
Przekładnie cięgnowe

Wprowadzenie

Przekładniami cięgnowymi nazywa się przekładnie mechaniczne, składające się z dwóch 
rozsuniętych kół i opasującego je podatnego cięgna. 

W zależności od rodzaju cięgna rozróżnia się przekładnie: 

 pasowe z pasem płaskim, klinowym, okrągłym lub zębatym,

 łańcuchowe z łańcuchem płytkowym lub zębatym.

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). 

Przekładnie te są stosowane dość szeroko do przenoszenia napędu w różnych 
urządzeniach, co wynika m.in. z ich zalet. 

Zalety przekładni cięgnowych

 możliwość przenoszenia różnych mocy (od minimalnych do bardzo dużych, rzędu 
1500 kW w przekładniach pasowych oraz do 3500 kW w łańcuchowych); 

 praca przy różnych prędkościach cięgna (do 50 m/s w przekładniach pasowych i do 
15 m/s lub więcej - w łańcuchowych); 

 duże rozstawienia osi kół (do 15 m - w przekładniach, pasowych i do 8 m - w 
łańcuchowych), przy wymaganej małej dokładności rozstawienia w porównaniu z 
przekładniami zębatymi. 

Rodzaje przekładni cięgnowych, pasów i łańcuchów



Przekładnie cięgnowe: 

a) z pasem płaskim, klinowym lub okrągłym, 

b) łańcuchowe, 

c) rodzaje pasów i łańcuchów 

Przekładnie pasowe z pasem płaskim

Przekładnie pasowe z pasem płaskim mogą pracować w różnych układach, do których 
należą przekładnie:

 otwarte zwykłe z pasem nie skręconym lub z krążkami kierującymi i napinającymi, 

 przekładnie półskrzyżowane 

 przekładnie skrzyżowane. 

Rodzaje przekładni pasowych



Rodzaje przekładni pasowych: 

a, b, c) otwarte 

d, e) półskrzyżowane,

 f) skrzyżowane 

Najczęściej stosuje się przekładnie otwarte o równoległych osiach wałów i jednakowym 
kierunku ruchu obrotowego obu kół. Przekładnie półskrzyżowane stosuje się przy 
wichrowatych osiach wałów (przeważnie ustawionych pod kątem 90°). Dla zabezpieczenia 
przed spadaniem pasa, koła wykonuje się szersze niż przy przekładniach otwartych i  
ustawia w ten sposób, aby pas nasuwał się na koło czynne prostopadle do osi tego koła a 
nie pod kątem; ponadto przy pionowym, ustawieniu wałów stosuje się koła z obrzeżami. 
Przekładnie skrzyżowane mają pas skręcony o 180° dla uzyskania różnego kierunku obrotów 
kół przekładni. 

Pasy skręcone pracują w niekorzystnych warunkach i są narażone na zużycie, dlatego 
stosuje się je tylko do przenoszenia niewielkich mocy przy małych prędkościach (poniżej 15 
m/s).

W celu wywołania sil tarcia, niezbędnych do przenoszenia mocy i momentu obrotowego z 
koła czynnego na bierne, stosuje się wstępny naciąg pasa. Uzyskuje się go przez wykonanie 
pasów o mniejszej długości (w stosunku do długości teoretycznej), co zapewnia docisk pasa 
do kół już w czasie montażu. W przekładniach o bardziej skomplikowanej budowie stosuje 
się dodatkowe rolki napinające (naprężające), zwiększające naciąg pasa i kąt opasania, oraz 
rolki kierujące, mające na celu uzyskanie wymaganego toru biegu pasa. 

Zmiana przełożenia w przekładniach pasowych

Przekładnie pasowe mogą zapewniać zmianę prędkości obrotowej skokowo lub w sposób 
ciągły. Na rys. a podano układ kół stopniowych o tak dobranych średnicach aby pas pracował 



prawidłowo na każdym stopniu. Dla uzyskania płynnej zmiany prędkości obrotowej w 
niewielkim zakresie stosuje się wariatory pasowe z bębnami stożkowymi (rys. b).   

              Wariatory pasowe z rozsuwanymi tarczami stożkowymi

Pasy płaskie

Materiały stosowane na pasy płaskie powinny zapewniać: 

 mocne sprzężenie pasa z kołem w celu przeniesienia napędu, 

 wysoką sprawność przekładni, 

 odpowiednią wytrzymałość i żywotność pasa. 

Wybór najbardziej odpowiedniego materiału zależy od parametrów i konstrukcji przekładni, 
wymiarów pasa i innych czynników. Stosowane są pasy: skórzane, tkaninowo-gumowe, 
balatowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych i stalowe. 

Złącza pasowe



Złącza pasowe: a, b) zszywane, c, d) z łącznikiem metalowym 

                             (c - półsztywnym d - przegubowym) 

Koła pasowe

Konstrukcja kół pasowych, podobnie jak konstrukcja kół zębatych, zależy głównie od ich 
średnicy. 

Małe koła wykonuje się jako pełne (do 100 mm) lub tarczowe z wybraniami (toczone z 
materiału pełnego lub z odkuwki). 

Duże koła, pracujące przy prędkościach obwodowych v < 25 m/s, odlewa się z żeliwa z 
pojedynczym lub podwójnym rzędem ramion; przy większych prędkościach obwodowych 
stosuje się koła spawane z ramionami wykonanymi z rur lub z płaskowników. 

                      



                      Koła pasowe: a, b) żeliwne, c) spawane 

Koła pasowe pod pas płaski wykonuje się z wypukłością h powierzchni roboczej dla 
zabezpieczenia przed spadaniem pasa z koła. Przyjmuje się h=(0,01-0,02)B. Najmniejsza 
zalecana grubość wieńca koła z brzegu wynosi:

s = 0,005D+(3¸5) mm dla kół żeliwnych,

s = 0,002(D+2b)+3 mm dla kół stalowych

Szerokość wieńca koła B przyjmuje się najczęściej w zależności od szerokości pasa b, np. 

 przy b=(30¸90) mm – B=b+10 mm, 

 przy b=(100¸275) mm – B=b+25 mm, 

przy b=(300¸550) mm – B=b+50 mm.

Materiały stosowane na pasy charakteryzują się małym modułem sprężystości wzdłużnej E, 
zatem pod wpływem obciążenia (napięcia wstępnego i roboczego) po pewnym okresie pracy 
występuje wydłużenie pasa wskutek trwałych odkształceń. Dla utrzymania możliwie stałego 
naciągu pasa stosuje się okresową lub ciągłą regulację napięcia. 

Regulację okresową można uzyskać: przez skracanie i powtórne łączenie pasa, odsuwanie 
koła pasowego (silnika) na saniach przy zastosowaniu śrub nastawczych lub przez 
zastosowanie krążków napinających o regulowanym przesuwie. Regulację ciągłą uzyskuje 
się przeważnie przez przesuw krążka napinającego pod działaniem ciężaru lub sprężyny 
oraz rzadziej – przez przesuw koła pasowego. 

Regulacja napięcia pasa

               Regulacja napięcia pasa: a) okresowa, b, c) ciągła

Przy dużych rozstawieniach osi kół część bierna pasa powinna być na górze (a) i wówczas 
występuje tzw. regulacja zwisowa, przy której napięcie pasa reguluje jego ciężar. 

Obliczenia przekładni z pasem płaskim

Obliczenia przekładni przeprowadza się na podstawie ogólnych założeń, którymi są:

 moc P1,

 prędkość obrotowa n1 (na kole napędzającym), 



 wartość przełożenia,

 materiał pasa. 

Według założonych wartości oblicza się wymiary przekładni (średnice kół i ich rozstawienie) 
oraz wymiary pasa. Przekładnie pasowe pracują przeważnie jako zwalniające (i>1). 

Przełożenie przekładni pasowej wyznacza się z uwzględnieniem poślizgu sprężystego pasa 

gdzie: g - grubość pasa, e - poślizg sprężysty (w warunkach normalnych e = 0,01 ¸ 0,02).

Wymiary średnic obliczeniowych ustala się na osi obojętnej pasa (D+g), przy czym w 
obliczeniach wstępnych i przybliżonych grubość pasa g można pominąć ze względu na mały 
stosunek g/D. 

Średnice obu kół przekładni można przyjmować wg założeń konstrukcyjnych dla 
projektowanego urządzenia (bez ich obliczania). Ponieważ o pracy przekładni decydują 
parametry na kole D1 (napędzającym - mniejszym), średnicę tego koła można również 
obliczać z zależności 

gdzie: D1 - orientacyjna wartość średnicy małego koła, P1 - moc przenoszona w kW,  K - 
współczynnik przeciążenia dla przekładni pasowych, kr - naprężenia dopuszczalne dla 
materiału pasa. 

Obliczone średnice zaokrągla się do wartości znormalizowanych. 

Współczynnik przeciążenia K w przekładniach pasowych



Prędkość pasa

Prędkość pasa jest ograniczona jego własnościami wytrzymałościowymi i wynosi 30¸60 m/s. 
Po założeniu średnic kół należy sprawdzić prędkość pasa i w przypadku, gdy przekracza ona 
vmax należy średnice te odpowiednio zmniejszyć. 

Wymiary przekładni mają wpływ na wymiary projektowanych urządzeń; przy przenoszeniu 
mniejszych mocy dąży się do uzyskania małych prędkości pasa i małych wymiarów 
przekładni. W przekładniach przenoszących duże moce oraz szybkobieżnych wskazane jest 
stosowanie prędkości bliskich vmax zatem średnicę koła D1 można wyznaczyć bezpośrednio 
z wzoru

                                              

Odległość osi kół pasowych

Odległość osi kół pasowych jest w zasadzie dowolna i jest ustalana według założeń 
konstrukcyjnych. W konstrukcjach maszynowych przyjmuje się dla pasów płaskich 
przeważnie 

                                     a » (l,5 ¸ 2)(D1+D2)

Podstawowe parametry przekładni pasowej

Do podstawowych parametrów geometrycznych przekładni pasowej otwartej z pasem 
płaskim zalicza się: 

 kąt opasania a na małym kole,

 kąt g rozwarcia cięgien, 

 rozstawienie osi kół a, 

 długość pasa napiętego w czasie spoczynku L (wynikającą z wymiarów przekładni), 
mierzoną po osi obojętnej pasa, 

średnice obliczeniowe kół  D1 i D2.



                

            Przekładnia pasowa: a) w stanie spoczynku, b) w ruchu 

Kąt opasania

Kąt opasania wyznacza się następująco: 

                                       

ponieważ 

                               

zatem

                                     

Długość pasa

Długość pasa L oblicza się jako sumę długości odcinków prostoliniowych i długości odcinków 
opasujących koła  

                   

Dla pasów płaskich zalecana wartość kąta opasania na małym kole wynosi 



                        

Cięgno znajdujące się w stanie spoczynku (i przy ruchu jałowym) jest z napięte równomiernie 
z siłą napięcia wstępnego F0 i wówczas naprężenia w pasie wynoszą 

                                         

gdzie S - przekrój pasa. 

Dla uzyskania żądanego napięcia wstępnego (w ramach odkształceń sprężystych pasa) 
przed założeniem na koła pas powinien być krótszy o wielkość DL, którą wyznacza się 
zgodnie z prawem Hooke’a wg wzoru 

                                 

E – moduł sprężystości wzdłużnej pasa,

L0 – swobodna długość pasa przed jego montażem. 

Długość pasa L0 potrzebna do uzyskania odpowiedniego napięcia w przekładniach o stałym 
rozstawieniu osi kół:

                                  

Napięcie użyteczne

Po uruchomieniu przekładni, wskutek powstania sił tarcia między pasem i powierzchnią kół, 
wartość napięcia pasa zmienia się. 

Część czynna cięgna (nachodząca na koło czynne) - zwana cięgnem czynnym - jest 
dodatkowo rozciągana i napięcie rośnie w niej od F0 do F1; w części biernej cięgna (w 
cięgnie biernym) napięcie maleje do wartości F2. Porównując wartość napięć w obu 
cięgnach (czynnym i biernym) w czasie spoczynku i podczas ruchu, można łatwo obliczyć, 
że F0 = 0,5(F1+F2). 

Napięciem użytecznym Fu nazywa się różnicę napięć F1 i F2

Fu = F1-F2 = F 

Napięcie użyteczne stanowi siłę obwodową F, według której określa się moment obrotowy, 
przenoszony przez pas. 

Przenoszona moc



Przenoszoną moc oblicza się z zależności 

                               

a moc obliczeniową (z uwzględnieniem strat energii i przeciążenia) równą mocy silnika - z 
wzoru 

                              

gdzie h - sprawność przekładni pasowej; dla przeciętnych warunków pracy h = 0,94 ¸ 0,98. 

Napięcia w pasach

Podstawą do obliczania napędów cięgnowych jest wzór Eulera, określający stosunek napięć 
w cięgnie czynnym i biernym 

F1 = F2·ema 

w którym: 

e - podstawa logarytmu naturalnego, 

h - współczynnik tarcia między pasem i kołem, 

a - kąt opasania dla koła mniejszego (w radianach).

Znając wartość siły obwodowej ( F=Fu ), jaką powinna przenosić dana przekładnia pasowa, 
oraz wartość m (dla ustalonego kąta a i współczynnika tarcia m), można łatwo obliczyć 
wartości poszczególnych napięć: 

                                     

Wytrzymałość pasów

Naprężenia w pasie są wywołane działaniem sił (napięć) rozciągających, zginających oraz sił 
bezwładności, powstających pod wpływem siły odśrodkowej. 

Naprężenia rozciągające, powstające pod wpływem napięcia F1 oblicza się z ogólnej 
zależności 



                                           

Naprężenia zginające występują w pasie przy jego wejściu i schodzeniu z koła pasowego. 
Zakładając, że odkształcenia wywołane zginaniem mieszczą się w granicach odkształceń 
sprężystych, wartość naprężeń zginających w pasie można obliczać na podstawie prawa 
Hooke’a 

                               

gdzie Eg - moduł sprężystości pasa przy zginaniu.

Największe naprężenia zginające występują na małym kole. W celu zabezpieczenia pasa 
przed zbyt dużymi naprężeniami, a tym samym przed zbyt szybkim zużyciem, należy dążyć 
do tego, aby stosunek g/D był możliwie mały. 

Obciążeniem powodującym powstanie w pasie dodatkowych naprężeń rozciągających są siły 
bezwładności (siły odśrodkowe) Fb. Obliczenie napięcia pasa siłą Fb oraz naprężeń z nią 
związanych przeprowadza się wg zależności: 

                                        

                                        

w których: 

d - gęstość materiału pasa w kg/m3, 

S - pole przekroju pasa w m2, 

v - prędkość pasa w m/s.

Wartość naprężeń sb wywiera duży wpływ na wytrzymałość pasa przy v > 30 m/s. Przy 
prędkościach v < 10 m/s naprężenia te (w stosunku do s1 i sg) są bardzo małe i można je 
pominąć. 

Naprężenia występujące wskutek rozciągania pasa (s1 i sb) oraz jego zginania (sgmax) są 
naprężeniami normalnymi, zatem warunek wytrzymałościowy pasa przyjmuje postać 

                                 

Zdolność napędowa przekładni pasowej

Pod pojęciem zdolności napędowej określa się zdolność pasa do przeniesienia takiego 
maksymalnego obciążenia, przy którym w czasie pracy nie wystąpią poślizgi trwałe. W 
praktyce pas może być niedociążony (bieg jałowy lub przy obciążeniu mniejszym niż 
założone w obliczeniach) i wówczas zdolność napędowa przekładni jest niewykorzystana. 



Przy przeciążeniu pasa pas nie przeniesie większej mocy, natomiast wskutek przeciążenia 
wystąpią poślizgi trwałe. 

Sprawdzeniem stopnia wykorzystania zdolności napędowej jest obliczenie tzw. 
współczynnika napędu j: 

                                           

Wartości graniczne współczynnika napędu są określane doświadczalnie.

Trwałość pasa

Trwałością (żywotnością) pasa nazywa się jego zdolność do długotrwałej pracy bez objawów 
zużycia. Miernikiem trwałości jest taka liczba obiegów pasa, po której wystąpią w nim 
początkowe oznaki zniszczenia zmęczeniowego w postaci drobnych pęknięć i wykruszeń 
pasa. 

W trakcie jednego całkowitego obiegu pasa, stanowiącego cykl zmian naprężeń, występują 
w nim różne rodzaje i wartości naprężeń, określane ogólnie jako naprężenia zmienne 
tętniące. 

Wyznaczając częstotliwość pełnych obiegów jako stosunek prędkości v pasa do jego 
długości L oraz określając liczbę przegięć jako równą liczbie kół pasowych oraz krążków 
kierujących i napinających z, można obliczyć trwałość pasa z zależności 

                                        

Wartości największej dopuszczalnej częstotliwości zginania Gmax są ustalane 
doświadczalnie.

Przekładnie pasowe z pasami klinowymi okrągłymi i zębatymi

Przekładnie pasowe z pasami klinowymi są otwarte i mogą pracować w dowolnym położeniu 
(w układzie poziomym, pionowym lub skośnym). 

Najprostszą przekładnię tworzą dwa koła rowkowe, opasane pasem klinowym. W napędach 
maszyn stosuje się przeważnie przekładnie składające się z kół wielorowkowych i 
odpowiedniej liczby równoległych pasów. 

Przekrój i budowa pasa klinowego

Pasy składają się z warstwy nośnej 6, wykonanej z włókien o dużej wytrzymałości, linek 
poliamidowych, a nawet stalowych, z warstwy podatnej 7 (ściskanej) z gumy lub kauczuku 
oraz warstwy tkaninowo-gumowej 5 (rozciąganej). Całość jest owinięta zawulkanizowaną 
taśmą płócienną lub kordową 8. Budowa taka zapewnia dużą wytrzymałość, giętkość i 
przyczepność oraz małą rozciągliwość pasa. W pasie wyróżnia się powierzchnie: zewnętrzną 
- 1, wewnętrzną - 2, boczną - 3, skuteczną - 4 oraz wymiary: lo (ho) - szerokość (wysokość) i 
lp - szerokość skuteczną. 



                                  

Pasy klinowe

Zarówno pasy klinowe, jak i wieńce kół rowkowych są znormalizowane. Rozróżnia się 6 
wielkości przekroju pasów, oznaczonych: Z, A, B, C, D, E i odpowiednie wielkości rowków w 
kołach. 

Pasy klinowe wykonuje się o kącie rozwarcia a = 40°, a rowki w kole o kącie a= 38°, 36° lub 
34°. Zasady doboru odpowiednich kół są omówione w normach. 

Koła pasowe rowkowe

Wymiary rowków są tak dobrane, aby pas nie wystawał poza średnicę zewnętrzną koła Dz 
oraz aby pod obciążeniem nie opierał się o dno rowka. Koła pasowe rowkowe wykonuje się 
o różnych kształtach piasty i tarczy lub ramion łączących piastę z wieńcem. 



            

               Kształty i wymiary koła pasowego rowkowego: 

              a) z jednym rowkiem, b) z kilkoma rowkami 

          

                       Koła pasowe do pasów klinowych: 

                              a) wielorowkowe; 

                             b) jednorowkowe składane z regulowaną średnicą

Przekładnie z pasami okrągłymi

Przekładnie z pasami okrągłymi są stosowane wyłącznie do przenoszenia bardzo małych 
mocy, a więc w przypadkach, gdy zależy nam przede wszystkim na otrzymaniu przekładni o 
lekkiej budowie i stosunkowo niewielkich wymiarach. Pasy okrągłe są wykonywane z nici 
bawełnianych, tworzyw sztucznych poliamidowych lub ze skóry; średnice pasów wynoszą 3 ¸ 
10 mm. 

Stosuje się koła z rowkiem półokrągłym o promieniu równym promieniowi pasa lub koła z 
rowkiem trapezowym o kącie rozwarcia 40°.

           



                           Koła pasowe do pasów okrągłych 

Przekładnie z pasami zębatymi

Przekładnie z pasami zębatymi stanowią specjalną odmianę przekładni pasowych, ponieważ 
pasy są powiązane kształtowo z kołami, co upodobnia je do przekładni łańcuchowych. 
Przekładnie te nie wymagają wstępnego napinania pasa i pozwalają na uzyskanie przełożeń 
do i = 30. Przy i > 3,5 duże koło może być gładkie. 

Pasy zębate wykonuje się ze sztucznej gumy lub z poliuretanu, odznaczających się bardzo 
dobrymi własnościami sprężystymi i odpornością chemiczną. Warstwę nośną w tych pasach 
stanowią linki stalowe lub poliamidowe.

                    

                           Przekładnia z pasem zębatym 

Obliczanie przekładni z pasami klinowymi

Zależności podane dla obliczania przekładni z pasami płaskimi obowiązują w zasadzie bez 
zmian również dla przekładni z pasem klinowym. Różnice w obliczeniach wynikają jedynie ze 
specyfiki tych przekładni i przedstawiają się następująco 

 zamiast średnic kół gładkich podstawia się we wzorach średnice skuteczne dp; 

 zamiast współczynnika tarcia m, wprowadza się do wzorów pozorny współczynnik 
tarcia m’, ze względu na klinowy kształt pasa (b - kąt zarysu rowka na kole, b = 40°)

                                            



 kąt opasania a na małym kole przyjmuje się już powyżej 70° (dla pasów płaskich - 
pow. 120 °), co wynika m.in. z mniejszych odległości osi; 

 odległość osi przyjmuje się orientacyjnie w granicach 

                   0,5(dp1 +dp2) + 50 mm < a < 2(dp1 +dp2); 

 dla pasów klinowych przyjmuje się współczynnik napędu jgr = 0,5 ¸ 0,7 oraz 
dopuszczalną częstotliwość zginania Gmax = 20 ¸ 40 s-l. 

Drugą metodą obliczania przekładni z pasami klinowymi jest dobór pasów wg PN w oparciu 
o współczynniki (ustalone doświadczalnie) i wzory podane w normach. 

Zalety przekładni pasowych

 występowanie poślizgu pasa w przypadku chwilowych przeciążeń, co zabezpiecza 
przed zniszczeniem zarówno przekładni, jak i innych elementów urządzenia (np. 
silnika, elektrycznego), 

 możliwość tłumienia drgań i uderzeń, 

 stosunkowo duża dowolność rozstawienia kół pasowych i osi wałów, a przy pasach 
płaskich półskrzyżowanych - również możliwość przenoszenia mocy przy kątowym 
ustawieniu osi wałów, 

 możliwość przekazywania ruchu na duże odległości (przy pasach - nawet do 15 m), 

 możliwość przekazywania ruchu na kilka kół, a przy pasach klinowych - przy 
pionowych osiach kół, 

 możliwość wyłączenia napędu i zmiany kierunku ruchu (przy pasach płaskich), 

 możliwość uzyskania zmiennych przełożeń, zarówno stopniowe), jak i w sposób 
płynny (wariatory), 

 cicha praca, 

 prosta i tania konstrukcja przekładni, łatwa obsługa.

Wady przekładni pasowych

 wahania wartości przełożenia wskutek poślizgu pasa, 

 wymagane napięcie pasa, co powoduje, duże naciski na wały i łożyska,

 powstawanie trwałych odkształceń w pasach (wyciąganie pasów), co powoduje 
konieczność regulacji napięcia pasa oraz jego zużycie, 

 wrażliwość większości materiałów pasów na wpływ różnych czynników np. smarów, 
chemikaliów, wilgotności itd., 

 duże wymiary przekładni w porównaniu z przekładniami zębatymi. 

Przekładnie łańcuchowe



Przekładnia łańcuchowa składa się z dwóch lub więcej kół uzębionych, i opasującego je 
łańcucha. Łańcuch jest cięgnem giętkim, które składa się z szeregu ogniw łączonych 
przegubowo, przy czym kształt ogniw i uzębień kół może być różny - zależnie od rodzaju i 
konstrukcji przekładni. 

Przekładnie łańcuchowe zachowują stałe przełożenie i umożliwiają dowolne rozstawienie osi 
kół przez dobór cięgna (łańcucha) o odpowiedniej długości. Mogą one przenosić duże siły 
(cięgno metalowe) przy mniejszym obciążeniu łożysk i wałów, niż w przypadku przekładni 
ciernych i pasowych oraz łagodzą skutki gwałtownych szarpnięć. Podstawowe parametry 
przekładni łańcuchowych (przenoszona moc, przełożenia, prędkość obrotowa oraz 
obwodowa) nie różnią się specjalnie od parametrów innych przekładni mechanicznych. 

                     

                         Schemat przekładni łańcuchowej

Do głównych wad przekładni łańcuchowych zalicza się m.in. konieczność regulacji zwisu 
(możliwość spadania łańcucha), nieprzydatność do pracy przy nagłych nawrotach, 
możliwość nagłego zerwania się łańcucha przy przeciążeniu (przy utrudnionej obserwacji 
miejsc osłabionych), niezabezpieczenie innych mechanizmów napędzanego urządzenia od 
przeciążeń, dość hałaśliwa praca, konieczność smarowania i dość duży koszt. Wady te 
ograniczają często możliwość stosowania przekładni łańcuchowych. 

Dla uzyskania płynnej zmiany prędkości obrotowej stosuje się wariatory łańcuchowe z 
bębnami stożkowymi rozsuwnymi; w wariatorach tych są stosowane łańcuchy o specjalnej 
konstrukcji. 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się łańcuchy: 

 nośne (dźwigowe), 

 transportowe (podnośnikowe),

 napędowe. 

Podstawową grupę łańcuchów napędowych stanowią łańcuchy płytkowe, których ogniwa 
składają się z cienkich płytek stalowych połączonych przegubowo ze sworzniami. Do 
głównych ich rodzajów zalicza się: łańcuchy sworzniowe, tulejkowe, rolkowe (o podziałce 
zwykłej i wydłużonej) oraz zębate.

Łańcuchy sworzniowe składają się z płytek wewnętrznych osadzonych luźno na czopach 
sworzni oraz płytek zewnętrznych - na wcisk. Prędkość tych łańcuchów jest ograniczona do 



ok. 0,5 m/s - m. in. ze względu na szybkie zużywanie się przegubów, dlatego w napędach 
stosuje się je bardzo rzadko. 

Łańcuchy tulejkowe mają na sworzniu osadzoną obrotowo tulejkę hartowaną; płytki 
wewnętrzne są osadzone na wcisk na tulejce, a płytki zewnętrzne — również wciskowe na 
sworzniu. Łańcuchy te mogą pracować przy prędkościach v do 15 m/s (przeciętnie przy v < 8 
m/s). 

Łańcuchy rolkowe składają się na przemian z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych o 
konstrukcji podobnej do ogniw łańcucha tulejkowego. Zasadniczą różnicę stanowi 
wprowadzenie dodatkowej rolki, obracającej się swobodnie względem tulejki osadzonej na 
sworzniu. Łańcuchy te charakteryzują się zwiększoną trwałością w stosunku do łańcuchów 
tulejkowych oraz mniejszym zużyciem uzębień w kołach.

Łańcuchy zębate (cichobieżne) stanowią odrębne rozwiązanie. Płytki w tych łańcuchach 
mają występy trapezowe, zazębiające się z kołami uzębionymi. Mają one dodatkowe płytki 
prowadzące, wchodzące w wycięcia w zębach koła łańcuchowego i zabezpieczające łańcuch 
przed zsuwaniem się z koła. Ulepszoną odmianę stanowią łańcuchy z zębami o zarysie 
ewolwentowym, zapewniającym większą płynność biegu i zabezpieczającym przed 
nadmiernym spiętrzeniem nacisków. Łańcuchy zębate pracują ciszej od pozostałych, 
zmniejszają skutki uderzeń i wykazują lepszą sprawność, są jednak nieco cięższe i droższe. 

                 

         Łańcuchy: a) sworzniowy, b) tulejkowy, c) rolkowy, d) zębaty

Łączenie łańcuchów w zamknięty obwód odbywa się za pomocą specjalnych ogniw 
złącznych. Ogniwa te mają dłuższy sworzeń z nakrętką, zatrzaskiem, zawleczką lub z 
drutem, umożliwiający szybkie łączenie lub rozłączanie łańcucha. Przy nieparzystej liczbie 
ogniw w łańcuchu (co jest niewskazane) ogniwo złączne musi mieć płytki odpowiednio 
wygięte. 



Elementy łańcuchów są wykonywane ze stali konstrukcyjnych wyższej jakości (lub 
stopowych) ulepszanych cieplnie (płytki) lub nawęglanych i hartowanych (sworznie, tulejki, 
rolki).

W celu zwiększenia trwałości łańcuchów powinny one być chronione od pyłu i innych 
zanieczyszczeń, a także powinny być smarowane, aby uniknąć szybkiego wycierania się ich 
elementów. 

Koła łańcuchowe

Kształt zębów kół łańcuchowych powinien zapewniać m.in. spełnienie warunków 
eksploatacyjnych (minimalne zużycie zębów i przegubów łańcucha, swobodne wejście i 
wyjście łańcucha z zazębienia, jak najdłuższą współpracę) oraz wytrzymałościowych. 

Podobnie jak łańcuchy, również uzębienia kół łańcuchowych są znormalizowane. Ogólne 
zasady budowy kół pozostają takie same, jak przy kołach zębatych i pasowych. 

Koła łańcuchowe wykonuje się przeważnie ze stali konstrukcyjnych wyższej jakości do 
nawęglania lub - przy lekkich warunkach pracy - z tworzyw sztucznych itd. 

Koła łańcuchowe – zarysy zębów

                 



                         

Regulacja zwisu łańcucha

W odróżnieniu od przekładni pasowych w przekładniach łańcuchowych nie wymaga się w 
zasadzie stosowania napięcia wstępnego. Prawidłowe napięcie wstępne łańcucha zapewnia 
zgodność teoretycznej (według wymiarów przekładni) i rzeczywistej długości łańcucha, przy 
czym dla zapewnienia dobrego układania się łańcucha na kołach wymagany jest nieznaczny 
zwis, wynoszący 1 - 2% rozstawienia osi kół.

W praktyce napięcie uzyskuje się więc pod wpływem ciężaru łańcucha i korzystnego 
ułożenia kół. Osie kół należy umieszczać w poziomie lub pod niedużym kątem, do poziomu 
(<60º) przy czym korzystniej jest, gdy część czynna cięgna jest na górze. Niedostateczne 
napięcie cięgna, powodujące tendencje do spadania łańcucha, występuje przy pionowym 
ustawieniu cięgna lub w przypadku wałów pionowych. 

Regulacja zwisu łańcucha może być przeprowadzana przez przesuwanie osi jednego z kół 
(sposób korzystniejszy) lub przez stosowanie rolek napinających - podobnie jak przy 
regulacji napięcia pasów. 

Wyciąganie się łańcucha wywołane jest głównie zużyciem przegubów, w przegubach 
powoduje ścieranie się czopów sworzni i otworów w płytkach oraz w konsekwencji obniża 
zdolność łańcucha do przenoszenia obciążeń. Dla przedłużenia żywotności łańcucha usuwa 
się czasami ogniwa; ze względu na bezpieczeństwo użytkowania dopuszcza się usunięcie 
maksymalnie dwóch ogniw, czyli skrócenie łańcucha w granicach do 1,5%.



                Ustawienia płaszczyzny osi kół łańcuchowych: 

       a, b) korzystne, c) niekorzystne, d, e) bardzo niekorzystne 

Obliczanie przekładni łańcuchowych

W przekładniach łańcuchowych przy doborze liczby zębów należy uwzględnić następujące 
zalecenia: 

 liczba zębów w małym kole (z1) nie może być zbyt mała, gdyż powoduje to 
pogorszenie warunków pracy przekładni (nierównomiemość biegu, nadmierne 
obciążenia dynamiczne, hałas itd.), 

 liczba zębów w dużym kole (z2) nie może być zbyt duża, ponieważ przy wydłużeniu 
łańcucha wskutek zużycia przegubów następuje częste zeskakiwanie łańcucha z 
koła. 

 Wynika stąd, że przełożenie przekładni łańcuchowej jest dodatkowo ograniczone 
przez z1min oraz z2max. 

 Podziałkę t łańcucha dobiera się wg katalogów wytwórców, przy czym dla przekładni 
szybkobieżnych zaleca się stosowanie możliwie małej podziałki. 

 Średnicę podziałową kół łańcuchowych do łańcuchów tulejkowych i rolkowych 
wyznacza się z zależności 

                                

w której: 

 z - liczba zębów koła łańcuchowego 

Obliczanie przekładni łańcuchowych – parametry kół i przekładni



Obliczanie przekładni łańcuchowych

Odległość osi ustala się w zasadzie według założeń konstrukcyjnych. Należy jednak 
uwzględniać, że im mniejsza jest odległość osi, tym mniejszy jest kąt opasania a1 na małym 
kole. 

Dla przekładni łańcuchowej kąt ten powinien być większy od 120°; przy tym założeniu 
przyjmuje się następujące odległości osi: 

dla i < 3                             oraz dla i > 3 

                  

gdzie D1 i D2 - średnice zewnętrzne kół łańcuchowych.

W praktyce często zaleca się a = (30 ¸ 50)t. 

Długość L łańcucha i liczba ogniw m są związane zależnością 

                         

stąd L=m·t. 

Wzór wyznaczono przy wykorzystaniu uproszczenia pD » zt ponieważ obwód wieloboku o 
dużej liczbie boków bardzo mało różni się od obwodu koła. 

Podobnie oblicza się średnią prędkość łańcucha

                                         

Przy doborze łańcuchów wg katalogów wystarczy sprawdzenie zależności 



                                            

x - obliczeniowy (rzeczywisty) współczynnik bezpieczeństwa, 

xR - wymagany współczynnik bezpieczeństwa (zwykle xR = 5 lub więcej), 

Fr - siła niszcząca łańcuch w czasie zrywania, 

F - obliczeniowa siła obciążająca łańcuch. 

Łańcuchy (podobnie jak pasy) nie powinny mieć zbyt dużej liczby obiegów na sekundę, 
dlatego należy je sprawdzać wg zależności

                                            

Wartość siły obwodowej wyznacza się wg wzoru 

                                          

w którym:

P - moc przenoszona przez łańcuch,

v - prędkość łańcucha, 

K1 - współczynnik warunków pracy przekładni.

Współczynnik K1 przyjmuje się w granicach 0,63 ¸ 4,55, tym większy, im cięższe będą 
warunki pracy łańcucha. 

Literatura:  Podstawy Konstrukcji Maszyn, Przekładnie cięgnowe,
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