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Wymiana oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych

Ważne zasady bezpieczeństwa
Rozładowanie kondensatorów w elektronice mocy i wyłączenie systemu
trwa co najmniej pięć minut.
 Złącze wtyczki serwisowej należy
zabezpieczyć i – aby zapobiec nieautoryzowanemu włączeniu – dołączyć informację o dezaktywacji systemu. Przy złączu powinna zostać
umieszczona informacja „System zabezpieczony przed ponownym włączeniem”.
 Po pomyślnym sprawdzeniu braku
napięcia, żółty znak ostrzegawczy
o wysokim napięciu trzeba zastąpić
zielonym znakiem „Układ wysokiego
napięcia nieaktywny”.
Gdy pojazd nie jest już pod napięciem,
mechanik może rozpocząć normalną wymianę oleju.
Powyższe zadania, np. odblokowanie
systemu, może wykonać tylko pracownik posiadający właściwe kwalifikacje
i uprawnienia do pracy przy układach
wysokiego napięcia do 1 kV. Również
po dezaktywacji systemu wysokiego
napięcia przy wszystkich pracach nie
elektrycznych wymagana jest ostrożność
i odpowiednie postępowanie.
ZF Aftermarket oferuje indywidualnie
zaprojektowane kursy z zakresu wysokiego napięcia dla niezależnych warsztatów
w połączeniu ze szkoleniami dotyczącymi
wymiany oleju przekładniowego w pojazdach hybrydowych.
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W automatycznych przekładniach zmian biegów stosowanych w pojazdach hybrydowych ZF Aftermarket zaleca
wymianę oleju w krótszych odstępach czasu niż w przypadku
napędu konwencjonalnego, a pracownicy wykonujacy czynności serwisowe muszą mieć odpowiednie uprawnienia do
pracy przy systemach wysokiego napięcia do 1 kV

1

2

nalne skrzynie automatyczne, których
pojemność wynosi około 10-11 litrów.
Mniejsza objętość oleju wymaga nie tylko
intensywniejszego chłodzenia, ale także
gorzej absorbuje ścier z wewnętrznych
elementów przekładni, przez co ulega on
szybszemu zanieczyszczeniu.
Wymiana oleju przekładniowego
w pojazdach hybrydowych różni się od
wymiany w konwencjonalnych pojazdach, a podczas pracy należy spełnić dodatkowe wymogi bezpieczeństwa:
 Przestrzeń wokół pojazdu musi być
odpowiednio odgrodzona, a stanowisko pracy i pojazd – odpowiednio
oznakowane. Na pojeździe umieszcza
się żółty znak ostrzegawczy o stanie
wysokiego napięcia „System wysokiego napięcia aktywny”.
 Następnie powinna zostać wyciągnięta i odblokowana wtyczka serwisowa
(bezpieczeństwa wysokiego napięcia).
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Po przeprowadzeniu dezaktywacji układu wysokiego napięcia i oznaczeniu pojazdu zieloną tabliczką mechanik odkręca
osłonę podwozia, uzyskując dostęp do niezbędnych podzespołów (1). Następnie napełnia zbiornik pompy olejowej płynem
ZF LifeguardFluid 9, stosowanym w przekładniach hybrydowych ZF (2). Ostatnim krokiem jest napełnienie przekładni
odpowiednim olejem przekładniowym za pomocą pompy olejowej (3)
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Profesjonalnie przeprowadzona wymiana oleju może znacznie wydłużyć
żywotność przekładni automatycznej
i poprawić komfort zmiany biegów.
W rezultacie w dużym stopniu zapobiega awariom.
W przekładni automatycznej pojazdów hybrydowych olej należy wymieniać
częściej niż w przypadku napędu konwencjonalnego. Wynika to z jednej strony
z większego obciążenia systemu, a z drugiej – mniejszej ilości oleju w układzie.
Przekładnie hybrydowe, przenosząc moment obrotowy silników spalinowego oraz
elektrycznego, pracują pod większym obciążeniem, a co za tym idzie – w wyższej
temperaturze (przy wysokich temperaturach roboczych olej starzeje się szybciej).
Ponadto z powodu pominięcia przemiennika momentu obrotowego (konwertera
hydrokinetycznego) przekładnie te mają
około 2 litry mniej oleju niż konwencjo-

