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MODELOWANIE 
ZŁOŻONEGO NAPĘDU MOTOCYKLA 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono przykład zastosowania oryginalnej konstrukcji złożonego napędu w mo-

tocyklu. Przekładnia ta stanowi połączenie łańcuchowej oraz stożkowej przekładni zębatej. Na pod-
stawie opracowanego projektu, z wykorzystaniem systemu CAD, wykonano jej model fizyczny i wmon-
towano do motocykla Dniepr 16 z wózkiem bocznym.  

Słowa kluczowe: CAD, symulacja ruchu, modelowanie parametryczne, napęd, motocykl, przekładnia 
łańcuchowa.  

WSTĘP 

W powszechnie stosowanych konstrukcjach motocyklowych, przeniesienie napędu naj-
częściej odbywa się za pomocą mechanicznej przekładni łańcuchowej. Jednakże w motocy-
klach, w których są zamontowane koła z oponami o zwiększonej szerokości, użycie takiej 
przekładni jest ograniczone. Problem wynika z tego, że łańcuch przekładni nie posiada wolnej 
przestrzeni umożliwiającej jego ruch. W artykule przedstawiono rozwiązanie tego problemu 
poprzez zastosowanie nietypowej konstrukcji złożonej przekładni napędowej, która stanowi 
połączenie dwustopniowej przekładni łańcuchowej z zębatą przekładnią stożkową. 

1. PRZEKŁADNIE MOTOCYKLOWE  

W motocyklach do napędu są stosowane powszechnie przekładnie łańcuchowe. Przekład-
nie te, mimo kilku alternatywnych rozwiązań są podstawowym sposobem przenoszenia mo-
mentu obrotowego z silnika na koło napędowe motocykla. Na rysunku 1a pokazano widok 
przekładni łańcuchowej w motocyklu Yamaha R1 [2]. 

Popularność przekładni łańcuchowych wynika m.in. z ich wszechstronności. Łańcuch 
przenosi napęd niezawodnie, pozwala na łatwą zmianę przełożenia, jest przyjazny w użytko-
waniu, prosty w wymianie i relatywnie niedrogi w produkcji. To właśnie te cechy zadecydo-
wały o tym, że różnego typu łańcuchy znalazły zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie 
życia – od wielkich fabryk, przez wnętrza silników okrętów, aut i samolotów, skończywszy 
na różnych precyzyjnych podzespołach w urządzeniach, które wykorzystujemy na co dzień. 

Łańcuchy motocyklowe to w chwili obecnej wysoce wyspecjalizowane produkty. Aktual-
nie standardem stały się łańcuchy złożone z ogniw łączonych przegubowo tzw. o-ringowe 
pokazane na rysunku 1b. Łańcuch taki charakteryzuje się dużą trwałością i przy normalnej 
eksploatacji powinien wytrzymać kilkanaście tysięcy kilometrów.  
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Rys. 1. Przekładnia łańcuchowa: a) motocykl Yamaha R1, b) łańcuch o-ring [2] 

Obecnie spotyka się alternatywne konstrukcje motocyklowych przekładni napędowych 
w stosunku do powszechnie używanych przekładni łańcuchowych. Na rysunku 2a pokazano 
przekładnię pasową zębatą, do napędu tylnego koła motocykla Buell 1125 cr [2]. Z kolei na 
rysunku 2b przedstawiono stożkową przekładnię zębatą zastosowaną do napędu motocykla 
marki BMW R1100S. 

 
Rys. 2. Przekładnie mechaniczne: a) pasowa zębata, b) stożkowa zębata 
Źródło: a) [2] b) fotografia własna, 

2. MODELOWANIE ZŁOŻONEGO NAPĘDU MOTOCYKLA  
Model konstrukcji przekładni motocyklowej powinien zapewnić przeniesienie napędu ze 

skrzyni biegów na tylne koło motocykla Dniepr 16 z wózkiem bocznym. Jednostka napędowa 
to silnik czterosuwowy, gaźnikowy, górnozaworowy, dwucylindrowy typu boxer, chłodzony 
powietrzem o pojemności silnika 650 ccm. Posiada on moc 32 KM przy 5200 obr/min oraz 
moment obrotowy wynoszący 48 Nm przy obrotach 2600 obr/min.  

Do przeniesienia napędu zastosowano złożoną przekładnię mechaniczną. Z uwagi na 
zwiększoną szerokość opon kół motocykla, wynoszącą s = 240 mm, zastosowano dwustop-
niową przekładnię łańcuchową zintegrowaną ze stożkową przekładnią zębatą. Dokonując 
modyfikacji konstrukcji motocykla należało zachować jego oryginalną geometrię, pozosta-
wiając niezmienne położenie pozostałych jego części i podzespołów (silnika, skrzyni biegów, 
układu kierownicy itp.). 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat złożonej przekładni w motocyklu Dniepr 16. Pierw-
szy stopień przekładni łańcuchowej składa się z kół łańcuchowych 4 i 5, natomiast drugi sto-
pień stanowią koła 8 i 9. Pary tych kół połączono łańcuchami. Piasta czynnego koła łańcu-
chowego 4 jest osadzona na czopie wału 6, wychodzącego z czterostopniowej skrzyni biegów 
motocykla. Z kolei koła łańcuchowe 5 i 8 są zamocowane na wale 7. 
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Rys. 3. Schemat złożonej przekładni mechanicznej 
Źródło: Opracowanie własne. 

W przekładni zębatej sprzęgają się koła stożkowe 2 i 3. Na wale tylnego koła 11 motocy-
kla jest zamocowane koło zębate 2, natomiast piasty koła zębatego 3 i koła łańcuchowego 9 
są osadzone na wspólnym wale 10.  

Przedstawione na rysunku 3 elementy przekładni są narysowane w proporcjach rzeczywi-
stych, które występują w fizycznym modelu motocykla. Znaczy to, że pomiędzy elementami 
przekładni nie zachodzi kolizja w ruchu z oponą motocykla. Odległość a osi wału 7, od ze-
wnętrznego konturu opony 1 jest dostatecznie duża.  

Działanie omawianej przekładni jest następujące. Moment obrotowy z wału 6, motocy-
klowej skrzyni biegów, jest przekazywany na czynne koło łańcuchowe 4, dalej przez dwu-
stopniową przekładnię łańcuchową i zębatą przekładnię stożkową na tylne koło motocykla.  

Przełożenia pierwszego i drugiego stopnia przekładni łańcuchowej są jednakowe 
i wynoszą i1 = i2 = 0,85, stąd całkowite przełożenie tej przekładni ił = i1*i2 = 0,72. Z kolei 
przełożenie stożkowej przekładni zębatej is = 4,62. Sumaryczne przełożenie złożonej prze-
kładni jest stałe i równa się iz = ił*is =0,72*4,62=3,33. 

W motocyklu zastosowano czterostopniową skrzynię biegów z przekładnią biegu wstecz-
nego. Zestawienie wartości przełożeń skrzyni biegów oraz złożonej przekładni motocyklowej, 
w tym wartości sumarycznych, przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Wartości składowe i sumaryczne przełożeń układu napędowego motocykla 
 Wartości przełożeń 
Wybrany bieg. Skrzynia biegów Przekładnia łańcuchowa Przekładnia zębata Sumaryczne przełożenie

I bieg 4,11 

0,72 4,625 

13,67 
II bieg 2,28 7,58 
III bieg 1,70 5,65 
IV bieg 1,30 4,32 

Wsteczny bieg 3,67 12,21 

Źródło: Opracowanie własne. 

Projektowaną konstrukcję przekładni wraz z pozostałymi jej komponentami zamodelowano 
w programie SolidWorks. Na rysunku 4 pokazano widok złożonej przekładni mechanicznej – 
bez łańcuchów. Natomiast na rysunku 5 przedstawiono wirtualny model złożenia tylnego koła 
motocykla wraz z pozostałymi elementami (koło motocykla, opona, wahacz tylni, itp.). 
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Rys. 4. Wirtualny model złożonej przekładni mechanicznej 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Rys. 5. Widok wirtualnego modelu tylnego koła motocykla wraz ze złożoną przekładnią 
mechaniczną 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie opracowanej konstrukcji złożonej przekładni mechanicznej wykonano jej 
model fizyczny, przedstawiony na rysunku 6. Natomiast na rysunku 7 pokazano ogólny wi-
dok motocykla Dniepr 16 z wózkiem bocznym. Do projektowania i wykonania pojazdu mo-
tocyklowego, w znacznym stopniu były przydatne materiały pomocnicze zawarte w instrukcji 
obsługi motocykla Dniepr 16 [1]. 
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Rys. 6. Widok fizycznego modelu motocykla wraz ze złożoną przekładnią mechaniczną 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 7. Widok ogólny zmodyfikowanej konstrukcji motocykla Dniepr 16 z wózkiem bocznym 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 

Projekt złożonej przekładni mechanicznej, składającej się z dwustopniowej przekładni łań-
cuchowej i zębatej przekładni stożkowej, wykonano z wykorzystaniem programu SolidWorks.  

Modyfikację konstrukcji motocykla zrealizowano z zachowaniem oryginalnej geometrii 
podstawowych części i podzespołów motocykla Dniepr 16 z wózkiem bocznym. 

Na podstawie opracowanego projektu złożonej przekładni mechanicznej oraz po przepro-
wadzeniu badań symulacyjnych ruchu, wykonano zaprojektowaną przekładnię napędową 
i zamontowano do motocykla. 
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MODELING COMPLEX DRIVE  
OF A MOTOR CYKLE 

Abstract 
This article presents an example of using the original design complex drive of a motor cycle. This 

gear is a combination of chain and bevel gears. Based on developed project, using the CAD system, 
the physical model was made and incorporated into Dniepr 16 motor cycle with a sidecar. 
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