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Tytuł materiału 

PRZEKŁADNIE  

 

     Przekładnie -to mechanizmy służące do przenoszenia ruchu obrotowego z wału 

czynnego  (napędzającego) na wał bierny  (napędzany). Prędkości obrotowe wałów: 

czynnego i biernego  są często różne, odpowiednio różne też są przenoszone przez te 

wały momenty.  

Wielkościami charakteryzującymi przekładnie są : przełożenie i sprawność. 

Przełożenie przekładni (i) - to stosunek prędkości obrotowej koła napędzającego do 

prędkości obrotowej koła napędzanego.     

         i=
  

   
          

 gdzie:  ƞ1-prędkość obrotowa koła napędzającego , ƞ2-prędkość         obrotowa  koła   

napędzanego 

                                                                                    

Jeżeli prędkość członu napędzającego jest mniejsza niż prędkość członu napędzanego 

to przekładnię nazywamy reduktorem. 

 

Schemat przekładni redukującej (reduktor) 
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Koło napędzane musi mieć większą średnicę od koła napędzającego. Wartość 

przełożenia takiej przekładni jest zawsze większa od 1. Na przykład przełożenie 

przekładni równe 2 oznacza, że koło napędzane obraca się dwukrotnie wolnej od koła 

napędzającego. Czasami przełożenie tego typu zapisuje się w postaci 2:1 

                                                          

Motoreduktor   

 

     Gdy prędkość członu napędzanego obraca się z prędkością większą niż człon 

napędzający to taką przekładnie nazywamy multiplikatorem  (przekładnią 

multiplikującą). 

 

 

 

Schemat przekładni multiplikującej (multiplikator) 

 



 
 
 
 

VII edycja konkursu promującego zawody techniczno-informatyczne  

 

Koło napędzane musi być zawsze mniejsze od koła napędzającego. Przełożenie takiej 

przekładni ma wartość pomiędzy 0 i 1. Przykładowo, przełożenie wynoszące 0,25 

oznacza, że koło napędzane obraca się czterokrotnie szybciej niż koło napędzające. 

Można także spotkać zapis 1:4  

 

 

Przekładnia  multiplikująca o przełożeniu 1:1.9 

 

        

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

spowodowane oporami tarcia, poślizgiem. Zatem moc na wale biernym jest mniejsza od 

mocy na wale czynnym, czyli stosunek mocy wykorzystanej na wale 

biernym(napędzanym) do mocy doprowadzonej na wale czynnym (napędzającym) 

nazywamy sprawnością . 

Osie wałów przekładni mogą być względem siebie dowolnie usytuowane. Ruch może 

być przekazywany z wału czynnego na bierny przez sprzęgnięcie cierne lub kształtowe. 

Przeniesienie ruchu może zachodzić bezpośrednio z wału czynnego na bierny lub przez 

elementy pośrednie. 
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Przekładnie dzielimy na: 

 cierne 

 cięgnowe 

 zębate 

Przekładnie cierne 

Przekładnia cierna to przekładnia mechaniczna, w której dwa poruszające się 

elementy dociskane są do siebie tak, aby powstało między nimi połączenie cierne. Siła 

tarcia powstająca pomiędzy nimi jest odpowiedzialna za przeniesienie napędu. 

      

koło czynne koło bierne
 

Schemat działania przekładni ciernej 

 

 

 

Ze względu na jej charakter istnieje duża elastyczność w kształtowaniu geometrii  

przekładni ciernej. Dodatkową zaletą jest fakt, że spełnia ona także rolę sprzęgła 

poślizgowego .Dobrze znanym rodzajem przekładni ciernej jest sprzęgło samochodowe, 

które umieszcza się w obudowie skrzyni biegów.  
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  Przykład sprzęgła samochodowego  

 

W budowie maszyn przekładnie cierne są zwykle wykorzystywane jako przekładnie o 

zmiennym przełożeniu (wariatory). Istnieje wiele odmian przekładni o zmiennym 

przełożeniu; zasada zmiany przełożenia polega zawsze na takim przesuwaniu 

elementów ciernych, aby ich współpraca odbywała się na zmiennych promieniach. 

 

Koła przekładni ciernych mogą być : 

 walcowe 

 stożkowe 

 o zarysie krzywoliniowym 
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Cierna przekładnia bezstopniowa (wariator) jest stosowana jako napęd z bezstopniową 

regulacją obrotów. Służą one np. do napędu obrabiarek, maszyn przemysłowych, pras i młotów 

kuźniczych, a nawet samochodów. 

 

 

Cierna przekładnia bezstopniowa (wariator) 

     

 

 Poza tym przekładnię cierną można znaleźć w konstrukcjach maszyn napędzających 

taśmy produkcyjne w fabrykach, magazynach czy sortowniach. Zaletami przekładni 

ciernych w porównaniu z innymi przekładniami mechanicznymi są: prostota konstrukcji 

(w większości przypadków), cichobieżność, możliwość dużej rozpiętości przełożenia, a 

wadami: mała sprawność, możliwość występowania niekontrolowanych poślizgów, 

ograniczona prędkość, znaczne obciążenia  łożysk kół, konieczność wytworzenia 

stałego docisku kół. 
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Przekładnie cięgnowe 

Przekładnie cięgnowe - pozwalają przenosić napęd na znaczne odległości, dzięki 

zastosowaniu długiego pośredniego cięgna, stanowiącego element o małej podatności 

na rozciąganie, a dużej na zginanie. Cięgno opasuje dwa koła: czynne i bierne.  

     Przekładnie cięgnowe dzielą się na: 

 przykładnie pasowe 

 przekładnie linowe 

 przekładnie łańcuchowe 

Przykładnie pasowe – cięgnem jest elastyczny pas opasujący oba koła – czynne i 

bierne. Pasy są wykonane ze skóry, tkaniny, gumy, tworzyw sztucznych, a nawet ze 

stali. Naciąg pasów realizuje się najczęściej przez przesuwanie jednego z kół (zwykle 

wraz z silnikiem).  Jednak w czasie użytkowania pasy ulegają zużyciu, np. trwałym 

odkształceniom plastycznym (rozciągają się) dlatego stosuje się naciągacze pasa, lub 

też tracą swoją wytrzymałość na rozciąganie w wyniku starzenia. Z obu powodów pasy 

muszą podlegać okresowej wymianie. Częstość wymiany określa dokumentacja 

urządzenia. 

          Przekładnie pasowe z pasami płaskimi stosowane są do przenoszenia napędu 

na dalsze odległości, nawet do kilkudziesięciu metrów. Stosowane były często w 

napędach urządzeń przemysłowych, tartakach, gospodarstwach rolnych (napęd 

młocarni). 

 

Przykłady zastosowań przekładni pasowych z pasami płaskimi 
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Przekładnie pasowe z pasami klinowymi - są w stanie przenosić duże moce, są 

sprawne i mniej zawodne niż pasy płaskie. Mają przekrój trapezowy. Ich budowa 

zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i przyczepność, oraz małą rozciągliwość. 

Wykorzystywane szeroko w maszynach przemysłowych ,rolniczych i  motoryzacji 

(napęd prądnicy samochodowej). 

 

Przekładnia pasowa z kilkoma pasami klinowymi 

 

     Przekładnie pasowe z paskiem zębatym -  zapewniają stałe przełożenie bez 

poślizgu. Często stosowane w budowie maszyn, motoryzacji. Wyróżniają się 

cichobieżnością, trwałością i praktycznie nie wymagają obsługi. Wymagane jest 

niewielkie napięcie paska po to, aby zabezpieczyć go przed spadaniem. Mają dużą 

trwałość np. pasek rozrządu w silniku spalinowym pracujący w dużej temperaturze i z 

dużą prędkością wytrzymuje ponad 100 tyś. km przebiegu . 
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Przekładnia pasowa z pasem zębatym wykorzystana w napędzie rozrządu silnika 

Przykładnie linowe – to takie w której cięgnem jest lina. Znalazły one zastosowanie 

w przypadkach, gdy moc przenoszona jest na znaczną odległość, przy dużych 

obciążeniach i stosunkowo niskich prędkościach. Zaletą przekładni linowych jest 

cichobieżność.   

Szerokie zastosowanie przekładnie linowe znalazły w transporcie linowym jako środki 

transportu, w którym pojazdy (kabiny, wagoniki, krzesełka, czy uchwyty dla narciarzy) 

są ciągnione przez linę napędową.  
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Przykłady zastosowań przekładni linowych 

 

Przykładnie łańcuchowe- różnią się od przekładni pasowych i linowych tym, że 

łańcuch spoczywa na kole łańcuchowym w specjalnych gniazdach. Uniemożliwia to 

poślizg łańcucha względem koła i zapewnia stałe przełożenie przekładni. Łagodzi 

gwałtowne szarpnięcia i uderzenia. Dzięki temu, że nie wymaga mocnego napięcia, 

mniej obciąża wały i łożyska niż przekładnia pasowa. Wadą jest nierównomierność 

ruchu spowodowana osiadaniem  łańcucha na wieloboku , dość głośna praca, oraz 

konieczność smarowania ze względu na zużywanie się przegubów. 

 

 

Przekładnia łańcuchowa zastosowana w rowerze 
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Przekładnie zębate 

Przekładnią zębatą nazywamy mechanizm utworzony z kół zębatych, mogących 

przenosić ruch dzięki wzajemnemu zazębianiu się ich zębów.   

 

Klasyfikacja przekładni oparta jest  według różnych kryteriów. 

 Podział ze względu na kształt kół 

 

              

             Koła zębate walcowe                                   Koła zębate stożkowe 

 

Zestaw kół zębatych do przekładni ślimakowych 

 

 

 

 

ślimak 

ślimacznica 
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 Podział ze względu na kształt linii zęba 

 

 

        

 

 

 

 

      proste                         śrubowe                      łukowe                      daszkowe                       

 

 Podział ze względu na ilość przekładni elementarnych 

 

 

 

    

         Przekładnia jednostopniowa                              Wielostopniowa   
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 Podział  ze względu na miejsce zazębiania 

                                            

                Zazębianie zewnętrzne                             Zazębianie wewnętrzne 

 

 Podział ze względu na kinematykę osi (ruchowość osi)  

 

 

              

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                      

 

 

 

 

                                                                                           

Osie  nieruchome Planetarne- przynajmniej 

jedna oś  przemieszcza się 

względem korpusu osi 

centralnej wykonując ruch 

okrężny względem 
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 Podział ze względu na wzajemne położenie osi 

 

 

 

Osie równoległe 

                                                                                                                             

Kątowe- osie obu kół przecinają się                                Przekładnie hipoidalne - 

osie obu kół nie przecinają się  

                                                        

Przekładnie zębate to zdecydowanie najpopularniejszy mechanizm napędowy 

stosowany w maszynach we wszelakich gałęziach przemysłu. Najprostsze z nich, czyli 

jednostopniowe (mające dwa koła), lub wielostopniowe(w których pracuje więcej par 

kół) dzięki prostej budowie mają bardzo szerokie zastosowanie. Możemy je znaleźć w 

prostych urządzeniach gospodarstwa domowego(miksery), wiertarki,  w tradycyjnych 

zegarkach, ale również w układach napędowych, silnikach samochodowych, lub 

potężnych maszynach górniczych . 
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Przekładnia zębata wykorzystywana w górnictwie 

 

Samochodowa skrzynia  biegów 

 



 
 
 
 

VII edycja konkursu promującego zawody techniczno-informatyczne  

 

Źródło / Literatura 

 materiały własne,  

 materiały biblioteczne, 

 internet 
 

opracował: 

Marek Oleksy 

Andrzej Figura  


