
Waty napędow€, półosie napędowe
i przeguby

}żzdach samochodowych (rys. 3.24) waĘ przegubowe:
Enoszą moment obrotowy między kolejnymi, oddalonymi od siebie
banizmami układu napędowego,
Fenoszą moment obrotowy do napędów pomocniczych,
Fcnosza ruch obrotowy zkoła kierownicy do przekładni kierowniczej,
Fją skrzynią biegów.

, - \\ały napędowe i półosie
,_ ..,dzie

,- , ,du mogą zmięniać swoje względne połozenie (rys. 3.25). Zatem
: :--noszą napęd w warunka ch zmian odległości i przestrzennęgo usy-

Bam!wałnapędowypodczasdział-aniiprzenosimomentobro-

l
l
t

Ę*:""i;.1;.:*:T|;if&#ih'*:"i*"{l1ji;"Tl,.1iłf;Ery:rt, ?:u drugim - przegub (rys.3.26). Wykorzystanie przesuwnego

lr;;:i,{J":T"#il,,ff i:;Tł-T;;;,;H;yJffi TTil- j[5;
:-,-iment skręcający) iwiruje z dużymi prędkościami obrotowymi. Na
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Skrzynia
biegów

Rys" 3.25. Zmianaodległości skrzyni biegów i mostu napędowego w}ryvołana ugina_

niem zawieszenia osi tylnej samochodu [6]

Wał napędowy z przegubami krzyzakowl,mi [12]

prz,vkład przy ptzełozeniu bezpośrednim jego prędkość obrotowa jest róu r._

prędkości obrotowej wału korbowego silnika. Takie obciążenia warunku--
wykorzystanie do budowy wału napędowego przekroju rurowego. Ma c

wówczas dużą zdolność przenoszenia momentu skręcającego i jednocześn..
niewielką masę. W celu ograniczenia obciążeń dynamicznych waĘ napędoir.
się wyważa i ogranicza ich długość przez dzielenie (waĘ dzielone).

Przeguby napędowe są stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje koniec:-
ność zmiany kierunku ptzekazywania momentu obrotowego. Występuje :.

w kołach osi przedniej, poniewaz są one jednocześnie kierowane i napędzan.
Ważną charakterys ty czną wielkością połączenia przegubowe go j est tzw. ka i

załamania (rys. 3.27). Jest on za-warty między osią wału napędzającego a os--

wału napędzanego.
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) \rywołana ugin:

: ,.istawowym kryterium podziału przegubów napędowych są ich właści-

", -_ ,rinemaĘczne przy niezetowym kącie załamania. Wyróżniamy tutaj:
r _:zeguby proste (asynchroniczne lub nierównobieżne),w których chwilo-

i: prędkości obrotowe elementów przedizaprzegubem nie są równe, to
__-, ].zy, że jeżeli element napędzający przegubu obraca się ze stałą pręd-

" .cią obrotową, to prędkość obrotowa elementu napędzanego jest juz
_ -.ienna i oscyluje wokół wartości prędkości wejściowej (wał napędzany
:.: cvklicznie - przyspieszany i opóźniany),

l - ".i,nobieznę (synchroniczne lub inaczej homokinetyczne), w których
:::dkości obrotowe elementu wejściowego i wyjściowego nie ulegają
,--:.ianie.

Ę Do przegubów prosĘch zaliczasię przeguby ela-
lzo. oraz krzryżakowe. Są one stosowane tylko
bniewielkich kątach załamania P.

f,rt egony elasiyczne (rys. 3.28) wykonuje się

ŁEv wzmocnionej przeKadkami z tkanin kordo-
b 6roOobnie do powłoki opony). W otworach
,,, " ...kanizowane tuleje metalowe z kołnlerzamt
, _ -:uby. Zaletami przegubów elastycznych są:

, : koszty wytworzenia, prosta budowa, duza
_ :zność połączenia i brak potrzeby zabie- Rys. 3.28. Przegub elas-

ĘcznyP,konserwacyjnych, Do wad należą: zbyt mała
*'' _ ść. niedostatecznę centrowanie łączonych

ot az niepr zy datność do przeno s zenia dlĄ ch momentów ob rotowych.
becnie prawie we wszystkich pojazdach o napędzieLdasycznym lub nal
l nawsąlstkie osie są stosowaneprzegubykzyżakowe. Umozliwiają one
xzenie znacznie większych momentów obrotowych or az mająwiększą
lść niż przeguby elasĘczne. Przegub krzyżakowy (rys.3.ż9) składa się

Łozysko czopów

)towa jest równ.
:enia warunku1_
rowego. Ma c,,:

o i jednocześnr-
r waĘ napędou.
:lone).
stnieje koniecz-
o. Występuje t.
rne i napędzan.
:go jest tzw. kat
dzającego a osi:

tcJa geometrycznj
gubu

pierścień
ustalający

.29. Przegub
koouy

kzyżaka

- Czop

widełek
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z:krzyżaka,dwóchwidełek,ł9?:\:,:^l,*\tqlt\astar-ę\elstretr\rrśŃa
\o.y.ń Ił zy ż a k . 

1 9 ; 
;; l .:",.'.,:: : l *i i:fu :;- ;;i :ilf .i'}'*Ęię*33\191"}\3§,\*1.]lll§§o....e,*.,o*,.tnaprE§koś\ąrorxt,

w ałka nap ę dz ane go. N ierów.rorrri"r.ri's Ji 
",*ięr"z 

a się, e w", os\"*\"o*,"

, 
"'K,T;f;bieżność prze gubu krzyżakowe go może być zlikwidow ana plz e I

zastosowanie O,ugiego, tańego luT"go, 
odpowiednio ustawionego przegu-

bu. Wykorzystano to w konstr"o.J, ;uio;,.rupęoo*ych, Aby uzyskać rólł_

nob i e żno ś ć w ału wy st a r czy zap ew"" i, O : l3:: *: "*l ;#i#"§;u.:l
xł[ir*il1?#ifi:3J3il;;""ili"*ie* jedne jpŁaszczyżniewideł}r

przegubów ^ią,un") 
iJ'.": ił, _130!Połącz""i" 

d*óń przegubów krl-

ż akowych pr zy czy lrlłosię do budowy najpro stsze go prze gubu równobiezne g,,

"*3i'":iT3;SJJY-ffi ilifi ib,r,:ę:::: j::*17l]*:i;J,,"f Jl.obecnie PodStaWOWY lllt LY Pąrrrr'' " - 

Z, - przeguby trój ramienne z kor--
kulowe bez tA,ł. kompensacji wzdłużnej r 

lmentu obrotc.
,."r".,u wzdfużną, Te ostatńie pozwalają na przenos".l,,:.,

we go przy zmianie Oń*"S""* 
"ni 

nar e d9le s o, Z^iunu ta,może być wyvołar,

na przykład pio"o*}ń przemieszc,uni"miół w pojeździę z zaw|eszenier

nteza|eżrrym.

Rvs. 3.30. Wzajemne ustawienie widełek wafu napędowego zapewniające jego

;ff;ffi, "ipr"*iał"*e, 
b) nieprawidłowe [12]

przegub kulowy Birfielda bez kompensacji wzdłużnej przedstawiono :,-

rys. 3 . 3 1 . W p rze gub * ir-,, x 
: P, 3 '^,..",i,":.' T*iliHl'"x'i,""§§il;.

?.i;J,iJ,J,K'_""iil;;;;;;;" ń"*ki te śą wykonane na wewnętrz

powierzchniczaszykuliste j",i,_lŁ,,::,1_u'3:i:JiT.T*Jfi"",X
§:ffi :ifi ff :S;i #:: i;,"ffi ; ;;;,;1; ;;,", t o.,y t. P_r z e guby B i r1

da mają wiele zalet ffi,i"i""-: llfr:_]"^'^',T';?,Tl,:"ffi§ida ma;ą wlęl€ zar't.w pvrv,lr,*___-, 
ię dużą vyytrł

,r^ g-UO* równobieżnych, S ą b ardziej_zlv arte, odzna czalą s,

małościąorazmożliwościąprzen*:"",:::::::]:T}?T"".ii:l1ffi',il::
il,xf;§ffi li,,#1ffi #;;;;;;;;,"i,""źu40,.cechytesprawĘ.
przeguby Birfielda il;ffią;;; wiłkszości pojazdów kołowych o nap

dzie kół osi przedn rcj orazjako przeguby zewnętrzne PÓłosi naPędowr

(od strony koła jezdnego),
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:rścieni ustala-
,orach widełei,
żakowych, pc,-
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Przcgub trójra-
- j:.nv Półoś napędowa

, : _ , Przegub kulowy Birfielda [12]

Przeguby synchroniczne trójramienne (rys, 3.32) składają się z wewnetlz-
;:;: krzyżaka o trzech ramionach, Na jego czopach są ułożyskowane rolki.
, : : ofle mozliwość poruszania się po prostoliniowych bieżniach rowkórv
;- -_etvch w zewnętrznej oprawie przegubu. Ruch ten kompensuje zmianę
_.lłości między mechanizmamiłączonymi przez wał napędowy. Przeguby

; . tvpu są stosowane jako przeguby wewnętrzne (od strony skrzyni biegów.
: {:u napędowego), a w przypadku samochodów z napędem na koła tyine
:=, niezależnym zawieszeniu kół), także jako przeguby zewnętrzne.

Osłona
elastyczr

\ajsłabszym ogniwem przegubów równobieznych wałów i półosi napędo-
lł, .-n są ich osłony elastyczne. Ich głównym zadaniem jest ochronawnętrza
:-::gubów przedzanieczyszczeniami. Naruszenie ciągłości osłony i jejrozsz-
-.lnienie w krótkim czasie skutkuje zniszczęnięm przegubu.

W samochodach osobowych przy przenoszeniu napędu na niewielkie od-
;.iości, od przekładni głównej nanieza|eżnie zawieszone koła napędowe,
; _ suje się wałki napędowe nazywane popularnie półosiami napędowymi.
_,urkle są to pełne wałki o przekroju kołowym. Na ich końcach są wykonane
:,, 

,.i ierzchnie kształtowe - najczęściej wielowypust. Poprzez nię półoś napę-
: ,.ra jest Łączona z elementami przegubów napędo!\ych,
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W samochodach z napędzaną osią przednią i poprzecznie usytuowan\]:
silnikiem zdarza się, ze zewzględów konstrukcyjnych most napędowy T:_:

znajduje się w osi samochodu (rys.3.33). Wówczas dfugości półosi napeo.-
wych są różnę i występują pewne niedogodnościprzy przekarywaniu mome:.-
tu obrotowego do kół napędolvych. Jedną z nich są wibracje dłuższej półc.
napędowej, która jako mniej sztyłvna niż półoś krótsza jest bardziej podat:._
na drgania. Drgania te mogą się ujawniać w postaci dodatkowego hałasu l-:
niekorzystnych ruchów kół jezdnych odczuwanych także na kole kierowni;,
Inną niedogodnością jest ściąganie pojazdu podczas gwałtownego przyspj;-
szania. Nierówne dfugości półosi powodują, że różne są wartości kątów zał.-
mania przegubów. W związku zĘmróżne są tezwartości momentu skręcer__.

kół kierowanych wokół sworznia zwrotnicy (im większy kąt załamania, n,:
silniejsze jest to oddziaĄłvanie).

Kąt załamania B1 Kątzałamania B2
I

{tl,s. .j.33. Zróżnicowanie długości półosi napędowych wynikające z niesymetrycznś:.
ułożenia mostu napędowego [6]

Te niekorzystne objawy mogą być eliminowane róznymi sposobami. Pier,r"
szy z nich to zastosowanie półosi napędowej z tłumikiem (rys. 3,3a). Jest :.

dodatkowa masa montowana do półosi podatnie przez poduszkę gumo\\:
Masa ta powoduje, że drgania rezonansowe nie pojawią się w zakresie pre:
kości obrotowych półosi występujących podczas uzytkowania samochodu. K_-
lejnym zabiegiem jest wyrównanie sztywności półosi napędowych. W tym ce. -
dłlższąpółoś wykonuje się jakował drążony (rys. 3.35). Jednym ze sposobr_i;
jest też pochylenie przekładni głównej o niewielki kąt, dzięki czemu uzysku-.
się wyrównanie kątów załamania przegubów.

-_,
Ł; i* \Ą

," *ai'i|]l

:. Półoś na

--,nronvia
, ., .].36 ).

-..,,._lrrt,Ch d

l a,, załamar

--__J--

\\'r.rtirł,n l

,l .l\i
Poduszka gumowa

Półoś napędowa z tłumikiem drgań [6]
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Prawa połoś napędowa

F. Półoś napędowa z drążonymwałem [6]

:.,, ],I rozwiązanlem konstrukcyjnym jest zastosowanię trw. wafu środko-
:,s. 3.36). Jego wykorzystanie pozwala na uzycie półosi napędowych

,: :{o\\r/ch dfugościach.

{a}załamania B1

§l= §z

']t

ó. Wyrównanie dfugości półosi dzięki zastosowaniu wału środkowego [6]
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}33ó. Wyrównanie długości półosi dzięki zastosowaniu wału środkowego [6]

,,.\

Wał środkowy Kątzałamania B2
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3,6. Mosty napędowe
Most napędowy to zespół mechanizmów napędowych i elementów nośnycŁ
który spełniazadania osi kół. Przejmuje prrypadającą na niego część ciężar-
pojazdu. Doprowadza jednocze_śnie moment obrotowy od wału napędoweg_
do kół jezdnych. W sztywnej obudowie mostu napędowego (rys. 3.37) jes:

r ozmięszczonych kilka mechanizmów napę dowych, a mianowicie : przekłac -

nia główna, mechanizm różnicowy, półosie napędowe. Na końcach most-
są ułozyskowane piasty kół.

lłg" _j,,lj. Schemat kinematyczny mostu napędowego

7 - zębnik wałka atakującego;2 - koło talęrzowe, 3 - obudowa mechanizmu różnicowes.
4-satelita,5-kołokoronowe,ó-półośnapędowa,7-piastakoła,B-obudowaprz.-
kładni głównej, 9 - pochwa mostu, 10 - napędzane koło jezdne

Obudowa mostu napędowego, zwanatakże pochwą, przenosi obciąze -

nia występujące między kołami i ramą samochodu w różnych warunkac:
jego ruchu. Pochwa mostu może być jednolita lub dzielona. Pochwa jec-
nolita jest spawana, tłoczona lub odlewana. Części pochwy dzielonej s.
łączone śrubami. Tego typu obudowy są charakterystyczne dla zawiesz;-
nia zalężnego. Na końcach pochwy znajdują się kołnierzę do mocowan].
mechanizmów hamowania, Jeżeli koła osi napędzanej są jednocześn:.
kołami kierowanymi, to pochwa mostu jest zakończona kołnierzami ku1.-

stymi. Możliwe jest wtedy umieszczenie w ich wnętrzu półosi z przegubz-
mi równobieżnymi. W samochodach, w których zastosowano zawieszen_=
niezalężne, most napędowy ma konstrukcję członową. Jego część śroc-
kowa, będąca obudową przekładni głównej i mechanizmu różnicoweg,:,
jest zamocowana do ramy (nadwozia). Części boczne są połączone c.
niej wahliwie i związane z ramą za pośrednictwem elementów sprężystl c:
zawieszenia. Niekiedy funkcję części bocznych przejmują elementy prc-
wadzące za,więszenia.

W samochodach zklasycznym układem napędowym i tych mająclc:
większą liczbę osi, przekładnia główna jest wykorzystywana do zmiany ki.-
runku przekazywania momentu obrotowego ze zgodnego z kierunkiem o.

8ż

- -__ij samochodu
" ,, ., W tym prz\ pl

- -. , \Ioment tlbrot
_ - _ lprow&dzanv rr a

- - _].: .'gO wałek atak
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Eznej samochodu na kierunek po-
bczny,. W tym przypadku przekŁadnia

ltsna składa się z pary stożkowych kół
lłcn. Moment obrotowy do przekład-

}F doprowadzany wałem napędowym.

Ptra go wałek atakujący (rys. 3.38),

FbĘm jest wykonane pierwsze, mniej-

F toło zębate zwanę zębnikiem. Zęb-
}rspOtpracuje z drugim, dużym kołem

Fry- Jest to koło talerzowe, którego

tDa n,yruodzi się od jego charaktery-
tsrego kształtu.

} Et zbudowana przekładnia główna
Eętsza wartość momentu obrotowego

lDt§m stosunku, wynikającym z jej przełożenia. Wartość przełożenia
E Ęć różna i zaleĘ od rodzaju i przeznaczenia pojazdu (3 + 5 w samo-

lEch osobowych i aż do L2w ciężkich samocho dach ciężarowych). Koła
}G przdrJadni głównej pracują w złożonych warunkach. Przenoszą mo-
tsobrotolvy o dużej wartości, gdy pojazd porusza się powoli. Osiągają

Pduże prędkości obrotowe ptzy jeździe nawyższych biegach.Przy tak
Ernych obciążeniach przekładnie muszą być trwałe, odporne nazuĘcie
hieżn e. Z tego względu w kołach zębaĘchprzekładni głównej stosuj e

!ryecjalne rodzaje uzębień. Występują także różne rodzaje przekładni,
}ripopularniejszych należą (rys. 3.39) :

! pekładnia stozkow a z parąkół zębaĘch, których osie przecinają się -
! sowana w samochodach ciężarowych,

! pekładnia hipoidalnao tmv. osiach wichrowatych, w których oś wałka

Jratującego jest przesunięta i nie przechodzi przez środek koła tale-

l ff..*" 
- stosowana w samochodach osobowych i niekiedy w autobu-

Wffi-
.l9. Rodzaje przekładni głównych: a) stozkowa, ó) hipoidalna[7l, c) podwój-

Rys. 3.38. Par a kół zębatych budu-
j ących przekładnię gł6wną |72]

b)

koło talerzowe
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