
tel.      +48 32 412 30 42
email: sklep@czescimaszyn.net

W razie pyta ñ proszê o kontakt:
tel.: +48 32 412 30 42  email: sklep@czescimaszyn.net

Motoreduktory �limakowe

Zmontuj samodzielnie motoreduktor

Marka TRANSTECNO poza wysok¹ jako�ci¹ swych produktów k³adzie równie ¿ nacisk na
budowê  modu³ow¹,  dziêki  której  mo ¿liwe  jest  przygotowanie  napêdu  dok³adnie  wed³ug
potrzeb klienta. Wykorzystujemy  ró ¿ne elementy,  aby uzyskaæ napêd koñcowy, a  zakres
wyboru poszczególnych elementów jest bardzo szeroki  . Monta¿ koñcowy mo¿na bez trudu
wykonaæ  samemu.  Wszystkie  przek³adnie  s¹  bezobs³ugowe,  nie  wymagaj¹  dodatkowej
pracy z uszczelnieniem lub uzupe³nianiem oleju �  jedyne, co  trzeba zrobiæ,  to przykrêciæ
kilka �rub, a pó�niej pod³¹czyæ zasilanie do silnika.

Motoreduktor �limakowy sk³ada siê z kilku elementów. Przy zamówieniu nale ¿y upewniæ
siê, ¿e dobrali�my w³a�ciwe podzespo³y!
Je¿eli  klient  nie  chce  kupiæ osobno  wszystkich  podzespo³ów,  do  klienta  dociera
zmontowany uk³ad napêdowy.

Poni¿sza  instrukcja  poprowadzi  krok  po  kroku  przez  to  zagadnienie  i  wyt³umaczy
wszystkie niuanse.

Modu³y, które wchodz ¹ w sk³ad motoreduktora:
� silnik elektryczny (AC trójfazowy/jednofazowy lub  DC),
� przek³adnia �limakowa bazowa,
� ko³nierz wej�ciowy ³¹cz¹cy przek³adniê z silnikiem (niezbêdny),
� je¿eli wykorzystujemy uk³ad CMP, to niezbêdna jest przek³adnia przej�ciowa PG
(wówczas zamawiamy przek³adni ê �limakow¹ CM i przej�ciow¹ PG),

� akcesoria (opcjonalnie): ramiê reakcyjne, wa³ek zdawczy, podwójny wa³ek zdawczy,
ko³nierze wyj�ciowe (do monta¿u przek³adni na maszynie),

� ewentualnie rêkaw wa³ka silnika, je�li otwór wej �ciowy przek³adni ma wiêksz¹ �rednicê
ni¿ wa³ek silnika,

�do ka¿dej przek³adni dostarczana jest bezp³atnie pokrywa ochronna na zewnêtrzn¹
stronê wa³u dr¹¿onego!
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Rysunek po lewej: przek³adnia
bazowa wraz z ko³nierzem wej�ciowym.

Rysunek po prawej oraz zdjêcia poni ¿ej:
sposób monta ¿u ko³nierza wej�ciowego.

Ko³nierze  wej�ciowe  przek³adni  posiadaj¹  nazewnictwo  zale¿ne  od  wielko�ci  mechanicznej  silnika  oraz
wielko�ci ko³nierza wej�ciowego przek³adni (B14 lub B5). Je¿eli chcemy zmontowaæ np. przek³adniê CM063
z  silnikiem  wielko�ci  IEC  71  B14  (np.  0,37kW  B14  1400  rpm,  wielko�æ  71),  to  dobieramy  do  przek³adni
"Ko³nierz wej�ciowy 71 B14 dla przek³adni CM063", je¿eli chcemy zmontowaæ przek³adniê CM040 z silnikiem
63  B5  (np.  0,18kW  B5  1400  rpm,  wielko�æ  63),  to  wybieramy  "Ko³nierz  wej�ciowy  63  B5  dla  przek³adni
CM040".
Ko³nierze zamawiane s¹ oddzielnie, dlatego musimy upewniæ siê, ¿e dobrali�my ten w³a�ciwy.

Rysunek po lewej: przek³adnia bazowa od czo³a i od
strony silnika. Widoczny otwór wej �ciowy dla wa³ka
silnika oraz pokrywa ochronna.

Wielko�ci mechaniczne silników

Silniki wystêpuj¹ w standaryzowanych wielko�ciach IEC, dlatego je�li mamy do dyspozycji np. silnik IEC 71
B14,  to mo¿emy by æ pewni, ¿e otwory monta¿owe na czole silnika bêd¹ odpowiadaæ otworom w ko³nierzu
wej�ciowym przek³adni.  Poni ¿ej  przedstawione s¹  standardowe wielko�ci  silników  poszeregowane wed³ug
ilo�ci obrotów oraz mocy. Pierwsze dwie cyfry oznaczeni a to interesuj¹ca nas wielko�æ IEC.
Silniki  posiadaj¹  tak¿e  swoje  w³asne  ko³nierze.  Wyr ó¿niamy  dwa  typy:  B14  (mniejszy)  oraz  B5.  W
oznaczeniach ko³nierzy przek³adni oraz silników, te n parametr jest bardzo wa¿ny, dlatego nale¿y zwracaæ na
niego uwagê równie du ¿¹ jak na sam¹ wielko�æ IEC silnika.
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Przek³adnia bazowa oraz ko³nierz wej�ciowy pod silnik elektryczny:

Przek³adnie �limakowe ze wzglêdu na budowê modu³ow¹ produkowane s¹ bez elementu ³¹cz¹cego z
silnikiem, dlatego do monta¿u z motorem niezbêdny jest modu³ o nazwie �ko³nierz wej�ciowy�. Dziêki temu
jeden typ przek³adni mo¿emy zespoliæ z r ó¿norodnymi silnikami. Ko³nierz wej�ciowy posiada otwory na �ruby
mocuj¹ce dopasowane do danej przek³adni oraz do danego silnika. Poni¿ej rysunki oraz dok³adny opis.
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Powy¿ej: silnik B5 (z lewej) oraz B14 (z prawej). Silnik B3 to silnik na ³apach (na których przytwierdza si ê silnik do pod³o¿a).
Na ¿yczenie klienta mo¿na dostarczyæ silnik B14 lub B5 z dodatkowymi ³apami.

Tuleje redukcyjne � rêkawy wa³ków

Przek³adnie posiadaj¹ wej�cia w �limaku (na wa³ki silnika) z okre�lonymi �rednicami, np. �rednica wej�cia w
przekładni CM063 i=60 wynosi Ø19mm (ze standardowym wpustem pod klin).
Oznacza to, ¿e do tej przek³adni mo¿emy zamontowaæ silnik wielko�ci mechanicznej IEC 80 (ko³nierz du¿y
B5  lub ma³y B14,  niezale¿nie),  poniewa¿  silnik  takiej  wielko�ci ma  równie ¿  wałek Ø19mm.  Dziêki  jednak
zastosowaniu  tzw.  "rêkawa  wa³ka"  (tulei  redukcyjnej)  mo¿emy  do  danej  przek³adni  zamontowaæ  silnik  z
wałkiem Ø14mm (wielko�æ  mechaniczna 71), a nawet z wałkiem Ø11mm (wielko�æ 63).
Poni ¿ej  znajduj¹  siê zdjêcia  pogl¹dowe  z  monta¿em  takich  tulei,  a  tak¿e  tabela  przedstawiaj¹ca,  jakie
�rednice  otworów  wyst êpuj¹  w  przek³adniach  i  jakie  rêkawy  s¹  potrzebne  do  monta¿u  potrzebnej  nam
jednostki nap êdowej. Rêkawy zamawiane s¹ oddzielnie!

Monta¿ rêkawa wa³ka przedstawiony jest poni¿ej:
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silniki 3000 r/min:  silniki 1500 r/min:  silniki 1000 r/min:  silniki 750 r/min:
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Legenda:

Pola szare  na skrzy¿owaniu przek³adni z danym prze³o¿eniem oraz wielko�ci IEC silnika oznaczaj¹, ¿e
dany uk³ad mo¿na zmontowaæ.

Pola bia³e natomiast oznaczaj¹ brak takiej mo¿liwo�ci.
Oznaczenie "B" lub "BS" to konieczno�æ zastosowaniu tulei redukcyjnej � np.  przek³adnia CM040 w
prze³o¿eniu  i=10  posiada  wej�cie  o �rednicy Ø14mm  (szare  pole),  wiêc  do  monta¿u  z  silnikiem

wielko�ci 63 B14 potrzebujemy rêkaw redukuj¹cy �rednicê z Ø14mm na Ø11mm, je¿eli za� chcemy zespoli æ
tê  przek³adniê  z  silnikiem  56  B14,  potrzebujemy  rêkaw  redukuj¹cy �rednicê z Ø 14mm  na Ø 9mm.
Oznaczenie  "B"  i  "BS"  dotycz ¹ stopnia  redukcji.  Tuleje  redukcyjne  posiadaj¹ nazwy  np.  "Rêkaw  wa³ka
B1114" albo "Rêkaw wa³ka BS0914" (pierwsze dwie cyfry to �rednica wa³ka silnika, kolejne dwie to �rednica
w przek³adni).

Tabela z wielko�ciami silników oraz warto �ciami prze³o¿enia poszczególnych przek³adni.
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Motoreduktor �limakowowalcowy CMP

Motoreduktor  serii  CMP  sk³ada  siê  (poza  silnikiem)  z  uk³adu  dwóch  przek³adni: �limakowej  CM  oraz
walcowej PG. Ma³a  przek³adnia  walcowa PG  posiada  prze³o¿enie  i=3  i  dziêki  temu  umo¿liwia  osi¹gniêcie
bardzo  du¿ego  (nawet  do  i=300)  ³¹cznego  prze³o¿enia,  przy  zachowaniu  zadowalaj¹cego  poziomu
sprawno�ci  oraz  bezpieczeñstwa  pracy.  To  doskona³e  rozwi¹zanie  tak¿e  wówczas,  gdy  chcemy  przy
ni ¿szych prze³o¿eniach zachowaæ wysoki wspó³czynnik bezpiecze ñstwa pracy i traciæ jak najmniej mocy na
wyj�ciu jednostki nap êdowej.
Przek³adnia PG zawsze posiada i=3, wiêc ostateczne prze³o¿enie to iloczyn jej prze³o¿enia oraz prze³o¿enia
przek³adni �limakowej CM. Je�li chcemy np. uzyskaæ i=150, to stosujemy PG oraz CM z prze³o¿eniem i=50.
Monta¿ zespo³u CMP (czyli CM + PG) jest bardzo prosty � do przek³adni CM montujemy ko³nierz wej�ciowy,
nastêpnie  w  to  miejsce  przek³adniê  PG,  a  p ó�niej  bez  dodatkowych  ko³nierzy  sam  silnik  (poniewa¿ PG
posiada ju¿ ko³nierz wej�ciowy pod silnik).

Oznaczenia  �  zespo³y  CMP  posiadaj¹  oznaczenie  takie  jak  np.  CMP063/050  i=150.  W  tym  przyk³adzie
wykorzystujemy przek³adniê PG063 i=3 oraz przek³adniê CM050 i=50. Je¿eli natomiast mamy CMP071/090
i=240,  to  stosujemy  PG071  oraz  CM090  i=  80.  W  katalogu  przy  CMP  pierwszy  cz³on  zawsze  oznacza
potrzebn¹ nam przek³adniê PG, a drugi cz³on przek³adniê CM.
Przek³adnie PG posiadaj¹ za� oznaczenie dopasowane do silnika, z którym wspó³pr  acuj¹. To oznacza, ¿e
np. PG063 wspó³pracuje z silnikiem 63 B14, a PG080  z silnikiem 80 B14.

Ko³nierz wej�ciowy CM � nale¿y pamiêtaæ, ¿e przek³adnia PG na wyj�ciu posiada wielko�æ o stopieñ wy¿sz¹
ni ¿ wspó³pracuj ¹cy silnik. To oznacza, ¿e je¿eli np. mamy silnik 63 B14 i przek³adniê PG063, to na przek³adni
koñcowej (�limakowej CM) musimy zamontowaæ ko³nierz wej�ciowy 71 B14 (o stopieñ wy¿szy ni¿ silnik).
Trzeba te¿ pamiêtaæ o ewentualnej potrzebie zastosowania rêkawa wa³ka, je�li w przek³adni koñcowej
(�limakowej CM) mamy otwór o wi êkszej �rednicy ni¿ wa³ek PG. Sprawdziæ te parametry mo¿na poprzez
katalog lub nawet poprzez tabelê umieszczon ¹ kilka akapitów wy ¿ej.

Poni ¿ej przedstawiony jest monta¿ uk³adu CMP:
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Poza pokrywami przek³adnie posiadaj¹ równie ¿ dodatkowe akcesoria. S¹ to:

 ramiê reakcyjne do monta¿u na maszynie,

 ko³nierze wyj�ciowe do monta¿u na maszynie (dla CM040, CM050,
CM063 dostêpne s¹ nawet 4 typy tych ko³nierzy),

 wa³ki wyj�ciowe jednostronne lub dwustronne.

Poni¿ej przedstawiony jest monta¿ tych akcesoriów:

Ramiê reakcyjne:
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Akcesoria przek³adni �limakowych.

Przek³adnie �limakowe CM standardowo wyposa¿one s¹ w pokrywy ochronne,
które montuje si ê na zewnêtrznej stronie wa³u dr ¹¿onego (strona przeciwleg³a do
wa³ka wyj�ciowego, przyk³adowy rysunek po lewej). Pokrywy te s¹ gratisowe.
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Wa³ek wyj�ciowy:
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Ko³nierz wyj�ciowy:


