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TENDENCJE ROZWOJU PASÓW ZĘBATYCH W ASPEKCIE NAPĘDU UKŁADU 

ROZRZĄDU SILNIKÓW SPALINOWYCH 

 

Dynamiczny rozwój silników spalinowych ukierunkowany jest m.in. na proekologiczność, wzrost wydajności i obniżenie 

masy silnika. Wymusza to potrzebę modyfikacji zarówno silników jak i zmian w stosowanych podzespołach. Zmiany parame-

trów i charakterystyk pracy oraz wymagania konstrukcyjne prowadzą do wprowadzania zmian w układach rozrządu. W arty-

kule przedstawiono przegląd konstrukcji układów rozrządu oraz pasów zębatych wykorzystywanych w tych układach. Wykaza-

no zalecenia konstrukcyjne w zakresie stosowanych materiałów, konstrukcji pasów oraz zastosowań w zależności od jednostki 

napędowej.  

 

WSTĘP 

Motoryzacja XXI wieku wykazuje dynamiczny rozwój silników 
spalinowych w kierunku ekologii [10] oraz ekonomi eksploatacji [12]. 
Konstruktorzy silników spalinowych prowadzą prace nie tylko 
w kierunku osiągania norm Euro 7 [13] lecz również dążą do wzro-
stu wydajności pojazdów. Należy pamiętać iż sprawność silników 
spalinowych w stosunku do silników elektrycznych jest nadal sto-
sunkowo niska, około 40% [5]. Producenci dążą do uzyskania moż-
liwie małej masy oraz wymiarów silnika przy zachowaniu wysokich 
parametrów mocy i momentu obrotowego. Uznano, iż uzyskanie 
wysokich parametrów silnika umożliwi jedynie wtrysk bezpośredni 
zarówno w silnikach o ZS (zapłonie samoczynnym) jaki o ZI (zapło-
nie iskrowym), który stał się standardem. Innymi kierunkiem popra-
wy wydajności silników spalinowych jest zmniejszenie strat genero-
wanych przez ruchome części silnika. Powszechne stało się stoso-
wanie materiałów układu korbowo-tłokowego o niskim współczynni-
ku tarcia z olejami silnikowymi o niskiej lepkości. Straty związane 
z paliwem spalanym podczas np. postoju wymuszonego sygnaliza-
cją świetlną, ogranicza się przez stosowanie systemu start-stop [2]. 
Temperatura to również istotny parametr wpływający na wydajną 
pracę silnika spalinowego. Fakt ten prowadzi do takiego rozmiesz-
czenia elementów, aby wzajemnie się ogrzewały. Coraz gęstsze 
rozmieszczenie podzespołów silnika prowadzi do takich rozwiązań 
jak oddzielne systemy chłodzenia kadłuba i głowicy [7].  

Opisując rozwój silników spalinowych obowiązkowo należy 
wspomnieć o technologii downsizingu [1]. Technologia ta charakte-
ryzuje się zmniejszeniem rozmiarów silnika bez utraty osiągów, 
praktyka ta stała się powszechna u niema wszystkich producentów. 
Uzyskanie z silnika małej pojemności dużej mocy jest możliwe przez 
turbo doładowania. Jednostki takie charakteryzują się zwiększoną 
wartością momentu obrotowego przy niskich obrotów. Dodatkowym 
układem poprawiającym parametry silnika są zmienne fazy rozrzą-
du. Układ ten przy współpracy z układem wtryskowym pozwala 
optymalizować dawkę wtrysku paliwa. Większość wymienionych 
wyżej tendencji prowadzi do zmian w układach rozrządu silników 
spalinowych. Ewolucja silników prowadzi do zmian charakteru 
obciążeń pasów rozrządu, warunków ich pracy np. temperatura, 
praca w oleju, liczba napędzanych podzespołów, żywotność pasów, 
sposób ich montażu. W artykule przedstawiono sposoby przekazy-
wania napędu w układach rozrządu oraz tendencje rozwojowe 
przekładni cięgnowych z pasem zębatym. 

1. NAPĘDY UKŁADÓW ROZRZĄDU  SILNIKÓW 
SPALINOWYCH 

Zadaniem układu rozrządu jest sterowanie napełnianiem cylin-
drów mieszanką paliwowo-powietrzną lub powietrzem oraz opróż-
nianiem ich z gazów spalinowych. Przekładnie stosowane w ukła-
dach rozrządu przekazują napęd z wału korbowego na inne elemen-
ty bierne takie jak: wał rozrządu, wał wyrównoważający (balanso-
wy), pompa oleju, pompę wody, pompa wtryskowa, koła pośrednie 
itp. W układach rozrządu, napęd przekazywany jest przy pomocy 
przekładni zębatych (rys. 1a, b), przekładni łańcuchowych (rys. 1c), 
przekładni cięgnowych z pasem zębatym (rys. 1d). Przekładnie 
pasowe i łańcuchowe oraz układy mieszane wcześniej wymienio-
nych są najpowszechniej stosowanymi rozwiązaniami w pojazdach 
osobowych [14]. Przekładnie zębate pomimo swoich wad względem 
przekładni pasowych są nadal stosowane zwłaszcza w pojazdach 
dostawczych i ciężarowych. Obecnie przekładnie pasowe z pasem 
zębatym charakteryzują się względem przekładni zębatych i łańcu-
chowych: lżejszą konstrukcją, powszechnym stosowaniem, pracą 
z mniejszym tarciem, cichszą pracą, małym wydłużeniem pasa 
(około 1mm) [20], precyzją sterowania w ciągu całego okresu eks-
ploatacji (łańcuchy wydłużają się wraz z okresem eksploatacji) 
niższą ceną wykonania, brakiem konieczności smarowania, możli-
wością pracy w kąpieli olejowej, mniejszą masą układu, dużą 
sprawnością przenoszonych mocy, tłumieniem drgań, dużą dowol-
nością rozmieszczenia kół pasowych ze względu na podatność 
cięgna. W systemach wtryskowych Volkswagena opartych na pom-
powtryskiwaczach sztywne napędy łańcuchowe obciążane dyna-
micznie nie były w stanie przenieść napędu w przeciwieństwie do 
pasów. 

Prowadzone są również prace nad wyeliminowaniem napędu 
wałka rozrządu poprzez zastosowanie konstrukcji elektromagne-
tycznych i pneumatycznych do sterowania układem rozrządu. Pro-
gramowane elektromagnetyczne siłowniki zaworów wchodzą 
w skład systemów: VVA (ang. Variable Valve Actuators) (rys. 2a), 
firma Simens Automotive Systems nazywa je EVT (ang. Electrome-
chanical Valve Train ) (rys. 2b), a firma FEV nazywa swoje systemy 
EMV (ang. Electro–Mechanical Valve). Zaprojektowane w oparciu 
o elektromagnetyczne napędy układy rozrządu charakteryzują się 
zwartą konstrukcją, eliminują elementy układu takie jak: wał rozrzą-
du, dźwigienki i popychacze, a przede wszystkim spełniają  
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Rys. 1. Przekładnie układu rozrządu: a) zębata z kołami prostymi 
[31], b) przekładnia z kołami stożkowymi [28], c) przekładnia łańcu-
chowa [27], d) przekładnia cięgnowa  z pasem zębatym [32] 

wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom silników. Nato-
miast drugie rozwiązanie, eliminujące wałek rozrządu, to pneuma-
tyczne zawory stosowane w Formule 1 w połowie lat 80-tych 
w silnikach  

Renault. Od 2000 roku firma FreeValve konstruuje pneuma-
tyczne zawory do silników spalinowych (rys. 2c). Nad klasycznymi 
przekładniami nadal prowadzone są prace ze względu na wzrost 
dostępnych materiałów oraz metody wytwarzania [3, 8]. 

 

 

 

 
Rys. 2. Rys. 2. Konstrukcje elektromagnetycznych i pneumatycz-
nych układów sterowania rozrządu: a) VVA (ang.  Variable Valve 
Actuators) [35], b) EVT (ang. � Electromechanical Valve Train ) [33], 
c) pneumatyczne zawory firmy FreeValve [37] 
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2. PASY ZĘBATE W SILNIKACH SPALINOWYCH 

Historycznie pasy zębate powszechnie zastosowano w maszy-
nach do szycia Singer do synchronizacji napędu igły i transportera. 
Pasy rozrządu w motoryzacji zaczęto stosować w latach 50-tych 
gdy wynaleziono pas z kauczuku chloroprenowego (CR). Pierwszy 
producent samochodów, który użył pasów rozrządu w masowej 
produkcji to firma GLAS, w modelu S 1004 w 1961 roku [11, 36].  

Ze względu na złożone zjawiska zachodzące w strukturze pasa 
będącego kompozytem kordu z włókna szklanego i osnowy z kau-
czuku syntetycznego wzmacnianego włóknami (rys. 3) modele 
symulacyjne pasów są uproszczone. W niektórych pasach dodat-
kowo powierzchnie współpracująca z kołem pasowym pokrywa się 
tkaniną poliamidową. Przyczyną ograniczonego stosowania napę-
dów pasowych jest słaba konwergencja skomplikowanych modeli, 
które przewidują warunki ich eksploatacji. Autor rozprawy doktor-
skiej Dooroo Kim [4] wskazuje, iż źródłem braku zbieżności analiz 
numerycznych i doświadczalnych są nieciągłości w rozwiązaniu 
modelu Coulomba. 

 
Rys. 3. Pas rozrządu: 1- Tkanina pokrywająca zęby pasa, 2-3-
osnowa kordy, 4- włókna kordu [18] 

 
Materiały pasów są różne w zależności od elementów pasa 

oraz charakteru oddziaływań.  
Grzbiet pasa pokrywany jest tkaniną poliamidową odporną na 

wysoką temperaturę, zwiększa to odporność na zużycie krawędzi. 
Tkanina na grzbiecie pasa jest stosowana głównie w pasach wyso-
koobciążanych. 

Osnowa kordu pasa składa się z twardego wzmacnianego po-
limeru z wbudowanymi włóknami (kordem). Elastomer HNBR uwod-
niony kauczuk butadienowo-nitrylowy stosowany jest w pasach do 
napędów z wysokimi wymaganiami dotyczącymi temperatury, może 
być stosowany do ok. 140 °C.  Materiał charakteryzuje się odporno-
ścią na starzenie i obciążenia dynamiczne. 

Tkanina pokrywająca zęby pasa chroni je przez zużyciem i si-
łami ścinającymi. Pokrycia zawierające PTFE są stosowane wszę-
dzie tam, gdzie przenoszone są wysokie obciążenia. Tkanina 
wzmacnia oraz usztywnia konstrukcje zębów, istnieją rozwiązania w 
których dodatkowo zęby pokryte są warstwą teflonu, który zmniej-
sza tarcie pomiędzy zębami. 

Włókna kordu są głownie wykonywane z włókien szklanych 
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne oraz zwiększają 
odporność na zginanie. W celu wyeliminowania tendencji pasa do 
skręcania się, włókna kordu plecione są parami. Złamanie włókna 

szklanego przez zbyt duże załamanie lub skręcanie pasa, znacząco 
obniża zdolność przenoszenia obciążeń przez pas [18, 19]. 

Istnieje także grupa pasów o szczególnych parametrach kon-
strukcyjnych i materiałowych. Przykładem są pasy pracujące bez-
pośrednio w kąpieli olejowej, umożliwiając konstruowanie smuklej-
szych silników, przykładem takiego silnika jest 1.0 EcoBoost zasto-
sowany przez Forda. Stosowane pasy w tym rozwiązaniu są przy-
stosowane do pracy w oleju i tym samym na wszystkie zanieczysz-
czenia występujące w nim tj. cząstki stałe, paliwo, kondensaty 
i glikol. Innymi szczególnymi pasami są pasy rozrządu, które umoż-
liwiają prawidłowe dopasowanie napędu po obydwu stronach pasa 
(rys. 4a). Istnieją również pasy zębate z pasem wielorowkowym na 
grzbiecie do napędu elementów pomocniczych (rys. 4b). 

 
Rys. 4. Pas rozrządu: a) dwustronny zębaty, b) pas zębaty i wielo-
rowkowy na grzbiecie [18] 

 
Profile pasów rozrządu stosowane w pojazdach zmieniały się 

wraz ze wzrostem wymagań dotyczących hałasu i obciążeń w na-
pędzie. Pierwsze rozwiązania pasów rozrządu opierały się na 
kształcie trapezowym (profil L) przedstawiony na rysunku 5a. Na-
stępnie wprowadzano zęby o kształtach zaokrąglonych profil HTD 
(High Torque Drive) i STD (Super Torque Drive) (rys. 5b, c). Okrągły 
kształt zębów umożliwia równoległe rozłożenie sił działających na 
ząb i zapobiega nagłym wzrostom naprężeń. Profil  HTD jest zop-
tymalizowany do przenoszenia dużych obciążeń występujących np. 
podczas dużych ciśnień wtrysku paliwa. Natomiast profil STD jest 
zoptymalizowany pod względem obniżenia poziomu hałasu. Istnieje 
wiele odmian kształtu tych zębów jednym z nich są zęby z rowkiem 
na szczycie zęba, mogą one ograniczać hałas pasów, stabilizować 
pracę pasa (mniejsze wibracje) (rys. 5d). Stosowane są w silnikach 
wysokoobrotowych ponieważ rowek odprowadza sprężane powie-
trze między pasem, a kołem pasowym przez co ogranicza hałas 
i wibracje [18]. 

Producenci dopuszczają współpracę koła pasowego z różnymi 
profilami pasów zgodnie z przykładem na rysunku 6. Z kołem 
o zarysie trapezowym  może współpracować zarówno pas trapezo-
wy LA, okrągły LAR jaki  i ewolwentowy z rowkiem LAN. W zależno-
ści od rodzaju pasa zmieniają się parametry i właściwości sprzęże-
nia. Odpowiedni pas dobierany jest bez zmiany koła pasowego 
w zależności od potrzeb związanych ze stabilnością pracy, hała-
sem, charakterem generowanych naprężeń itp. 

Szczegółowe wymiary wieńców kół pasowych zębatych stoso-
wanych w przekładniach ogólnego przeznaczenia przedstawia  
PN-84/M-85211 [26], ISO 5294: 2012 [23]. Wymiary wieńców kół 
pasowych zębatych stosowanych w samochodach przedstawiono 
w normie branżowej BN-84/1372-07 ustanowionej przez Przemy-
słowy Instytut Motoryzacji [15]. 

 

Rys. 5. Profil pasa zębatego: a) trapezowy, b) okrągły, c) ewolwentowy, d) ewolwentowy z rowkiem,  p- podziałka [18] 
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Rys. 6. Sprzężenie profilu pasa zębatego i koła pasowego [21] 

 
Oznaczenia pasów, kody pasów 
Klasyczny PKM w oznaczeniu pasa jednostronnego przewiduje 

następujące dane [6]: 
– część słowna PAS ZĘBATY, 
– oznaczenie długości podziałowej wg wybranej normy, 
– oznaczenie podziałki pasa wg wybranej normy, 
– oznaczenie szerokości pasa według wybranej normy, 
– numer normy. 

Przykład oznaczenia pasa zębatego: PAS ZĘBATY 1000H150 
PN-83/ M-85210, gdzie: długość podziałowa to Lb=2530mm (1000), 
podziałka pb= 12,7mm (H) i szerokość pasa bs= 38,1mm (150) [6]. 
Parametry i wymiary pasów normalizują normy PN-83/ M85210 [25], 
ISO 5296 [24], DIN 7721 [22], normalizację przedstawia również 
norma GOST i firma MULKO z Niemiec [9] 

Oznaczenia te nie uwzględniają materiałów pasa, ale pomaga-
ją w doborze pod względem oczekiwanych wymagań wytrzymało-
ściowych i konstrukcyjnych. Producenci pasów rozrządu do materia-
łów bazowych pasów dodają własne opatentowane składniki. Firma 
ContiTech deklaruje opracowanie ponad 400 receptur własnych 
[16]. Ograniczony dostęp do danych dotyczących stosowanych 
materiałów oraz konstrukcji pasów utrudnia jednostkom naukowym 
prowadzenie badań symulacyjnych oraz modelowania przekładni 
pasowych z pasem zębatym. 

Oznaczenia pasów stosowane przez producentów podzespo-
łów samochodowych sprowadzają się do oznaczenia: producenta, 
numeru katalogowego produktu, kraju produkcji, ostrzeżeń dotyczą-
cych zakazu zginania, daty produkcji, rzadziej dostępne są ozna-
czenia (FR) przodu silnika, znaki wspomagające ustawienie faz 
rozrządu, kod QRT, liczby zębów, oznaczenie wskazujące koniecz-

ność użycia specjalistycznego narzędzia przy wymianie (np. T1), 
symbol wskazujący iż ten pas stosuje się np. poniżej wskazanego 
nr. seryjnego (np. K1) . Przykładowe oznaczenie pasa rozrządu 
i opakowania przedstawiono na rysunku 7. 

W katalogach dostępnych na stronach interntowych producen-
tów części zamiennych znajdują się ogólne opisy produktów. Bar-
dziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach hurtowni 
motoryzacyjnych np. InterCars [30] lub Hart [34]. Na stronach tych 
opis pasów sprowadza się głównie do doboru proponowanego pasa 
do modelu pojazdu. 

W przypadku pasów wielorowkowych firma ContiTech w ich 
opisie wprowadza dodatkowe oznaczenia np. 6PK 1020 K1 EXTRA, 
EXTRA oznacza pas Unipower High Performance wzmocniony na 
szarpnięcia dynamiczne, przeznaczony do silników z systemem 
start&stop. Innym przykładem jest oznaczenie 5PK926 ELAST T1, 
ELAST wskazuje pasy Unipower Elastic stosowane w układach nie 
wymagających napinaczy. Pasy Unipower charakteryzują się pracą 
o dłuższej żywotności ponad 240 000 km, szerokim zakresem tem-
peratur od -40°C do +140°C. Pasy Unipower ECO2-FLEX  charak-
teryzują się zmniejszeniem akcesoria FEAD napędowych o 10% 
w porównaniu ze standardowymi pasami Unipower, zmniejszając 
tym samym zużycie benzyny i emisji CO2. Uzyskuje się to dzięki 
mniejszej wysokości pasa o profilu FLEX. Pasy Unipower Tough 
Grip to pasy charakteryzujące się optymalizacją poziomu hałasu 
w zmiennych warunkach: zimny początek pracy, ekstremalna wil-
goć, duże tolerancje dopasowania, wysokie wymuszenia dynamicz-
ne. Uzyskiwane jest to na skutek stosowania odpowiednich tkanin 
na powierzchni wielorowkowej. Pasy Heavy Duty Power charaktery-
zują się żywotnością do 500 000 km i konstruowane są z myślą 
o pojazdach ciężarowych [29]. 

Zęby pasów rozrządu w zależności od sposobu wtrysku są ob-
ciążane z różną siłą. Elektryczny wtrysk benzyny z jednym wałkiem 
rozrządu generuje siłę 1kN, układy z pompą wtryskową rozdziela-
czową generują 2,5kN, układ Common Rail generuje siłę 2kN, a siła 
układ z pompowtryskiwaczami to 4,3 kN [20]. 

Pasy układów rozrządu silników spalinowych pomimo różnic 
konstrukcyjnych wynikających z warunków pracy oraz obciążeń 
oznaczane są bez dodatkowych wskazań. Pas pracujący w oleju 
silnikowym w VW Transporterze T5 w silniku 2.0 TDI, kod silnia: 
CAAA oznaczony jest kodem zawierającym nazwę producenta 
i numer części np. CT 1139, DAY941033, BOSCH- 1 987 949 657. 

 
Rys. 7. Pas rozrządu m.in. Transporter T5 2.0 TDI, 1- kod QRT, 2- nawa producenta, 3- nr katalogowy, 4- kraj produkcji, 5- ostrzeżenie 
przed zagięciem; opakowanie: 6- liczba zębów, 7- zastosowanie w pojazdach 
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Pas w Audi A3 1.6 TDI wyposażone w silnik wysokoprężny z system 
start-stop również posiadają podstawowe oznaczenie pasa np.  
CT 1168, DAY941074, BOSCH- 1 987 949 682. Układy rozrządu 
z kołami nieokrągłymi oraz z kołami o nierównomiernej szerokości 
wrębów stosowany w silnikach VW 1.9 TDI, kod silnika AJM, posia-
da zastosowany pas którego oznaczenie nie wskazuje na pracę 
w takim układzie. Jest oznaczony nazwą producenta i numerem 
części. 

Firma ContiTech szersze dane o pasach zębatych wskazuje 
w katalogach dotyczących pasów przemysłowych. Charakteryzuje 
w nich właściwości oraz parametry nowych rozwiązań pasów zęba-
tych które przeznaczone są do różnych zastosowań. Wybrane 
przykłady pasów to pas CONTI SYNCHROCHAIN przeznaczony do 
wysokich momentów obrotowych i wysokiej prędkości dynamicznej 
(40m/s). Przeznaczony do napędów wielu kół pasowych ze względu 
na wysoką odporność na zginanie. Odporny na wilgoć, agresywne 
środowisko czyszczące, znaczące wahania temperatury. Pas  
COTI SYNCHROFORCE przeznaczony do wydajnej pracy z napę-
dami ciężkimi, do prędkości (60 m/s), umiarkowanie odporny na 
zanieczyszczenia olejem. Natomiast pas CONTI SYNCHROFORCE 
Extreme przeznaczony jest do bardzo wysokich poziomów momen-
tu obrotowego przy umiarkowanej prędkości (17m/s), posiada do-
datkowe wzmocnienia zębów oraz włókna aramidowe. Pasy  
CONTI SYNCHROFORCE CXP III, CXA III to wytrzymałe pasy 
rozrządu. CXP III do pasy spełniające wymagania wysokich obcią-
żeń dynamicznych i wysokich prędkości obrotowych. Natomiast 
CXA III to pasy przenoszące wysokie momenty obrotowe i stosun-
kowo niskie prędkości pasa (25 m/s). Pasy CONTI SYNCHROBELT 
przeznaczone są do przenoszenia małych i średnich zakresów 
mocy, w porównaniu do wyżej wymienionych pasów producent 
oferuje je w szerokim zakresie profili. Istnieje również pas charakte-
ryzujące się dużą stabilnością długości nawet w trakcie intensywnej 
eksploatacji nosi nazwę CONTI STNCHROLINE [17]. 

PODSUMOWANIE 

Pasy rozrządu pomimo rozwoju stanu techniki to nadal najpow-
szechniejszy napęd układu rozrządu. Ze względu na tendencje 
w sterowaniu wtryskiem paliwa ukierunkowane na wtrysk bezpo-
średni przy wysokim ciśnieniu układy rozrządu są obciążane coraz 
wyższymi oporami generowanymi przez pompy wtryskowe wyso-
kiego ciśnienia. Dodatkowo zwiększa się liczba obciążeń udarowych 
związanych z systemem start-stop, również doładowanie silników 
zwiększa obciążenia generowane w pasach. Takie kierunki rozwoju 
prowadzą do powstawania nowych rozwiązań konstrukcyjnych 
pasów zarówno z zakresu stosowanych, geometrii, komponentów, 
metod wytwarzania pasów kompozytowych jak i składników mate-
riałów bazowych.  

Dynamiczny rozwój pasów rozrządu oraz konkurencyjność 
koncernów produkcyjnych prowadzi do ograniczonego dostępu do 
informacji o materiałach pasów i ich parametrów. Oznaczenia sto-
sowane przez producentów części zamiennych jak i nowych do 
silników spalinowych ograniczają się do numerów katalogowych. 
Natomiast informacje zawarte w katalogach głównie odnoszą się do 
doboru pasa dla konkretnego pojazdu. Przeprowadzona analiza 
wskazuje na brak unifikacji w oznaczaniu pasów zębatych stosowa-
nych do przekazywania napędu w układzie rozrządu. Stan taki 
utrudnia jednostkom naukowym niezwiązanym z producentami: 
konstruowanie i modernizację układów rozrządu, prowadzenie 
analiz wytrzymałościowych i symulacji współpracy pasa rozrządu 
z kołem pasowym. 
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The tendencies of development  
in the aspect of cogbelt engine timing system 

The dynamic development of the combustion engines is 

directed to ecology, an increase efficiency and reduce engine 

mass. It forces the need for modifications of engines and for 

developments in relevant components. Changes of parame-

ters and performance characteristic and construction re-

quirements lead to changes in engine timing system. This 

paper presents an overview of timing belts used in engine 

timing system, indicating the materials used, construction 

and the application belts, depending on the drive unit. 
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