
Rodzaje Olejów

Rodzaj
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Zakres
temp.
pracy
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Syntetyczny

ISO VG 220
-25 ... 80 C*

O

Degol
GS 220

Enersyn
SG-XP

220

Renolin PG
220

Klüber-synth
GH-6-220

Glygoyl
HE 220

Optiflex
A 220

Tivela WB
TivelaS

220

Tribol
800/200

1. Przeznaczenie
Motoreduktory œlimakowe, których sk³adow¹ czêœci¹ s¹ reduktory œlimakowe typu SK1SI50/ 1SI31 przezna-

czone s¹ do napêdu (przekazywania momentu obrotowego) ró¿norodnych maszyn i urz¹dzeñ, a w szczególnoœci 
do podajników œlimakowych wêgla w piecach grzewczych. Motoreduktor œlimakowe przystosowane s¹ do prze-
ciêtnych warunków œrodowiskowych scharakteryzowanych jak poni¿ej:

- temperatura otoczenia -20°C do + 40°C,
- wysokoœæ zainstalowania do 1000m n.p.m.,
- wilgotnoœæ wzglêdna: 60-90%.

Zapylenie otoczenia silnika i ingerencja wody nie powinny byæ bardziej uci¹¿liwe ni¿ dopuszczalne, wynikaj¹ce 
ze stopnia ochrony silnika (kod IP54). Reduktory rozwa¿anych napêdów posiadaj¹ stopieñ ochrony nie mniejszy ni¿ 
przypisany silnikowi.

Bli¿sze informacje zwi¹zane ze stopniem ochrony IP54 ujmuje norma PN-IEC 60034-5.
Motoreduktory œlimakowe, których dotyczy niniejsza dokumentacja nie mo¿na u¿ytkowaæ w œrodowisku 

zagro¿onym po¿arem i wybuchem, korozyjnie agresywnym, w oparach kwasów, zasad czy rozpuszczalników oraz 
du¿ego zapylenia oraz w warunkach nadmiernych wibracji. W przypadku u¿ytkowania ich na wysokoœci powy¿ej 
1000m n.p.m. nale¿y liczyæ siê ze spadkiem mocy ci¹g³ej silnika w odniesieniu do jego mocy znamionowej 
okreœlonej na tabliczce znamionowej silnika zgodnie z norm¹ PN-EN 60034 -1.

2. Podstawowe zasady bezpieczeñstwa pracy
W czasie u¿ytkowania motoreduktora nale¿y przestrzegaæ wszelkie obowi¹zuj¹ce przepisy i zasady bezpie-

czeñstwa pracy, a w szczególnoœci:
- przed przyst¹pieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoœci przy motoreduktorze nale¿y upewniæ siê, czy 

jest on od³¹czony od Ÿród³a zasilania w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego przypadkowe za³¹czenie,
- wszelkie czynnoœci i dzia³alnoœæ w zakresie monta¿u, instalacji, rozruchu, serwisu i napraw powinny byæ 

wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadaj¹cy stosowne uprawnienia przewidziane obowi¹-
zuj¹cymi przepisami,

- jakiekolwiek zmiany w stosunku do typowych warunków pracy jak: zwiêkszony pobór pr¹du, wysoka tempe-
ratura, wibracje, ha³as itp. a tak¿e sygna³y ostrzegawcze urz¹dzeñ sterowniczych stanowi¹ informacjê
o potencjalnym zagro¿eniu dla prawid³owego funkcjonowania napêdu a tak¿e napêdzanej maszyny/ 
urz¹dzenia.

Aby unikn¹æ uszkodzenia motoreduktora lub napêdzanego urz¹dzenia albo zranienia osób natychmiast nale¿y 
niezw³ocznie powiadomiæ wykwalifikowany personel.

W przypadku w¹tpliwoœci natychmiast wy³¹czyæ urz¹dzenie!
Nie wolno dotykaæ niechronionymi rêkami silnika nawet po od³¹czeniu napêdu od zasilania, gdy¿ jego 

nagrzanie siê podczas pracy mo¿e spowodowaæ groŸne w skutkach oparzenie

UWAGA:
Temperatura zewnêtrznych elementów silnika mo¿e osi¹gn¹æ nawet 100°C i uzyskiwana jest podczas d³u¿szej 

pracy silnika na biegu ja³owym, co jest szczególn¹ w³aœciwoœci¹ silników jednofazowych wyposa¿onych
w kondensator rozruchowy - podczas ci¹g³ego obci¹¿enia momentem znamionowym temperatura zewnêtrznych 
elementów tych silników osi¹ga wartoœæ oko³o 75°C.

3. Budowa
Motoreduktor sk³ada siê z zespo³u dwóch reduktorów œlimakowych: wstêpnego i koñcowego i jednofazowego 

silnika elektrycznego. Zastosowanie w jednym motoreduktorze dwóch reduktorów pozwala na uzyskanie ocze-
kiwanego ca³kowitego prze³o¿enia. Reduktor koñcowy posiada ³apy lub opcjonalnie ko³nierz pozwalaj¹cy na 
przymocowanie do urz¹dzenia napêdzanego. Reduktor wstêpny mocowany jest jednym ko³nierzem do reduktora 
koñcowego, a drugim ko³nierzem do silnika. Reduktory zamkniête s¹ hermetycznie i przystosowane do d³ugotrwa³ej 
pracy bezobs³ugowej.

UWAGA:
Dla motoreduktorów scharakteryzowanych wzglêdnie niskim wspó³czynnikiem pracy fb nale¿y przestrzegaæ 

zasady, aby sprzêgniêcie takich motoreduktorów z napêdzanym urz¹dzeniem/maszyn¹ nastêpowa³o z 
wykorzystaniem ogranicznika momentu obrotowego (patrz poni¿ej: 6.1 Ogranicznik momentu obrotowego) 
montowanym pomiêdzy czopem wa³u zdawczego reduktora koñcowego, a wspó³pracuj¹cym czopem urz¹dzenia/ 
maszyny. Wynika to z faktu, ¿e potencjalne mo¿liwoœci tych motoreduktorów, co do wartoœci osi¹ganego momentu 
obrotowego na wale zdawczym reduktora koñcowego s¹ du¿o wiêksze od wartoœci dopuszczalnych. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów mo¿e doprowadziæ do niepo¿¹danego, przyspieszonego zu¿ycia motoreduktora 
a w skrajnych przypadkach do jego natychmiastowego uszkodzenia bezpoœrednio po osi¹gniêciu wartoœci 
granicznej momentu obrotowego ( np. podczas przypadkowej blokady napêdzanej maszyny/ urz¹dzenia).

Silniki motoreduktorów s¹ silnikami jednofazowymi wyposa¿onymi w kondensator rozruchowy o stopniu 
ochrony IP54 i klasie izolacji B. Parametry Ÿród³a zasilania silnika: 230 V, 50 Hz, 

Inne informacje i wymagania dotycz¹ce silnika elektrycznego zawarte s¹ w za³¹czonej „Ogólnej instrukcji 
techniczno-rozruchowej” producenta silnika (smarowanie silnika: poni¿ej). 

4. Monta¿
Motoreduktor powinien byæ w sposób pewny i bez luzów mocowany do obrobionej, p³askiej powierzchni kon-

strukcji wolnej od drgañ mechanicznych. W przypadku motoreduktora z wa³em zdawczym w postaci tulei moto-
reduktor nale¿y nasun¹æ na czop napêdzanego wa³u maszyny/ urz¹dzenia przy wykorzystaniu zestawu z³o¿onego
z p³ytki oporowej i d³ugo wymiarowej œruby. P³ytka oporowa wspierana jest o woln¹ czêœæ tulei reduktora koñcowego, 
natomiast œruba wspieraj¹c siê g³ow¹ o p³ytkê przechodzi przez ca³¹ tulejê i jest wkrêcana jest do otworu gwinto-
wanego znajduj¹cego siê w osi czopu wa³u maszyny/ urz¹dzenia. Przez dalsze stopniowe obracanie œrub¹ nastêpuje 
stopniowe nasadzanie siê motoreduktora na czop napêdzanego wa³u maszyny/ urz¹dzenia. Dodatkow¹ czynnoœci¹ 
monta¿ow¹ bêdzie dokrêcenie ko³nierza reduktora zdawczego do konstrukcji maszyn/ urz¹dzenia.

UWAGA:
Nie dopuszcza siê monta¿u udarowego (np. przy pomocy uderzenia m³otkiem) ze wzglêdu na mo¿li-woœæ 

uszkodzenia ³o¿ysk lub aluminiowej obudowy reduktora czy te¿ tulei zdawczej reduktora koñcowego i wa³u 
napêdzanego maszyny/ urz¹dzenia. 

W przypadku po³¹czenia motoreduktora z maszyn¹/urz¹dzeniem poprzez sprzêg³o musi byæ zachowany 
warunek, aby odchy³ki niewspó³osiowoœci wa³u zdawczego reduktora koñcowego wzglêdem wa³u urz¹dzenia by³y 
dostatecznie ma³e, aby si³y obci¹¿aj¹ce czop wa³u zdawczego pochodz¹ce od sprzêg³a wynika³y jedynie z jego si³y 
ciê¿koœci.

Czynnoœci¹ monta¿ow¹ w tym przypadku bêdzie dokrêcenie ³ap do konstrukcji maszyn/ urz¹dzenia.
Dla wersji motoreduktora wyposa¿onego w ogranicznik momentu obrotowego w postaci zawleczki: podczas 

monta¿u starannie u³o¿yæ w rowku rozgiête ramiona œcinanej zawleczki dostarczonej razem z motoreduktorem.

5. Uruchomienie
Przed uruchomieniem nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ po³¹czenia motoreduktora z napêdzan¹ maszyn¹ / urz¹-

dzeniem. Uruchomienie zw³aszcza pierwsze powinno byæ dokonane na biegu luzem (bez obci¹¿enia).
Ruch motoreduktora jak i napêdzanej maszyny/ urz¹dzenia powinien odbywaæ siê p³ynnie. W przypadku wyst¹-

pienia jakichkolwiek nieprawid³owoœci jak drgania, nierównomierny bieg itp. nale¿y niezw³ocznie od³¹czyæ moto-
reduktor od zasilania. W tej sytuacji wymagane bêdzie rozpoznanie przyczyn nieprawid³owoœci i doprowadzenie do 
ich usuniêcia. Wymagania dotycz¹ce uruchamiania silnika wg „Ogólnej instrukcji techniczno-ruchowej”, dotycz¹cej 
silnika. 

Dla wersji wykonania reduktora wyposa¿onego w ogranicznik momentu obrotowego: Przed uruchomieniem 
sprawdziæ dodatkowo stan i sposób zamontowania ogranicznika momentu obrotowego.

6. Okresowe przegl¹dy i remonty
Motoreduktor przeznaczony jest do d³ugotrwa³ej pracy bezobs³ugowej dla przeciêtnych warunków eksplo-

atacyjnych. Je¿eli jednak warunki eksploatacyjne s¹ utrudnione np. zwiêkszone zapylenie, podwy¿szona agresyw-
noœæ korozyjna œrodowiska, zbyt niska lub wysoka temperatura otoczenia, ograniczona wymiana ciep³a, itp., wów-
czas wskazane jest dokonywanie czêstszych przegl¹dów a czêstotliwoœæ tych przegl¹dów powinna wzrastaæ w miarê 
wyd³u¿ania siê okresu eksploatacyjnego.

W trakcie przegl¹du nale¿y sprawdzaæ: 
- stan uszczelnieñ. Wycieki oleju mog¹ stanowiæ o utracie funkcji uszczelniaj¹cych uszczelnieñ znajduj¹cych siê 

w motoreduktorze. Jeœli przyczyn¹ takiego stanu s¹ zu¿yte uszczelnienia, koniecznym staje siê dokonanie 
wymiany na fabrycznie nowe.

- poziom ha³asu. Wzrost ha³asu podczas pracy motoreduktora w odniesieniu do poziomu ha³asu pracy moto-
reduktora fabrycznie nowego mo¿e wskazywaæ na zwiêkszone zu¿ycie mechaniczne elementów obrotowych 
motoreduktora (³o¿ysk lub/i uzêbieñ kó³ zêbatych) lub zwiêkszone luzy na po³¹czeniach œrubowych, (ale
w konkretnym przypadku podwy¿szony ha³as mo¿e jedynie wynikaæ z drgañ mechanicznych innych podze-
spo³ów napêdzanej maszyny/ urz¹dzenia, które przenosz¹ siê na motoreduktor). Ewentualne luzy nale¿y 
usun¹æ poprzez dokrêcenie œrub lub nakrêtek. W sytuacji dostatecznie du¿ego zu¿ycia mechanicznego 
elementów motoreduktora nale¿y dokonaæ oceny zasadnoœci wykonania remontu. W tym przypadku polecamy 
korzystaæ z naszych us³ug (Gwaranta).

- stan zapylenia. W przypadku pracy napêdu w œrodowisku o podwy¿szonym zapyleniu ni¿ to wynika z dopu-
szczalnych warunków dla danego napêdu, nale¿y okresowo oczyszczaæ napêd z osadzaj¹cych siê na nim py³u 
lub innych cz¹stek, celem zapewnienia swobodnej wymianie ciep³a z motoreduktora a tym samym ogranicze-
nia niebezpieczeñstwa przyspieszonego zu¿ycia uszczelnieñ na wale zdawczym reduktora koñcowego lub 
przyspieszonego zu¿ycia samego silnika. Zasadniczo o ile jest to mo¿liwe nale¿a³oby wykonaæ modyfikacje
w maszynie/ urz¹dzeniu, aby warunki pracy motoreduktora w zakresie zapylenia odpowiada³y jego warunkom 
dopuszczalnym (w szczególnoœci dotyczy to przypadku pracy motoreduktora wa³em zdawczym do góry wypo-
sa¿onego w klasyczne uszczelnienia).

UWAGA:
Trwa³oœæ pierœcieni uszczelniaj¹cych reduktora zale¿na jest w du¿ej mierze od zanieczyszczenia atmosfery 

motoreduktora, po³o¿enia wa³u zdawczego, prêdkoœci obrotowej wa³u oraz czasu u¿ytkowania moto-reduktora. 
Zu¿yte pierœcienie uszczelniaj¹ce nale¿y wymieniæ na nowe w sytuacji w/w utraty szczelnoœci oraz pod-czas 
ka¿dorazowego remontu motoreduktora.

W przypadku uszkodzenia zazêbienia reduktora nale¿y skontaktowaæ siê ze Sprzedawc¹ lub Gwarantem.

6.1. Ogranicznik momentu obrotowego 
Motoreduktor wyposa¿ony w ogranicznik momentu obrotowego w postaci zawleczki. Zawleczka jest typowym 

towarem handlowym i jest ocynkowana o oznaczeniu:
ZAWLECZKA S-Zn 5x50 PN-76/M-82001.
Materia³ zawleczki: drut stalowy gat. ST 0 wg PN-76/M-80059. 
Do motoreduktora do³¹czone s¹ 3 sztuki zawleczek.
Wartoœæ momentu obrotowego œcinaj¹cego zawleczkê 125Nm,.

UWAGA:
W oznaczeniu „5x50” cyfra „5” jest wymiarem nominalnym otworu œrednica rzeczywista zawleczki wynosi 4,5mm. 

Przy wymianie œciêtej zawleczki nale¿y zwróciæ uwagê by rozgiête koñce obrotów u³o¿yæ w rowku na wale dr¹¿onym 
reduktora, aby ich ostre krawêdzie podczas obrotów nie uszkadza³y czo³owej powierzchni pierœcienia uszczelnia-
j¹cego.

Ograniczniki momentu mog¹ przybieraæ inn¹ postaæ ni¿ zawleczka i w tych przypadkach ich specyfikacja usta-
lona jest przez Sprzedawcê.

UWAGA:
Nie dopuszczalne jest stosowanie innych ograniczników momentu obrotowego ni¿ wymaganych przez Sprze-

dawcê. 
Smarowanie silnika 
£o¿yska silnika s¹ typu zamkniêtego i s¹ smarowane smarem sta³ym znajduj¹cym siê wewn¹trz ³o¿yska. 

Pozwala to na bezawaryjn¹ ci¹g³¹ eksploatacjê silnika przez okres 20 000 godzin pracy dla przeciêtnych warunków 
obci¹¿enia, jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ przez trzy lata. Po up³ywie tych okresów, wymagana jest wymiana ³o¿ysk silnika.

Smarowanie reduktora 
Reduktor nape³niony jest olejem syntetycznym, który podlega wymianie w okresach uzale¿nionych od 

intensywnoœci eksploatacji motoreduktora. W przypadku ci¹g³ego obci¹¿enia o wartoœci znamionowej wymiana oleju 
powinna nast¹piæ nie póŸniej ni¿ po 3 latach eksploatacji. W przypadku eksploatacji sezonowej z niskim wspó³-
czynnikiem wykorzystania wymiana oleju nie jest wymagana. W przypadku rozszczelnienia reduktora lub w przy-
padku koniecznoœci wymiany lub uzupe³nienia oleju nale¿y wybraæ odpowiedni olej z tabeli œrodków smarnych 
zamieszczonej poni¿ej. Reduktory powinny byæ nape³nione olejem w iloœci wskazanej w poni¿szej tabeli.

Wymiana lub uzupe³nienie oleju odbywa siê poprzez zewnêtrzne uszczelniacze wa³u wyjœciowego danego 
reduktora. W celu dokonania uzupe³niania oleju nale¿y wyci¹gn¹æ uszczelniacz i dolaæ odpowiedni¹ iloœæ oleju, 
zgodnie z tabel¹ œrodków smarnych.

UWAGA:
Okres pomiêdzy kolejnymi wymianami oleju ulega skróceniu w przypadku pracy w warunkach nietypowych 

(podwy¿szone zapylenie, skrajne temperatury pracy, agresywne œrodowisko)

.UWAGA!
Nie dopuszczalne jest mieszanie ze sob¹ œrodków smarnych syntetycznych i mineralnych!
Nie dopuszczalne jest mieszanie ze sob¹ œrodków smarnych ró¿nych producentów!
Nie dopuszczalne jest mieszanie œrodków smarnych z danej grupy syntetycznych lub mineralnych o ró¿nej 

specyfikacji!

Tabela Smarowania

Parametry œrodka smarnegoMiejsce Iloœæ Okres Wymiany Pierwsze Nape³nienie

nie rzadziej ni¿ co 20 000
pracy godzin lub 3 lata

Silnik:
³o¿yska typu
zamkniêtego

Reduktor:
SK 1 SI 50/31

pozycja pracy B3
³o¿yska i ko³a zêbate

olej syntetyczny klasy VG 680 SK 1 Si50:   95ml
SK SD 31:   30ml

Nie dotyczy
olej syntetyczny CLP PG 680

prod. FUCHS

Tabela przedstaiona poni¿ej podaje rodzaje œrodków smarnych, które mo¿na
stosowaæ do smarowania motoreduktorów œlimakowych:
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I.
1. Niniejszy dokument jest dowodem przyjêcia przez spó³kê NORD Napêdy Sp. z o.o., ul. Grottgera 30, 32-020 
Wieliczka - zwan¹ dalej: „Gwarantem” odpowiedzialnoœci za wady fizyczne oznaczonego poni¿ej motoreduktora.
2. Motoreduktor, o którym mowa w niniejszym dokumencie, oznakowany jest numerem indentyfikacyjnym wyt³o-
czonym na tabliczce przytwierdzonej do tego¿ motoreduktora. Sprzedawca zobowi¹zany jest przed wydaniem niniej-
szego dokumentu stronie, która ma byæ uprawniona z niniejszej gwarancji do wype³nia niniejszego dokumentu przez 
wpisanie numeru indentyfikacyjnego tego motoreduktora, daty sprzeda¿y maszyny/urz¹dzenia w którym zamonto-
wany jest ten¿e motoreduktor oraz opatrzyæ go podpisem osoby reprezentuj¹cej Sprzedawcê oraz pieczêci¹.

II.
1. Zasady odpowiedzialnoœci Gwaranta za wady fizyczne okreœla wy³¹cznie niniejsza Karta Gwarancyjna.
2. Gwarant ponosi odpowiedzialnoœæ za wady fizyczne towaru wy³¹cznie, gdy wada powoduje niezdatnoœæ towaru 
do typowego, normalnego u¿ytku.
3. Gwarancji udziela siê na okres 24 miesiêcy, pocz¹wszy od dnia dokonania przez Sprzedawcê sprzeda¿y Upraw-
nionemu z gwarancji maszyny/urz¹dzenia w którym zamontowany jest motoreduktor objêty niniejsz¹ gwarancj¹. 
Okres ten ulega przed³u¿eniu o czas, w którym uprawniony z gwarancji wskutek wady motoreduktora nie móg³ z niego 
korzystaæ zgodnie z jego przeznaczeniem.

III. 
W przypadku ujawnienia wady towaru Gwarant mo¿e naprawiæ szkodê wed³ug swego wyboru w nastêpuj¹cy sposób:
a) naprawiæ towar,
b) wymieniæ towar na wolny od wad,
 
IV.
1. Uprawniony z gwarancji zobowi¹zany jest do zawiadomienia Gwaranta o wadzie towaru w terminie 48 godzin od 
jej wykrycia (zg³oszenie reklamacji). W zg³oszeniu reklamacji Uprawniony z gwarancji zobowi¹zany jest podaæ: datê
i okolicznoœci wykrycia wady oraz opis wady.
2. Koszty odbioru reklamowanego wyrobu ponosi Gwarant.
3. Z chwil¹ odebrania towaru reklamowanego do momentu wydania towaru naprawionego na Gwaranta przechodzi 
niebezpieczeñstwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

V.
Uprawniony z gwarancji, zobowi¹zany jest:
a) umo¿liwiæ Gwarantowi inspekcjê wadliwego motoreduktora oraz miejsca w którym jest lub by³  on zamontowany,
b) zezwoliæ na dokonanie stosownych badañ i pomiarów towaru i miejsca, o którym mowa w pkt. a),
c) udzielaæ Sprzedawcy informacji niezbêdnych do ustalenia przyczyn powstania wady. Zobowi¹zania okreœlone
w pkt. a), b) i c) ci¹¿¹ na Uprawnionym z gwarancji nawet, jeœli gwarant podj¹³ dzia³ania w celu usuniêcia wady lub 
dostarczenia towaru wolnego od wad.
d) u¿ywania zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania zasad zwyk³ego u¿ytkowania,
e) powstrzymania siê od jakichkolwiek napraw i zmian, modyfikacji bez pisemnego upowa¿nienia ze strony gwa-
ranta,
f) stosowania zabezpieczeñ mechanicznych i elektrycznych zgodnie z wytycznymi Gwaranta lub Sprzedawcy 
maszyny/urz¹dzenia w którym zamontowany jest gwarantowany motoreduktor.

VI.
1. Gwarant zobowi¹zuje siê do naprawy towaru lub wymiany towaru wolnego od wad w terminie do 7 dni roboczych 
od daty udostêpnienia lub wydania Gwarantowi towaru wadliwego. 

Numer motoreduktora ……………………………                   Piecz¹tka sprzedawcy

Data sprzeda¿y …………………………….………                                      ………………………………………….
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