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 Temat: 
Przekładnia zębata. 

Poziom: 
- trudny. 

Słowa kluczowe: 
- Tinkercad, kształty, koło zębate, przekładnia zębata. 

Opis: 
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wydrukowaniu na drukarce 3D przekładni zębatej, która 
w wyniku ruchu ręki będzie się poruszać i zmieniać położenie. Zajęcia mogą odbywać się w 
ramach zajęć techniki, gdzie zapoznajemy uczniów z różnymi mechanizmami m. in. 
mechanizmami przenoszenia i przekazywania ruchu. Scenariusz jest dedykowany dla klas VII 
– VIII szkoły podstawowej. Może być również wykorzystywany ze starszymi klasami do 
poznawania podstaw druku 3D. 

Klasa: 
Szkoła podstawowa klasy VII – VIII. 

Potrzebne materiały: 
- drukarka Avtek CreoCube 3D, 
- komputer z oprogramowaniem Avtek Slicer, 
- dostęp do Internetu, 
- program Tinkercad dostępny na stronie www.tinkercad.com 

Czas realizacji: 
2 x 45 minut + czas na wydruk projektu. 

Cele lekcji: 

 Uczeń wie (cele ogólne): 
- zapoznanie uczniów nowoczesną technologią druku na drukarce 3D, 
- praca z modelami trójwymiarowymi, 
- rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego, 
- zapoznanie uczniów z pojęciem przekładni i mechanizmem jej działania. 

 Uczeń potrafi (cele operacyjne): 
- uczeń potrafi posługiwać się komputerem, włącza programy, zapisuje, wczytuje pliki do 
programu, 
- uczeń potrafi zaprojektować prosty trójwymiarowy model, 
- uczeń wie co to są warstwy wydruku, 
- uczeń potrafi opisać proces działania drukarki 3D, 
- uczeń wie co to są przekładnie i w jakim celu się je stosuje, 
- uczeń umie opisać zastosowanie przekładni w życiu codziennym. 

http://www.tinkercad.com/
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Uwagi dla prowadzących zajęcia 
W młodszych klasach wszystkie techniczne aspekty przygotowywania druku musi wykonać 
nauczyciel, ściągnięcie oprogramowania, założenie filamentu do drukarki, połączenie drukarki 
z komputerem. 
 
Drukarka posiada precyzyjne ruchome elementy, których nie należy dotykać. 
Technologia wydruku polega na podgrzewaniu filamentu do wysokiej temperatury – 
zwracamy uwagę, aby zawsze pracować przy zamkniętej pokrywie drukarki ze względu na 
możliwość poparzenia. 
 
Czynności związane z projektowaniem po objaśnieniach pozostawiamy uczniom. 

Przebieg zajęć: 
 
 

1. Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje konta dla uczniów na stronie 
www.tinkercad.com: 

 
 
- może je przygotować jako osobne konta dla uczniów, 

 
 
- może z konta nauczyciela utworzyć Zajęcia i zaprosić uczniów podając specjalny kod. 
 

http://www.tinkercad.com/
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2. Dokładna instrukcja logowania i tworzenia zajęć dla uczniów w programie Tinkercad 
znajduje się w instrukcji zatytułowanej: Instrukcja obsługi konta nauczyciela i kont 
uczniów w aplikacji Tinkercad.com 
 

3. Na początku lekcji zapoznajemy uczniów z pojęciem przekładni i do czego ona służy. 
Jako przykład możemy podać rower z przerzutkami. Uczniowie na własnym przykładzie 
mogą opowiadać w jaki sposób trzeba zmienić bieg w rowerze, kiedy się podjeżdża pod 
górę i dlaczego w takim momencie jest zastosowana akurat taka wielkość kół zębatych. 
 

4. Przechodzimy do aplikacji Tinkercad i z generatora kształtów wykładamy dwa obiekty 
nazwane Przydatna zębatka. 
 

 
 

5. Następnie zmieniamy ich wielkość.  
Przykładowo dla większej zębatki może to być: 
- skok: 2, 
- nachylenie 0,14, 
- liczba zębów: 20, 
- wysokość: 20, 
- średnica otworu: 6, 
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6. Zmieniamy wielkość mniejszej zębatki, dla przykładu: 
- skok: 2, 
- nachylenie 0,14, 
- liczba zębów: 11, 
- wysokość: 20, 
- średnica otworu: 6, 
 
Podane wartości oczywiście można zmienić, pamiętając jednak, żeby tak dobrać 
parametry, aby zębatki na siebie nachodziły i mogły poruszać się względem siebie. 
 

 
 

7. Następnie za pomocą kształtu Walec z podstawowych kształtów robimy trzpień, w 
którym będą osadzone nasze przekładnie. Pamiętamy, aby trzpień miał trochę 
mniejszą średnicę od otworów w przekładni, aby mógł się swobodnie poruszać. Zmiany 
wielkości trzpienia dokonujemy za pomocą suwaków z menu lub rozciągając figurę. 
Pamiętajmy jednak, aby figurę rozszerzać równomiernie, aby zachować podstawę koła. 
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8. Następnie kopiujemy trzpień i osadzamy je w otworze naszych kół zębatych, tak aby 
dopasować ich rozstaw. 

 

 
 

9. Kolejnym elementem naszej pracy jest zrobienie podstawki. W tym celu z 
podstawowych kształtów wyciągamy kształt prostopadłościanu i odpowiednio go 
przekształcamy, aby pasował wielkością do naszego mechanizmu. 

 
Przypominamy uczniom, że płaszczyzna robocza w Tinkercadzie to domyślnie 20 x 20 
centymetrów. Pamiętajmy, żeby nasz projekt zmieścił w drukarce Avtek CreoCube 3D 
zarówno na szerokości i długości płytki jak i odpowiedniej wysokości. 

 

 
 

10. Na naszym wydruku 3D osobno wydrukujemy płytkę z trzpieniem oraz koła zębate. Z 
naszej pracy zdejmujemy koła zębate i umieszczamy je obok prostopadłościanu na 
płaszczyźnie roboczej. Jeśli jest taka potrzeba unosimy wielkość walcy, tak aby 
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wygodnie zamontować na nich koła. Oglądamy cały projekt, sprawdzamy, czy obiekty 
są umieszczone na odpowiedniej wysokości i czy przylegają do podłoża. 

 

 
 

11. Tak przygotowany obiekt możemy wyeksportować jako plik STL i wczytać do programu 
Avtek Slicer. Klikamy: Eksportuj, Wszystkie elementy projektu i zaznaczamy STL. 
 

 
 

12. Przygotowujemy drukarkę do pracy i przesyłamy plik do wydruku korzystając z 
instrukcji zatytułowanej: Przygotowanie drukarki Avtek CreoCube 3D, przesyłanie pliku 
do wydruku, wydruk. 
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13. Wydrukowana pracę składamy i objaśniamy na wydrukowanym przykładzie w jaki 
sposób działa nasza przekładnia. 
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