
  

PRZEKŁADNIE GÓRNICZE 
FP / dwustopniowe obiegowe 
FKP / kątowo-walcowo-obiegowe 



 

O NAS 

Firma Famur S.A. od ponad 60 lat projektuje i dostarcza 
przekładnie zębate do wielu branż przemysłu, w szczególności 
górnictwa podziemnego, odkrywkowego, sektora urządzeń 
przeładunkowych, dźwignic i suwnic oraz sektora urządzeń 
transportu materiałów sypkich. Nasze przekładnie 
z powodzeniem i niezawodnie pracują w maszynach 
urabiających, przenośnikach zgrzebłowych i taśmowych oraz 
innych urządzeniach procesów oraz technologii 
przemysłowych.  
 
Indywidualne aplikacje i wykonania specjalne, umożliwiają 
zastosowanie naszych przekładni w najtrudniejszych 
warunkach eksploatacyjnych, zaś opracowane w FAMUR 
urządzenia wibrodiagnostyki i monitoringu przekładni, w czasie 
rzeczywistym nadzorują ich główne parametry techniczne oraz 
stany pracy.  

Potencjał techniczny Famur S.A. opiera się o wieloletnie 
doświadczenia w dziedzinie projektowania i produkcji 
przekładni zębatych firm, włączonych w struktury Grupy Famur
(PIOMA, NOWOMAG, GLINIK, FUGO), umożliwia projektowanie oraz 
wytwarzanie najwyższej jakości przekładni zębatych. 
Produkujemy przekładnie dla wszystkich gałęzi przemysłu 
z dokumentacji własnej lub powierzonej. 

Nowoczesny zakład wytwórczy - wzniesiony w Katowicach 
w 2011 roku - wraz z wydziałem obróbki cieplnej i wysokiej 
klasy hamownią, zapewniającą pełną diagnostykę i kontrolę 
jakości na każdym etapie wytwarzania, produkuje szeroką 
gamę zębatych przekładni przemysłowych w najwyższych 
klasach dokładności zgodnie z wytycznymi normy DIN 3962 
i przy uwzględnieniu wytrzymałości zmęczeniowej podzespołów 
zgodnej z wymaganiami standardu ISO 6336.  
 
Jednostka projektowania przekładni w Pionie Badań i Rozwoju 
FAMUR, utworzona z doświadczonych konstruktorów zespołów 
napędowych realizuje zadania projektowe i optymalizacyjne 
w oparciu o długoletnie doświadczenia eksploatacyjne oraz 
zaawansowane metody obliczeniowe i analityczne. Wsparcie 
nowoczesnymi narzędziami do projektowania, obliczeń i analiz 
umożliwia rozwiązywanie złożonych zagadnień konstrukcyjnych 
oraz wytrzymałościowych w oparciu o analizy numeryczne oraz 
MES. 
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Przekładnie typoszeregu FP oraz FKP przeznaczone są do 
napędu układów transportu materiałów sypkich 
w szczególności przenośników zgrzebłowych oraz taśmowych 
w podziemnych zakładach górniczych. Są one dostosowane do 
pracy w strefie Ex I M2 zagrożenia wybuchem.  
 
Przekładnie pod względem przełożeń i przyłączy są zgodne 
z wymaganiami zapisanymi w normie RAGN 335 000.
W przypadku wykonania FP przekładnia posiada dwa 
współosiowe stopnie obiegowe, natomiast dla wykonania FKP 
występują stopień kątowy, stopień walcowy oraz stopień 
obiegowy. Standardowo przekładnie dostępne są w sześciu
wersjach przełożeń od 21:1 do 50:1. Wszystkie przekładnie 
wchodzące w skład danego typoszeregu, posiadają jednakowe 
końcowe stopnie obiegowe. Daje to możliwość prostej zmiany 
przełożenia przez zamianę pierwszego stopnia obiegowego 
w wersji FP oraz stopnia walcowego lub kątowego w przypadku 
wersji FKP. 
Stopnie kątowe przekładni posiadają zazębienie typu 
cyklo-palloid o dużej wytrzymałości. Wszystkie koła zębate 
wykonywane są z materiałów posiadających atesty jakościowe, 
a wynikowa klasa dokładności jest nie gorsza niż klasa 6 
wg DIN 3967. Korpusy przekładni wykonane są z wysokiej 
jakości żeliwa sferoidalnego. W przekładniach stosowane są 
łożyska renomowanych producentów. 
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Jarzma stopni obiegowych wykonane są jako dwustronne, co 
zapewnia większą równomierność współpracy zazębień 
w stopniach obiegowych, niż w przypadku rozwiązań 
z jarzmami jednostronnymi. 
Przekładnie wyposażone są w miedziane wymienniki ciepła 
o wysokiej efektywności cieplnej. Ponadto w przypadku 
zakamienienia i obniżenia sprawności, możliwy jest ich 
demontaż bez konieczności demontażu przekładni. 
W wykonaniu standardowym, przekładnie posiadają 
rozbryzgowo-grawitacyjny system smarowania. Opcjonalnie 
w przypadku wykonań FKP możliwe jest wyposażenie 
przekładni w wymuszony układ olejowy, zasilany pompą 
zębatą, napędzaną z ciągu kinematycznego przekładni. 
Zastosowana pompa pozwala na pracę przy dowolnym kierunku 
obrotów wału wejściowego.  
Przekładnie w wykonaniu FKP mogą być opcjonalnie 
wyposażone w sprzęgło jednokierunkowe, zabezpieczające 
napęd przed wstecznym kierunkiem obrotów wału zdawczego. 
Przekładnie mogą być wyposażone w bezprzewodowy moduł 
diagnostyczny o zasilaniu bateryjnym w wykonaniu ATEX. 
Pozawala on na rejestrację temperatury oleju, poziomu drgań 
oraz pozycji pracy napędu.  Transfer danych może odbywać się 
w trybie ciągłym w standardzie bluetooth. Alternatywnie 
parametry pracy monitorowanego urządzenia zapisywane są 
w wewnętrznej pamięci, a transfer odbywa się na żądanie. 
 
Istnieje możliwość zmiany standardowych przełożeń 
i wymiarów przyłączy w odniesieniu do zdefiniowanych 
potrzeb klienta. 

 
 

CHARAKTERYSTYKA TYPOSZEREGU FP/FKP 
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Wał wejściowy uszczelniony 
pierścieniami labiryntowymi i 
uszczelnieniami 
promieniowymi typu simering 

PRZEKŁADNIA FKP 
CECHY PRODUKTU 

Wodne wymienniki ciepła, 
które można wymienić bez 
demontażu przekładni 

Grawitacyjny układ 
smarowania. Opcjonalnie 
możliwość zabudowy pompy 
oleju dla wymuszenia 
przepływu do łożysk wału 
wejściowego 

Materiały posiadające 
certyfikat pochodzenia i 
świadectwa jakości. Procesy 
obróbki cieplno-chemicznej 
prowadzone są na własnym 
wydziale i potwierdzane 
protokołami kontroli 
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Zęby hartowane i nawęglane 
o modyfikowanej geometrii 
dla optymalizacji 
wytrzymałości i 
cichobieżności pracy 
przekładni 

Łożyska renomowanych 
producentów o wyważonej 
proporcji trwałości do ilości 
generowanego strumienia 
ciepła 

Mechaniczne uszczelnienie 
wału wyjściowego 



Opcjonalna diagnostyka w 
oparciu o czujniki o zasilaniu 
bateryjnym w wykonaniu ATEX 

PRZEKŁADNIA FP 
CECHY PRODUKTU 

Dwustronne jarzma 
pierwszego stopnia 
obiegowego o dużej 
sztywności 

Grawitacyjno-rozbryzgowy 
układ smarowania 

Wał wejściowy uszczelniony 
pierścieniami labiryntowymi i 
uszczelnieniami 
promieniowymi typu simering 

Materiały posiadające 
certyfikat pochodzenia i 
świadectwa jakości. Procesy 
obróbki cieplno-chemicznej 
prowadzone są na własnym 
wydziale i potwierdzane 
protokołami kontroli 
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Mechaniczne uszczelnienie 
wału wyjściowego  

Łożyska renomowanych 
producentów o wyważonej 
proporcji trwałości do ilości 
generowanego strumienia 
ciepła 

Zęby hartowane i nawęglane o 
modyfikowanej geometrii dla 
optymalizacji wytrzymałości i 
cichobieżności pracy 
przekładni 

Wodne wymienniki ciepła, 
które można wymienić bez 
demontażu przekładni 
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Typ przekładni Masa [kg] Moc ciągła [kW] przy 1470 obr/min 

Przełożenie nom. 21 25 28 33 39 50 

FKP15 

FP15 

1600 

1065 
320 320 280 250 200 160 

FKP25 

FP25 

2650 

1920 
450 450 450 450 400 315 

FKP35 

FP35 

3955 

2760 
660 660 660 660 660 560 

FKP45 

FP45 

5990 

4100 
1000 1000 1000 1000 880 800 

 

Przełożenie nominalne 
Prędkość liniowa łańcucha przy obrotach silnika  

1470 obr/min [m/s] 

Średnica podziałowa koła gniazdowego 
[mm] 

473 487 530 555 567 618 

21 1,74 1,79 1,95 2,04 2,08 2,27 

25 1,48 1,52 1,65 1,73 1,77 1,93 

28 1,29 1,33 1,45 1,52 1,55 1,69 

33 1,09 1,12 1,22 1,28 1,31 1,42 

39 0,93 0,95 1,04 1,09 1,11 1,21 
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PARAMETRY TECHNICZNE TYPOSZEREGU FP/FKP 



  

FKP15 
PRZEKŁADNIA KĄTOWO- 
WALCOW0-OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,940 24,671 28,148 33,372 39,319   

Moc 320 320 280 250 200 160 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 1600 kg 

Ilość oleju 45 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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FKP25 
PRZEKŁADNIA KĄTOWO- 
WALCOW0-OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,940 24,671 28,148 33,372 39,319   

Moc 450 450 450 450 400 315 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 2650 kg 

Ilość oleju 82 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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FKP35 
PRZEKŁADNIA KĄTOWO- 
WALCOW0-OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,940 24,671 28,148 33,372 39,319   

Moc 660 660 660 660 660 560 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 3955 kg 

Ilość oleju 130 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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FKP45 
PRZEKŁADNIA KĄTOWO- 
WALCOW0-OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,940 24,671 28,148 33,372 39,319   

Moc 1000 1000 1000 1000 880 800 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 5990 kg 

Ilość oleju 180 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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FP15 
PRZEKŁADNIA OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,937 24,677 28,152 33,382 39,343   

Moc 320 320 280 250 200 160 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 1065 kg 

Ilość oleju 27 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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FP25 
PRZEKŁADNIA OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,937 24,677 28,152 33,382 39,343   

Moc 450 450 450 450 400 315 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 1920 kg 

Ilość oleju 50 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 

 

[  14  ] 



  

FP35 
PRZEKŁADNIA OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,937 24,677 28,152 33,382 39,343   

Moc 660 660 660 660 660 560 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 2760 kg 

Ilość oleju 85 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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FP45 
PRZEKŁADNIA OBIEGOWA 
 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przełożenie nominalne 21 25 28 33 39 50 Jednostka 

Przełożenie rzeczywiste 20,937 24,677 28,152 33,382 39,343   

Moc 1000 1000 1000 1000 880 800 kW 

Obroty znamionowe 1470 / 1750 obr./min 

Masa 4100 kg 

Ilość oleju ~100 litry 

Kierunek obrotów lewy/prawy  

Kierunek zabudowy lewy/prawy  
 

WYMIARY 
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We wzniesionym w 2011 roku, nowoczesnym Zakładzie Obróbki 
Mechanicznej w Katowicach, produkujemy przekładnie zębate 
o masie całkowitej do 40 ton, z kołami zębatymi o średnicy do 
1600 mm.  
Obróbka korpusów przekładni wykonywana jest na 
wielkogabarytowych wytaczarkach numerycznych Juaristi ze 
stołami hydrostatycznymi i wrzecionami typu MP-RAM. Koła 
zębate wykonywane są na sterowanych numerycznie 
precyzyjnych frezarkach obwiedniowych i szlifierkach 
profilowych firmy Gleason-Pfauter, umożliwiających 
wykonywanie uzębienia w 4 klasie dokładności wg DIN.  

W skład parku maszynowego wchodzi również 4-osiowe 
pionowe centrum frezarskie firmy AXA, na którym obrabiamy 
koła zębate metodą InvoMilling, do średnicy zewnętrznej 620 
mm. Do wykonywania elementów osiowo-symetrycznych (wały, 
tuleje, pokrywy) stosowane są poziome tokarki numeryczne 
MORI-SEIKI oraz tokarka karuzelowa CNC firmy Fermat.  
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ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZE 



  

Wszystkie elementy uzębione mierzone są na maszynach 
pomiarowych współrzędnościowych firmy Carl-Zeiss 
i certyfikowane protokołem pomiarowym przez 
wykwalifikowanych pracowników Działu Kontroli Jakości.  
Korpusy staliwne oraz żeliwne w przekładniach naszej 
produkcji wykonujemy w zakładach produkcyjnych Grupy 
w Piotrkowie Trybunalskim i Śremie, natomiast półfabrykaty 
kute (koła zębate, jarzma, wieńce, wały) w naszej kuźni 
w Gliniku. Korpusy spawane wykonujemy w zakładach 
wytwórczych Grupy zlokalizowanych w Katowicach lub 
Gorlicach. 

FAMUR posiada dwie linie technologiczne pieców wgłębnych, na 
których prowadzimy obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną. 
Piece o wymiarach 1500x1600 mm oraz 1200x3000 mm 
o ładowności 5 ton brutto realizują procesy normalizacji, 
ulepszania, odpuszczania, nawęglania i hartowania. Posiadamy 
również urządzenia do hartowania indukcyjnego, średnich 
i wysokich częstotliwości, które umożliwiają hartowanie 
powierzchniowe detali na głębokość od 1 do 5 mm.
Potwierdzaniem prawidłowości procesu (gatunek materiału, 
skład chemiczny, mikro i makro struktura, twardość, głębokość 
nawęglania) zajmuje się laboratorium badań materiałowych. 
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ZDOLNOŚCI WYTWÓRCZE 



  

Projekty oraz koncepcje oferowanych przez nas wyrobów 
powstają w środowisku CAD 3D (SolidWorks, Inventor, Catia). 
Zdobyta wiedza i doświadczenie wspomagane są 
najnowocześniejszym oprogramowaniem obliczeniowym. Nasze 
konstrukcje powstają w środowisku umożliwiającym pełny 
podgląd wybranych parametrów wytrzymałościowych 
kluczowych elementów przekładni. Umożliwia to kształtowanie 
elementów układu napędowego tak, aby wpływały 
najkorzystniej na pozostałe, powodując zwiększanie trwałości 
przekładni.  
Analizy węzłów łożyskowych prowadzone są w dwóch 
niezależnych środowiskach obliczeniowych obecnie 
uznawanych za światową czołówkę wśród firm zajmujących się 
projektowaniem przekładni. Dysponujemy zaawansowanym 
oprogramowaniem MES wspomagającym weryfikację rozwiązań 
technicznych już na etapie projektowania.  
 
FAMUR dysponuje jedną z nowocześniejszych stacji prób 
w Europie służącą do badań przekładni i zespołów napędowych 
pod pełnym obciążeniem. Testowane napędy mogą być 
poddawane obciążeniom do 2MW. Unikalny system sterowania 
pozwala na zadawanie dowolnych przebiegów obciążeń 
i prędkości w celu symulacji rzeczywistych dynamicznych 
warunków pracy maszyny. Możliwości konfiguracyjne 
stanowiska pozwalają na testowanie przekładni oraz innych 
podzespołów związanych z techniką napędową. 
 

Poprzez adaptację akustyczną hali prób posiadamy 
możliwości badawcze w zakresie pomiaru emisji hałasu 
badanych przekładni. Pomiary przeprowadzamy zgodnie 
normami ISO 9614-2 i ISO 3744. 
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PROJEKTOWANIE I USŁUGI BADAWCZE 



 

System FAMAC VIB IS to zaawansowany i skalowalny system 
monitoringu i diagnostyki drganiowej przekładni 
z dopuszczeniem do pracy w podziemiach kopalń. System 
pozwala na monitorowanie drgań, temperatur i parametrów 
procesowych oraz integrację z nadrzędnymi systemami 
monitoringu. Jego możliwości konfiguracyjne pozwalają na 
stosowanie zarówno w prostej diagnostyce z wizualizacją 
lokalną jak i w systemach rozproszonych i precyzyjnej zdalnej 
diagnostyce wielu napędów.  

Główne korzyści z zastosowania systemu to m.in.:  
 minimalizacja nieplanowanych przestojów spowodowanych 

nagłymi awariami łożysk i zazębień, ograniczenie 
demontażów inspekcyjnych, 

 zmniejszenie kosztów awarii i remontów, 
 zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa. 
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PARAMETRY SYSTEMU – KONFIGURACJA PODSTAWOWA 
 

Ilość kanałów drganiowych 6 × IEPE (ICP®) 

Ilość kanałów znacznika obrotów 2 × NAMUR lub 2 × Encoder TTL 

Rozdzielczość pomiaru 24-bit 

Próbkowanie  synchroniczne 25 kHz 

Ilość kanałów temperatury 12 × One Wire 

Komunikacja TCP/IP, OPTO 

Pamięć do zapisu danych standardowo 64 GB (możliwość rozbudowania) 

Obsługiwane standardy wejść dodatkowych RS-485, Modbus TCP, Modbus RTU 

Zasilanie 12V DC 

Cecha Ex I M1 ia Ma 

 

SYSTEMY MONITOROWANIA I NADZORU 
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