
Pozdravljeni.

Pa smo znova skupaj. 

Upam, da ste lepo preživeli prvomajske počitnice.

Ta teden boste spoznali GONILA.

Snov si prepiši, preriši sheme, svoje delo poslikaj in 

mi ga pošlji na e-mail do nedelje, 17. 5. 2020.  

Do nedelje, 10. 5. 2020, imate vsi zamudniki še možnost oddati vse 
manjkajoče zadolžitve.

Vaše sprotno delo bo del zaključne ocene pri predmetu Tehnika in 
tehnologija.

učiteljica Koren



GONILA



Kaj je gonilo?

Gonilo je vmesni člen med pogonskim delom stroja ali 
naprave in njegovim delovnim delom. 

Omogoča prenos gibanja in moči ter smeri vrtenja. 

Sestavljeno je iz gonilnega ali pogonskega dela in gnanega 
dela.





Vrste gonil

•Zobniško gonilo

• Verižno gonilo

• Jermensko gonilo

• Torno gonilo



Zobniško gonilo

•Pri zobniškem gonilu se vrtenje iz pogonske gredi prenese 
na gnano gred preko dveh zobatih koles - zobnikov, ki sta v 
oprijemu ali ubiranju.

•Zobnika se vrtita v nasprotnih smereh.

•Primeri uporabe zobniških gonil: ročni vrtalni stroj, urni 
mehanizem, avtomobilski menjalnik …

• Je najpogosteje uporabljena vrsta gonil, saj lahko prenašajo 
velike obremenitve.

•Z različnimi velikostmi sorazmerno povečamo/zmanjšamo 
hitrost in silo.



Zobniški prenos pri ročnem 

vrtalnem stroju.

Zobniški prenos pri urnem 

mehanizmu.



6-stopenjski menjalnik v avtomobilu.



Vrste zobnikov glede na obliko

1. Valjasti zobniki

2. Stožčasti zobniki

3. Polžasti zobniki

(Gredi sta mimobežni)

4. Zobate letve



1. Valjasta zobniška dvojica



•Zobniški par  – gonilni manjši zobnik

•Zobnike je težko narisati,

zato namesto risbe rišemo sheme.
(Zunanji krog predstavlja vrhove zob in ga rišemo 

z debelo polno črto, notranji krog pa predstavlja 

sredino zob in ga rišemo s črto-piko črto.)



•Zobniški par  – gonilni večji zobnik

•Shema:



2. Stožčasta zobniška dvojica

•Zobniki imajo obliko stožca.
Zanje je značilno, da sta dva zobnika enake 

velikosti, da se smeri obeh gredi sekata 

pod kotom, da se pri vrtenju zobnika vrtita v 

nasprotnih smereh in da je hitrost vrtenja 

obeh gredi enaka.

•Shema:



3. Polžasta zobniška dvojica

•Polžasto gonilo sestavlja 
vijak na osi električnega 
motorja, ki se oprijemlje, ali 
kot rečemo, ubira v zobato 
polževo kolo. 

•Shema:



4. Zobata letev

•Deluje v kombinaciji z valjastim zobnikom. Pri tem se 
vrtenje gonilne gredi prenese v premo gibanje zobate letve.

•Shema:



Verižno gonilo

•Verigo sestavljajo med seboj povezani enaki členi. Preko 
verižnih koles, ki so nasajene na os ali gred, lahko 
prenašajo vrtenje. 

•Pri verižnem prenosu je smer obeh koles enaka.

•Uporaba pri strojih in napravah, kjer je potrebno prenašati 
sile in gibanje na daljših razdaljah.

•Zobnika povežemo z verigo.

•Prenosu rečemo verižni prenos.

•Primeri uporabe: pri kolesih, kolesih z motorjem, pri 
kmetijskih strojih, pri transportnih napravah, kot so viličarji, 
dvigala, transportni trakovi …







Jermensko gonilo

•Podobno verižnemu gonilu.

•Uporablja se pogosteje kot verižni prenos.

•Za prenos vrtenja z gredi na gred pogosto uporabljamo 
jermen. Obliki jermena je prirejena jermenica, ki je trdno 
nasajena na gred.

•Pri jermenskem prenosu je smer obeh koles enaka.

•Primeri uporabe: namizni vrtalni stroj, krožna ali tračna 
žaga, stružnica, avtomobilski motorji …



1. POGONSKA GRED je palica, ki povezuje pogonsko ročico ali motor in jermen.

2. POGONSKA JERMENICA je pritrjena na pogonsko gred.

3. JERMEN prenaša gibanje s pogonske gredi na gnano gred.

4. GNANA GRED je palica, ki jo vrti nanjo pritrjena gnana jermenica.

5. GNANO JERMENICO poganja pogonska jermenica preko jermena.





Torno gonilo

•Gibanje se prenaša s trenjem.

•Primeri uporabe tornega gonila: pogon kolesarskega 
dinama.

•Površini koles sta hrapavi, da je omogočeno vrtenje 
kolesa in ne podrsavanje.



kolesarski dinamo


