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Sabina Frysztacka W przypadku wielu maszyn zastosowanie 

przekładni jest konieczne, gdyż nie mogą być 

napędzane bezpośrednio silnikiem. Niezbędne jest 

wówczas ogniwo pośredniczące, które przenosi ruch 

obrotowy z wału wejściowego – napędzającego, 

czynnego na wyjściowy – napędzany, bierny. 

Rodzaje przekładni zębatych
Pod względem konstrukcji przekładni zębatych moż-

na je podzielić na: 

• ślimakowe,

• stożkowe, 

• walcowe, 

• walcowo-stożkowe, 

• spiroidalne, 

• specjalne.

Można też zwrócić uwagę na usytuowanie 

względem siebie osi obrotu i wtedy wyróżniamy 

przekładnie: 

• równoległe,

• kątowe,

• wichrowate. 

Poza tym spotykamy się z taki rozróżnieniami jak 

przekładnie o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrz-

nym, czołowe i śrubowe – w zależności od rodzaju 

zazębienia, obrotowe i liniowe – odmienny sposób 

przenoszenia ruchu czy jednostopniowe i wielo-

stopniowe – kryterium stanowi liczba stopni, która 

zależy od tego ile jest par kół zębatych.

Pośród przekładni zębatych stożkowych, a zara-

zem wichrowatych, na szczególną uwagę zasłu-

gują przekładnie hipoidalne. Mariusz Snowacki, 

Dobór przekładni napędowych

Od prawidłowego działania przekładni napędowej zależy 
funkcjonowanie całej maszyny. Właśnie dlatego wiedza na 
temat doboru tego elementu jest niezbędna w bardzo wielu 
gałęziach przemysłu. Najbardziej powszechne są przekładnie 
zębate, w których przenoszenie napędu następuje dzięki 
odpowiedniej pracy kół zębatych. Przekładnie mogą być 
zabudowane w maszynie lub występować jako samodzielny 
moduł.
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• wysoka cichobieżność w porównaniu do innych

przekładni o tych samych przełożeniach (dzięki

zębom łukowo–skośnym),

• równomierność przekazywania momentu obroto-

wego (wydłużenie czynnej długości zębów),

• wysoka sprawność w stosunku do innych prze-

kładni o tych samych przełożeniach (sprawność

94% dla przekładni dwustopniowych i 92% dla

przekładni trójstopniowych),

• szeroki zakres dostępnych przełożeń dla jednej

wielkości mechanicznej przekładni (od i=7,5 do

i=300),

• korzystne warunki smarowania łożysk, zębnika, 

dzięki przesunięciu hipoidalnemu,

• moment wyjściowy do 500 Nm,

• korzystny stosunek gabarytów przekładni do

przenoszonej mocy.

Wymiana przekładni napędowych – co 
trzeba wziąć pod uwagę?
Kiedy pojawia się potrzeba związana z wymianą 

przekładni napędowej, zwykle nasuwa się od razu 

kwestia, czy należy zastosować urządzenie tego 

samego producenta. Najczęściej jest to rzeczywiście 

optymalne rozwiązanie, bo w ten sposób najłatwiej 

znaleźć odpowiedni typ przekładni. Poszukiwanie 

odpowiednika innej firmy może wiązać się z wydłu-

żeniem przestoju linii produkcyjnej, o ile taka po-

trzeba wystąpi nagle. Podobnie jest w przypadku, gdy 

konieczna okazuje się przeróbka maszyny w celu 

dostosowania jej do zamontowania innej przekładni.

Czasem warto jednak skorzystać z zamienni-

ka. Trzeba tylko zadbać o to, aby parametry starej 

i nowej przekładni były takie same. Paweł Mrugalski, 

Menedżer Produktu w firmie BIBUS MENOS radzi: 

– Jeśli istnieją tylko takie możliwości techniczne, to na

bazie parametrów przekładni oryginalnej (najczęściej są

one podane na tabliczce znamionowej) i ogólnodostępnej

dokumentacji technicznej (na przykład karty katalo-

gowej z Internetu) można dobrać odpowiednik z innej

firmy. W zależności od typu przekładni czasem istnieje

możliwość podmiany na tańszą/lepszą/szybciej dostępną

wersję od innego producenta. Kluczowe jest tutaj dopaso-

wanie parametrów technicznych.

Jakie to parametry? Przede wszystkim moc 

przenoszona z wału czynnego na bierny określona 

przez producenta przekładni. Warto tu wspomnieć, 

że przekładnie hipoidaidalne charakteryzują się 

korzystnym stosunkiem ceny oraz gabarytów do 

przenoszonej mocy.

Kolejna sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę 

podczas dobierania przekładni napędowej, to prze-

łożenie, czyli stosunek liczby obrotów na wejściu do 

liczny obrotów na wyjściu z niej. Według Romana 

Gawła, właściciela F.H. ROL-GAW czasami przełożenie 

może lekko odbiegać od oryginalnego. Wszystko zależy 

od tego, gdzie używana jest przekładnia i czy zmiana 

finalnych obrotów jest do zaakceptowania. Na przy-

kład w rolnictwie zmiana o 20–30 obr./min nie wpływa 

współwłaściciel firmy HF Inverter Polska opisuje 

produkty znajdujące się w jej ofercie: – Przekładnie 

hipoidalne należą do przekładni zębatych o osiach wi-

chrowatych i łukowym zarysie zęba, należą do rodziny 

przekładni stożkowych. Przekładnia hipoidalna różni się 

od przekładni stożkowej poprzecznym przesunięciem 

osi zębnika (przesunięcie hipoidalne) w stosunku do 

osi koła talerzowego. Dzięki przesunięciu hipoidalnemu 

uzyskuje się wydłużenie czynnej długości zębów (po-

dobnie jak w parze kół ślimak–ślimacznica przekładni 

ślimakowej), co ma wpływ na wytrzymałość i obcią-

żalność przekładni hipoidalnej. Sprawność przekładni 

hipoidalnej jest odwrotnie proporcjonalna do przesu-

nięcia hipoidalnego i maleje wraz z jego zwiększe-

niem. Standardowo przekładnie hipoidalne THF mają 

sprawność 94%.

Najważniejsze cechy techniczne przekładni hipo-

idalnych THF:

• większa obciążalność niż przekładni stożkowej

o takich samych wymiarach dzięki wydłużeniu

czynnej długości zęba (przesunięcie hipoidalne),

• większy moment wyjściowy niż w przekładniach

ślimakowych o takich samych wymiarach gaba-

rytowych,
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w znaczącym stopniu na funkcjonalność maszyny. Jed-

nak w przypadku transporterów i innych linii ciągłych, 

które stosowane są w przemyśle spożywczym, obniżenie 

obrotów zwykle działa negatywie na organizację pracy.

Należy też uwzględnić do jakiego rodzaju aplika-

cji ma być przeznaczona przekładnia – w zależności 

od specyfiki pracy napędzanego urządzenia dobiera 

się odpowiedni współczynnik przeciążalności oraz 

weryfikuje się moc termiczną przekładni. Istotny 

jest również czas, w jakim przekładnia ma pracować 

w ciągu doby. 

W końcu musimy określić takie aspekty jak 

pozycja montażu, współpraca z silnikiem i całym 

urządzeniem, które ma być napędzane. Jeśli okaże 

się, że np. rozstaw otworów jest inny, niż w przypad-

ku poprzedniej przekładni, wówczas zamocowanie 

nowej może sprawiać pewien kłopot, jednak nie jest 

to niemożliwe. Natomiast bardzo ważne jest, by typy 

i kierunki obrotów wałków, które wychodzą z prze-

kładni, były takie same jak w oryginale. 

– Czasami dwie przekładnie wyglądają identycznie, 

ale układ montażowy wewnątrz przekładni jest inny – 

mówi Roman Gaweł. Może się okazać, że identycznie 

wyglądająca przekładnia ma odwrotny kierunek 

obrotów od oryginalnej i nie jesteśmy stanie jej użyć, 

ani zmienić tego we własnym zakresie.

Co jeszcze może mieć znaczenie? Zdarza się tak, 

że konieczne jest zastosowanie specjalnego oleju, 

chłodzenia czy wyposażenia. Czasami trzeba zadbać 

o dodatkowe malowanie, uszczelnienia, wzmocnione 

łożyskowanie itp.

Wymiana przekładni ślimakowej na 
hipoidalną
Podczas dobierania przekładni napędowej można 

brać pod uwagę to, żeby była tańsza albo lepsza 

od poprzedniej. W tym drugim przypadku warto 

uwzględnić wymianę na przekładnię hipoidalną. 

Dość często chodzi o zastąpienie nią przekładni 

ślimakowej, która jest stosowana w wielu maszy-

nach, mimo iż charakteryzuje się stosunkowo niską 

sprawnością. Mariusz Snowacki z HF Inverter Polska 

twierdzi: – W budowie maszyn często są stosowane 

przekładnie ślimakowe. Tak dużą popularność zyskały 

nie tylko dzięki swoim cechom technicznym, ale także 

dzięki prostej budowie oraz korzystnemu stosunkowi 

ceny do przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny. 

Słabą stroną przekładni ślimakowej, w porównaniu do 

innych przekładni, jest mniejsza sprawność, która maleje 

wraz ze wzrostem przełożenia.

Od 2010 roku pracowaliśmy nad projektem przekład-

ni, która swoimi cechami technicznymi byłaby zbliżona 

do przekładni ślimakowej przy jednoczesnej poprawie 

sprawności. Szukając kompromisu pomiędzy funkcjo-

nalnością i wysoką sprawnością przekładni stożkowej 

a prostą budową i korzystnym stosunkiem ceny do 

przenoszonej mocy z wału czynnego na bierny, pod uwa-

gę braliśmy dwie konstrukcje – przekładnie spiroidalne 

i przekładnie hipoidalne. Nasz wybór to przekładnie 

hipoidalne – nie tylko ze względu na uzyskany kompro-

mis funkcjonalności, sprawności, prostej budowie i ceny, 

ale także ze względu na dostępne technologie produk-

cji – amerykańska technologia Gleasona i niemiecka 

Klingelnberga. 

Bardzo ważne jest to, że przekładnie ślimakowe 

oraz hipoidalne mają takie same wymiary montażo-

we i pasują do nich te same akcesoria. Jednocześnie 

ten drugi rodzaj charakteryzuje się większą trwa-

łością, wyższą sprawnością i przełożeniem. Kiedy 

porówna się właściwości techniczne, funkcjonalność 

oraz efektywność tych dwóch rodzajów przekładni 

napędowych, to hipoidalne wypadają zdecydowanie 

lepiej.

Przegląd rynku
W przypadku, gdy bierze się pod uwagę zakup prze-

kładni hipoidalnej, na pewno warto zainteresować 

się ofertą firmy HF Inverter Polska. 

Przekładnie hipoidalne THF zyskały miano 

Najbardziej Innowacyjnego Produktu Roku 2013. Ich 

cechy oraz efektywność powodują, że sprawdzają 

się lepiej niż inne rodzaje przekładni. Mają koła 

zębate ze stali konstrukcyjnej stopowej chromowo-
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Bardzo ważne jest, 

by typy i kierunki 

obrotów wałków, 

które wychodzą 

z przekładni, były 

takie same jak 

w oryginale
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-manganowej z dodatkiem tytanu, dzięki czemu są

one bardzo trwałe. Obudowa z kolei wykonywana

jest z lakierowanego odlewu aluminiowego. Poza tym

przekładnie napędowe THF mają wysokiej jakości

łożyska produkowane przez firmy SKF i NSK. Są

również bardzo dobrze uszczelnione. Do wyboru są

różne konfiguracje i wymiary.

Kolejna warta uwagi firma, która zajmuje się 

produkcją przekładni napędowych to Zakłady Me-

chaniczne Glimag. Przedsiębiorstwo specjalizuje się 

w dostarczaniu gotowych rozwiązań dla przemysłu 

wydobywczego i dźwignicowego. Dla przemysłu wy-

dobywczego produkowane są reduktory o mocach do 

250 kW, które znajdują głównie zastosowanie w prze-

nośnikach taśmowych i zgrzebłowych. Przemysł 

suwnicowy natomiast zaopatrywany jest w redukto-

ry walcowe do napędu mechanizmów podnoszenia 

o udźwigu do 500 ton. Ponadto zakład specjalizuje

się w remontach różnego rodzaju przekładni zęba-

tych, zarówno na podstawie powierzonej dokumen-

tacji, jak również poprzez odtworzenie zużytych

podzespołów remontowanych reduktorów.

BIBUS MENOS jest firmą sprzedażowo-

produkcyjno-usługową. Jednym z najbardziej 

interesujących produktów w jej ofercie są 

przekładnie podnośnikowe firmy Thomson Neff 

oraz UNIMEC. W ich przypadku z ruchu obrotowego 

uzyskuje się na wyjściu ruch liniowy. Wynika to 

z zastosowania śruby trapezowej lub kulowej. 

Przekładnie tego typu występują ze śrubą stałą 

lub przesuwną. Ich typowe zastosowania to prasy, 

platformy podnoszone, przesuwanie i docisk dużych 

mas. Korzystając z tego typu przekładni można 

podnosić nawet ponad 200 ton.

Przekładnie kątowe oraz o osiach równoległych 

z zębami prostymi to główne produkty proponowane 

przez FIRMĘ HANDLOWĄ ROL-GAW. Przedsiębior-

stwo zaopatruje wielu producentów i zawsze dobiera 

przekładnie indywidualnie, w zależności od potrzeb 

danego klienta. Są ono opracowywane przede 

wszystkim w taki sposób, by mogły być stosowane 

w maszynach rolniczych, a czasami również w ma-

szynach budowlanych czy drogowych. Przekładnie 

o osiach równoległych mają jeszcze więcej zastoso-

wań, gdyż wiele modeli opracowywanych jest w taki 

sposób, że mogą być wykorzystywane w napędach 

hydraulicznych, które są popularne w wielu dziedzi-

nach gospodarki.

Mechanika Maszyn KACPEREK to polski produ-

cent napędów. Oferta zawiera przekładnie: ślima-

kowe, zębate walcowe, stożkowe, o osiach równole-

głych a także części zamienne do przekładni i inne 

elementy napędów. Firma Kacperek, będąc na rynku 

od blisko 35 lat, obserwuje tendencje rynkowe. W od-

powiedzi na potrzeby klientów planuje rozpoczęcie 

produkcji przekładni hipoidalnych.

Firma POLPACK jest wyłącznym, polskim dystry-

butorem uznanego producenta przekładni – Grupy 

Bonfiglioli. Zajmuje się doradztwem technicz-

nym, montażem i serwisem produktów tej marki. 

W ofercie znajduje się szeroka gama przekładni, 

motoreduktorów, techniki serwo, silników, falowni-

ków, sprzęgieł itp. Poza tym przedsiębiorstwo jest 

dystrybutorem produktów innych firm wytwarza-

jących elementy systemów napędowych oraz stero-

wania: Benzlers, CMD, Esco, KB Electronics, Westcar, 

Martin, Nerimotori, Poggi. POLPACK posiada bogato 

wyposażony magazyn części i gotowych zespołów 

napędowych, dzięki czemu zapewnia najkrótsze na 

rynku terminy dostaw.

Technical Grzegorz Tęgos zajmuje się montażem 

motoreduktorów i dystrybucją produktów z zakre-

su techniki napędu oraz transmisji mocy, w tym 

przekładni zębatych. Szeroki asortyment i szybka 

dostawa potrzebnych elementów, to niewątpliwe 

atuty przedsiębiorstwa.

Przekładnie napędowe produkują lub sprzedają 

również między innymi firmy: Lenze Polska, Siemens, 

Spółdzielnia Pracy Wytwórczo-Konstrukcyjna ELKON, 

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 

VANAX Włodzimierz Kozłowski, SEW-EURODRIVE 

Polska, TRAMEC POLSKA, TORMEC REDUKTOR, 

MARGO, TOP GEARS, TECHPRO, Prozamet.  

Kiedy porówna 

się właściwości 

techniczne, 

funkcjonalność 

oraz efektywność 

tych dwóch 

rodzajów przekładni 

napędowych, to 

hipoidalne wypadają 

zdecydowanie lepiej.
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