
Układy napędowe w 

maszynach  budowlanych 
 

 

Układ przeniesienia napędu – układ podzespołów, służący do napędzania pojazdu, poprzez 

przenoszenie energii mechanicznej z silnika do kół jezdnych pojazdu. W skład układu 

przeniesienia napędu (układu napędowego ) wchodzą: 

1. Koło zamachowe 

2. Sprzęgło  - cierne lub hydrokinetyczne 

3. Skrzynia biegów 

4. Reduktor 

5. Sprzęgło wiskotyczne – o ile występuje ( stosowane np. w wentylatorach ) 

6. Mechanizm różnicowy 

7. Wał napędowy 

8. Półosie napędowe 

9. Piasty 

10. Zwolnice 

Ze względu na ilość osi układy napędowe mogą napędzać w układzie 

4x2, 4x4, 6x2,6x4, 6x6 itd. 

Ze względu na sposób przeniesienia dzielimy układy napędowe na : 

1. Mechaniczne – za pomocą sprzęgła suchego, ciernego z dociskiem 

2. Hydrostatyczne – wykorzystuje się ciśnienie cieczy, które za pomocą węży 

doprowadzane jest z pomp do silników 

3. Hydrokinetyczne – za pomocą sprzęgła hydrokinetycznego lub zmiennika momentu. 

4. Elektryczne 

5. Mieszane-hybrydowe 

 

Generatorem mocy może być silnik: spalinowy - dwusuwowy  lub czterosuwowy z zapłonem 

iskrowym lub samoczynnym - Diesel, może być też  elektryczny.  

Oprócz przeniesienia mocy silnika, zadaniem układu napędowego jest dostosowanie 

momentu obrotowego silnika do zadanej prędkości pojazdu za pomocą odpowiednich 

przełożeń. 

 



Koło zamachowe – to prosty akumulator mechaniczny, który gromadzi energię kinetyczną. 

Na kole zamachowym zamontowany jest wieniec zębaty, który służy poprzez krótkotrwałe 

sprzęganie go z rozrusznikiem, do rozruchu silnika spalinowego. Im większe koło zamachowe 

tym większa energię może ono zgromadzić, ale też potrzeba więcej energii aby je w ruch 

obrotowy wprowadzić.  

Zmodernizowaną formą koła zamachowego jest koło zamachowe dwumasowe.  

Standardowe koło dwumasowe zbudowane jest z: masy pierwotnej ( tradycyjnego koła 

zamachowego), łożyska ślizgowego, sprężyn łukowych, tarczy zabierakowej, pokrywy, masy 

wtórnej. 

 

Koło dwumasowe zwane jest też tłumikiem drgań skrętnych. Ponieważ silniki spalinowe na 

niskich obrotach (zwłaszcza Diesel) generują drgania, które niekorzystnie wpływają na 

pozostałe elementy napędu, stosuje się koła zamachowe dwumasowe. 

Typowe uszkodzenia kół zamachowych dwumasowych: 

1. zużyte łożyska – zgrzyt i trzaski; 

2. pęknięte sprężyny łukowe – kołysanie silnika, trudności z wybraniem biegu; 

 

Sprzęgło – to mechanizm stosowany w budowie maszyn do łączenia i rozłączania wałów  

w celu przekazania momentu obrotowego. Inaczej mówiąc, jest to zespół części służący do 

połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego – napędowego  

i biernego – napędzanego, zdawczego, w celu przeniesienia momentu obrotowego. 

Elementem sprzęgającym może być jedna lub więcej części maszynowych lub czynnik np. olej 

w zmienniku. 

Sprzęgła stosowane w maszynach budowlanych: 

-suche cierne z mechanizmem docisku; 

- sprzęgło hydrokinetyczne 



W maszynach budowlanych spotkać można sprzęgła wiskotyczne, stosowane w napędach 

wentylatorów chłodnic, a sama zasada działania ( zmiana lepkości cieczy – silikonu ) 

wykorzystywana jest w mechanizmach blokowania kół. 

 

Sprzęgło cierne - to rodzaj sprzęgła poślizgowego, w którym przeniesienie momentu 

następuje poprzez połączenie cierne. Elementy cierne dociskane są za pomocą sprężyn. 

Tarcza cierna współpracuje bezpośrednio z dociskiem sprzęgła oraz z łożyskiem wyciskowym 

na łapie sprzęgła lub w formie wysprzęglika  centralnego. Te trzy współpracujące elementy 

najczęściej tworzą konstrukcję sprzęgła ciernego w maszynach. Miejscem przylegania tarczy 

sprzęgła, jako głównego elementu ciernego współpracującego bezpośrednio z kołem 

zamachowym silnika jest okładzina cierna. Okładziny cierne wykonuje się ze specjalnych 

materiałów charakteryzujących się wysokim współczynnikiem tarcia. Materiał taki musi być 

odporny na ścieranie, wysoką temperaturę i siłę nacisku. 

Sprzęgło jest też elementem ograniczającym maksymalny moment obciążający mechanizmy.  

Kiedy dochodzi do przekroczenia wartości momentu obrotowego silnika, następuje poślizg 

sprzęgła, przez co mechanizmy są zabezpieczone przed przeciążeniem. W sytuacji poślizgu 

dochodzi do zamiany energii mechanicznej w cieplną, często konieczne jest wtedy 

chłodzenie sprzęgła. 

Sprzęgło cierne jednotarczowe w maszynie wykonuje dwa tryby pracy. Pierwszym z nich jest 

załączenie napędu. Tarcza cierna przylega wówczas ściśle do koła zamachowego silnika, a 

cały moment obrotowy przekazywany jest na skrzynię biegów poprzez wałek sprzęgłowy. W 

czasie trwania tego procesu pedał sprzęgła jest wolny. 

Podczas wciskania pedału sprzęgła następuje rozłączenie napędu. Tarcza sprzęgła nie 

przylega wówczas do koła zamachowego, a obydwie strony połączenia ciernego pracują 

niezależnie – zarówno silnik jak i skrzynia biegów. 

Do najczęstszych awarii sprzęgła należy: 

1. zużycie okładzin i w efekcie ciągły poślizg powodujący dodatkowe rozgrzewanie 

pozostałych elementów, doprowadzając nawet do przegrzania i uszkodzenia 

uszczelnień w skrzyni biegów i na wale korbowym. 

2. Uszkodzenie łożyska wysprzęglika – niemożliwe jest wówczas wciśnięcie pedału 

sprzęgła, dochodzi do mechanicznego uszkodzenia „słoneczka” docisku. 

3. Zatarcie bieżni wysprzęglika 

4. Pęknięcie „słoneczka” lub sprężyn dociskających, wówczas dochodzi do ciągłych 

poślizgów tak jak w pukcie 1. 

Sprzęgło hydrokinetyczne – wynalazcą tego sprzęgła jest niemiecki profesor Herman 

Fottinger, żyjący w latach 1877-1945. Sprzęgło hydrauliczne zastosowano pierwszy raz  

w układzie napędowym autobusu w 1927 r., ale ze względu na niską sprawność i wysokie 

koszty produkcji nie przyjęło się. Do tej koncepcji powrócono w ciężarówkach dopiero w 

latach 90. XX wieku, gdy zaczęto stosować przekładnie automatyczne z przekładnią 



hydrokinetyczną. Istotą działania elementu jest mechanizm, który przenosi ruch obrotowy z 

elementu czynnego na bierny za pośrednictwem cieczy. Przeważnie jest nią olej, specjalna 

emulsja lub woda. Najprościej tłumacząc, dzieje się to poprzez połączenie w obrębie jednej 

obudowy pompy oraz turbiny, które są napędzane przez ciecz. 

Sprzęgła hydrokinetyczne dzielą się na dwie główne grupy:  

 o stałym wypełnieniu 
 o zmiennym wypełnieniu 

Sprzęgło hydrokinetyczne składa się z dwóch wirników ustawionych naprzeciw siebie w 

jednej obudowie. Wirnik pompy połączony jest z wałem korbowym silnika, a wirnik turbiny z 

wałem skrzyni biegów. Obudowa wypełniona jest olejem. Napędzany wirnik pompy zasysa 

olej i pod działaniem siły odśrodkowej kieruje ją na wirnik turbiny wprawiając ją w ruch. 

Sprzęgło zaczyna przenosić napęd przeważnie dopiero przy około 600 obr./min. Zaletą 

sprzęgła hydrokinetycznego jest elastyczne łączenie silnika z układem napędowym i 

doskonałe tłumienie drgań skrętnych. Ponadto takie rozwiązanie pozwalana na łagodny 

rozruch oraz zabezpiecza przed przeciążeniem, wadą zaś jest mała sprawność i przez to 

większe zużycie paliwa. 

Przekładnia hydrokinetyczna – zwana jest również zmiennikiem momentu. Zasada działania 

napędów hydrokinetycznych polega na przenoszeniu momentu obrotowego przez 

rozpędzone cząsteczki cieczy. Fachowo mówi się, że w zmienniku wykorzystuje się energię 

kinetyczną cieczy stąd nazwa – „hydrokinetyczna”. Jako medium do przekazywania energii 

wykorzystuje się najczęściej olej hydrauliczny np. ATF/Dexron. Przekładnia hydrokinetyczna 

służy do elastycznego przenoszenia momentu obrotowego z silnika na układ napędowy oraz 

do bezstopniowej samoczynnej zmiany momentu w zależności od obciążenia zewnętrznego 

maszyny. 

Przekładnia hydrokinetyczna zbudowana jest z trzech podstawowych elementów: 

1. Wirnik pompy – napędzany bezpośrednio od silnika, posiada zawsze taką samą 

prędkość jak silnik; 

2. Wirnik turbiny – osadzony na wałku wyjściowym przekładni połączonym z wałkiem 

skrzyni biegów; 

3. Wirnik kierownicy – osadzony nieruchomo pomiędzy wirnikami pompy i turbiny. 

Te trzy elementy osadzone są w zamkniętej obudowie wypełnionej olejem pod ciśnieniem od 

0,2 do 0,8 MPa czyli od 2Atm do 8Atm. Jest to olej pobrany przez pompę hydrauliczną z misy 

olejowej skrzyni biegów. Wirniki pompy i turbiny wykonane są w postaci czasz 

wyposażonych w układ promieniowych łopatek. 

 

 

 



 

Napędzany silnikiem wirnik pompy zasysa olej i pod działaniem siły odśrodkowej wyrzuca go 

na wirnik turbiny. Strumień oleju wymusza obrót  wirnika turbiny, a tym samym przekazanie 

momentu obrotowego do skrzyni biegów. Podczas przekazywania napędu przekładnia 

hydrokinetyczna zmienia płynnie wartość momentu od 1 do 3 razy. Zmiana momentu jest 

tym większa im większa jest różnica prędkości wirnika pompy i wirnika turbiny. Maksymalne 

zwiększenie momentu jest uzyskiwane podczas ruszania obciążonej maszyny. W czasie pracy 

zmiennika momentu następuje grzanie się oleju. Zalecana temperatura pracy zmiennika 

momentu wynosi 75-105⁰C, max 120⁰C. 

Po przekroczeniu temp. 120⁰C należy maszynę zatrzymać i nie gasząc silnika odczekać na 

wolnych obrotach bez włączonego biegu, aż temperatura się obniży do ok. 90⁰C. 

Wysoka temperatura pracy doprowadza do zniszczenia uszczelnień. Grzanie się oleju 

spowodowane jest m.in. niskim poziomem oleju w skrzyni biegów, zanieczyszczonym filtrem 

oraz przeciążaniem maszyny w czasie pracy ( częste doprowadzanie do blokowania kół 

jednych maszyny).  

Zalety przekładni hydrokinetycznej: 

 + miękka praca, duży komfort jazdy 

 + duża wytrzymałość 

 + łagodne zmiany biegów 

 + łagodne i delikatne sprzęganie silnika ze skrzynią biegów, co wpływa pozytywnie na 

wytrzymałość obu tych elementów 

 + łagodny rozruch silnika 

 + cicha praca silnika 

 + znakomite tłumienie drgań 



 + długa, bezawaryjna praca 

 + zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniami 

 + ochrona układu napędowego przed przegrzaniem, nawet w przypadku długiej jazdy 

 + płynne ruszanie 

 
Wady: 

 – duży koszt 

 – duża waga 

 – duże rozmiary 

 – straty mocy z silnika, wynikająca z budowy i zasady działania 

 – konieczność zastosowania dodatkowego chłodzenia sprzęgła z powodu wytwarzania dużej 

ilości ciepła podczas pracy 

 – często dłuższy czas potrzebny, aż takie sprzęgło zacznie działać 

Skrzynie automatyczne w nowych maszynach, np. Volvo wyposażone są często również  

w tarczę „lock-up”, która podczas jazdy ze stałą, dość dużą prędkością czasowo „spina” 

konwerter na stałe, łącząc pompę z turbiną zmiennika, co ogranicza spalanie paliwa podczas 

takiej szybkiej jazdy. Oszczędność paliwa przy takim rozwiązaniu sięga nawet 15%. 

Skrzynie biegów – służą do zmiany prędkości i kierunku jazdy. Skrzynie biegów pracujące  

w układzie z przekładnią hydrokinetyczną są skrzyniami o stałym zazębieniu kół zębatych, co 

daje możliwość przełączania biegów pod obciążeniem sprzęgłami ciernymi sterowanymi 

hydraulicznie ( bez przerywania strumienia mocy przy zmianie biegów ). Połączenie 

zmiennika momentu oraz skrzyni biegów tworzy tzw. przekładnię hydromechaniczną. 

Skrzynie biegów w hydrodynamicznym układzie jazdy dostosowane są do pracy w układzie 

zblokowanym  

z przekładnią hydrokinetyczną lub w układzie przekładni hydrokinetycznej zamocowanej na 

silniku napędowym. 

Podział skrzyń biegów ze względu na sterowanie: 

1. Skrzynie manualne 

2. Skrzynie automatyczne stopniowe 

3. Skrzynie automatyczne półstopniowe 

4. Skrzynie automatyczne bezstopniowe –CVT 

 

 

 

 

 



Zalety manualnej skrzyni biegów      Wady manualnej skrzyni biegów 

 duża trwałość   konieczność wciskania pedału sprzęgła podczas zmiany biegu 

 tania eksploatacja  problemy z przejściem na wyższy bieg przy wysokiej prędkości  

 niska awaryjność   obrotowej silnika 

 niska cena   wysokie koszty części zamiennych 
skomplikowany przebieg naprawy 

 

Odmiany konstrukcyjne automatycznych skrzyń biegów wiążą się między innymi ze 

sposobem osadzenia sprzęgieł sterujących poszczególnymi biegami i kierunkiem jazdy oraz 

sposobem zazębienia kół zębatych. 

Obecnie najczęściej stosuje się skrzynie biegów typu Power Shift oraz Synchro Shuttle. 

Skrzynia biegów Power Shift to automatyczna skrzynia biegów, która w zależności od 

prędkości automatycznie zmienia biegi. W skrzyniach Power Shift koła zębate zazębione są 

na stałe ( zazębienie walcowe lub planetarne). Włączanie biegów odbywa się poprzez 

sprzęgła wielotarczowe załączane hydraulicznie. Tego typu skrzynia jest bardziej komfortowa 

dla operatora. Jest też bardziej wymagająca jeśli chodzi o obsługę. W tych skrzyniach jest 

zastosowany by-pass i złe dobranie części eksploatacyjnych np. filtra na podstawie jego 

gwintu lub wielkości powoduje ominięcie tego filtra co w konsekwencji powoduje 

uszkodzenie skrzyni. Ciśnienie oleju dociskającego tarcze wynosi 1,5-1,7 MPa ( 15-17Atm), 

praca poniżej 1,0 MPa (10Atm) jest zabroniona z uwagi na słaby docisk tarcz i ich możliwe 

ślizganie się pod obciążeniem, a tym samym zniszczenie sprzęgła. 

Skrzynia Syncro Shuttle to półautomatyczna skrzynia. Składa się z hydraulicznego zespołu 

zmiany kierunku jazdy przód-tył oraz czterobiegowej przekładni z synchronizacja wszystkich 

czterech biegów. Kierunek jazdy wybieramy przełącznikiem przy kierownicy natomiast 

odpowiedni bieg wybiera się ręcznie dźwignią zmiany biegów znajdującą się w kabinie 

operatora. Przy wybieraniu biegu należy odłączyć napęd poprzez przycisk umieszczony w 

dźwigni  zmiany biegów. Czołowym producentem tych skrzyń jest firma CARRARO, 

produkująca również mosty. 

Skrzynie Power Shift i Syncro Shuttle wymagają dokładnej obsługi związanej ze 

sprawdzeniem poziomu oleju przed rozpoczęciem pracy. Poziom oleju sprawdzamy zgodnie z 

DTR maszyny. Niski poziom oleju może doprowadzić do przegrzania oleju a w rezultacie do 

zniszczenia uszczelnień a tym samym do uszkodzenia skrzyni biegów. W przypadku niskiego 

stanu oleju, uzupełniamy stan tym samym olejem. 

Wały napędowe - Zadaniem wału napędowego jest przeniesienie momentu obrotowego 

między poszczególnymi zespołami układu napędowego. W zależności od konstrukcji układu 

napędowego stosuje się jeden lub kilka wałów napędowych. Wał napędowy, obok kół 

jezdnych i koła zamachowego silnika, to jeden z największych rotorów w pojeździe. Bicie 
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promieniowe wału wywołuje drgania, które niekorzystnie wpływają na elementy z nim 

współpracujące, np. skrzynię biegów, most napędowy, reduktor czy przystawkę odbioru 

mocy. Jeśli drgania wału są już bardzo duże, przenoszą się na pojazd, powodując odkręcanie 

się połączeń w pneumatycznym układzie hamulcowym lub uszkodzenia elementów 

elektronicznych. Bardzo często się zdarza, że operator nie zgłasza problemu z biciem wału 

podczas przeglądu, gdyż go po prostu nie czuje. Wynika to z coraz lepszej amortyzacji kabiny 

oraz fotela kierowcy, które skutecznie tłumią drgania wału. Mechanicy nie kojarzą faktu np. 

częstej wymiany uszczelniacza czy łożyska w skrzyni biegów z biciem wału. Dlatego podczas 

przeglądu pojazdu zaleca się kontrolę wału napędowego i jego poszczególnych elementów. 

W maszynach budowlanych stosuje się z reguły wały rurowe z przegubami krzyżakowymi (Cardana). 

 
Pojedynczy wał napędowy (rys. 1) składa się z : 

 przegubu krzyżakowego, 

 rurowego korpusu, 

 połączenia przesuwnego (wielowypustu), 

 złącza kołnierzowego (flanszy). 

Długość wału ma istotny wpływ na wartość prędkości krytycznej, tzn. takiej przy której 

mogłoby dojść do wygięcia wału wskutek działania siły odśrodkowej. Dlatego nie stosuje się 

wałów o długości większej niż 1,6m. jeśli odległość pomiędzy odbiornikami napędu jest 

większa, to wał pojedynczy zastępuje się wałem dzielonym – dwuczłonowym – podpartym w 

miejscu podziału łożyskiem – zwanym łożyskiem podporowym. 



 

 

Przeguby  - w układach napędowych służą do przekazywania momentu obrotowego z 

jednego wału na inny, w przypadkach gdy osie obrotu tych wałów są do siebie nachylone. 

Wał napędowy jest nachylony do osi wałka głównego skrzyni biegów oraz do osi wałka 

atakującego  przekładni głównej. Dlatego jego prawidłowa praca, niezależnie od zmian 

położenia mostu, jest możliwa tylko przy zastosowaniu przegubów. Istnieją różne 

konstrukcje przegubów. 

Ze względu na ich własności kinetyczne dzielimy je na : 

1. proste - nierównobieżne, asynchroniczne – są to przeguby krzyżakowe i elastyczne; 

2. homokinetyczne - równobieżne, synchroniczne – są to przeguby kulowe: Birfielda, 

Rzeppa, Weissa; zawiasowe lub trójramienne. 

Przegub krzyżakowy zwany też Cardana: 

 

Przegub krzyżakowy, zwany też przegubem Cardana, składa się z krzyżaka osadzonego z obu stron w 

widełkach za pomocą łożysk igiełkowych. W krzyżaku znajduje się kalamitka, która służy do 

nasmarowania wspomnianych łożysk. Smarowanie należy wykonać okresowo zgodnie z instrukcją 

DTR. W zależności od konstrukcji stosuje się różne sposoby mocowania krzyżaków, np. pierścieniem 

osadczym Segera czy obejmami metalowymi.  



Mechanicy często nie wiedzą, w jaki sposób reguluje się nacisk krzyżaka, który trzeba „ścisnąć”, by 

sam nie miał luzów. Nowoczesne krzyżaki na dnie tulejki łożyska igiełkowego mają plastikową 

wkładkę i nacisk na nią trzeba regulować grubością pierścienia Segera. Błędem mechaników podczas 

wymieniany krzyżaka jest wykorzystanie pierścieni Segera, które są dołączone do zestawu, bez 

pomiaru ich grubości. Pierścienie z zestawu mogą być za grube lub za cienkie, by zrealizować 

odpowiednie zaciśnięcie krzyżaka. Niewłaściwy luz na krzyżaku psuje wyrównoważenie wału. Za 

gruby pierścień Segera trzeba więc przeszlifować na szlifierce do płaszczyzn. Gdy luz jest właściwy, 

krzyżak powinien pod własnym ciężarem lekko opadać. 

Drugim często popełnianym błędem jest sposób wymiany krzyżaka, który często zapieka się w uszach 

widełek. Wybijając krzyżak młotkiem, czy wyciskając go prasą można doprowadzić do zgięcia ucha 

widełek, co prowadzi do utraty geometrii. Wówczas krzyżak i widełki są do wyrzucenia. Nawet jeśli 

uda się zamontować krzyżak w wygiętym uchu, nie pracuje on płynnie. W wałach bardzo zużytych 

demontaż krzyżaka nie jest możliwy bez uszkodzenia jego elementów. Jedyną metodą jest wówczas 

obcięcie go palnikiem. W przypadku pracy wału z uszkodzonym łożyskiem krzyżaka, nastąpi wybicie 

ucha, co kwalifikuje wał do naprawy.  

Odchylenie wałów na krzyżakach nie powinno przekraczać ok. 24° – im jest większe, tym bardziej 

odczuwa się skutki asynchronicznej pracy przegubów, które przyspieszają i opóźniają obroty 

umieszczonego między nimi wału. 

 



Przegub Weissa – przegub homokinetyczny, równobieżny – charakteryzuje się tym, że 

prędkości obrotowe przed i za przegubem są w każdej chwili równe. W przegubach tych oba 

wały zakończone są widełkami, w których na prostopadłych płaszczyznach wyfrezowane są 

cztery prowadnice kul. W każdej prowadnicy umieszczona jest jedna kula, której zadaniem 

jest przeniesienie napędu z jednych widełek na drugie. Ukształtowanie prowadnic powoduje, 

że przy względnym przesunięciu widełek kule ustawiają się w płaszczyźnie homokinetycznej i 

zachowana jest równobieżność przegubu. W celu zapewnienia właściwego środkowania obu 

widełek stosowana jest piąta kulka umiejscowiona w kulistych rowkach umieszczonych w osi 

obu wałów. We właściwym położeniu umocowana jest ona za pomocą kołka wsuniętego 

jednym końcem w kanał widełek, a drugim w otwór kulki. Kołek ten jest zabezpieczony 

dodatkowym kołeczkiem prostopadłym do osi wałów. Dzięki piątej kuli osie symetrii wałów 

niezależnie od kąta ich załamania przecinają się w jednym punkcie*. Osłona przegubu 

najczęściej realizowana jest za pomocą metalowej czaszy, będącej elementem mostu,  

a uszczelnionej w zwrotnicy za pomocą całego kompletu gumowych i filcowych pierścieni. 

 

Przegub Bierfielda 

Przegub kulowy Birfielda składa się z czterech podstawowych elementów. Zewnętrzna czasza 

kulista ma wewnętrznie, sferycznie ustawione bieżnie dla sześciu kół. Czasza ta jest 

najczęściej elementem wyjściowym i stanowi wspólną część z krótką półośką, wchodzącą 

bezpośrednio w piastę koła. Wewnętrznym elementem przegubu jest piasta kulista, która 

osadzona jest wielowypustowo i zabezpieczona pierścieniem na drugim z łączonych wałów. 

Połączeniem pomiędzy obiema częściami jest sześć stalowych kul toczących się po 

południkowo rozmieszczonych rowkach – prowadnicach wykonanych w środku kulistej 

czaszy i na zewnątrz kulistej piasty. Oprócz kul pomiędzy tymi dwoma częściami znajduje się 

jeszcze jeden bardzo ważny element. Jest to koszyk, który odpowiednio środkuje oraz 



utrzymuje kule przegubu w prawidłowej pozycji w rowkach prowadzących. Podobnie jak w 

przegubie trójramiennym, do osłony stosuje się tutaj gumowy mieszek wypełniony smarem. 

Niezmienną prędkość obu półosi uzyskano dzięki takiemu ukształtowaniu prowadnic, że kule 

automatycznie ustawiają się na płaszczyźnie dzielącej kąt pomiędzy półosiami na połowę. 

Dzięki eliptycznemu wykonaniu zarysów bieżni zdecydowanie poprawiona jest współpraca 

kul i bieżni (do warunków podobnych do łożyska skośnego), co – zmniejszając naciski – 

zapewnia małe opory toczenia i niskie tarcie, a w efekcie wiele wyższą sprawność i trwałość. 

Dla przegubu kulowego Birfielda maksymalny kąt odchylenia wałów to najczęściej ok. 42º, 

produkowane są także przez przeguby mogące pracować do 47-50º. Jednak im większy kąt 

pracy, tym większe ich obciążenie. 

 

 

Przegub Rzeppa oprócz przegubów Birfielda stosuje się też przeguby kulowe Rzeppa. 
Różnią się one od tych pierwszych szczegółami konstrukcyjnymi, usytuowaniem rowków oraz 
zastosowaniem dźwigienki centrującej i sterującej położeniem koszyka oraz środkującej wał 
napędzany. Dźwigienka ta dociskana jest do szklanki w wale napędzanym za pomocą 
sprężyny umieszczonej w wydrążeniu drugiego wału. Za środkowanie kulek odpowiada 
również koszyk, którego położenie wymuszane jest za pomocą dźwigienki i specjalnej czaszy. 
Stosowane są też rozwiązania bez środkowania. 



 

 

Korpus wału (rura)  

W wałach maszyn do robót ciężkich stosuje się stalowe rury bezszwowe. Elementy 

przyspawane do obu końców rury muszą być dokładnie wycentrowane, ale kluczową rolę 

odgrywa sam spaw. Z reguły stosuje się spawy maszynowe. W wyniku wystąpienia znacznych 

obciążeń, zwłaszcza w pojazdach budowlanych, rura wału może ulec skręceniu, co 

kwalifikuje wał do naprawy. W niektórych maszynach celowo stosuje się cieńszą rurę, która 

działa jak bezpiecznik zabezpieczający przed uszkodzeniem skrzyni biegów lub mostu 

napędowego. 

Połączenie przesuwne (wielowypust) 

Jeśli wał umieszczony jest między elementami mogącymi zmieniać swoje położenie, np. 

między skrzynią biegów, a mostem napędowym, jego długość też powinna się zmieniać. 

Do kompensacji długości wału stosuje się wielowypustowe połączenie przesuwne. 

Połączenie wielowypustowe może mieć zarys prostokątny lub ewolwentowy. Zarys 

ewolwentowy zapewnia lepszy kontakt współpracujących ze sobą powierzchni i uważany jest 

za cichy. Połączenie wielowypustowe wyposażone jest w specjalną wkładkę polimerową, 

którą pokryty jest wałek albo tuleja. Dzięki temu nie wymaga smarowania i pracuje ciszej. 

Połączenie przesuwne wymaga okresowego pomiaru luzu czujnikiem zegarowym między 

rurą, a częścią przesuwną. Luz sprawdza się poruszając wałem skrętnie i w poziomie (rys. 3). 

Dopuszczalny luz dla wału średniej wielkości wynosi 0,17 mm. W praktyce, jeśli wyczuje się 

jakikolwiek luz na połączeniu przesuwnym wał trzeba naprawiać. Jeśli połączenie przesuwne 

przestaje działać, np. z powodu uszkodzenia wielowypustu, może dojść do rozerwania mostu 

czy uszkodzenia skrzyni biegów w wyniku dużych sił działających między tymi elementami. 



Złącza kołnierzowe (flansze) - Flansze, znajdujące się na końcach wału, mają 

znormalizowane wymiary i występują w kilku rodzajach: DIN, SAE lub KV. We flanszach typu 

DIN moment obrotowy jest przekazywany przez połączenie typu ciernego, a odpowiedni 

docisk współpracujących flansz zapewniają śruby. Obecnie coraz popularniejsze są flansze 

typu KV, w których moment obrotowy jest przenoszony przez czołowe uzębienie nacięte na 

powierzchni czołowej. Śruby są elementami ustalającymi połączenie. Typowe uszkodzenia 

flansz powstają z powodu dokręcania śrub z niewłaściwym momentem. 
 

Łożysko podporowe - pełni ono rolę dodatkowej podpory w wałach wieloczęściowych. 

Łożysko podporowe składa się z jedno-lub dwurzędowego łożyska kulkowego, którego 

zewnętrzna bieżnia osadzona jest w obudowie przytwierdzonej do ramy pojazdu w sposób 

sztywny. Najczęstszym uszkodzeniem łożysk podporowych jest ich zacieranie się. W 

nowoczesnych wersjach łożyska podporowe są bezobsługowe. 

Profilaktyczna kontrola wałów napędowych obniża koszty późniejszych napraw. Na rynku 

oferowanych jest wiele tanich zamienników wałów produkcji chińskiej, tureckiej czy 

indyjskiej. Większość z nich jest bardzo niskiej jakości. Warto też pamiętać, że przy każdej 

naprawie skrzyni biegów czy mostu napędowego oraz podczas jakiejkolwiek ingerencji w 

konstrukcję wału, np. po wymianie krzyżaków, czy łożyska podporowego należy wał 

wyrównoważyć. Przeprowadza się to na specjalnej wyważarce. Z tego powodu naprawy 

wałów napędowych warto powierzyć wyspecjalizowanym warsztatom wyposażonym w 

niezbędne urządzenia. 

 

Przeguby mogą służyć bezawaryjnie pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji i 
serwisowania. W przypadku wałów napędowych z przegubami trzeba pamiętać o 
poniższych zasadach: 

 unikać gwałtownego ruszania bądź „strzałów” ze sprzęgła – można tak ukręcić wał lub 
uszkodzić przegub, a to na pewno skraca ich żywotność, 

 jeżeli wał wyposażony jest w smarowniczki, to należy regularnie smarować zarówno 
krzyżaki, jak i połączenie wielowypustowe, 

 w przypadku stwierdzenia nadmiernych luzów na przegubie należy go natychmiast 
wymienić na nowy, 

 w przypadku stwierdzenia drgań wału należy go wyrównoważyć, 
 w czasie montażu wału z przegubami krzyżakowymi należy przestrzegać właściwego 

położenia obu widełek wału (w jednej płaszczyźnie), 
 w razie stwierdzenia zużycia wielowypustu (nadmierny luz) należy wał wymienić na 

nowy, 
 w razie skrzywienia wału należy go wyprostować, a następnie wyważyć, 
 dbać o właściwy dobór i dokręcenie śrub mocujących wał do kołnierzy (śruby są 

pasowane), 
 należy unikać pracy wału przy maksymalnym lub zbyt dużym 

rozsunięciu wielowypustu i pod nadmiernymi kątami, oba te przypadki mogą 
być wynikiem nadmiernego „wyliftowania” pojazdu i mogą skończyć 
się uszkodzeniem przegubów lub rozsunięciem wału. 



W przypadku półosi napędowych musimy zwracać uwagę na następujące elementy: 

 unikać gwałtownego ruszania i przyspieszania na mocno skręconych 
kołach, 

 kontrolować stan osłon gumowych, ich pęknięcie i wydostanie się smaru na zewnątrz 
może doprowadzić do zatarcia przegubu; w razie stwierdzenia ich złego stanu nie 
czekać aż pękną – wymienić póki całe i przesmarować, 

 w razie wystąpienia stuków przy ruszaniu bądź jeździe po zakręcie wymienić lub 
zregenerować przegub, 

 w czasie „liftowania” pamiętać o tym, że przegub wewnętrzny ma tylko niewielką 
możliwość kompensaty długości, 

 pamiętać o właściwym momencie dokręcenia śruby centralnej półosi, w zależności od 
konstrukcji moment może być bardzo mały bądź bardzo duży – konieczne jest 
zapoznanie się z książką napraw. 

Mosty napędowe - zespół elementów nośnych i mechanizmów napędowych, spełniające 
zadania osi przejmującej część ciężaru pojazdu oraz przekazuje napęd z wału napędowego na 
koła jezdne lub gąsiennice. 

W skład mostów napędowych wchodzą następujące mechanizmy:  

 przekładnia główna,  
 mechanizm różnicowy ( tylko dla podwozi kołowych ), 
 półosie ( podwozie kołowe ), 
 dzielone wały napędowe sprzęgłami wielotarczowymi lub kłowymi ( podwozie 

gąsiennicowe ). 

Specyficznym mostem napędowym jest most portalowy. Konstrukcja tego mostu sprawia, że 
maszyna ma większy prześwit. Odwrotne ułożenie tego mostu stosowane jest np. w 
autobusach niskopodwoziowych. 

Przekładnia główna – jest to stale zazębiona przekładnia zębata o przełożeniu zwalniającym, 
służąca do zwiększania momentu obrotowego doprowadzanego do kół. Załamuje ona moment pod 
kątem prostym (wtedy gdy silnik umieszczony jest wzdłużnie) albo przesuwa go o pewną odległość 
(wtedy gdy silnik umieszczony jest poprzecznie).  Przekładnia taka składa się z koła talerzowego 
przykręconego do obudowy mechanizmu różnicowego i zębnika – mniejszej zębatki na stałe 
połączonej np. z wałem. Zębnik może znajdować się w osi koła talerzowego, wówczas przekładnia 
główna nosi nazwę stożkowej (w zależności od kształtu zęba wyróżniamy: proste, śrubowe,łukowe), 
lub poniżej wspomnianej  
osi – wówczas mówimy o przekładni głównej hipoidalnej. Konstrukcja hipoidalna pozwala na 
obniżenie/podwyższenie nadwozia maszyny. 

Cechy przekładni hipoidalnej: 

 większa obciążalność, aniżeli przekładni stożkowej o takich samych wymiarach, dzięki 
wydłużeniu czynnej długości zębów 

 cichobieżność ze względu na występowanie poślizgu wzdłużnego zębów 
 możliwość wyprowadzenia napędu na kolejne osie w układzie tandem lub tridem; 
 przy przesunięciu ujemnym  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82_%28maszynoznawstwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnia_g%C5%82%C3%B3wna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_r%C3%B3%C5%BCnicowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82o%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnia_z%C4%99bata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnia_sto%C5%BCkowa


o możliwość obniżenia podłogi (samochody tylnonapędowe, autobusy 
niskopodłogowe) 

o korzystne warunki smarowania łożysk zębnika 
 przy przesunięciu dodatnim  

o możliwość powiększenia prześwitu (pojazdy terenowe) 
o konieczność smarowania ciśnieniowego łożysk zębnika 

W razie naprawy, wymienia się zawsze koło talerzowe i zębnik, nigdy pojedynczo. Oba elementy w 
trakcie eksploatacji wzajemnie się docierają. W trakcie składania należy zachować odpowiedni luz 
międzyzębny. 

Mechanizmy różnicowe – mechanizm ten ma za zadanie dopasować prędkość kół pracujących w 
jednej osi. Maszyna pokonując nierówności, lub łuki zakrętów posiada różną prędkość kół. Skręcając 
w prawo koła lewe będą się toczyły z większą prędkością od kół po stronie prawej.  

W obudowie mechanizmu różnicowego znajdują się koła koronowe, wewnątrz których za pomocą 
wielowypustów osadzone są półosie napędowe. Koła koronowe zazębione są z satelitami - 
niewielkimi stożkowymi kołami zębatymi o zębach prostych. 

Blokady mechanizmów różnicowych.- książka strona 236. 

 Zwolnice: 

Wałowe 

Planetarne. 

Napęd ładowarek – książka strona 116, hydrostatyczny - 133 

Napęd spycharek – książka strona 194 

Napęd koparek – książka strona 60 
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