
ОТКРИТИ ПРЕДАВКИ
СМАЗКИ + ПОДДРЪЖКА + СЕРВИЗ



ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ 

•Големите зъбни задвижвания представляват механичен 
метод на предаване движение и сила. Нивото на успеха зависи 
не само от скоростния дизайн и използваните материали, но 
също така и от вида на смазката, нейното количество и начина и 
на прилагане. Това е особено важно за големи, бавно движещи 
се отворени цилиндрични зъбни предавки, където се предава 
голям въртящ момент.

Надежност на смазките от Fuchs Lubritech
Линията продукти CEPLATTYN отговаря напълно на техническите 
изисквания за подобно задвижване. Гамата CEPLATTYN е
разработена в началото на 60-те години като първата “sprayable”
смазка с висока адхезия. Продуктите от тази линия  са 
доусъвършенствани като гамата
CEPLATTYN вече включва повече
от 20 различни продукта които са
одобрени от всички големи
производители на съоръжения
и машини в промишленоста.
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•

Многофазно смазване
усъвършенствана система за сработване ,оптимално 
смазване и дълъг експоатационен срок
■ След монтажа на задвижнаето, правилния избор на смазка е 
следващата стъпка към дълъг експлоатационен срок.Многофазното 
смазване (МС) е най-сигурният метод за предотвратяване на 
сериозни грешки. Използването на МС е от съществено значение 
при нови зъбни двойки, а също така и след  ремонт (подмяна) на 
зъбния венц или по всяко време, когато са се променили 
параметрите на зъбното сцепване. Многофазното смазване се 
състои от четири елемента: 
■ грундиране
■ сработване
■ оперативно смазвне 
■ сервизно обслужване
Различните смазочни материали, както и комбинацията от 
отделните компоненти на смазката, са резултат от дългогодишни 
изследвания, и са доказани в практиката по цял свят .
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ГРУНДИРАНЕ
■ Грундирането е първоначално смазване преди първото превъртане на 
предавката по време сглобяването и регулирането. Грундирането на 
повърхността на зъбния венец и пиньона е от съществено значение за 
предотвратяване повреда по време на
първоначалните операции. 
■ CEPLATTYN 300 не може да се прилага
с автоматични системи.
■ Преди грундиране ,контактните повърхности е
необходимо напълно да се почистят от прах , 
стружки или консрвационни смазки.
Зъбите се грундират с CEPLATTYN 300 , като се 
използва твърда четка или шпатула. Всяка област,
лишена от смазка, след първото превъртане
трябва да се грундира отново. 



4FUCHS LUBRITECH GMBH                                         OPEN GEAR LUBRICATION 

СРАБОТВАНЕ
■ CEPLATTYN RN / CEPLATTYN SF-RN
премахва грапавостта, и изглажда
работната повърхност на зъбните венци.
■ Дори и след като предавката е
центрирана, първоначалното преносно
натоварване не е балансирано.Причината
за това са неравностите по повърхността, 
възниквали в хода на производство,
и отклоненията във формата на венците,
при тяхната изработка и монтаж. Това 
означава, че има висока степен на риск, по 
време на началните часове на работа. 
Времето,необходимо за сработване на 
предавката може да бъде преценено само
за конкретния случаи базирайки се на
твърдостта на материала, следите от  
сработването по контактните повърхности и
шума при работа на задвижването.  
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ОПЕРАТИВНО СМАЗВАНЕ

Експлоатационният период зависи от избора на смазката.

■ След успешно грундиране и сработване, 

следващата стъпка е да бъде избран оперативната
смазка. Осъществяване на правилния избор
тук е много важно за ниско износване, за работа 
без повреди, и за дълъг експлоатационен срок на 
откритата предавка. Изборът на смазочен материал
зависи от голям брой фактори. Те включват както
динамиката на натоварването на зъбния венец, честотата на въртене, 
действителните температури и състоянието на венеца. Влияния на околната 
среда като замърсяване с прах, влажност, много ниски или много високи 
температури на околната среда също трябва да бъдат разглеждани.
■ Преминаването към работна смазка започва в края на сработването без да 
е необходимо почистване от смазката за сработване .
■ Честотата на циклите за смазване  зависи от 
работния режим на предавката и нейните 
параметри 
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СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВНЕ ■ консултации относно

изборът на продукт
■ периодична проверка
състоянието на венеца
■ проверка и настройка
на системата за мазане
■ шлифоване на 
износени и повредени 
предавки

■ Специално обучените сервизни инженери са на разположение по всяко време 
на всеки континент. В предлаганите услуги включват консултации по отношение 
на избор на продукт и разбира се, по отношение на прилагането му.
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■ Сервизните инженери на FUCHS
LUBRITECH следят предавките работещи с 
CEPLATTYN без допълнително  заплащане като 
проверките обхващат спрей системата, оценка 
на контактната зона и състоянието на зъбните 
венци, както и измерване на вибрациите на 
предавката. В допълнение, измерване на 
температурния профил по широчина на носеща 
товара повърхност и документиране на
състоянието на зъбния венец (изготвя се 
подробен протокол )
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Lubrication Technology

Regional Contact: TEMPOS Ltd. 
Varna, West Industrial Zone
Tel: +359 52 500 442
office@tempos.bg
www.tempos.bg

Headquarter:
FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1
67661 Kaiserslautern/Germany
www.fuchs-lubritech.com


