(np.  w dłutownicy, strugarce) itp. Napęd powinien być dostosowany do rodzaju ruchu silnika  

i maszyny roboczej. Do najczęściej stosowanych napędów należą napędy mechaniczne. 

Realizowanie żądanego ruchu maszyny roboczej odbywa się wówczas przez zastosowanie 

mechanizmu, czyli zespołu części maszynowych połączonych ze sobą ruchowo w taki sposób, 

aby ruch jednej z części (rzadziej kilku) powodował ściśle określone ruchy użyteczne 

pozostałych części danego zespołu.  

Najbardziej popularnym ruchem występującym prawie we wszystkich maszynach 

roboczych  i zmechanizowanych środkach transportu jest ruch obrotowy.  

Napęd mechaniczny służący do przenoszenia ruchu obrotowego z wału czynnego 

(napędzającego) na wał bierny (napędzany) nazywa się przekładnią mechaniczną. 

Podstawowym zadaniem przekładni mechanicznej jest przeniesienie energii z wału czynnego 

na wał bierny, a ponadto dokonanie zmiany wartości momentu obrotowego, prędkości i sił.  

Potrzebę stosowania przekładni można uzasadnić następująco:  

− w większości maszyn roboczych są potrzebne duże momenty obrotowe, co – przy określonej 

mocy – wymaga stosowania małych prędkości obrotowych, a tymczasem silniki budowane 

są na ogół jako wysokoobrotowe,  

− stosowanie silników o małej prędkości obrotowej jest ekonomicznie nieuzasadnione, gdyż 

są one większe, cięższe i droższe,  

− zakres regulacji prędkości obrotowych, niezbędnych w maszynach roboczych, jest 

najczęściej niemożliwy do osiągnięcia przez zmianę prędkości obrotowej silnika.  

Ponadto istnieje wiele czynników, które nie pozwalają na bezpośrednie połączenie silnika 

z maszyną roboczą, np. względy konstrukcyjne, bezpieczeństwo pracy, gabaryty silnika, 

wygoda obsługi itd.  

Najprostsza przekładnia mechaniczna składa się z dwóch kół współpracujących ze sobą 

bezpośrednio lub rozsuniętych i opasanych wspólnym cięgnem (rys. 1).  

W zależności od sposobu przenoszenia ruchu obrotowego rozróżnia się przekładnie: cierne, 

cięgnowe (pasowe i łańcuchowe) oraz zębate.  



  
Rys. 1. Rodzaje przekładni mechanicznych: a) cierna, b) pasowa, c) łańcuchowa, d ÷ g) przekładnie zębate  

d – walcowa, e – stożkowa, f – planetarna, g – ślimakowa  
Źródło: Rutkowski A.: Części maszyn. WSiP, Warszawa 2003  

  

Ruch obrotowy kół przekładni można scharakteryzować przez podanie prędkości: kątowej 

ω, obrotowej n lub obwodowej v danego koła. Relacje między wymienionymi prędkościami 

określają zależności:  

  ;   ,  

w których:  

ω1,2 – prędkość kątowa wyrażona w rad/s, n1,2 

– prędkość obrotowa w obr/min;  

 v  ;  v  ,  

przy czym:  

v1,2 – prędkość liniowa wyrażona w m/s, D1,2 

– średnica w mm.  

  

Podstawową cechą każdej przekładni jest jej przełożenie. Przełożeniem kinematycznym 

przekładni nazywa się stosunek prędkości kątowej koła czynnego do prędkości kątowej koła 

biernego. Przełożenie kinematyczne można również określić jako stosunek prędkości 

obrotowych   

 ω1 n1 

i =  = ω2 

n2 

W zależności od wartości przełożenia rozróżnia się następujące rodzaje przekładni:  

− reduktory (przekładnie zwalniające, i > 1), w których prędkość kątowa koła biernego jest 

mniejsza od prędkości kątowej koła czynnego,  



− multiplikatory (przekładnie przyspieszające, i < 1), w których prędkość kątowa koła biernego 

jest większa od prędkości kątowej koła czynnego.  

Stosowanie przełożeń różnych od jedności wymaga dobrania odpowiednich wymiarów 

kół. W celu ich ustalenia należy rozpatrzyć współpracę dwóch kół ciernych, toczących się po 

sobie bez poślizgu. Prędkości obwodowe obu kół są w tym przypadku jednakowe (v1 = v2).  

Poślizgi kół lub cięgna na kole powodują zmianę wartości przełożenia kinematycznego. 

W przekładniach zębatych wartość przełożenia może być wyrażona stosunkiem średnic 

podziałowych (odpowiadających omówionym średnicom kół ciernych) lub stosunkiem liczby 

zębów.  

 D2 d2 z2 

 i = = =   

 D1 d1 z1 

  

Przełożenie to nazywa się przełożeniem geometrycznym. Jest ono stałe dla danej 

przekładni. Przełożenie kinematyczne różni się nieznacznie od geometrycznego, m.in. ze 

względu na poślizgi kół lub pasów, wskutek błędów wykonawczych i podatności zębów oraz 

innych czynników. Przy omawianiu przekładni zębatych różnice te nie będą uwzględniane, 

ponieważ nie mają one istotnego wpływu na wyniki obliczeń zamieszczonych w podręczniku. 

W przekładniach złożonych wielostopniowych, składających się z kilku przekładni 

pojedynczych ustawionych szeregowo, przełożenie całkowite jest iloczynem przełożeń na 

kolejnych stopniach.  

ic=i1·i2·i3·...·in  

  

W napędach maszyn są również stosowane przekładnie cierne o zmiennym przełożeniu, 

za pomocą których uzyskuje się zmianę przełożenia w sposób ciągły (bezstopniowo). 

Zakresem regulacji przełożenia (rozpiętością przełożenia) nazywa się wówczas stosunek 

największych i najmniejszych prędkości obrotowych lub przełożeń  

 nmax imax 

k = = nmin imin 

  

Kolejną wielkością charakterystyczną dla przekładni mechanicznych jest przenoszony 

moment obrotowy. Wartość momentu obrotowego na każdym wale i kole oblicza się  z 

zależności  

P 

M =   (w której M - w N·m, P - w W, ω - w rad/s)  ω 

P 

lub wg wzoru M = 9551,4  , w którym: M - w N·m, P - w kW oraz n - w obr/min. 

n 

Z analizy powyższego wzoru wynika m.in., że stosując silnik wysokoobrotowy uzyskuje 

się na jego wale niewielki moment, a tym samym niewielkie siły obwodowe. Pozwala to na 

zmniejszenie wymiarów silnika, a pośrednio również na zmniejszenie wymiarów przekładni 

stosowanych na pierwszym i drugim stopniu (licząc od silnika).  

  

W czasie przenoszenia mocy z wału czynnego na wał bierny powstają straty energii, 

spowodowane oporami tarcia, poślizgiem itp., zatem moc P2 na wale biernym jest mniejsza 



od mocy P1 na wale czynnym. Stosunek mocy P2 do mocy P1 nazywa się sprawnością 

mechaniczną η  

P2 

 η=   

P1 

Sprawność pojedynczych przekładni mechanicznych jest wysoka (η = 0,95÷0,99), co stanowi 

jedną z zalet tych przekładni. Wyjątek stanowią przekładnie samohamowne, w których 

sprawność jest niewielka (η < 0,5).   

Sprawność całkowita przekładni złożonych wielostopniowych jest równa iloczynowi 

sprawności przekładni pojedynczych.  

 ηc= η1 η 2 η 3 ·...· ηn  

  

W tabeli 1 podano graniczne wartości cech użytkowych różnych przekładni osiągane  w 

przekładni pojedynczej. Wartości te mają charakter orientacyjny, ponieważ ze względu na 

ciągły postęp techniczny, zwłaszcza w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz 

dzięki stosowaniu nowych materiałów o coraz lepszych właściwościach podane wartości cech 

użytkowych mogą być przekraczane.  

  

  
Tabela 1. Graniczne wartości cech użytkowych osiągane w różnych przekładniach na jednym stopniu  

  

 

  

  

4.1.2. Pytania sprawdzające  
  

1. Czy znasz określenie napędu?  

2. Jakie znasz rodzaje ruchów roboczych maszyny?  

3. Co to mechanizm?  

4. Jaka jest różnica pomiędzy reduktorem a multiplikatorem? 5. Czy potrafisz wyjaśnić 

pojęcie przekładnia mechaniczna?   
6. Jakie korzyści płyną z zastosowania przekładni?  

7. Czy potrafisz dokonać podziału przekładni mechanicznych?  

8. Czy potrafisz wymienić podstawowe cechy użytkowe przekładni mechanicznych?  

9. Czy potrafisz scharakteryzować podstawowe cechy przekładni mechanicznych?  


