
OPTYMALIZACJA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH 

POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEKŁADNI 

PLANETARNYCH BONFIGLIOLI

XXX Pokampanijna  Konferencja Techniczno – Surowcowa

Warszawa 21–23 lutego 2018 r.



 O BONFIGLIOLI

 GŁÓWNE ZAGADNIENIA UTRZYMANIA 

RUCHU W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM

 PRZEKŁADNIE PLANETARNE BONFIGLIOLI – ZALETY

 CHARAKTERYSTYKA PRZEKŁADNI PLANETARNYCH

 POLPACK SP. Z O.O. – BONFIGLIOLI POLSKA



• od 1956
• Trzeci producent napędów w Europie



OddziałyPartnerzy Dystrybutorzy

300 partner300 partneróów handlowych ww handlowych w 69 krajach 69 krajach śświatawiata

300 partnerów handlowych w

69 krajach świata

DystrybutorzyPartnerzy Oddziały Bonfiglioli

Ogólnoświatowy zasięg działania



Przekładnie planetarne

nr 1 na świecie



Najszersza oferta przekładni przemysłowych



BONFIGLIOLI – SOLIDNY PARTNER



GŁÓWNE ZAGADNIENIA

UTRZYMANIA RUCHU W PRZEMYŚLE

CUKROWNICZYM



UTRZYMANIE RUCHU

(definicja)

Utrzymanie ruchu jest kompleksowym procesem 
polegającym na utrzymywaniu w pełnej sprawności 
maszyn do procesu produkcji.

Obejmuje on trzy podprocesy:

 Przygotowanie maszyn do pracy 

 Naprawę

 Konserwację



PROBLEMY SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU

 ograniczona ilość czasu na wykonanie naprawy

 ograniczona ilość miejsca w najbliższym 

otoczeniu urządzenia

 duże gabaryty serwisowanych urządzeń i 

podzespołów – potrzeba specjalistycznych 

urządzeń np. dźwig

 utrudniony demontaż podzespołów



NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA STOJĄCE PRZED 

SŁUŻBAMI UTRZYMANIA RUCHU

 zracjonalizowanie procesów remontowych 
i poprawa ich efektywności 

 optymalizacja gospodarki magazynowej

 zmniejszenie kosztów obsługi



UTRZYMANIE RUCHU ZAKŁADU
Najczęstsze problemy zgłaszane przez specjalistów w zakresie 

napędów

 kłopoty z demontażem napędu spowodowane 

jego gabarytami oraz wagą

 kłopoty z demontażem spowodowane konstrukcją 

napędu

 specjalistyczne połączenie przekładni z silnikami



Recepta

 współpraca pionu inwestycyjnego i technicznego 

na etapie planowania inwestycji

 otwartość na nowoczesne rozwiązania

 planowanie remontów na etapie projektowania 

urządzeń



Recepta Bonfiglioli na problemy:

 z dużymi gabarytami napędów

 z dużą masą napędów

 z wytrzymałością na ekstremalne przeciążenia

 z realizacją dużych przełożeń

PRZEKŁADNIE PLANETARNE



SPECYFIKA URZĄDZEŃ W CUKROWNICTWIE Z 

PUNKTU WIDZENIA JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH

 urządzenia wolnoobrotowe 

 wysokie momenty obrotowe 

 podwyższona temperatura otoczenia

 zapylenie

 wilgotność



Główne ZALETY przekładni planetarnych:

 Przenoszenie wysokich momentów obrotowych 

 Duży zakres przełożeń

 Przenoszenie wysokich obciążeń radialnych i wzdłużnych

 Małe gabaryty i niska masa

 Zwarta i modułowa budowa

 Wysoka sprawność

 Wysoka odporność na obciążenia udarowe

Przekładnie planetarne w procesie 

Utrzymania Ruchu



Planetarny czy Walcowy ?

Waga – 380kg

Ilość oleju – 20 litrów

Waga – 600kg

Ilość oleju – 50litrów



Planetarny czy Walcowo - Stożkowy

Waga – 3000kg

Ilość oleju – 100 litrów

Waga – 1200kg

Ilość oleju – 50 litrów



Przekładnie planetarne:
 mniejsze

 lżejsze

 o wysokiej sprawności

 odporne na przeciążenia

 o wydłużonej żywotności

 tańsze w zakupie

 tańsze w eksploatacji

PODSUMOWANIE



Ograniczenia dotyczące przekładni planetarnych

 niższa moc cieplna wynikająca m.in. z mniejszych 
gabarytów oraz wymiarów zewnętrznych 
(mniejsza powierzchnia)

 możliwość głośniejszej pracy 
(duża liczba zazębień i zęby proste)

 większa liczba elementów składowych



Budowa oraz cechy 

charakterystyczne

SKĄD TA RÓŻNICA?



wielopunktowe przeniesienie napędu

mniejsze obciążenia na zębach

większa żywotność elementów

przenoszenie wyższych momentów

mniejsze gabaryty

niższa masa

Przekładnia planetarna:

Rozkład obciążeń
(porównanie z przekładnią walcową)



PRZEKŁADNIA
JEDNOSTOPNIOWA

PRZEKŁADNIA
DWUSTOPNIOWA

PRZEKŁADNIA
TRÓJSTOPNIOWA

MODUŁOWOŚĆ

Budowa przekładni planetarnej



Na łożyskowanie wału wyjściowego 

nie oddziałują siły od przekładni.

W efekcie:

- przenoszenie dużych obciążeń 

wzdłużnych

- przenoszenie dużych obciążeń 

radialnych

- przenoszenie dużych obciążeń 

udarowych

Przenoszenie obciążeń zewnętrznych
(radialne i wzdłużne)



Wersje

przekładni planetarnych

do zastosowań przemysłowych



Wersja liniowa (prosta) Wersja kątowa

Wersje przekładni
dla zastosowań przemysłowych



Opcje wejścia: - napęd silnikiem elektrycznym

- napęd silnikiem hydraulicznym

- napęd poprzez wał wejściowy

Wersje przekładni
dla zastosowań przemysłowych



Montaż na wale (przekładnie liniowe i kątowe)

Montaż kołnierzowy lub poprzez ramię reakcyjne.

Gdzie niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego 

osiowania między przekładnią a wałem napędzanego 

urządzenia.

ZASTOSOWANIA:

systemy załadowcze rozdrabniacze           przenośniki

• przenośniki taśmowe

• przenośniki śrubowe

• mieszalniki 

• napędy jazdy

• aeratory

Wersje i zastosowania



Montaż kołnierzowy

Montaż kołnierzowy jest podobny do montażu na wale, ale w 

tym przypadku wał przekładni przenosi obciążenia 

zewnętrzne.

ZASTOSOWANIA:

zamrażarki spiralne napędy dźwigowe elektryczne wyciągarki

• napędy obrotu

• kruszarki

• przenośniki

• mieszalniki

• młyny

Wersje i zastosowania



Montaż na łapach

Połączenie łap montażowych z korpusem przekładni 
zapewnia wiele korzyści w zakresie sztywności układu. 

Łożyska stożkowe pozwalają na przenoszenie dużych 
obciążeń radialnych i osiowych. 

Głównym przeznaczeniem tej wersji przekładni są 
zastosowania typowo przemysłowe. 

ZASTOSOWANIA:

podajniki pochyłe wciągarki

• podajniki

• oczyszczalnie ścieków

Wersje i zastosowania



Wyjścia dedykowane do mieszadeł
Zakres produktów specjalnie zmodyfikowanych dla zastosowań m.in. w 
oczyszczalniach ścieków oraz mieszadeł w przemyśle chemicznym, 
ceramicznym oraz produkcji papieru. Opcje wykonania są indywidualnie 
dopasowywane do wymogów odbiorcy (np. wykonanie wału wyjściowego 
ze stali kwasoodpornej, niezależne smarowanie łożyska na wyjściu, itd.)

ZASTOSOWANIA:

przemysł chemiczny uzdatnianie wody

różnego rodzaju 
mieszadła

Wersje i zastosowania

http://www.longinotti.com/meccanica/italiano/k607.htm
http://www.longinotti.com/meccanica/italiano/k607.htm


Zalety przekładni łączonych

z wykorzystaniem przekł. planetarnej

Połączenie przekładni planetarnej

z przekładnią ślimakową:

+ większe przełożenia przy małych gabarytach

+ samohamowność

Połączenie przekładni planetarnej

z przekładnią walcowo-stożkową:

+ małe gabaryty i masa

+ poprawiona pojemność termiczna



Do stref zagrożonych wybuchem



Wykonania specjalne dedykowane



Motoreduktory planetarne w Cukrowni?

 Warniki cukrzycy

 Suszarki i chłodziarki bębnowe

 Przenośniki, podajniki – układy transportowe

 Mieszadła

 Płuczki 

 Młyny

 Wszystkie urządzenia wolnoobrotowe



Dialog techniczny = korzyści

Poprzez otwarcie na możliwości, które niosą za sobą nowoczesne 

rozwiązania w zakresie napędów planetarnych możliwe jest :

 zoptymalizowanie procesu Utrzymania Ruchu Zakładu

 zwiększenie dyspozycyjności urządzeń

 wydłużenie żywotności podzespołów

 zracjonalizowanie gospodarki części zamiennych

 oszczędności:

 niższe ceny zakupu przekładni (średnio ok.30%)

 optymalizacja gospodarki smarowej (ilości oleju nawet o 50%)

 w większości przypadków brak konieczności użycia ciężkich 

urządzeń dźwigowych

 skrócony czas montażu i demontażu



BONFIGLIOLI W POLSCE

POLPACK SP. Z O.O.



DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY
doradztwo techniczne, zapytania 
ofertowe
Tel. +48 56 619 75 55
techniczny@polpack.com.pl

DZIAŁ OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ
informacje o zamówieniach
Tel. +48 56 619 75 66
zamowienia@polpack.com.pl

SERWIS TECHNICZNY
Tel. +48 56 619 75 55
tel. kom. +48 607 575 154
serwis@polpack.com.pl

Siedziba
ul. Polna 129, 87-100 Toruń, POLAND
tel. +48 56 655 92 35; fax +48 56 655 92 38
polpack@polpack.com.pl, www.polpack.com.pl

Biuro handlowe Kraków
ul. Armii Krajowej 19
tel. +48 12 639 57 82



BONFIGLIOLI W POLSCE

GŁÓWNE CECHY:

Najszersza oferta nowoczesnej techniki napędowej kompleksowo

• profesjonalna montownia
• magazyn części

• najszybszy na rynku realny SERWIS

Całkowicie Polska firma



BONFIGLIOLI w POLSCE

 magazynowanie komponentów, podzespołów oraz gotowych produktów, 
pozwalające na bardzo krótki czas dostawy

 dostęp do szkoleń i dokumentacji

 montaż przekładni w pobliżu klienta/użytkownika

 szybkie wsparcie klienta w zakresie informacji technicznych i handlowych

 profesjonalny serwis z realną gotowością do serwisu max. 24 godziny

POLPACK SP. Z O.O.



szeroko wyposażony magazyn części i wyrobów 

gotowych

+

profesjonalne zaplecze techniczne 

=

szybkie dostawy i bezpieczeństwo użytkownika

Magazyn części i wyrobów gotowych



Montownia



Kompletacja zespołów przemysłowych






