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W zalezności od zastosowań przekładni ma-
my do czynienia z barczo szerokimi zakresa-
mi obclązeń, prędkośCI I temperatur pracy.
Do tego dochodzą jeszcze: drgania, obec-
'lOŚĆwody czy chemikaliÓW. zapylenie itp.
Warunki te determinują parametry srodka

styczny zapach, zwiększona ilość osadów).
Olej bardzo dobrze wypłukuje z przekładni
wszelkie szkodliwe zanieczyszczenia (osa-
dy, ścier metaliczny. pyły. wodę, itp.) oraz
znacznie lepiej niż smar odprowadza ciepło
z układu. Ważne jest sprawdzenie pozio-
mu oleju zarówno po jego wymianie, jak
i w trakcie pracy przekładni. Rodza olejU
oraz jego klasa lepkości zależą od konstruk-
cji i warunków pracy przekładni.
Smarowanie wymuszone jest zalecane
w dużych lub szybkoobrotowych prze-
kładniach (powyżej 15 m/s). Może być
realizowane poprzez orecyzyjne dozowa-
nie środka smarnego w miejsca fizyczne-
go kontaktu powierzchni trących zębów
przekładni (kroplowo lub natryskowo) lub
też poprzez zamgławianie skrzyni prze-
kładniowej (olej jest rozpylany za pomocą
spręzonego powietrza).

konstrukcji geometrycznej (przekładnie
walcowe i stożkowe). Smar musi być tak
dobrany, aby miał odpowiednią zdolność
penetracji skomplikowanego w kształcie
mechanizmu, a jednocześnie nie spływał
ze smarowanych powierzchni pod wpły-
wem grawitacji czy tez nie był wyrzuca'lY
siłą odśrodkową. Dla zwiększenia odporno-
ści na duże naciski smary te często dotowa-
ne sązmikronizowanymi dodatkami stałymi
(MoS2, grafit. PTFE, itp.). Wadą rozwiązania
jest mała zdolność smaru do odprowadzania
ciepła z przekładni, zaletą możliwość pracy
w warunkach dużej wilgotności (szczególnie
ważne w o wartych przekładniach).
Olejowe smarowanie zal'urzeniowe (roz-
bryzgowe) jest stosowane w przeważającej
części przekładni zamkniętych, pracujących
w średnim zakresie prędkości liniowych
(5-15 m/s), takze w szerokim zakresie tem-
peratur, szczególnie jeśli użyje się oleju
syntetycznego. W przypadku permanent-
nie wysokich temperatur pracy (powyżej
100°C) zaleca Się montaż dodatkowej n-
stalacjl chłodzącej olej - w przypadku ole-
JÓW wytwarzanych w tradycyjnych tech
nologlach problemem staje się termiczny
rozkład dodatków EP ~obJawy: charaktery-
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• specjalisty zJJe oleje i smary
• doradztwo techniczne

reUami

Klasyfikacja przekładni oparta jest
na wzajemnym ułożeniu osi obrotu:
od równoległych (przekładnie wal-

cowe), poprzez przecinające się pod kątem
ostrym (przekładnie stozkowe) do osi nie-
równoległych, nieprzecinających się (prze-
kładnie hipoidalne i ślimakowe oraz skompli-
kowane i rzadkie - hiperboloidalne). Sprawa
wikła się, gdy pod uwagę weźmiemy kształt
linii zębów (proste, śrubowe, lukowe). Takie
zróżnicowanie konstrukcji skutkuje wielo
ścią wymagań co do stosowanych w nich
środków smarnych. Od typu przekładni i linii
jej zębów zależy rodzaj tarcia, który w niej
dominuje, a takze obciążenie jednostkowe
(nacisk) (tab. 1).

Przekładnie sąnaJPowszecrr'iej występującymi mechanizmami w przemyśle. W przec.ętnym zakładzie produkcYjl ym
jest ch kilkil ub kilkcmaście, w skrajnych przypadkac h setk albo nawet tysiące. Dlatego ważne jest. aby wiedzlec,
, zym się kierować, dobierając do nich odpowiedni środek smarny.

Hod/aj ...mMO\\ ama
Sposób smarowania przekładni zależy głów-
nie od prędkości i temperatury pracy, a tak-
że od faktu, czy mechanizmy są zamknięte,
czy otwarte. Najpowszechniej stosuje się
trzy sposoby smarowania.
Smarowanie smarem stałym wykorzystUje
Sięgłównie w przekładniach wolnoobroto-
V\ych (do prędkośc liniowej ok. 6 m/s, mie-
rzonej po obwodzie koła zębatego) prze
kładniach otwartych, zwykle o najprostszej

Praw· łowe a owanie
przekładni przemysłowych
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_: Tab. 1. Podstawowe typy przekładni i ich charakterystyka pod kątem tarcia i możliwych obciążeń

-----
Typ przekładni TafCIe Mozliwe obciązenla

walcowa prosta niskie bardzo duże
stożkowa średnie średnie do dużego
hipoidalna duże duże
ślimakowa bardzo duże średnie do dużego

c
ie

za
ych
Vloz
?d
lti
ch

zy

smarnego stosowanego w przekładni.
/II przypadku oleju jest to przede wszystkim
,lasa lepkości. Najważniejsze w tym wzglę-
Jzie są zalecenia producenta przekładni.
/II razie wątpliwości istnieje wiele wzorów

abel, z których można wyliczyć prawidło-
••.ą klasę lepkości (lepkość kinematyczna
••.4QoC)w zależności od prędkości liniowej
,oła przekładni i temperatury. Wazne, aby
amiętać ogólne zasady, które uzależniają

"pkość od warunków pracy. Po pierwsze,
~ wyższa temperatura pracy, tym wyższa
. maga na klasa lepkości. Po drugie, wyższe
ociążenia wymagają wyższej lepkości i za-
,artości dodatków EPPo trzecie, im wyższa
rędkość, tym niższa wymagana klasa lep-
Jści oleju. Po czwarte, bardziej chropowata
)wierzchnia zębów wymaga wyższej klasy
DkośC. Po piąte, większe drgania wyma-
l 'l zwiększenia klasy lepkości.
przypadku ekstremalnych temperatur
1Cy czy wymagań długich okresów wy-
any (np. z powodu trudnego dostępu
przekładni, przyspieszonej degradacji

"Ju mineralnego) powinno się stosować
'"e lub smary syntetyczne. Charakteryzują
~ one m.in. wyższym wskaźnikiem lepko-

mniejsza zależność lepkości od tempe-

ratury), wyŻSZątemperaturą zapłonu i niższą
temperaturą płynięcia, znacznie lepszą od-
pornością termooksydacyjną. niższą paro-
walnościij. Nie zawsze użycie środka synte-
tycznego jest korzystne ekonomicznie.
Dla przekładni wysokoobrotowych bar-
dzo ważną cechą oleju smarnego jest brak
pienienia poza możliwymi wyciekami
z przekładni piana nie tworzy wymaganego
filmu olejowego, chroniącego powierzch-
nię trących metali. W przypadku narażenia
przekładni na działanie wody czy innych
zanieczyszczeń konieczne jest sprawdzenie
szybkości demulsyfikacji oleju oraz jego zdol-
ności detergencyjnych i dyspergujących.

1\\ Ol /\ \ o P' /l'l I;Hllli
Istotny jest również materiał, z którego
została wykonana przekładnia - zarówno

same elementy trące (np. zębatki czy śli-
maki), jak i wszelkie uszczeln enia. Niektóre
dodatki EP (głównie oparte na związkach
siarki i fosforu) mogą być agresywne w sto-
sunku do metali kolorowych, z których
są wyprodukowane elementy przekładni
(np. ślimacznica w przekładni ślimakowej
często jest wykonana z brązu). Z kolei nie-
które oleje syntetyczne mogą degradować
typowe uszczelki stosowane w przekład-
niach.
Wymagania co do olejów przekładniowych
będą się zaostrzać ze względu na tendencje
w konstrukcjach przekładni: będą one co-
raz mniejsze i lżejsze, bardziej niezawodne,
przystosowane do coraz wyższych obrotów
i obciążeń, energooszczędne, a przy tym
smarowane coraz mniejszą ilością oleju czy
smaru (kwestia rozmiaru i ekologii).


