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1 Общи указания
1.1 Употреба на ръководството за експлоатация

Ръководството за експлоатация е неразделна част на продукта и съдържа важни
указания за експлоатацията и сервиза. Ръководството за експлоатация е
предназначено за всички лица, които извършват дейности по монтажа,
инсталацията, пуска в експлоатация и сервиза на продукта.
Ръководството за експлоатация трябва да е достъпно в четливо състояние.
Гарантирайте, че отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и
лицата, които работят с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са
разбрали ръководството за експлоатация. При неясноти или за допълнителна
информация се обръщайте към SEW-EURODRIVE.

1.2 Структура на инструкциите за безопасност
Инструкциите за безопасност в настоящото ръководство за експлоатация имат
следната структура:

Пиктограма СИГНАЛНА ДУМА!

Вид опасност и нейният източник.
Възможна(и) грешка(и) поради неспазване.
• Мярка/мерки за предотвратяване на опасността.

Пиктограма Сигнална
дума

Значение Последици при
неспазване

Пример:

Обща опасност

Специфична опасност,
например токов удар

ОПАСНОСТ! Непосредствено заплашваща
опасност

Смърт или тежки телесни наранявания

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ!

Възможна, опасна ситуация Смърт или тежки телесни наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможна, опасна ситуация Леки телесни наранявания

ВНИМАНИЕ! Възможни материални щети Повреждане на задвижващата система
или около нея

УКАЗАНИЕ Полезно указание или съвет.
Улеснява употребата на
задвижващата система.

1 Общи указания
Употреба на ръководството за експлоатация
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1.3 Претенции за поемане на отговорност за дефекти
Спазването на ръководството за експлоатация е условие за безаварийна работа
и изпълнение на евентуалните претенции за поемане на отговорност за дефекти.
Затова преди работа с уреда първо прочетете ръководството за експлоатация! 

1.4 Изключване на отговорност
Спазването на ръководството за експлоатация е главно условие за безопасна
експлоатация на редукторите серия Х и за достигане на дадените производствени
параметри и характеристики на производителността. SEW-EURODRIVE не поема
отговорност за персонални, материални или имуществени щети в резултат на
неспазването на ръководството за експлоатация. В такива случаи е изключено
поемането на отговорност за материални дефекти.

1.5 Правна бележка относно автороското право
© <2008> - SEW-EURODRIVE. Всички права запазени. 
Забранено е всякакво – дори частично - размножаване, обработка, преработка и
друга употреба. 

1Общи указания
Претенции за поемане на отговорност за дефекти
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2 Инструкции за безопасност
2.1 Предварителна забележка

Следващите инструкции за безопасност се отнасят предимно за използването на
редуктори. При употребата на мотор-редуктори спазвайте допълнително
инструкциите за безопасност за двигателите в съответното ръководство за
експлоатация.
Моля, спазвайте също и допълнителните указания за безопасност в отделните
глави на настоящото ръководство за експлоатация.

2.2 Обща информация

ОПАСНОСТ!
По време на работа редукторите може да имат движещи се или въртящи се
части и нагорещени повърхности.
Смърт или тежки наранявания.
• Всички работи по транспорта, съхранението, инсталирането/монтажа,

свързването, пускането в експлоатация, поддръжката и ремонта могат да се
извършват само от квалифицирани специалисти, като непременно се вземат
предвид:
– Съответните подробни ръководства за експлоатация 
– На предупредителните табели и табелите за безопасност на редуктора
– Всички други, спадащи към задвижването проектни документи, упътвания

за пускане в експлоатация и ел. схеми
– специфичните за съоръжението разпоредби и изисквания
– националните / регионалните предписания за безопасност и

предотвратяване на злополуки
• Никога не инсталирайте повредени продукти
• Моля, незабавно рекламирайте повредите в транспортната фирма.
• При неразрешено махане на необходимия капак, ненадлежна употреба, при

неправилна инсталация или обслужване, има опасност от тежки персонални
или материални щети.

Допълнителна информация се съдържа в документацията.

2.3 Употреба по предназначение
Употребата по предназначение включва начина на действие съгласно
ръководството за експлоатация.
Промишлените редуктори от серията Х са редуктори, които работят с мотори за
промишлени и производствени съоръжения. Трябва да се спазват разрешените
обороти и мощност съгласно техническите данни и фабричната табелка. Ако
натоварването на редукторите се различава от разрешените стойности или за
промишлените производствени съоръжения са предвидени други области на
приложение, редукторите може да се използват само след съгласуване със SEW-
EURODRIVE.
По смисъла на ЕО-директивата за машините 98/37/EО промишлените редуктори
от серията Х са компоненти за вграждане в машини и съоръжения. В сферата на
действие на  ЕО-директивата започването на експлоатация по предназначение се
забранява, докато се установи, че крайният продукт съответства на директивата
за машините 98/37/EО.

2 Инструкции за безопасност
Предварителна забележка
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2.4 Други действащи документи
Допълнително трябва да се спазват следните печатни материали и документи:
• Ръководство за експлоатация "Трифазни електродвигатели"

• Ръководства за експлоатация на съответните монтирани опции 

2.5 Целева група
Всички механични работи трябва да бъдат изпълнени само от обучен специалист.
Специалисти по смисъла на настоящото ръководство за експлоатация са лицата,
които са запознати с конструкцията, механичната инсталация, отстраняването на
неизправности и поддръжката на продукта и разполагат със следната
квалификация:
• Образование в областта на механиката (например като механик или специалист

по мехатроника) с положен заключителен изпит.

• познаване на настоящото ръководство за експлоатация.

Всички електротехнически работи трябва да бъдат изпълнени от обучен
електроспециалист. Електроспециалисти по смисъла на настоящото ръководство
за експлоатация са лицата, които са запознати с електроинсталацията, пуска,
отстраняването на неизправности и поддръжката на продукта и разполагат със
следната квалификация:
• Образование в областта на електротехниката (например специалист по

електроника или мехатроника) с положен заключителен изпит.

• познаване на настоящото ръководство за експлоатация.

Всички дейности в останалите области транспорт, съхранение, експлоатация и
изхвърляне трябва да се изършват от лица, които са инструктирани по подходящ
начин.

2.6 Изхвърляне
• Частите от корпуси, зъбчатите колела, валовете и търкалящите се лагери на

редукторите трябва да се изхвърлят като стоманени отпадъци. Това важи и за
частите от сив чугун, освен ако те не се събират отделно.

• Събирайте и изхвърляйте отработеното масло съгласно разпоредбите.

2.7 Лепенки върху редуктора
Обърнете внимание на лепенките върху редуктора. Те имат следното значение:
Лепенка Значение

Oil

Болт за пълнене на масло

Oil
Изпускане на масло

Oil Прозорче за нивото на маслото

2Инструкции за безопасност
Други действащи документи
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Лепенка Значение

Oil Линия за измерване на маслото

Oil Прозорче за нивото на маслото

Обезвъздушаващ болт

Място за допълнително смазване

Болт за изпускане на въздух

H2O Движение на водата напред

H2O Връщане на водата

Oil Движение на маслото напред

Oil Връщане на маслото

°C
Температурен сензор

Посока на въртене

Лепенка

Oil

Vorsicht!

Getriebe wird ohne Öl geliefert.

Mögliche Sachschäden!

•  Vor der Inbetriebnahme Ölbefüllung  
    gemäß Betriebsanleitung durchführen.

Vorsicht!

VCI  

Getriebe ist mit VCI  
rostgeschützt. Nicht öffnen!

Mögliche Sachschäden! 

•  Vor der Inbetriebnahme Vorarbeiten  
    gemäß Betriebsanleitung durchführen 
•  Keine offene Flamme! 

2 Инструкции за безопасност
Други действащи документи
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Лепенка

Vorsicht!

Getriebeschäden durch Heraus- 
drehen des Ölmess-Stabs  
während des Betriebs.

Mögliche Sachschäden!
STOP

•  Nicht bei laufendem Getriebe öffnen.

Vorsicht!

Die Bremse ist ab Werk nicht  
eingestellt.

Mögliche Sachschäden!

•  Bremse vor der Inbetriebnahme 
    gemäß Betriebsanleitung einstellen. 

X

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch  
drehende Teile.

Schwere Verletzungen!
•  An- und Abtriebselemente mit
   Berührungsschutz abdecken.
•  Berührungsschutz nicht bei
    laufender Maschine öffnen.

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch  
heißes Getriebe.

Schwere Verletzungen!
•  Vor Beginn der Arbeiten Getriebe
    abkühlen lassen. 

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch  
heißes Getriebeöl.

Schwere Verletzungen!
•  Vor Beginn der Arbeiten Getriebe
    abkühlen lassen.
•  Ölablass nur unter Vorsicht öffnen!

Oil

2.8 Транспорт
2.8.1 Указания за транспортиране 

ОПАСНОСТ!
Вдигнатите във въздуха товари могат да паднат. 
Смърт или тежки наранявания.
• Никога не стойте под вдигнат товар.
• Обезопасете опасния участък.

2Инструкции за безопасност
Транспорт
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ВНИМАНИЕ!

При неправилно транспортиране редукторът може да се повреди. 
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• Веднага след получаването проверете доставката за евентуални повреди при
транспорта. Веднага уведомете за тях транспортната фирма. Пускането в
експлоатация трябва евентуално да се изключи.

• Теглото на редуктора можете да вземете от табелката на производителя или от
листовката с размери. Спазвайте посочените там товари и предписания.

• Използвайте подходящи транспортни средства с достатъчен капацитет.

• Редукторът трябва да се транспортира така, че да се избегнат повреди на
редуктора. Така например ударите по свободните краища на вала могат да
доведат до повреди в редуктора.

• За транспортиране на редуктора използвайте само предвидените за
транспортиране халки [1]. Имайте предвид, че товарните поставки на мотора
или монтажните части могат да се използват само за стабилизиране на товара.
На следващите фигури е даден пример как може да се транспортира редукторът.

• Преди пуска махнете наличните транспортни осигуровки.

[1]

2 Инструкции за безопасност
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2.8.2 Редуктор с моторен адаптер

Редукторите с моторен адаптер могат да се транспортират само с подемни въжета/
вериги [2] или  подемни колани [1]  под ъгъл от 90° (вертикално) до 70° до
хоризонталата. Носещите уши на мотора не бива да се използват за
транспортиране.

9007199434617355

90°-70°[1]

[2]

<70°[1]

[2]

[2] [2]
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2.8.3 Редуктор върху работен двигател / фундаментна рамка

Редукторите върху работни двигатели / фундаментни рамки могат да се
транспортират само с вертикално обтегнати подемни въжета [1] или вериги.

181714571

90°
90°

[1]
[1] [1]
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2.8.4 Редуктори със задвижване с клиновиден ремък

Редукторите със задвижване с клиновиден ремък могат да се транспортират само
с подемни колани [1] и подемни въжета [2] под ъгъл от 90° (вертикално). Носещите
уши на мотора не бива да се използват за транспортиране.

370067595

[1]

[1]

[2]

90° 90
°

[2][1]

[2]

[2]
[1]
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2.9 Условия на съхранение и транспортиране
2.9.1 Вътрешно консервиране

Стандартна
защита

След тестването маслото за тестване се изпуска от редуктора. Оставащият в
редуктора маслен филм пази редуктора от корозия известно време.

Продължителна
защита

След тестването маслото за тестване се изпуска от редуктора и вътрешността се
пълни с изпаряващ се инхибитор. Вентилационният филтър се заменя със
затварящ болт и се прилага към редуктора. Преди пуска приложеният
вентилационен филтър се монтира отново.

2.9.2  Външно консервиране

• Гладките, нелакирани части се покриват със средство за защита от ръжда. Това
средство се отстранява само с подходящ разтворител, който не вреди на
уплътняващия пръстен на вала.

• Уплътняващите повърхности на радиалния уплътняващ пръстен на вала са
защитени с подходящо средство за защита от корозия.

• Дребните резервни части и немонтираните части, например болтове, гайки и др.
се опаковат в пластмасови торби за защита от корозия (VCI-торби за защита от
корозия).

• Отворите с резба се затварят с пластмасови тапи.

• Ако редукторът се съхранява по-дълго от 6 месеца, защитното покритие на
небоядисаните повърхности и боята трябва да се проверяват редовно. При
нужда местата с повредено защитно покритие и/или боя трябва да се подновят.

• Отвеждащият вал трябва да се завърти на минимум един оборот, за да се
промени положението на търкалящите се тела в лагерите на задвижващия вал
и отвеждащия вал. Това действие трябва да се повтаря всеки 6 месеца до пуска.

2.9.3 Опаковка

Стандартна опаковка

Редукторът е закрепен върху палет и се доставя непокрит.
Употреба: При наземен транспорт

Опаковка за продължително време

Редукторът е закрепен върху палет, опакован във фолио и снабден с подходящо
оборудване за защита от корозия в опаковка от фолио.
Употреба: При наземен транспорт и за продължително съхранение

Опаковка за морски транспорт

Редукторът се опакова в защитна дървена каса и се доставя върху палет, подходящ
за експедиция по море. Редукторът е опакован във фолио и снабден с подходящо
оборудване за защита от корозия в опаковка от фолио. 
Употреба: При морски транспорт и за продължително съхранение

2 Инструкции за безопасност
Условия на съхранение и транспортиране
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2.9.4 Условия на съхранение

ВНИМАНИЕ!
При неправилно съхранение редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Съхранявайте редуктора без вибрации, за да предотвратите повреди по пътя

на търкалящите лагери!
• Имайте предвид, че редукторите се доставят без напълнено масло, в

зависимост от продължителността и условията на съхранение са необходими
различни защитни системи.

Климатична зона Опаковка 
+ консервиране Място на съхранение Време на съхранение

умерена (Европа,
САЩ, Канада,
Китай и Русия с
изключение на
тропическите
зони)

Опаковка за
продължително време

+
Консервиране за

продължително време

Под покрив, защитени от дъжд и сняг, без
вибрации и сътресения.

Макс. 3 години при редовна
проверка на опаковката и

индикатора за влага  
(отн. влажност на въздуха <

50 %).

Стандартна опаковка
+

Стандартно консервиране

Под покрив и затворени при постоянна
температура и влажност на въздуха 

(5 °C < â < 60 °C, относителна влажност на
въздуха < 50 %).

Без внезапни температурни колебания и с
контролирана вентилация с филтър (за защита
от замърсявания и прах). Без агресивни пари и

без сътресения.

1 години и по-дълго при
редовно инспектиране. При

инспектиране проверявайте за
чистота и механични повреди.

Проверявайте, дали не е
нарушена антикорозионната

защита.

тропическа (Азия,
Африка,
Централна и Южна
Америка,
Австралия, Нова
Зеландия с
изключение на
зоните с умерен
климат)

Опаковка за
продължително време

+
Консервиране за

продължително време
Защитени чрез химическо
третиране срещу насекоми

и образуване на гъби.

Под покрив, защитени от дъжд,  
без вибрации и сътресения

Макс. 3 години при редовна
проверка на опаковката и

индикатора за влага 
 (отн. влажност на въздуха <

50 %).

Стандартна опаковка
+

Стандартно консервиране

Под покрив и затворени при постоянна
температура и влажност на въздуха

 (5 °C < â < 60 °C, относителна влажност на
въздуха < 50 %).

Без внезапни температурни колебания и с
контролирана вентилация с филтър (за защита
от замърсявания и прах). Без агресивни пари и

без сътресения. Защита от насекоми.

1 години и по-дълго при
редовно инспектиране. При

инспектиране проверявайте за
чистота и механични повреди.

Проверявайте, дали не е
нарушена антикорозионната

защита.

2Инструкции за безопасност
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3 Конструкция на основния редуктор
3.1 Наименования на типовете
3.1.1 Редуктор

Наименованието на типа на редукторите се образува по следния начин:

X 3 K S B 220 /B
Закрепване на редуктора:
/B = крак
/T = опора с въртящ момент
/F = фланец

Размер на редуктора:
180...320

Приложение:
A = вентилационен редуктор
B = тристепенен конусен цилиндричен
редуктор с блокировка за обратен ход и
помощно задвижване
C = лентови задвижвания
E = екструдерен редуктор
M = редуктор на миксер и разбъркващ
механизъм

Тип отвеждащ вал:
S = плътен вал с призматична шпонка
R = плътен вал с гладко изпълнение
L = плътен вал с многоклинови зъбни колела
A = кух вал с канал на призматичната шпонка
H = кух вал с горещо пресована стягаща
шайба
V = кух вал с многоклинови зъбни колела

Изпълнение на редуктора:
F = цилиндричен редуктор
K = конусен цилиндричен редуктор

Брой степени на редуктора:
2 = 2-степенен
3 = 3-степенен
4 = 4-степенен

Серии индустриални редуктори

P
i

f
kVA

Hz

n
3 Конструкция на основния редуктор
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3.1.2 Маслозахранващи инсталации

За охлаждане и смазване редукторът може да бъде оборудван с маслозахранваща
инсталация. На следващата диаграма е показана структурата на наименованието
на типа.

O W C 020 - 0 /M
Вид на монтажа:
M = монтиран на редуктора
S = за отделна инсталация

Вариант:
0 ... 4

Размер:
010 ... 070

Вид:
C = циркулационно охлаждане
P = смазване под налягане

Охлаждащо средство:
A = въздух
W = вода
N = без

Маслозахранваща инсталация

3.1.3 Фланцеви съединители

На следващата диаграма е показана структурата на фланцевите съединители.
Наименованието на типа на половината на съединителя е съставено по следния
начин.

FC 530 / 175 S М
Вид центриране:
M = външно центриране
F = вътрешно центриране

Вид на закрепването вал-главина:
S = цилиндрична връзка чрез пресоване
K = свързване с призматична шпонка
T = конусна връзка чрез пресоване 

Диаметър на отвора

Външен диаметър на фланеца

Фланцеви съединител

P
i

f
kVA

Hz

n
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3.1.4 Съкращения за опционалните принадлежности

В таблицата са показани използваните съкращения и тяхното значение.
Съкращение Значение
/BF Фундаментна рамка
/BS Блокировка за обратен ход
/BSL Блокировка за обратен ход с ограничен въртящ момент
/CCV Капак за охлаждане на водата
/CCT Патрон за охлаждане на водата
/F Монтажен фланец
/FC Фланцеви съединител 
/FAN Вентилатор
/FAN-ADV Вентилатор изпълнение Advanced 
/ET Изравнителен резервоар за маслото
/HH Хоризонтален корпус
/HSST Непрекъснат задвижващ вал 
/LSST Непрекъснат отвеждащ вал 
/MA Моторен адаптер
/SB Работен двигател
/SEP помпа в края на вала
/T Динамометричен накрайник
/OAC Циркулационно охлаждане с охладител масло-въздух с моторна помпа
/OD Линия за измерване на маслото
/ODV Кран за изпускане на маслото
/OH Нагревател за маслото
/OWC Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода с моторна помпа
/VBD Задвижване с клиновиден ремък

P
i

f
kVA

Hz

n
3 Конструкция на основния редуктор
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3.2 Фабрична табелка
3.2.1 Пример редуктор

630550155

SEW-EURODRIVE Bruchsal / Germany

Type

Nr. 1

PK1

norm. min. max.

MK2

n1

n2

Operation instruction have to be observed!
Made in Germany 

i

FS

FR1

FR2

FA1

1 :

[N]

[N]

[N]

[N]FA2

[kg]

Year

Mass

[kW]

[Nm]

[1/min]

[1/min]

Qty of greasing points Fans

X3KS190/B

180

43300

1480

37.9

36

43300

296

7.6

180

43300

1480

37.9

2

CLP HC460 - Synthetic Oil - 79 ltr. 2008

1340

0

0

0

0

1,5

01.1101687801.0001.06 / 66.1234567812

0

40.61

14
57

 77
39

.10

IM:M1-F1

Тип Наименование на типа
№ 1 Фабричен номер 
PK1 [kW] Работна мощност на задвижващия вал (HSS)
MK2 [Nm] Отвеждащ въртящ момент Редуктор 
n1 [1/min] Задвижващи обороти (HSS)
n2 [1/min] Отвеждащи обороти (LSS)
норм. Нормална работна точка
мин. Нормална работна точка при минимални обороти
макс Работна точка при максимални обороти
i Точно понижаване на напрежението на редуктора
FS Работен коефициент
FR1 [N] Действителна напречна сила на задвижващия вал
FR2 [N] Действителна напречна сила на отвеждащия вал
FA1 [N] Действителна надлъжна сила на задвижващия вал
FA2 [N] Действителна надлъжна сила на отвеждащия вал
Размер [kg] Тегло на редуктора
Брой места за
допълнително
смазване

Брой места за допълнително смазване

Вентилатори Брой на инсталираните вентилатори
Вид масло и клас вискозитет / количество масло

Година Година на производство
IM Положение в помещението и монтажна повъхрност

P
i

f
kVA

Hz

n
3Конструкция на основния редуктор
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3.3 Положение в помещението
Положението в помещението определя положението на корпуса на редуктора в
помещението и се обозначава с M1....M6.
В следващата таблица са описани положенията в помещението.

Стандартно положение в
помещението

Алтернативно положение в
помещението

Хоризонтален редуктор M1 M3
Вертикален редуктор M5 М6
Прав редуктор M4 M2

При алтернативните положения в помещението могат да възникнат ограничения
по отношение на определени опции на оборудването. В такъв случай се
консултирайте със SEW-EURODRIVE.

1337048075

M1

M6 M2

M3

M4

X.F

X.K / X.T

M5

M1

M2

M5

M4

M3

M6

P
i

f
kVA
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n
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3.4 Монтажни повърхности
Монтажната повърхност се определя като повърхност на редуктора със
• закрепващ крак (X.... /B) или

• закрепващ фланец (X.... /F),

за която се закрепва редукторът.
Дефинирани са 6 различни монтажни повърхности (наименование F1...F6)

179879691

F1

F2

F4

F6

F5

F3

P
i

f
kVA
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n
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3.5 Положение на вала

УКАЗАНИЕ
Показаните на следващите фигури положения на вала (0 – 6) важат за
отвеждащи валове, изпълнени като плътни и кухи валове. При други положения
на валовете или при редуктори с блокировка за обратен ход се консултирайте
със SEW-EURODRIVE.

3.5.1 X.F..

Положения на вала X.FS.. Положение на вала X.FH.. / X.FA..

315325708

4

1

2

3

315325836

4

1

2

3

4

3

3.5.2 X.K..

Положение на вала X.KS.. Положение на вала X.KH.. / X.KA..

315328908

0

4

3

315329036

0

4

3

4

3

3.5.3 X.T..

Положение на вала X.TS.. Положение на вала X.TH.. / X.TA..

1288251531

4

3

5

6

1288255883

5

6

4
4

3
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3.6 Положение в помещението и стандартна монтажна повърхност
На всяко положение в помещението съответства определна стандартна монтажна
повърхност:

УКАЗАНИЕ
• Положението в помещението и/или монтажната повърхност не бива да се

различава от поръчката.
• Разрешени са отклонения от ±1°.
• Други монтажни повърхности са възможни заедно с определено положение в

помещението. Моля, спазвайте чертежа към поръчката.

1337746571

M1

M6
M2

M3

M5

M4

X.F

X.K

F14

4

4

3

4

4

1
1

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3
4

3

M1
F14

3

F6

M2

4

3

F6

F3

M5

4

3

F3

F2

M3
3

4

F2

F3

M6

4

3

F3

F6

M4

4

3

F6
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1424627339

F6

M1

M3

Baugröße < 210

4

4

4

4

4

3

3

3

4

6

6

6

M2

M4

M4

M6

M6

M5

F3

3

3

3

6

6

F2

F6

4

4

4
3

3

3

5

5

5

5

F2

M1

4

3

3

6

F1
F6

M2 F6

F3

F3

F3

M3

M5

3

4

5

5F1

X.T

Baugröße > 220

4
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3.7 Отклонения от положението в помещенията
Отклоненията от положението в помещенията са монтажни положения, които се
различават от стандартните положения в помещението.
Наименованието на отклоненията от положението в помещенията се образува по
следния начин:
M1 – M4 / 20°

[1] [2] [3]

[1] Изходно положение в помещението
[2] Целево положение в помещението
[3] Ъгъл на отклонение
На следващата фигура са показани 4 примера:

20°

M1

M2

M1 – M2 / 20°

20°

M4

M1 – M4 / 20°

M1

M1 – M6 / 30°

M5M6

M1 – M5 / 30°

30° 30°

УКАЗАНИЕ
При отклонения от положението в помещението може да се появят ограничения
по отношение на принадлежностите, техническите данни и евентуално по-
дългите срокове на доставка. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE
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3.8 Зависимости от посоката на въртене

УКАЗАНИЕ
По принцип редукторът може да работи в две посоки на въртене. Изключение
правят редукторите, изпълнени с блокировка за обратен ход.

В следващата таблица са показани зависимостите на посоката на въртене между
задвижващия вал и отвеждащия вал. Редукторите и положението на блокировката
за обратен ход са изобразени схематично като изпълнение с плътен вал.

3.8.1 X.F..

134 243 213 * 124 * 1234 *

3 4 4 3 3

Положение
на вала 14 23 13 24

Положение 
крайно 
колело

3 4 3 4

X2F...

X3F...

X4F...

X2F...

X3F...

X4F...

1) 1)

1) 1) 1)Положение
на вала
Положение 
крайно 
колело

= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от конструктивния
размер и предавката)

* = При използване на блокировка за обратен ход се консулитрайте със SEW-EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
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3.8.2 X.K.. / X.T...

Стандартно

03 04 034

Положение 
крайно колело

4 3 3

X2K...

X3K...

X4K...

Положение 
на вала

1)
043

1)

4

X3T...

X4T...

Смяна на
посоката на
въртене

03 04

Положение 
крайно колело 3 4

X2K...

X3K...

X4K...

1) 1)Положение 
на вала

X3T...

X4T...

= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от конструктивния размер и
предавката)

* = При използване на блокировка за обратен ход се консулитрайте със SEW-EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
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3.9 Корпус
Корпусът на редуктора е изпълнен като конструкция от сив чугун от една или две
части с хоризонтална разделителна фуга.

3.9.1 Корпус от една част

До големина 210 корпусът е стандартно от една част.

441828619

3.9.2 Корпус от две части

След големина 220 корпусът е стандартно от две части.

441826955

3.10 Зъбни колела и валове
Закалените и шлифовани зъбни колела са произведени от висококачествени
стомани. Отвеждащите валове са изработени от здрава подобрена стомана.

3.11 Задвижващ и отвеждащ вал
Различават се два вида валове:
• Бързо въртящ се вал (HSS), обикновено задвижващ вал

• Бавно въртящ се вал (LSS), обикновено отвеждащ вал
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n
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HSS

LSS

X.F.. X.K..

LSS

HSS

X.T..

LSS

HSS

3.11.1 Задвижващ вал

Задвижващият вал има затворен канал за призматична шпонка по DIN 6885/T1 и
центриращ отвор по DIN 332. В обема на доставката е включена съответната
призматична шпонка по DIN 6885/T1 – форма A.

9007199578779659

3.11.2 Отвеждащ вал като плътен вал с призматична шпонка

Отвеждащият вал има затворен канал за призматична шпонка по DIN 6885/T1 и
центриращ отвор по DIN 332. В обема на доставката е включена призматична
шпонка по DIN 6885/T1 – форма B. За улесняване на монтажа на отвеждащите
елементи като например на главината на съединителя, валът има входен  участък
с намален диаметър.

324237835

3.11.3 Отвеждащ вал с гладко изпълнение

За закрепване на силови отвеждащи елементи, например фланцеви съединители
с цилиндрично напречно пресовано свързване, редукторите се доставят с гладък
отвеждащ вал. Отпред валът има центриращ отвор по DIN 332. Входният участък
с намален диаметър улеснява монтажа на отвеждащите елементи.
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1501490827

3.11.4 Отвеждащ вал като плътен вал с многоклинови зъбни колела

Отвеждащият вал е обородуван с многоклинови зъбни колела по DIN 5480. За да
се подобри воденето на отвеждащия елемент, преди и след многоклиновите зъбни
колела има центровка. Отпред на вала има 2 резби за закрепване на завършваща
пластина.

744267019
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3.11.5 Отвеждащ вал като кух вал с призматична шпонка

Кухият вал е оборудван с канал на призматичната шпонка по DIN 6885/Т1. 
Обемът на доставка включва:
Завършваща пластина с крепежен болт [1] и защитен капак [2].

324297995

[1]

[2]

Защитният капак е изпълнен да не пропуска прах. Затова по принцип от страната
на затварящия капак се разполага стандартната уплътняваща система.

3.11.6 Отвеждащ вал като кух вал с горещо пресована стягаща шайба

Горещо пресованата стягаща шайба се намира на срещуположната страна на
машинния вал.
Обемът на доставка включва:
Завършваща пластина с крепежен болт [1], горещо пресована стягаща шайба [2]
и защитен капак [3].

324304523
[1]

[2]

[3]

Защитният капак е изпълнен да не пропуска прах. Затова по принцип от страната
на затварящия капак се разполага стандартната уплътняваща система.
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3.11.7 Отвеждащ вал като кух вал с многоклинови зъбни колела

Отвеждащият вал е обородуван с многоклинови зъбни колела по DIN 5480.
Обемът на доставка включва:
Завършваща пластина с болт [1], защитен капак [2]

[1]

[2]

744267019

3.11.8 Закрепване на редуктора при редуктори с кух вал

ВНИМАНИЕ!
При неподвижно свързване на машинния и кухия вал на редуктора може да
възникнат принудително действащи сили върху лагерите на отвеждащия вал.
Това води до повреда на лагерите на отвеждащия вал и стимулира
образуването на корозия в резултат на триенето във връзката на машинния и
кухия вал на редуктора.
Възможни материални щети! 
• При машинни валове без собствени лагери или само с един лагер редукторът

се изпълнява обикновено с  крепежен крак или с фланцево закрепване и се
използва като лагер. При това внимавайте много добре за коаксиалното
разположение на наличния лагер.

• Ако машинният вал има поне 2 собствени лагера, редукторът трябва само да
се вкара в машинния вал и да се подпре с динамометрична опора. За да се
избегне отклонение в размерите на лагерите, трябва да се избягват
закрепването с крак и фланцевото закрепване.
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3.12 Уплътняващи системи
3.12.1 Задвижващ вал

Стандартно Защитен от прах
Защитен от прах

може да се смазва
допълнително

Радиално лабиринтно
уплътнение

(Taconite)
може да се смазва

допълнително
Единичен уплътняващ
пръстен за вал със защитен
маншон против прах

Единичен уплътняващ
пръстен за вал със защитен
капак против прах

Двоен уплътняващ пръстен за
вал със защитен капак против
прах

Единичен уплътняващ пръстен
за вал с радиално лабиринтно
уплътнение

• нормална окръжаваща
среда

• Запрашаване с абразивни
частици средно

• Запрашаване с абразивни
частици силно

• Запрашаване с абразивни
частици много силно

308250636 308250764 308250892 308251020

3.12.2 Отвеждащ вал

Стандартно Защитен от прах
Защитен от прах

може да се смазва
допълнително

Радиално лабиринтно
уплътнение

(Taconite)
може да се смазва

допълнително
Единичен уплътняващ
пръстен за вал със
защитен маншон против
прах

Единичен уплътняващ
пръстен за вал със защитен
капак против прах

Двоен уплътняващ пръстен за
вал със защитен капак против
прах

Единичен уплътняващ пръстен
за вал с радиално лабиринтно
уплътнение

• нормална окръжаваща
среда

• Запрашаване с абразивни
частици средно

• Запрашаване с абразивни
частици силно

• Запрашаване с абразивни
частици много силно

308254092 308254220 308254348 308254476
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УКАЗАНИЕ

При допълнително смазване имайте предвид, че редукторният вал се върти.

3.12.3 Разположение на местата за смазване

Смазочен нипел
на редукторния
капак
(стандартен)

При уплътняващи системи с възможност за допълнително смазване стандартно се
използват конусни смазочни нипели по DIN 71412 A R1/8. Смазването трябва да се
извършва редовно. Местата за смазване се намират около задвижващия и
отвеждащия вал. Спазвайте главата "Интервали за техническа поддръжка" (виж
страница стр. 146).

Пример

Смазочен нипел
от горната страна
на редуктора
(опция)

Ако мястото е тясно, точките за смазване могат да се преместят от горната страна
на редуктора. При това се използват плоски смазочни нипели по DIN 3404 A G1/8.
Смазването трябва да се извършва редовно. Спазвайте главата "Интервали за
техническа поддръжка" (виж страница стр. 146).
Вземете предвид следните точки:
• Тази опция се използва стандартно при задвижвания с вентилатор, моторен

адаптер или с клиновиден ремък.

• Тази опция важи едновремено за задвижващ(и) и отвеждащ(и) вал(ове).

Пример
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3.12.4 Уплътняваща система Drywell

В допълнение към нормалното уплътнение вертикалните редуктори с насочен
надолу отвеждащ вал могат да бъдат изпълнени допълнително с уплътняваща
система Drywell. Долният лагер на отвеждащия вал е отделен от масленото
пространство чрез вградена тръба [1]. Лагерът е гресиран и затова трябва да се
смазва редовно допълнително (плосък смазочен нипел DIN 3404 A G1/8). Нивото
на маслото спада под горния край на тръбата, така че на това място не може да
излиза масло [2]. За да се гарантира достатъчно смазване на горнrтe лагери на
зъбните колела, всички редуктори са оборудвани с уплътняваща система Drywell
със смазване под налягане (помпа в края на вала или моторна помпа).

[1]

[2]

9007199961031563

УКАЗАНИЕ
Уплътняващата система Drywell обуславя употребата на уплътняваща система
за защита от прах на отвеждащия вал.
При редуктори с големина след 220 уплътняващата система Drywell е възможна
само в комбинация със стандартни лагери на отвеждащия вал.
Поради спадналото ниво на маслото редукторът трябва да бъде евентуално
оборудван с допълнителен маслен резервоар. 
Това зависи от различни фактори като:
• размер на редуктора, предавка на редуктора
• задвижващи обороти, задвижваща мощност
• големина на помпата, дебит на помпата
• Температура на околната среда при тръгване на редуктора
За подробно разглеждане се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
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3.13 Системи защитни покрития и защитни системи за повърхности

SEW-изпълнение
OS 1

слабо натоварване на
околната среда

OS 2
средно натоварване на

околната среда

OS 3
високо натоварване на

околната среда

Употреба като
повърхностна защита
при типични условия
на околната среда 
Класове корозивност 
DIN EN ISO 12944-2

Неотоплени сгради, в които
може да се получи кондензация.
Атмосфера със слаби
замърсявания, в повечето
случаи селски райони.

Производствени помещения с
висока влажност и слабо
замърсяване на въздуха.
Градска и индустриална
атмосфера, умерено
замърсяване със серен двуокис
(KKW, мандри).

Химически съоръжения, плувни
басейни, гаражи за лодки над
морската вода.
Умерено солени промишлени и
крайбрежни зони.

C2 (малко) C3 (умерено) C4 (силно)
Тест за кондензация
ISO 6270 120 ч 120 ч 240 ч

Тест чрез напръскване
със солен разтвор ISO
7253

– 240 ч 480 ч

NDFT върху отливката
на основата1)

150 µm 210 µm 270 µm

Цвят на покривната
боя2)

RAL 7031 RAL 7031 RAL 7031

Цветове по RAL да да да
гладки части край на
вала/фланец

Снабдени със средства за защита от корозия за външно консервиране, които отблъскват водата и
потта от ръцете

1) NDFT (nominal dry film thickness) = номинална дебелина на покритието; минимална дебелина на покритието =
80 % NDFT; максимална дебелина на покритието = 3 x NDFT (DIN EN ISO 12944-5)

2)  Стандартен цвят
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3.14 Смазване
3.14.1 Видове смазване

Смазване чрез
потапяне

Нивото на маслото е ниско; частите на зъбните колела и лагерите, които не се
потапят в маслената баня, се смазват чрез хвърляне на масло. Стандартен вид
смазване за хоризонтални положения в помещението (M1 или M3).

Смазване чрез
баня

Редукторът е (почти) изцяло пълен с масло, всички зъбни колела и лагери се
потапят изцяло или отчасти в маслената баня.
• Стандартен вид смазване с изравнителен съд за масло при:

– Наклонени положения в помещението при хоризонтални редуктори над
определен ъгъл на наклона (в зависимост от типа, изпълнението и
големината на редуктора)

– Вертикални редуктори (положение в помещението M5) 

– к изправено положение в помещението (M4) при X.K-редуктори

• Стандартен вид смазване без изравнителен съд за масло при:

– изправено положение в помещението (M4) при X.F / X.T.. -редуктори 

Смазване под
налягане

Редукторът е оборудван с помпа (помпа в края на вала или моторна помпа). Нивото
на маслото е ниско и евевнтуално занижено в сравнение със смазването чрез
потапяне. Зъбните колела и лагери, които не се потапят в маслената баня, се
снабдяват с масло посредством маслени тръбопроводи.
Смазване под налягане се използва, когато
• не е възможно смазване чрез потапяне (виж съответните положения в

помещението и вариантите при "смазване чрез баня"),

• вместо смазване чрез баня, ако тя е нежелана и/или не е за предпочитане по
температурни причини,

• се иска уплътняваща система Drywell (само при вертикален отвеждащ вал с LSS
надолу),

• са налице високи обороти на задвижването и граничните обороти за останалите
видове смазване са надхвърлени (в зависимост от големината на редуктора,
изпълнението и броя на степените).
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3.15 Принадлежности
В следващия раздел са описани принадлежностите за различните видове
смазване.

УКАЗАНИЕ
Положението на принадлежностите може да варира в зависимост от
изпълнението и големината на редуктора. 

3.15.1 Общи принадлежности 

На следващата фигура е показан пример за общи принадлежности.

9007199621403787

[2]

[1]

[3]

[4]

[1]
[2]

Пръчица измерване на нивото
на маслото (опция)
Обезвъздушаване на редуктора

[3]
[4]

Прозорче за нивото на маслото
Изпускане на масло

Визуална
проверка на
нивото на
маслото

При положение в помещението M1 заедно със смазване чрез потапяне редукторът
е стандартно изпълнен с прозорче за нивото на маслото. Като опция е възможна
пръчица за измерване на нивото на маслото.
За други положения в помещението и видове смазване редукторът се изпълнява
стандартно с пръчица за измерване на нивото на маслото.
Редукторите, които трябва да се използват по избор в положение в помещението M1
или M3, се доставят с 2 пръчици за измерване на нивото на маслото (едната според
положението в помещението).

Обезвъздушаване
на редуктора

С обезвъздушаването на редуктора се избягва допълнителното налягане, което се
получава в резултат на нагряването по време на работа. Редукторите са стандартно
оборудвани с висококачествен обезвъздушаващ филтър с едрина от 2 µm.

Изпускане на
масло

Редукторът е стандартно оборудван с болт за изпускане на маслото. Като опция
може да се предвиди кран за изпускане на маслото. Той дава възможност за лесен
монтаж на изпускателна тръба за смяна на маслото на редуктора.
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3.15.2 Допълнителни принадлежности Смазване в баня

На следващата фигура е показан пример за принадлежности за положение в
помещението M4 и M5.

1528875531

[1] [2]

[3]

[4]

[1][2]

[4]

[3]

[1]
[2]

Обезвъздушаване на
редуктора
Линия за измерване на
маслото

[3]
[4]

Изпускане на масло 
Изравнителен съд за маслото

Изравнителен съд за маслото

Редукторите със смазване в баня в повечето случаи са оборудвани с изравнителен
съд за маслото. Той дава възможност за разширяване на маслото при нагряване
на редуктора по време на работа, без да се повишава налягането.

Положение на изравнителния съд за маслото

На горната фигура е показано стандартно изпълнение на изравнителен съд за
маслото в положения в помещението M4 и M5.
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3.15.3 Допълнителни принадлежности Смазване под налягане

На следващата фигура е показан пример за принадлежности за положение в
помещението M5.

707667339

[1]

[2]

[3]
[5]

[6]

[1]
[2]
[3]

Обезвъздушаване на
редуктора
Линия за измерване на
маслото
Изпускане на масло 

[5]
[6]

помпа в края на вала
Пневматичен прекъсвач

помпа в края на
вала

При смазване под налягане помпата в края на вала, която не зависи от посоката
на въртене, снабдява с масло всички лагери и зъбни колела над нивото на маслото
чрез система от тръби във вътрешността на редуктора. 
Помпата се монтира от външната страна на редуктора и се задейства посредством
съединител от задвижващия или междинния вал на редуктора. Това гарантира
висока надеждност на работата на помпата.
Помпата в края на вала може да бъде изпълнена с 4 различни дебитни количества.
Големината на помпата, подходяща за съответната употреба, се определя от
следните фактори:
• Количество масло, необходимо за снабдяване на точките за смазване

• Положение на помпата (свързана със задвижващ или междинен вал)

• Редукторна предавка

• Граници на оборотите на редуктора

УКАЗАНИЕ
• Правилната работа на помпата в края на вала се контролира от монтиран

пневматичен прекъсвач. Данни ще намерите в глава "Пневматични прекъсвачи"
(виж страница стр. 71).

• За избор на подходяща големина на помпата се консултирайте със SEW-
EURODRIVE.

УКАЗАНИЕ
За правилната работа на помпата в края на вала са необходими определени
минимални обороти на задвижването. Затова при променливи обороти на
задвижването (например при задвижвания, които се управляват с изправители)
или при промяна на оборотите на задвижването на току що експедиран редуктор с
помпа в края на вала непременно се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
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Положение на помпата в края на вала

X.F.. При цилиндричния редуктор помпата в края на вала е разположена срещу
задвижващия вал.

707748235

X.K.. / X.T..

X2K / X4K / X4T

При конусните цилиндрични редуктори в изпълнение X2K / X4K / X4T помпата в
края на вала е разположена на отсрещната страна на отвеждащия вал. 

1389824907

X3K / X3T При редуктори в изпълнение X3K / X3T помпата в края на вала е разположена на
страната на отвеждащия вал.

1389828619
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4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
4.1 Динамометричен накрайник /Т

За опора в момента на реагиране при редукторите с кух вал в изпълнение за пъхане
опционално е на разположение динамометричен накрайник.
Динамометричният накрайник може да поема натоварвания на опън и натиск.
Неговата дължина може да се регулира в определени граници.
Динамометричната опора се състои от глава на вилката с болт [1], болт с резба [2],
шарнирна глава без поддръжка [3] и пластина на вилката с болт [4]. Конструкцията
на шарнирната глава позволява регулиране на монтажните допуски и на
разместванията, които възникват при работа. Така се избягва действието на
принудителните сили върху отвеждащия вал.

359126795

0°

1°
±1°

90
°
+5

°

    
    

-5°

[3]
[4]

[2]

[1]

[1]
[2]
[3]
[4]

Глава на вилката с болт
Болт с резба с гайка
Шарнирна глава
Пластина на вилката с болт

УКАЗАНИЕ
Вентилаторът X.K.. Advanced не е възможно да се изпълни с динамометрична
опора, тъй като капакът на вентилатора се закрепва в точката на ограничителя
на динамометричанат опора.
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4.2 Монтажен фланец /F
Алтернативно на закрепването с крак при редукторите с големина до 210 е на
разположение също и монтажен фланец.
Фланецът е стандартно в изпълнение B14 за свързване с машината на клиента с
външно центриране и крепежни резби.

674164491

УКАЗАНИЕ
Монтажният фланец може да се комбинира с всички видове отвеждащи фланци,
но не заедно със стандартната уплътняваща система. 
При редуктори с кух вал внимавайте за ограниченията в глава "Закрепване на
редукторите при редуктори с кух вал" (виж страница стр. 34).
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4.3 Блокировка за обратен ход /BS
Блокировката за обратен ход служи за избягване на нежелателната посока на
въртене. При работа е възможна само определената посока на въртене.
Блокировката за обратен ход работи с клемни тела, които се вдигат от
центробежната сила. Щом бъдват достигнати оборотите за вдигане, клемните тела
се вдигат напълно от контактната повърхност на външния пръстен. Блокировката
за обратен ход се смазва с редукторното масло.

199930635

[1]

[1]

CWCCW

Посоката на въртене се определя спрямо отвеждащия вал (LSS)
• CW = движение надясно

• CCW = движение наляво

Разрешената посока на въртене [1] е обозначена върху корпуса.

УКАЗАНИЕ
При задвижвания с непрекъснат отвеждащ вал посоката на въртене на
блокировката за обратен ход трябва да се посочва спрямо позицията на вала 3.

При работа под оборотите за вдигане на блокировката за обратен ход може да се
появи износване.
За определяне на интервалите за техническа поддръжка се консултирайте със
SEW-EURODRIVE при:
• обороти на задвижващия вал n1 < 1000 1/min

• изпълнение X4K180-250 i ≥ 200

или при следните изпълнения:
обороти на задвижването [1/min]

Размер n1 < 1400 n1 < 1200
X2K.. - X2K180...230 iN ≥ 10
X3K.. X3K180...320 iN ≥ 63 X3K180...320 iN ≥ 50
X4K.. X4K260...300 iN ≥ 200 X4K180 iN ≥ 80 X4K190 iN ≥ 90 X4K260...320 iN ≥ 200
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4.4 Моторен адаптер /MA
Предлагат се моторни адаптери [1] за монтаж на 
• IEC (B5) –мотори размер 100 до 355

• NEMA ("C"-face) -мотори размер 182 до 449 

Всички моторни адаптери могат да бъдат оборудвани за 2- и 3-степенни редуктори
с вентилатор.
В обема на доставката е включен еластичен палцов съединител.
На следващите фигури е показан примерен монтаж на моторния адаптер на
редуктора:

1397425803

X.K..

X.F..
[1]

[1]

X.T..[1]

[1] Моторен адаптер
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4.5 Задвижвания с клиновиден ремък /VBD
Задвижванията с клиновиден ремък обикновено се използват там, където е
необходимо уеднаквяване на общата предавка или по консруктивни причини е
необходимо точно определено разположение на мотора.
Стандартният обем на доставка включва моторна конзола, ремъчни шайби и
клиновиден ремък, както и защитен капак за клиновидния ремък. По избор
задвиването може да се достави напълно монтирано с мотор.
На следващите фигури е показан принципен монтаж на редуктор със задвижване
с клиновиден ремък.

X.K..X.F..

953104395

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Спазвайте максималните граници на скоростта съгласно данните на
производителя.
Тежки наранявания!
• Поради надвишаване на оборотите ремъчната шайба може да се разруши.

УКАЗАНИЕ
В стандартно изпълнение задвижванията с клиновиден ремък не могат да се
комбинират с монтажен фланец или вентилатор, тъй като тези опции не се
съчетават помежду си.

P
i

f
kVA

Hz

n
4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения

Задвижвания с клиновиден ремък /VBD

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

48



4.6 Пакетни задвижвания върху стоманена конструкция
За редукторите с хоризонтална конструкция има предварително монтирани пакетни
задвижвания върху стоманена конструкция (работен двигател или фундаментна
рамка).

4.6.1 Работен двигател /SB

Работният двигател е стоманена конструкция [1] за едновременен монтаж на
редуктор, (хидро-) съединител и мотор (евентуално и спирачка), включително
защитни приспособления като капак и др. По правило тук става дума за:
• редуктори с кух вал или

• редуктори с плътен вал с неподвижен фланцеви съеднител на отвеждащия вал.

Стоманената конструкция [1] се подпира чрез динамометричен накрайник [2].
Пример: работен
двигател със
съединител

216568971

[1]

[2]

[4] [3][5]

[1] Работен двигател
[2] Динамометричен накрайник (опция)
[3] Конусен цилиндричен редуктор
[4] Съединител със защитен капак
[5] Мотор
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4.6.2 Фундаментна рамка /BF

За редуктори с хоризонтално положение в помещението се предлагат пакетни
задвижвания, предварително монтирани върху фундаментна рамка.
Фундаментната рамка е стоманена конструкция [1] за едновременен монтаж на
редуктор, (хидро-) съединител и мотор (евентуално и спирачка), включително
защитни приспособления като капак и др. Стоманената конструкция се подпира
чрез няколко закрепващи крака [2]. По правило тук става дума за редуктори с плътен
вал с еластичен съединител на отвеждащия вал.

Пример:
фундаментна
рамка със
съединител

219858571

[1]
[2]

[4] [3][5]

[1] Фундаментна рамка
[2] Закрепващ крак
[3] Конусен цилиндричен редуктор
[4] Защитен капак за съединител
[5] Мотор

P
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f
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n
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Пакетни задвижвания върху стоманена конструкция
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4.7 Видове охлаждане
4.7.1 Естествено охлаждане

Редукторът се охлажда само чрез естествена конвекция.

4.7.2 Вентилаторно охлаждане

На задвижващия вал на редуктора е монтиран вентилатор, чийто въздушен поток
подобрява преноса на топлина от повъхрността на редуктора в околната среда.
Информация ще намерите в глава "Вентилатори" (виж страница стр. 52).

4.7.3 Вградено охлаждане

Тук става сдума за охлаждащи системи, монтирани директно или непосредствено
в редукторния корпус, например капак за охлаждане на водата (виж страница стр.
54) или патрон за охлаждане на водата (виж страница стр. 55).

4.7.4 Циркулационно охлаждане

Редукторното масло се изпомпва от редуктора във външен топлообменник
посредством помпа (моторна помпа или помпа в края на вала). По правило тук
става дума за  маслозахранващи инсталации с маслено-водни (виж страница стр.
57) или маслено-въздушни топлообменници (виж страница стр. 60).
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Видове охлаждане
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4.8 Вентилатор /FAN
За повишаване на топлинната гранична мощност или при промени в условията на
окръжаващата среда след пуска на редуктора може да се монтира вентилатор.
Посоката на въртене на редуктора не влияе върху работата на вентилатора.
Съществуват следните варианти вентилатори:

4.8.1 X.F.. Вентилатор (стандартен) /FAN

[1]

[1]

30°

674444299

[1] входът за въздуха трябва да се поддържа свободен

4.8.2 X.K.. Вентилатор (стандартен) /FAN

[1]

[1]

30°

674450059
[1] входът за въздуха трябва да се поддържа свободен
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4.8.3 X.K.. Advanced (опция) /FAN-ADV

При изпълнението X3K Advanced може да се монтира свързващ елемент, например
хидравличен съединител плътно на капака на вентилатора.
Входът за въздуха, който трябва да се поддържа свободен, е вграден в капака на
вентилатора.

[1]

[1]

30°

674455435

[1] входът за въздуха трябва да се поддържа свободен

УКАЗАНИЕ
Вентилаторът X.K.. Advanced не е възможно да се изпълни с динамометрична
опора, тъй като капакът на вентилатора се закрепва в точката на ограничителя
на динамометричанат опора.
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Вентилатор /FAN
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4.9 Вградено охлаждане Капак за охлаждане на водата /CCV
Капакът за охлаждане на водата се намира на монтажния отвор на редуктора и се
захранва от извод за водата. Изводът за водата се прави от клиента. 
Количеството топлина за отвеждане зависи от входната температура и обема на
потока на преминаващото охлаждащо средство. Данните в техническата
спецификация трябва да се спазват.

УКАЗАНИЕ
При употреба на агресивни охлаждащи средства като например сладка или
солена вода се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

4.9.1 Конструкция

Капакът за охлаждане на водата [1] е изработен от алуминиева сплав, устойчива
на корозия.
За свързване към охлаждащата циркулация на разположение са два отвора G1/2
" с нарязана тръба. Тръбите не са включени в обема на доставка.
Редукторът с изпълнение с капак за охлаждане на водата се доставя напълно
монтиран.
Капакът за охлаждане на водата може да се монтира допълнително, консултирайте
се със SEW-EURODRIVE.

313740683

[1][1][2] [3]

[1]
[2]

Капак за охлаждане на водата
Движение напред

[3] Връщане

4.9.2 Инструкции за свързване и експлоатация

За достигане на дадената в каталога гранична топлинна мощност в зависимост от
размера е необходим поток от студена вода (входна температура на водата 15 ˚C)
съгласно следващата таблица. При разлика в количеството и температурата на
охлаждащата вода или при употреба на специални охлаждащи средства се
променя охлаждащата мощност на капака за охлаждане на водата. При нужда се
консултирайте със SEW-EURODRIVE

Размер Поток на охлаждащата вода [l]
180 - 190 8
200 - 210 11
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4.10 Вградено охлаждане Патрон за охлаждане на водата /CCT
Патронът за охлаждане на водата се монтира в масления резервоар на редуктора
и се захранва от извода за водата. Изводът за водата се прави от клиента.
Количеството топлина за отвеждане зависи от входната температура и обема на
потока на преминаващото охлаждащо средство. Броят на патроните за охлаждане
на водата ще намерите в техническата спецификация. 

УКАЗАНИЕ
При употреба на агресивни охлаждащи средства като например сладка или
солена вода се консултирайте със SEW-EURODRIVE. 

4.10.1 Конструкция

Патронът за охлаждане на водата се състои от две основни части:
• Охлаждаща тръба (CuNi-сплав)

• Извод за свързване (месинг)

За свързване към охлаждащата циркулация на разположение са два отвора G1/2
" с нарязана тръба. Тръбите не са включени в обема на доставка.
Редукторът с изпълнение с патрон за охлаждане на водата се доставя напълно
монтиран.
Патроните за охлаждане на водата могат да се монтират допълнително,
консултирайте се със SEW-EURODRIVE.

313751819

[2][1][3] [4][4] [3]

[1]
[2]
[3]
[4]

Охлаждаща тръба 
Извод за свързване
Връщане
Движение напред

УКАЗАНИЕ
При редуктори с два патрона за охлаждане на водата охлажщата циркулация
трябва да бъде свързана успоредно. Спазвайте главата "Вградено охлаждане
Патрон за охлаждане на водата" (виж страница стр. 123).

P
i

f
kVA

Hz

n
4Опции конструкции и допълнителни изпълнения

Вградено охлаждане Патрон за охлаждане на водата /CCT

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

55



4.10.2 Инструкции за свързване и експлоатация

За достигане на дадената в избраните таблици гранична топлинна мощност в
зависимост от размера е необходим поток от студена вода (входна температура
на водата 15 ˚C) съгласно следващата таблица.
При разлика в количеството и температурата на охлаждащата вода или при
употреба на специални охлаждащи средства се променя охлаждащата мощност
на патрона за охлаждане на водата. При нужда се консултирайте със SEW-
EURODRIVE 
Количеството на охлаждащата вода трябва да се определи поотделно за всеки
патрон за охлаждане.

Поток на охлаждащата вода [l]
Размер X2F / X2K / X3F / X3K X4F / X4K

180 - 210 9 4
220 - 250 12 4
260 - 270 22 8
280 - 300 24 10
310 - 320 28 13
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4.11 Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода с моторна помпа /
OWC 

Ако граничната топлинна мощност на редуктора с естествено охлаждане или
охлаждането с вентилатор на задвижващия вал не са достатъчни, може да се
използва маслено-водна охладителната система. Условие за употребата на
маслено-водна охладителна инсталация е наличието на подходяща охлаждаща
вода на място.

УКАЗАНИЕ
• При употреба на агресивни охлаждащи средства като например сладка или

солена вода се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
• Следващите обяснения важат за редуктори със смазване чрез потапяне.

Охладителната система с моторна помпа служи само за охлаждане на
редукторното масло.

4.11.1 Конструкция

Охладителната система в базисно изпълнение (вариант 0) включва:
• Помпа с директно монтиран асинхронен мотор

• Топлообменник масло-вода

• Ключ за температурата с две степени за

– регулирано пускане на моторната помпа при температура на маслото >
40 °C

– устройство за контрол на охлаждащата група, т. е. предупруждение и
изключване на редуктора при температура на маслото > 90 °C

УКАЗАНИЕ

Връзката между ключа за темперартурата и мотора се прави от клиента.

Охладителната система се доставя като комплексен модул, но без електрически
изводи. Възможни са следните изпълнения:
• монтаж директно на редуктора, вкл. тръби за охлаждаща циркулация или

• върху основна рамка за разделен монтаж, но без тръби към редуктора

M

[1]

[2]

[3]

[1]

[3] [2] [4]

[5][6]/[7]

[4] [5]

[6]

[7]

[1] Помпа с мотор [5] Напорен тръбопровод
[2] Топлообменник масло-вода [6] Движение на охлаждащата вода напред
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[3] Ключ за температурата с две степени [7] Връщане на охлаждащата вода
[4] Засмукващ тръбопровод

P
i

f
kVA

Hz

n
4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения

Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода с моторна помпа /OWC 

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

58



4.11.2 Размер, охлаждаща мощност и избор

Данните за мощността на стандартните охладителни системи са обобщени в
следващата таблица.

Размер
Охладителна

система

Охлаждаща мощност
Охладителна система

[kW]

Дебитно
количество

Охладителна
система
[l/min]

Захранваща мощност
Мотор на помпата

[kW]

OWC 010 5 10 0.75
OWC 020 9 21 1.1
OWC 030 14 28 1.5
OWC 040 22 53 2.2
OWC 050 30 77 3.0
OWC 060 45 91 4.0
OWC 070 70 144 5.5

Дадените стойности на охлаждаща мощност важат при температура на
охлаждащата вода 30 ˚C, температура на маслото 70 ˚C, поток на маслото и
охлаждащата вода с постоянен обем и мрежова честота 50 Hz.
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4.12 Циркулационно охлаждане с охладител масло-въздух с моторна помпа
/OAC

Ако граничната топлинна мощност на редуктора с естествено охлаждане или
охлаждането с вентилатор на задвижващия вал не са достатъчни, може да се
използва маслено-въздушна охладителна система. 

УКАЗАНИЕ
Следващите обяснения важат за редуктори със смазване чрез потапяне.
Охладителната система с моторна помпа служи само за охлаждане на
редукторното масло. 

4.12.1 Конструкция

Охладителната система в базисно изпълнение (вариант 0) включва:
• Помпа с директно монтиран асинхронен мотор

• Топлообменник масло-въздух

• Ключ за температурата с 2 степени за

• регулирано пускане на моторната помпа при температура на маслото > 40 °C

•устройство за контрол на охлаждащата група, т. е. предупруждение или
изключване на редуктора при температура на маслото > 90 °C

УКАЗАНИЕ
Връзката между ключа за температурата и охладителната система се прави от
клиента.

Охладителната система се доставя като комплексен модул върху основна рамка
за разделен монтаж, но без електрически изводи и тръби.
Осигурете място за монтаж с минимални вибрации и макс. разстояние до редуктора
от около 1 m.

M

[1]

[2]

[3]

[4] [5]

M

[4]

[5]

[3]

[5]

[2]

[4]

762404619

[1] Помпа и мотор [4] Свързване на засмукващия
тръбопровод

[2] Топлообменник масло-въздух [5] Свързване на напорен тръбопровод
[3] Ключ за температурата с две степени
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4.12.2 Размер, охлаждаща мощност, избор

Данните за мощността на наличните охладителни системи са обобщени в
следващата таблица.

Размер
Охладителна

система

Охлаждаща мощност
Охладителна система

[kW]

Дебитно
количество масло

Охладителна
система
[l/min]

Захранваща мощност
Мотор на помпата

[kW]

OAC 010 5 28 0.75
OAC 020 9 28 0.75
OAC 030 14 58 2.2
OAC 040 22 58 2.2

Дадените стойности на охлаждащата мощност важат за температура на въздуха
от 40 °C при температура на маслото 70 °C и мрежова честота 50 Hz.
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4.13 Нагряване на маслото /OH
За да се гарантира смазването при студен старт на редуктора при ниски
температури на окръжаващата среда, може евентуално да е необходим нагревател
за маслото.

4.13.1 Конструкция

Нагревателят за маслото се състои от две основни части:
1. Съпротивление в масления резервоар ("нагревател за маслото") с клемна кутия

2. Температурен сензор с термостат

181714571

[2]

[1]

[1] Нагреватгел за маслото
[2] Температурен сензор с термостат

УКАЗАНИЕ
Положението на термостата и температурния сензор варират в зависимост от
изпълнението и положението на редуктора в помещението. 
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4.14 Пневматичен прекъсвач /PS
Всички редуктори с пневматично смазване са оборудвани с пневматичен прекъсвач
за контрол на функцията. 
Пневматичният прекъсвач трябва да се свърже и да се монтира в съоръжението
така, че редукторът да може да работи само, когато налягането в маслената помпа
се повишава. При това е разрешено кратковременно свързване във фазата на
тръгване (максимум 10 сек.).
Електрическото свързване и оценката на сигнала за включване се извършва от
клиента.

4.15 Температурен сензор /PT100
За измерване на температурата на редукторното масло може да се използва
температурният сензор PT100.
Температурният сензор е разположен в масления резервоар на редуктора. Точното
положение зависи от изпълнението на редуктора и положението на вала.

4.16 Ключ за температурата /NTB
За контрол на температурата на редукторното масло на разположение е ключ за
температурата с фиксирани температури за включване от 70 °C, 80 °C, 90 °C или
100 °C.
Обикновено ключът за температрурата се използва за следните функции:
• Предварителна аларма при 70 °C или 80 °C,

• спиране на главния мотор на редуктора при 90 °C или 100 °C.

За да се гарантира голяма дълготрайност и продължителна функция при всички
условия, се препоръчва в токовия кръг да се използва реле вместо директно
свързване чрез ключа за температурата.
Ключът за температурата е разположен в масления резервоар на редуктора.
Точното положение зависи от изпълнението на редуктора и положението на вала.

4.17 Ключ за температурата /TSK
Ключът за температурата TSK се използва заедно с маслозахранващи инсталации
за циркулационно охлаждане. Той е изпълнен с две фиксирани степени на
включване от 40 °C и 90 °C за управление и контрол на функцията на инсталацията.
Ключът за температурата е включен в свързването на маслозахранващата
инсталация по следния начин
• Включване на охладителната система, щом температурата на маслото достигне

40 °C

• Предупредителен сигнал или спиране на редуктора, щом температурата на
маслото надхвърли 90 °C (обикновено е признак за неправилна функция на
маслозахранващата система)

За да се гарантира голяма дълготрайност и продължителна функция при всички
условия, се препоръчва в токовия кръг да се използва реле вместо директно
свързване чрез ключа за температурата.
Ключът за температурата е разположен в масления резервоар на редуктора.
Точното положение зависи от изпълнението на редуктора и положението на вала.

P
i

f
kVA

Hz

n
4Опции конструкции и допълнителни изпълнения
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5 Инсталация / Монтаж
5.1 Необходими инструменти / помощни средства

В обема на доставката не са включени:
• Комплект гаечни ключове

• Тригонометричен ключ 

• Приспособление за навиване

• евентуално елементи за изравняване (шайби, разделителни пръстени)

• Крепежен материал за елементите на задвижването/отвеждането

• Смазка например NOCO®-Fluid от SEW → без редукторите с кух вал

• За редуктори с кух вал → помощно средство за монтаж / демонтаж върху
машинния вал

• Крепежни части за фундамента на редуктора

5.2 Моменти на стягане

Болт / гайка
Въртящ момент на притягане 

Клас здравина 8.8
[Nm]

М6 11
M8 25
M10 48
M12 86
М16 210
М20 410
М24 710
M30 1450
M36 2500
M42 4000
M48 6000
M56 9600

УКАЗАНИЕ

При монтажа болтовете не бива да се смазват.
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5.3 Закрепване на редуктора
В следващата таблица са показани големините на резбите и моментите на затягане
за закрепване на краката при отделните големини редуктори.

Размер Болт / гайка
Въртящ момент на притягане 

Клас здравина 8.8
[Nm]

180-190 M36 2500
200-230 M42 4000
240-280 M48 6000
290-320 M56 9600

УКАЗАНИЕ

При монтажа болтовете не бива да се смазват.

5.4 Допуски
5.4.1 Краища на вала

Допуск на диаметъра по DIN 748:
Ø ≤ 50 mm → ISO k6
Ø > 50 mm → ISO m6

Отвор за центриране по DIN 332, част 2 (форма D..):
Ø > 16...21 mm → M6 Ø > 50..0,85 mm → M20
Ø > 21..0,24 mm → M8 Ø > 85..0,130 mm → M24
Ø > 24..0,30 mm → M10 Ø > 130..0,225 mm1) → M30
Ø > 30..0,38 mm → M12 Ø > 225..0,320 mm → M36
Ø > 38..0,50 mm → M16 Ø > 320..0,500 mm → M42
1) Размери не по DIN 332, дълбочината на резбата, включително защитното

зенкероване е поне два пъти колкото номиналния диаметър на резбата

Призматични шпонки по DIN 6885 (висока форма)

5.4.2 Кух вал

Допуск на радиуса:
Ø → ISO H7 при кухи валове за горещо пресовани стягащи шайби
Ø → ISO H8 при кухи валове с канал на призматична шпонка

5.4.3 Монтажен фланец

Допуск на ръба за центриране: ISO f7

5Инсталация / Монтаж
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5.5 Инстуркции за инсталация / монтаж

ВНИМАНИЕ!

При неправилна инсталация и монтаж редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Осигурете
задвижващия агрегат срещу нежелателно включване.

• На табелката на производителя са посочени основните технически данни.
Допълнителните важни за експлоатацията данни са изброени в чертежите,
потвърждението на поръчката или евентуално в специфичната за поръчката
документация.

• Не можете да променяте редуктора и всички монтирани на него части, без да
сте се консултирали със SEW-EURODRIVE.

• Обезопасете срещу контакт въртящите се части на задвижването като
съединители, зъбни колела или задвижващи ремъци с помощта на съответните
защитни приспособления.

• Можете да инсталирате / монтирате редуктора само в посочената конструктивна
форма върху равна, поглъщаща вибрациите и устойчива на усуквания основа.
При това не създавайте напрежение между краката на корпуса и монтажния
фланец!

• Внимавайте болтовете за контрол и изпускане на маслото и вентилите за
обезвъздушаване да са свободно достъпни!

• При опасност от електрохимическа корозия използвайте пластмасови вложки
между редуктора и работната машина (свързване на различни метали като
например чугун / стомана)! Поставете подложни шайби от пластмаса и на
болтовете. Винаги заземявайте корпуса на редуктора.

• Свързването на монтажни редуктори с мотори и адаптери може да се извършва
само от оторизирани лица. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE!

• Не извършвайте заваръчни работи в цялото задвижване. Не използвайте
задвижванията като точка на масата за заваръчни работи. Зацепващите се части
и лагери могат да бъдат разрушени в резултат на заваряване.

• При инсталиране на открито не се допуска директна слънчева светлина. Трябва
да се предвидят съответните защитни приспособления, като например капаци,
стрехи и др.! Избягвайте натрупването на топлина. Ползвателят трябва да
гарантира, че чужди тела няма да нарушават функцията на редуктора (например
падащи предмети или засипване).

• Защитете редуктора от директно проникване на студен въздух. Кондензацията
може да пречини увеличаване на водата в маслото.

• За употреба във влажни помещения или на открито задвижванията се доставят
боядисани с подходяща боя. Поправяйте евентуално повредените места на
боята (например на обезвъздушаващия клапан).

• Не бива да променяте наличните тръби.

• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!

5 Инсталация / Монтаж
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5.6 Подготвителни дейности
Проверете, дали е изпълнено следното:
• Данните върху табелката на производителя на мотора съвпадат с напрежението

в мрежата.

• Задвижването не е повредено при транспортирането и съхранението.

• Температура на окръжаващата среда според техническата документация,
фабричната табелка и таблицата за смазочните материали в глава "Смазочни
материали" (виж страница стр. 159).

• Не допускайте в окръжаващата среда опасни масла, киселини, газове, пари,
излъчвания и др.

• Трябва основно да освободите отвеждащите валове и повърхностите на
фланците от антикорозионни средства, замърсявания или подобни.
Използвайте разтворители, които се предлагат в търговската мрежа. Не
допускайте разтворителите да попадат върху уплътняващите краища на
уплътняващите  пръстени за валовете, за да не се повреди материалът!

5.6.1 Дългосрочно съхранение

Обърнете внимание: При съхранение ≥ 1 година трайността на употреба на греста
на лагерите намалява (важи само при лагери, които се смазват с грес).
Заменете приложения филтър за обезвъздушаване със заключващ болт.

5.7 Инсталиране на редуктора
5.7.1 Фундамент

Условие за бърз и надежден монтаж на редукторите е изборът на правилен
фундамент и подробното планиране, което включва изготвянето на правилни
разрези на фундамента с всички необходими данни за конструкцията и размерите.
За да се избегнат вредни вибрации и трептения, при монтажа на редуктора върху
стоманена конструкция обърнете внимание най-вече на достатъчната стабилност.
Фундаментът трябва да е съобразен с теглото и въртящия момент, като отчита и
силите, които действат върху редуктора.
Стегнете крепежните болтове или гайки с предписания въртящ момент. Трябва да
се предвидят болтове и въртящи моменти на затягане съгласно глава "Закрепване
на редуктора" (виж страница стр. 65).

ВНИМАНИЕ!
При неправилен фундамент редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Фундаменът трябва да бъде разположен върху хоризонтална и равна основа;

при затягане на крепежните болтове редукторът не бива да е под опън.

5.7.2 Регулиране на оста на вала

ОПАСНОСТ!

Счупване на вала при неспазване на точността на регулиране на оста на вала.
Смърт или тежки наранявания.
• Изискванията към съединителите ще намерите в отделните ръководства за

експлоатация!

5Инсталация / Монтаж
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От точността на регулиране на осите на валовете една спрямо друга зависи в
значителна степен дълготрайността на валовете, лагерите и съединителите. 
Затова трябва винаги да се стремите към нулево отклонение. За целта от
специализираните ръководства за експлоатация трябва да се вземат например
изискванията към съединителите.

5.8 Наливане на масло 

ОПАСНОСТ!

Опасност от притискане поради нежелаелно тръгване на задвижването. 
Смърт или тежки наранявания.
• Преди започване на работите изключете мотора от напрежението.
• Осигурете мотора срещу нежелателно включване.

ВНИМАНИЕ!

При неправилно пълнене с масло редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• Пълнете редуктора, след като бъде монтиран в окончателно положение.

• Внимавайте при наливане маслото да е с температурата на окръжаващата
среда.

• При редуктори с външно захранване, например маслено-въздушно охлаждане,
направете изводите за пълнене на маслото.

• {0>Спазвайте допълнителните указания в следващите глави в зависимост от
вида на смазването.<}100{>Спазвайте допълнителните указания в следващите
глави в зависимост от вида на смазването.<0}

5.8.1 Редуктори със смазване чрез потапяне и смазване в баня без изравнителен съд за
маслото

Спазвайте следващите указания.
• Напълнете редуктора с вид и количество масло според фабричната табелка и

главата "Смяна на маслото" (виж страница стр. 150).

• Проверете нивото на маслото през прозорчето за нивото на маслото, с пръчица
за измерване на нивото на маслото или през прозорчето за маслото,
допълнителна информация ще намерите в главата "Проверка на нивото на
маслото" (виж страница стр. 148).

5 Инсталация / Монтаж
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5.8.2 Редуктори със смазване в баня и изравнителен съд за маслото

ВНИМАНИЕ!
Недостатъчното напълване с масло може да предизвика повреда на
разположенитe горе на редуктора лагери поради недостатъчно смазване.
Възможни материални щети!
• Наливайте много внимателно масло в редукторите с изравнителен съд за

маслото.

УКАЗАНИЕ
Преди пълнене проверете, дали обезвъздущаващите тръбопроводи [4] между
лагерите и изравнителния съд за маслото са свободни.
Само така се гарантира безупречно обезвъздушаване на лагерите.

При пълнене спазвайте следния начин на действие:

1529626379

[2/3]

[4]

[1] [1]

[2]

[5]

[4]

[7]

[6]

[1] Заключващ болт [4] Обезвъздушаващ тръбопровод [7] T-образен
детайл

[2] Отгвор за наливане на масло [5] Изравнителен съд за маслото
[3] Линия за измерване на

маслото
[6] Заключващ болт T-образен детайл

1. Отворете всички гореразположени заключващи болтове [1] на редуктора. При
някои изпълнения вентилационният тръбопровод [4] е снабден с T-образен
детайл [7]. В такъв случай отворете допълнително заключващия болт [6] на T-
образния детайл [7].

2. Вида и количеството масло ще намерите върху фабричната табелка.

5Инсталация / Монтаж
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3. Налейте маслото през отвора за наливане на масло [2] или през един от отворите
на заключващите болтове [1]. При пълнене през отвора за наливане на масло
[2] внимавайте нивото на маслото по време на целия процес на пълнене да
остава под извода за вентилационния тръбопровод [4] на изравнителния
резервоар за маслото [5], за да не го запушва!

4. Ако по време на пълненето маслото достигне отворите на заключващите болтове
[1], завийте съответния заключващ болт отново в корпуса. По такъв начин ще
избегнете максимално проникването на въздух в корпуса.

5. При изпълнения с T-образен детайл [7] във вентилационния тръбопровод [4]
наливайте масло, докато то започне да излиза от T-образния детайл [7]. Тогава
редукторът е напълнен. Затворете отново заключващите болтове [6] на T-
образния детайл [7].

6. Проверете нивото на маслото с пръчицата за измерване на нивото на маслото [3].

7. Поради останалия в редуктора въздух е възможно нивото на маслото след
напълването да спадне отново. Затова през първите работни часове редовно
проверявайте нивото на маслото да не спада. Проверявайте нивото на маслото,
когато редукторът се охлади до температурата на окръжаващата среда. 

5 Инсталация / Монтаж
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5.8.3 Редуктори със смазване под налягане

Спазвайте следващите указания.
• Напълнете редуктора с вид и количество масло според фабричната табелка и

главата "Смяна на маслото" (виж страница стр. 150).

• Проверете нивото на маслото през прозорчето за нивото на маслото, с пръчица
за измерване на нивото на маслото или през прозорчето за маслото,
допълнителна информация ще намерите в главата "Проверка на нивото на
маслото" (виж страница стр. 148).

• При монтаж на помпата над нивото на маслото има опсаност помпата да не
засмуче и затова редукторът да не се смаже достатъчно. В такъв случай
напълнете помпата в края на вала с масло през заключващия болт [1]. Пълненето
на помпата трябва да стане непосредствено преди пуска.

[1]

9007199985208459

Свързване на
пневматичния
прекъсвач

Всички редуктори с пневматично смазване са оборудвани с пневматичен прекъсвач
за контрол на функцията. 
Пневматичният прекъсвач трябва да се свърже и да се монтира в съоръжението
така, че редукторът да може да работи само, когато налягането в маслената помпа
се повишава. При това е разрешено кратковременно свързване във фазата на
тръгване (максимум 10 сек.). Спазвайте главата "Пневматичен прекъсвач" (виж
страница стр. 136).

5Инсталация / Монтаж
Наливане на масло 
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5.9 Редуктор с плътен вал
5.9.1 Монтиране на задвижващи и отвеждащи елементи

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж лагерите, корпусът или валовете могат да се повредят. 
Възможни материални щети!
• Монтирайте елементи за задвижване и отвеждане само с приспособлението

за навиване. За точно поставяне използвайте намиращия се в края на вала
отвор за центриране с резба.

• В никакъв случай не надявайте ремъчните шайби, съединителите, зъбните
колелца и др. върху края на вала чрез удряне с чук. Възможните последици
са повреди на лагерите, корпуса и вала!

• При ремъчните шайби внимавайте за правилното обтягане на ремъка
съгласно данните от производителя.

Следващата фигура изобразява приспособление за навиване за монтаж на
съединители или главини върху краищата на валовете на предавателния
механизъм или двигателя. Евентуално можете да се откажете от аксиалния лагер
на приспособлението за навиване.

356867979

[1]
[2]

[3]

651876363

[4] [4]

X1 X1

FX1FX1

A B

[1] Валове A неблагоприятно
[2] Аксиален лагер B правилно
[3] Главина на съединител
[4] Главина

Избягване на недопустимо високи напречни сили: Монтирайте зъбни или верижни
колела съгласно фигура В.

УКАЗАНИЕ
Ще улесните монтажа, ако предварително намажете отвеждащия елемент със
смазка и / или го нагреете за кратко (до 80 ... 100 ˚C).

5 Инсталация / Монтаж
Редуктор с плътен вал

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

72



5.10 Съединители

УКАЗАНИЕ
Спазвайте ръководствата за експлоатация на съответните производители на
съединителите

5.10.1 Монтажни допуски

При монтажа на съединителите регулирайте съгласно данните на производителя
на съединителите. 
а) максимално и минимално разстояние
б) изместването по оста
в) ъгловото изместване

a) b) c)

211395595

5Инсталация / Монтаж
Съединители
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В следващата таблица са показани различни методи за измерване на отделните
допуски.

Средство за
измерване

Ъгловото изместване Изместване по оста

Шублер

a1

a2

a

D
a

Начинът на измерване дава точен резултат, само
когато бъде отстранено отклонението на челните
повърхности на съединителя чрез завъртане на двете
половини на съединителя на 180° и след това бъде
изчислена средната стойност на разликата (a1– a2).

b

f2 f1

На фигурата е показано измерването на изместването по оста
с подравняваща линия. Допустимите стойности на
изместването по оста по правило са толкова малки, че е
препоръчително да се работи с часовник за фино измерване.
Ако половината на съединителя се завърти заедно с
часовника за фино измерване и отклоненията при
измерването се разделят на две, отклонението, което отчита
часовникът за фино измерване показва изместването (размер
"b"), което съдържа измесването по оста на другата половина
на съединителя.

Часовник за
фино
измерване

a1

a2

a

D
a

f2 f1

Условието при този начин на измерване е лагерите
на вала да нямат биене по оста, докато валът се
върти. Ако това условие не е изпълнено, биенето по
оста между челните повърхности на половините на
съединителя трябва да бъде отстранено.
Алтернативно могат да се използват два часовника
за фино измерване на срещулежащите страни на
съединителя (за изчисляване на разликата на
измервателните часовници при въртене на
съединителя).

b

f2 f1

На фигурата е показано измерването на изместването по оста
с по-точен метод на измерване, както е описано по-горе.
Половините на съединителя се въртят заедно, без острието
на измервателния часовник да се плъзга върху измерваната
повръхност. Чрез разделяне на показаното от измервателния
часовник отклонение на две се получава изместването по
оста (размер "b").

5 Инсталация / Монтаж
Съединители
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5.10.2 Съединител ROTEX

Еластичният съединител ROTEX без поддръжка може да регулира напречните и
надлъжните, както и ъгловите измествания. Внимателното и точно регулиране на
валовете гарантира голяма дълготрайност на съединителя.

Монтажни
размери на
съединителя
ROTEX

358469515

s s

G

E

Ø
d H

Размер на
съединителя

Монтажни размери Фиксиращ болт
Е

[mm]
s

[mm]
Ø dH
[mm]

G Въртящ момент на
притягане

[Nm]
14 13 1.5 10 M4 2.4
19 16 2 18 M5 4.8
24 18 2 27 M5 4.8
28 20 2.5 30 М6 8.3
38 24 3 38 M8 20
42 26 3 46 M8 20
48 28 3.5 51 M8 20
55 30 4 60 M10 40
65 35 4.5 68 M10 40
75 40 5 80 M10 40
90 45 5.5 100 M12 69
100 50 6 113 M12 69
110 55 6.5 127 М16 195
125 60 7 147 М16 195
140 65 7.5 165 М20 201
160 75 9 190 М20 201
180 85 10.5 220 М20 201

УКАЗАНИЕ
При монтажа внимавайте за размера на отстоянието "E", за да гарантирате
играенето на съединителя по оста.

5Инсталация / Монтаж
Съединители
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5.10.3 Съединител Nor-Mex, тип E и G

Съединителите Nor-Mex тип E и G без поддръжка са еластични навъртене
съединители, които могат да реигулират осеви, ъглови и радиални измествания.
При съединителя Nor-Mex тип G е възможно регулиране на еластичния междинен
пръстен без изместване на вала.
При монтажа на половините на съединителя гарантирайте, че препоръчителното
играене (размер S2 при тип G, размер S1 при тип E), съответно общата дължина
(размер LG при тип G и размер LE при тип E) съгласно следващите таблици са
спазени. Точното регулиране на съединителя гарантира голяма дълготрайност.

Монтажни
размери на
съединителя Nor-
Mex E

IE IE

LE

S1 

898339339

Nor-Mex Е
Размер на

съединителя

Монтажни размери
lE

[mm]
LE

[mm]
S1

[mm]
Тегло
[kg]

67 30 62.5 2.5± 0.5 0.93
82 40 83 3± 1 1.76
97 50 103 3± 1 3.46
112 60 123.5 3.5± 1 5
128 70 143.5 3.5± 1 7.9
148 80 163.5 3.5± 1.5 12.3
168 90 183.5 3.5± 1.5 18.4
194 100 203.5 3.5± 1.5 26.3
214 110 224 4± 2 35.7
240 120 244 4± 2 46.7
265 140 285.5 5.5± 2.5 66.3
295 150 308 8± 2.5 84.8
330 160 328 8± 2.5 121.3
370 180 368 8± 2.5 169.5
415 200 408 8± 2.5 237
480 220 448 8± 2.5 320
575 240 488 8± 2.5 457

5 Инсталация / Монтаж
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Инструкции за
монтаж,
монтажни
размери на
съединителя Nor-
Mex G

IE IG

LG

S2

898331659

Nor-Mex G
Размер на

съединителя

Монтажни размери
lE

[mm]
lG

[mm]
LG

[mm]
 S2

[mm]
Тегло
[kg]

82 40 40 92 12±1 1.85
97 50 49 113 14±1 3.8
112 60 58 133 15±1 5
128 70 68 154 16±1 7.9
148 80 78 176 18±1 12.3
168 90 87 198 21±1.5 18.3
194 100 97 221 24±1.5 26.7
214 110 107 243 26±2 35.5
240 120 117 267 30±2 45.6
265 140 137 310 33±2.5 65.7
295 150 147 334 37±2.5 83.9
330 160 156 356 40±2.5 125.5
370 180 176 399 43±2.5 177.2
415 200 196 441 45±2.5 249.2
480 220 220 485 45±2.5 352.9
575 240 240 525 45±2.5 517.2

5Инсталация / Монтаж
Съединители
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5.10.4 Фланцеви съединители с цилиндрично свързване чрез пресоване /FC

Фланцевите съединители [1] са неподвижни съединители за свързване на 2 вала
[2]. 
Те са подходящи за работа в две посоки на въртене, но не могат да компенсират
разместването на валовете. 
Въртящият момент между вала и съединителя се предава от цилиндрична
напречна пресована връзка, двете половини на съединителя се завиват една с
друга чрез фланците си. За хидравличен демонтаж на пресованата връзка
съединителите са снабдени с няколко демонтажни отвора [3].

[2] [2][1][3]

9007200206609291

5 Инсталация / Монтаж
Съединители
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Размери на
машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително
зададените размери от SEW.

1658359563

ø D35 ø D36 ø D37 FA K15 L DIN 332 D.M.. DIN 509 
X..R180 FC530 175h9 175v6 180 3 14 253 M30 E2.5x0.4
X..R190 FC530 175h9 175v6 180 3 14 253 M30 E2.5x0.4
X..R200 FC600 195h9 195v6 200 3 14 283 M30 E2.5x0.4
X..R210 FC600 195h9 195v6 200 3 14 283 M30 E2.5x0.4
X..R220 FC655 235h9 235v6 240 3 14 298 M36 E2.5x0.4
X..R230 FC655 235h9 235v6 240 3 14 298 M36 E2.5x0.4
X..R240 FC775 275h9 275v6 280 4 14 318 M36 E2.5x0.4
X..R250 FC775 275h9 275v6 280 4 14 318 M36 E2.5x0.4
X..R260 FC775 275h9 275v6 280 4 14 318 M36 E2.5x0.4
X..R270 FC815 295h9 295v6 300 4 19 343 M36 E2.5x0.4
X..R280 FC815 295h9 295v6 300 4 19 343 M36 E2.5x0.4
X..R290 FC870 315h9 315v6 320 4 19 373 M36 E2.5x0.4
X..R300 FC870 315h9 315v6 320 4 19 373 M36 E2.5x0.4
X..R310 FC950 355h9 355v6 360 4 19 413 M42 E2.5x0.4
X..R320 FC950 355h9 355v6 360 4 19 413 M42 E2.5x0.4

Монтаж на
съединителя
върху вала

1. Почистете вала и отвора на фланцевия съединител вниматлно и ги почистете
от греста. Отворите за демонтаж на съединителя също трябва да бъдат
почистени от замърсявания.

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж съединителят може да бъде повреден.
Възможни материални щети!
• Внимавайте валът и отворът непременно да са почистени от греста, за да се

гарантира безупречна функция на пресовото свързване. Затова при монтажа
в никакъв случай не използвайте монтажни пасти.

5Инсталация / Монтаж
Съединители
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2. Нагрейте фланцевия съединител до температура за съединяване от 230 °C, ако
в поръчката не е посочена специална температура за съединяване. 

1153862283

ВНИМАНИЕ!
Необходимото играене при монтажа се постига само чрез нагряване на
съединителя. 
Внимание, опасност от изгаряне по време на целия процес на монтаж!
• Осигурете нагорещените части срещу допир по невнимание!

ВНИМАНИЕ!
Поради излъчващата се топлина от фланцевия съединител могат да се
повредят съседните елементи.
Възможни материални щети!
• Защитете съседните елементи (например уплътняващите пръстени на вала)

с подходящи екрани за защита от топлина.

3. Монтирайте фланцевия съединител върху вала бързо до ограничителя на
рамото на вала. 

1153865867

УКАЗАНИЕ
• Подгответе внимателно монтажните инструменти и протичането на монтажа,

за да може съединителят бързо да се надене върху вала. По време на
охлаждането съединителят върху вала трябва да бъде обезопасен.

• След охлаждане на съединителя напълнете демонтажните отвори с чисто
минерално масло с клас вискозитет ISO-VG 150 и ги затворете с доставените
заключващи болтове.

5 Инсталация / Монтаж
Съединители
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Монтаж на
фланцевата
връзка

ВНИМАНИЕ!

При неправилен монтаж съединителят може да бъде повреден.
Възможни материални щети!
• При монтажа имайте предвид, че фланцевият съединител не може да

компенсира разместванията на вала.

1. Почистете фланцевите повърхности [1] на половините на съединителя [2].

[1]
[2]

992697355

2. Насочете контурите на отворите на двете половини на съединителя [2] едни към
други и съединете фланцевия съединител. 

[2]

992700555

5Инсталация / Монтаж
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3. Монтирайте болтовете [3] и ги затегнете с въртящите моменти за затягане на
кръст според следващата таблица.

1

2 12
7

11

3

10

5
916

8

15

4

14

6
13

1

9 8
7

6

5

4

3
216

15

14

13

12

11
10

[3]

992703755

Размер Размер на болтовете
Въртящ момент на притягане

Клас здравина 10,9
 [Nm]

180-190 M36 3500
200-230 M42 5600
240-280 M48 8500
290-320 M56 13600

УКАЗАНИЕ

При монтажа болтовете [3] не бива да се смазват.

5 Инсталация / Монтаж
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Демонтаж на съединителя от вала

Указания

ВНИМАНИЕ!
Опасност от притискане и премазване поради неправилен монтаж на тежките
части.
Опасност от нараняване!
• Демонтирайте правилно фланцевия съединител. 
• Спазвайте следните указания за демонтаж.

За демонтаж на съединителя [1] пресовото съединение първо трябва да се разшири
хидравлично и след това остатъчната задържаща сила да се преодолее с изтеглящо
приспособление [2]. На следващата фигура е показана примерната конструкция на
хидравличното изтеглящо приспособление.

[2]

[1]

1071755147

За демонтаж на всеки демонтажен отвор се използва по една маслена помпа. 
Данните, необходими за оразмеряване на изтеглящото приспособление, са дадени
в следващата таблица.

Размер
Необходимо налягане на

маслото за демонтаж
[bar]

Брой на демонтажните
отвори/брой на

необходимите маслени
помпи

Необходима сила по
оста на изтеглящото

приспособление 
[kN]

180-190

1600 3

220
200-210 280
220-230 360
240-260 420
270-280 490
290-300 550
310-320 670

5Инсталация / Монтаж
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Начин на
действие

1. Развийте болтовете [1] и разединете фланцевия съединител. След това махнете
заключващите болтове [2] на демонтажните отвори. 

[1]

[2]

1105822859

УКАЗАНИЕ
Подгответе внимателно монтажните инструменти и протичането на монтажа, за
да може фланцевият съединител бързо да се изтегли от вала.

2. Свържете първата маслена помпа [3] с най-близкия до фланеца демонтажен
отвор [4] и го натоварете с налягане, докато на втория демонтажен отвор [5]
излезе масло. Според размера този отвор може да се намира също и челно на
фланцевата повърхност на съединителя.

[3]

[5]

[4]

[4]

1000632331

УКАЗАНИЕ
По време на демонтажа непременно спазвайте инструкциите за безопасност на
производителите на хидравличните уреди.

5 Инсталация / Монтаж
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3. Свържете най-близката маслена помпа [6] с този отвор [5] и притиснете маслото,
докато от най-близкия демонтажен отвор [7] отново излезе масло.

[7]
[6]

[5]

1002542475

4. Повторете този процес, докато всички демонтажни отвори се свържат с маслена
помпа и бъдат поставени под налягане. На последния демонтажен отвор [7]
налягането трябва да се повишава, докато на двете челни страни на съединителя
[8] маслото излезе в пръстеновидна форма.

[8]

[7]

1002549387

УКАЗАНИЕ
• Монтажът може да се извърши също само с една маслена помпа. В този

случай отделните демонтажни отвори трябва да бъдат запечатани след
поставянето им под налягане. Чрез редовно повторно пресоване налягането в
системата може да се поддържа постоянно по време на целия демонтаж.

• Преди изтегляне на съединителя задръжте налягането около 30 минути, за да
може в пресовото съединение да се образува равномерен маслен филм.
През това време и по време на последващия демонтаж налягането на всички
отвори трябва да се задържи.

5Инсталация / Монтаж
Съединители

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
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5. Монтирайте изтеглящото приспособление [3]. Изтеглете съединителя от вала.
Тъй като след достигане на последния демонтажен отвор масленото налягане
се срива, необходимата сила за изтегляне на съединителя накрая значително
нараства.

[3]

[4]

1000624651

6. След демонтажа проверете състоянието на вала и отвора на съединителя.
Повредените части трябва да се сменят.

5 Инсталация / Монтаж
Съединители

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 
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5.11 Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
5.11.1 Общи указания

Материалът на машинния вал и призматичното шпонково съединение трябва да
бъдат оразмерени от клиента в съответствие с възникващите натоварвания.
Материалът на вала трява да има минимална граница на удължаване от 320 N/mm2 .
Трябва поне да се спазва дадената в листовката с размери (виж следващата
страница) дължина на призматичната шпонка. Ако се използва по-дълга
призматична шпонка, тя трябва да се разположи симетрично на кухия вал.
При непрекъснат машинен вал или действащи по оста сили SEW-EURODRIVE
препоръчва машинният вал да се изпълни с рамо. За да се предотврати
разхлабване на крепежния болт на машинния вал при реверсивна посока на
натоварване, той трябва да се фиксира с подходяща болтова връзка против
разхлабване. При нужда могат да се използват два ексцентърни крепежни болта.

5.11.2 Големини на резбата / въртящи моменти на затягане

SEW-EURODRIVE препоръчва следните големини резби и въртящи моменти на
затягане:

Препоръчителна големина на резбата

Размер
Избутващ се болт [8]1)

(резба в завършващата
пластина)

• Прът с резба [2]
• Гайка (DIN 934) [5]
• Крепежен болт [6] клас на

якост 8.8

Въртящ момент на затягане [Nm]
 Крепежен болт [6]
Клас здравина 8.8

X..A180-230 M36 M30 1450
X..A240-300 M42 M36 2500
X..A310-320 M48 M42 4600

1) виж на следващите страници

Въртящ момент на притягане

Размер
Големина на резбата за 
6 x крепежни болта [3]1)

Клас здравина 10,9

Монтаж / състояние при
експлоатация [Nm] Демонтаж [Nm]

X..A180-190 M10x30 48 ръчно поставяне
X..A200-230 M12x30 86 ръчно поставяне
X..A240-300 M16x40 210 ръчно поставяне
X..A310-320 M20x50 410 ръчно поставяне

1) виж на следващите страници

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
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серия X.. 

87



5.11.3 Размери на машинния вал

651643019

C1 ø D2 ø D14 ø D15 FA K1 K2 K3 L14 N OA Rmax S6 T2 T3 U2 U3 DIN 332
D.M..

X..A180 36 165H8 165h11 165js7 3 565 109 128 300 423 292 2 M36 174.4 174 40JS9 40h9 M301)

X..A190 36 165H8 165h11 165js7 3 565 109 128 300 423 292 2 M36 174.4 174 40JS9 40h9 M30
X..A200 36 180H8 180h11 180js7 3 620 130 149 320 460.5 319.5 2 M36 190.4 190 45JS9 45h9 M30
X..A210 36 190H8 190h11 190js7 3 620 130 149 320 460.5 319.5 2 M36 200.4 200 45JS9 45h9 M30
X..A220 36 210H8 210h11 210js7 3 686 133 152 370 518.5 352.5 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X..A230 36 210H8 210h11 210js7 3 686 133 152 370 518.5 352.5 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X..A240 45 230H8 230h11 230js7 3 778 147 170 370 562.5 400.5 2.5 M42 241.4 241 50JS9 50h9 M36
X..A250 45 240H8 240h11 240js7 3 778 147 170 370 562.5 400.5 2.5 M42 252.4 252 56JS9 50h9 M36
X..A260 45 240H8 240h11 240js7 3 851 143 166 450 639 437 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X..A270 45 275H8 275h11 275js7 4 877 158 181 450 652 450 5 M42 287.4 287 63JS9 63h9 M36
X..A280 45 275H8 275h11 275js7 4 877 158 181 500 677 450 5 M42 287.4 287 63JS9 63h9 M36
X..A290 45 290H8 290h11 290js7 4 961 160 183 500 719 492 5 M42 302.4 302 63JS9 63h9 M36
X..A300 45 290H8 290h11 290js7 4 961 160 183 500 719 492 5 M42 302.4 302 63JS9 63h9 M36
X..A310 55 320H8 320h11 320js7 4 1030 170 197 560 781.5 528.5 5 M48 334.4 334 70JS9 70h9 M42
X..A320 55 320H8 320h11 320js7 4 1030 170 197 560 781.5 528.5 5 M48 334.4 334 70JS9 70h9 M42

1) Размери не по DIN 332, дълбочината на резбата, включително защитното зенкероване е поне два пъти колкото
номиналния диаметър на резбата

5 Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
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5.11.4 Монтаж на редуктора върху машинния вал

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставка включва:

– Крепежни болтове [3] и завършваща пластина [4]
• В обема на доставката не са включени:

– Прът с резба [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ се болт [8]

1. Нанесете NOCO®-Fluid върху кухия вал [7] и върху края на машинния вал [1].

310347915

N
O

C
O

FLU
ID

®

N
O

C
O

FLU
ID

®

[1]

[7]

[1] Машинен вал [7] Кух вал

2. Монтирайте на кухия вал [7] завършващата пластина [4] с крепежните болтове
[3] и завийте пръта с резба [2] на машинния вал [1]. Спазвайте въртящите
моменти на затягане в главата "Големина на резбата /въртящи моменти на
затягане" (виж страница стр. 87)

310352011

[1]

[2]

[7]

[3]

[4]

[1] Машинен вал
[2] Прът с резба

[3] Крепежни болтове
[4] Завършваща пластина
[7] Кух вал

УКАЗАНИЕ
Ще улесните монтажа, ако преди това намажете пръта с резба и гайката със
смазка.

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
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3. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато краят на машинния вал [1] и
завършващата пластина [4] застанат едно върху друго.

310407307

[1]
[4] [5]

0mm

[1] Машинен вал
[4] Завършваща
пластина
[5] Гайка

4. Развийте гайката [5]. Свалете пръта с с резба [2].

310655244

[2]

[5]

[2] Прът с резба
[5] Гайка

5 Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
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5. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният трябва да се
фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабване.
Спазвайте въртящите моменти на затягане в главата "Големина на резбата /
въртящи моменти на затягане" (виж страница стр. 87)

310415883

[6]

[1]

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части. Освен това уплътняващата система на редуктора може да
се повреди от проникващите прах и замърсявания. 
Възможни човешки и материални щети!
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния и уплътняващ срещу

прах монтаж на защитния капак.

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
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5.11.5 Демонтаж на редуктора от машинния вал

ВНИМАНИЕ!
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части. 
Възможни материални щети!
• При демонтажа можете да се опрете само на кухия вал. Имайте предвид, че

опирането на други части на редуктора може да предизвика повреди.

1. Развийте крепежния болт [6].

310460043

[6]

[6] Крепежен болт

2. Махнете крепежните болтове [3] и свалете завършващата пластина [4].

310464523

[3]

[4]

[3] Крепежен болт
[4] Завършваща пластина

5 Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
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3. За защита на отвора за центриране завийте крепежния болт [6] в машинния вал
[1].

310470027

[1]
[6]

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

4. За демонтаж на редуктора монтирайте обърнатата завършваща пластина [4] с
крепежните болтове [3] отново на кухия вал [7]. Крепежните болтове [3] трябва
да се поставят ръчно.

310474123
[7]

[3]
[4]

[4] Завършваща пластина
[3] Крепежен болт
[7] Кух вал

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
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5. Завийте избутващия се болт [8] в завършващата пластина [4], за да демонтирате
редуктора от машинния вал [1].

УКАЗАНИЕ
Ще улесните демонтажа, ако преди това намажете избутващия болт и резбата
на завършващата пластина със смазка.

310478219

[1]

[8]
[4]

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[8] Избутващ болт

5 Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и съединение с призматична шпонка
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5.12 Редуктори с кух вал и горещо пресована стягаща шайба
5.12.1 Обща информация

Материалът на машинния вал трябва да се оразмери от клиента според
възникващите натоварвания. Материалът на вала трява да има минимална граница
на удължаване от 320 N/mm2 . 

5.12.2 Големини на резбата / въртящи моменти на затягане

SEW-EURODRIVE препоръчва следните големини резби и въртящи моменти на
затягане:

Препоръчителна големина на резбата

Размер
Избутващ се болт [8]1)

(резба в завършващата
пластина)

• Прът с резба [2]
• Гайка (DIN 934) [5]
• Крепежен болт [6] клас на

якост 8.8

Въртящ момент на затягане [Nm]
 Крепежен болт [6]
Клас здравина 8.8

X..H180-230 M36 M30 1450
X..H240-300 M42 M36 2500
X..H310-320 M48 M42 4600

1) виж на следващите страници

Въртящ момент на притягане

Размер
Големина на резбата за 
6 x крепежни болта [3]1)

Клас здравина 10,9

Монтаж / състояние при
експлоатация [Nm] Демонтаж [Nm]

X..H180-190 M10x30 48 ръчно поставяне
X..H200-230 M12x30 86 ръчно поставяне
X..H240-300 M16x40 210 ръчно поставяне
X..H310-320 M20x50 410 ръчно поставяне

1) виж на следващите страници

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и горещо пресована стягаща шайба
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5.12.3 Размери на машинния вал

651648779

C1 ø D5 ø D6 ø D17 ø D18 ø D19 ø D20 FA K4 K5 K6 MD OH R S6 DIN 332
D.M..

X..H180 36 165H7 166H9 165g6 165h11 166m6 180 3 672 -1 83 83 -1 400 292 4 M36 M301)

X..H190 36 165H7 166H9 165g6 165h11 166m6 180 3 672 -1 83 83 -1 400 292 4 M36 M30
X..H200 36 180H7 181H9 180g6 180h11 181m6 195 3 750 -1 101 83 -1 450.5 319.5 4 M36 M30
X..H210 36 190H7 191H9 190g6 190h11 191m6 205 3 753 -1 106 83 -1 453.5 319.5 4 M36 M30
X..H220 36 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 830 -1 118 108 -1 497.5 352.5 5 M36 M30
X..H230 36 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 830 -1 118 108 -1 497.5 352.5 5 M36 M30
X..H240 45 230H7 231H9 230g6 230h11 231m6 250 3 948 -1 140 108 -1 571.5 400.5 5 M42 M36
X..H250 45 240H7 241H9 240g6 240h11 241m6 260 3 948 -1 140 108 -1 571.5 400.5 5 M42 M36
X..H260 45 250H7 255H9 250g6 250h11 255m6 280 4 1021 -1 140 108 -1 608 437 5 M42 M36
X..H270 45 280H7 285H9 280g6 280h11 285m6 310 4 1056 -1 146 143 -1 630 450 5 M42 M36
X..H280 45 280H7 285H9 280g6 280h11 285m6 310 4 1056 -1 146 143 -1 630 450 5 M42 M36
X..H290 45 300H7 305H9 300g6 300h11 305m6 330 4 1147 -1 152 143 -1 679 492 5 M42 M36
X..H300 45 300H7 305H9 300g6 300h11 305m6 330 4 1147 -1 152 143 -1 679 492 5 M42 M36
X..H310 55 320H7 325H9 320g6 320h11 325m6 350 4 1241 -1 165 143 -1 740.5 528.5 5 M48 M42
X..H320 55 320H7 325H9 320g6 320h11 325m6 350 4 1241 -1 165 143 -1 740.5 528.5 5 M48 M42

1) Размери не по DIN 332, дълбочината на резбата, включително защитното зенкероване е поне два пъти колкото
номиналния диаметър на резбата

5 Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и горещо пресована стягаща шайба
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5.12.4 Монтаж на редуктора върху машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително
зададените размери от SEW → виж предходната страница.

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставка включва:

– Крепежни болтове [3] и завършваща пластина [4].
• В обема на доставката не са включени:

– Прът с резба [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8].

1. Преди монтажа на редуктора почистете кухия вал [7] и машинния вал [1] от
смазката и нанесете малко NOCO®-Fluid върху машинния вал [1] около втулката
[11].

356508044

[1]

[7] [1] [7]

[11]
N

O
C

O

FLU
ID

®

[1] Машинен вал
[7] Кух вал
[11] Втулка 

ВНИМАНИЕ!
NOCO®-FLUID никога не бива да се нанася директно върху буксата, тъй като
чрез поставянето на задвижващия вал пастата може да попадне в областта на
притискане на горещо пресованата стягаща шайба.
Възможни материални щети!
• Зоната на фиксиране на горещо пресованата стягайща гайка между

машинния вал [1] и кухия вал [7] трябва задължително да е почистена от
смазка! 

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и горещо пресована стягаща шайба
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2. Монтирайте на кухия вал [7] завършващата пластина [4] с крепежните болтове
[3] и завийте пръта с резба [2] на машинния вал [1]. Спазвайте въртящите
моменти на затягане в главата "Големина на резбата /въртящи моменти на
затягане" (виж страница стр. 95)

356508428

[1]

[2]

[7]

[3]

[4]

.

[1] Машинен вал
[2] Прът с резба
[3] Крепежни болтове

[4] Завършваща пластина
[7] Кух вал

3. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато краят на машинния вал [7] и
кухият вал [7] застанат един върху друг.

310501387

[7]
[5]

[1]

0mm

[1] Машинен вал
[5] Гайка

[7] Кух вал

4. Развийте гайката [5]. Свалете пръта с с резба [2].

310506251

[2]

[5]

[2] Прът с резба [5] Гайка
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5. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният трябва да се
фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабване.
Спазвайте въртящите моменти на затягане в главата "Големина на резбата /
въртящи моменти на затягане" (виж страница стр. 95)

310510731

[6]

[1]

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

.

6. Плъзнете горещо пресованата стягаща шайба [9], без да затягате, върху кухия
вал [7] и позиционирайте вътрешния пръстен на горещо пресованата стягаща
шайба [9b] до размера A.

ВНИМАНИЕ!
Затягането на стягащите болтове, без да е монтиран валът, може да предизвика
деформация на кухия вал.
Възможни материални щети!
• Затягайте стягащите болтове, само когато валът е монтиран. 

449699468

[9a]
[9b]

[9]

[7]

A

[7] Кух вал
[9] Горещо пресована
стягаща шайба

[9a] Конус (външен пръстен)
[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)

Размер A [mm] Размер A [mm]
XH180-190 37 XH270-280 49
XH200-210 38 XH290-300 49
XH220-230 39 XH310-320 60
XH240-260 48
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7. Затегнете стягащите болтове [10] на ръка и при това регулирайте конуса
(външния пръстен) [9a] успоредно на конусната втулка (вътрешен пръстен) [9b]
на горещо пресованата стягаща шайба. Затегнете стягащите болтове [10] един
след друг в посока на часовниковата стрелка (не на кръст) на по   ¼ оборота.
Стягащите болтове [10] не бива да се затягат на кръст.

УКАЗАНИЕ
При горещо пресовани стягащи шайби с конусна втулка (вътрешен пръстен) [9b]
с прорез затягайте стягащите болтове [10] наляво и надясно от прореза един
след друг, а останалите болтове равномерно разпределени на няколко степени.

[9a] [9b]
[10]

16

2

34

5

[9a] Конус (външен пръстен)
[9b] Конусна втулка (вътрешен
пръстен)

[10] Стягащи болтове
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8. Продължете да затягате стягащите болтове [10] равномерно на  ¼ оборота,
докато конусът (външен пръстен) [9a] и конусната втулка (вътрешен пръстен)
[9b] на челната повърхност от страна та на болтовете застанат на една линия,
както е показано на следващата фигура.

[9a]

[10]

S = 0

[L2]

[9b]

[10]

S > 0

[L1]

90°

16

2

34

5

[9a] Конус (външен пръстен)
[9b] Конусна втулка (вътрешен
пръстен)
[10] Стягащи болтове

[L1] Състояние в момента на доставка (предварително
монтиран)
[L2] готово монтиран (готов за експлоатация)

УКАЗАНИЕ
Ако конусът (външен пръстен) и конусната втулка (вътрешен пръстен) не искат
да се монтират на една линия на челната повърхност откъм болтовете,
демонтирайте горещо пресованата стягаща шайба повторно и я почистете/
смажете внимателно според следващата глава.

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части. Освен това уплътняващата система на редуктора може да
се повреди от проникващите прах и замърсявания. 
Възможни човешки и материални щети!
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния и уплътняващ срещу

прах монтаж на защитния капак.
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5.12.5 Демонтаж на редуктора от машинния вал

ВНИМАНИЕ!
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части. 
Възможни материални щети!
• При демонтажа можете да се опрете само на кухия вал. Имайте предвид, че

опирането на други части на редуктора може да предизвика повреди.
• Демонтирайте правилно горещо пресованата стягаща шайба. Никога не

развивайте стягащите болтове напълно, тъй като в противен случай горещо
пресованата стягаща шайба може да отхвръкне и да се стигне до злополуки!

• Не бива да разменяте едни с други горещо пресованите стягащи шайби на
няколко редуктора и техните единични части.

1. Развийте стягащите болтове [10] един след друг на 1/4 оборота, така че да се
избегне прегъване на свързващата повърхност.

419020555

[9a]
[10]

[9b]

[10]

[9a] Конус (външен пръстен)
[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)
[10] Стягащи болтове

УКАЗАНИЕ
Ако конусът (външен пръстен) [9a] и конусната втулка (вътрешен пръстен) [9b]
не се развият сами:
Вземете необходимия брой стягащи болтове и ги завъртете равномерно в
демонтажните отвори. Затегнете стягащите болтове на няколко пъти, докато
конусната втулка се отдели от конусния пръстен.
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2. Изтеглете горещо пресованата стягаща шайба от кухия вал. Демонтирайте
редуктора от машинния вал, както е описано в главата "Демонтаж на редуктора
от машнния вал" (виж страница стр. 92).

Почистване и
смазване на
горещо
пресованата
стягаща шайба

Преди повторния монтаж трябва да почистите и смажете горещо пресованата
стягаща шайба.

УКАЗАНИЕ
• За да гарантирате безупречна функция на горещо пресованата стягаща

шайба, трябва внимателно да направите следните работни стъпки. Можете
да използвате само продуккти, подобни на дадения смазочен материал.

• Ако конусните повърхности на горещо пресованата стягаща шайба са
повредени, те не бива повече да се използват и трябва да бъдат сменени.

[9a]
[10]

1526385163

[9a] Конус (външен пръстен)
[10] Стягащи болтове

1. След демонтажа почистете горещо пресованата стягаща шайба основно от
замърсяванията и остатъците залепнали смазочни материали.

2. Смажете стягащите болтове [10] на резбата и под главата с паста, съдържаща
MoS2, например "gleitmo 100" на FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).

3. Нанесете също върху конусната повърхност на конуса (външен пръстен) [9a]
равномерно тънък слой паста, съдържаща MoS2, например "gleitmo 100" на
FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).
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5.13 Редуктори с кух вал и многоклинови зъбни колела
5.13.1 Обща информация

Материалът на машинния вал трябва да се оразмери от клиента според
възникващите натоварвания. Материалът на вала трява да има минимална граница
на удължаване от 320 N/mm2 . 

5.13.2 Големини на резбата / въртящи моменти на затягане

SEW-EURODRIVE препоръчва следните големини резби и въртящи моменти на
затягане:

Препоръчителна големина на резбата

Размер
Избутващ се болт [8]1)

(резба в завършващата
пластина)

• Прът с резба [2]
• Гайка (DIN 934) [5]
• Крепежен болт [6] клас на

якост 8.8

Въртящ момент на затягане [Nm]
 Крепежен болт [6]
Клас здравина 8.8

X..V180-230 M36 M30 1450
X..V240-300 M42 M36 2500
X..V310-320 M48 M42 4600

1) виж на следващите страници

Въртящ момент на притягане

Размер
Големина на резбата за 
6 x крепежни болта [3]1)

Клас здравина 10,9

Монтаж / състояние при
експлоатация [Nm] Демонтаж [Nm]

X..V180-190 M10x30 48 ръчно поставяне
X..V200-230 M12x30 86 ръчно поставяне
X..V240-300 M16x40 210 ръчно поставяне
X..V310-320 M20x50 410 ръчно поставяне

1) виж на следващите страници
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5.13.3 Размери на машинния вал

763095435

FA

K7

K9

30°
DIN5480 
     W..

DIN332 
  D.M..

K8

C1

45
°

S
6

D
25

D
29

D
28

OVOV

D
27

DIN5480 
     N..

D
26

R

C1 øD25 øD26 øD27 øD28 øD29 Dm FA K7 K8 K9 Me OV R S6 DIN
332 DIN 5480 

180 36 166H9 159h10 158 166m6 180 10 5 564 -1 166 83 -1 170.009                         -0.152
-0.086

292 4 M36 M30 W 160x5x30x30x8f
N 160x5x30x30x9H

190 36 166H9 159h10 158 166m6 180 10 5 564 -1 166 83 -1 170.009                         -0.152
-0.086

292 4 M36 M30 W 160x5x30x30x8f
N 160x5x30x30x9H

200 36 191H9 179h10 178 191m6 205 10 5 619 -1 176 83 -1 190.090                        -0.155
-0.087

319.5 4 M36 M30 W 180x5x30x34x8f
N 180x5x30x34x9H

210 36 191H9 179h10 178 191m6 205 10 5 619 -1 176 83 -1 190.090                        -0.155
-0.087

319.5 4 M36 M30 W 180x5x30x34x8f
N 180x5x30x34x9H

220 36 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 685 -1 201 108 -1
210.158                   

-0.157
-0.088

352.5 5 M36 M30 W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H

230 36 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 685 -1 201 108 -1
210.158                   

-0.157
-0.088

352.5 5 M36 M30 W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H

240 45 231H9 219h10 218 231m6 250 10 5 777 -1 216 108 -1 230.215                   -0.179
-0.102

400.5 5 M42 M36 W 220x5x30x42x8f
N 220x5x30x42x9H

250 45 241H9 219h10 218 241m6 260 10 5 777 -1 216 108 -1 230.215                   -0.179
-0.102

400.5 5 M42 M36 W 220x5x30x42x8f
N 220x5x30x42x9H

260 45 255H9 239h10 238 255m6 275 10 5 850 -1 216 108 -1 250.264                   -0.180
-0.102

437 5 M42 M36 W 240x5x30x46x8f
N 240x5x30x46x9H

270 45 285H9 258.4h10 258 285m6 305 16 8 876 -1 248 143 -1 276.230              -0.177
-0.101

450 5 M42 M36 W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H

280 45 285H9 258.4h10 258 285m6 305 16 8 876 -1 248 143 -1 276.230              -0.177
-0.101

450 5 M42 M36 W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H

290 45 305H9 278.4h10 278 305m6 325 16 8 960 -1 268 143 -1 297.014              -0.184
-0.105

492 5 M42 M36 W 280x8x30x34x8f
N 280x8x30x34x9H

300 45 305H9 278.4h10 278 305m6 325 16 8 960 -1 268 143 -1 297.014              -0.184
-0.105

492 5 M42 M36 W 280x8x30x34x8f
N 280x8x30x34x9H

310 55 325H9 298.4h10 298 325m6 345 16 8 1029 -1 318 143 -1 316.655              -0.180
-0.102

528.5 5 M48 M42 W 300x8x30x36x8f
N 300x8x30x36x9H

320 55 325H9 298.4h10 298 325m6 345 16 8 1029 -1 318 143 -1 316.655              -0.180
-0.102

528.5 5 M48 M42 W 300x8x30x36x8f
N 300x8x30x36x9H
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5.13.4 Монтаж на редуктора върху машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително
зададените размери от SEW → виж предходната страница.

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставка включва:

– Крепежни болтове [3] и завършваща пластина [4].
• В обема на доставката не са включени:

– Прът с резба [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8].

1. Нанесете още малко NOCO®-Fluid върху машинния вал [1] около втулката [11]
и многоклиновите зъбни колела.

[1]

[11]

N
O

C
O

FLU
ID

®

N
O

C
O

FLU
ID

®

771686923

[1] Машинен вал
[11] Втулка 
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2. Наденете редуктора върху машинния вал. При това многоклиновите зъбни
колела на кухия и машинен вал трябва да се зацепят едно в друго. 
Монтирайте на кухия вал [7] завършващата пластина [4] с крепежните болтове
[3] и завийте пръта с резба [2] на машинния вал [1]. Спазвайте въртящите
моменти на затягане в главата "Големина на резбата /въртящи моменти на
затягане" (виж страница стр. 104)

[1]

[3]

[4]

[2]

[7][1]

771692555

[1] Машинен вал
[2] Прът с резба
[3] Крепежни болтове
[4] Завършваща пластина
[7] Кух вал

3. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато краят на машинния вал [7] и
кухият вал [7] застанат един върху друг.

[5]

0mm

[1]

[7]

771696651

[1] Машинен вал
[5] Гайка
[7] Кух вал
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4. Развийте гайката [5]. Свалете пръта с с резба [2].

[5]

[2]

771752587

[2] Прът с резба
[5] Гайка

5. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният трябва да се
фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабване.
Спазвайте въртящите моменти на затягане в главата "Големина на резбата /
въртящи моменти на затягане" (виж страница стр. 104).

[6]

[1]

771756683

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

.

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части. Освен това уплътняващата система на редуктора може да
се повреди от проникващите прах и замърсявания. 
Възможни човешки и материални щети!
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния и уплътняващ срещу

прах монтаж на защитния капак.
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5.13.5 Демонтаж на редуктора от машинния вал

ВНИМАНИЕ!
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части. 
Възможни материални щети!
• При демонтажа можете да се опрете само на кухия вал. Имайте предвид, че

опирането на други части на редуктора може да предизвика повреди.

1. Развийте крепежния болт [6].

773031947

[6]

[6] Крепежен болт

2. Махнете крепежните болтове [3] и свалете завършващата пластина [4].

773036683

[3]

[4]

[3] Крепежен болт
[4] Завършваща пластина

5Инсталация / Монтаж
Редуктори с кух вал и многоклинови зъбни колела

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

109



3. За защита на отвора за центриране завийте крепежния болт [6] в машинния вал
[1].

823630091

[6][1]

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

4. За демонтаж на редуктора монтирайте обърнатата завършваща пластина [4] с
крепежните болтове [3] отново на кухия вал [7]. Крепежните болтове [3] трябва
да се поставят ръчно. 

823628427
[7]

[3]
[4]

[4] Завършваща пластина
[3] Крепежен болт
[7] Кух вал
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5. Завийте избутващия се болт [8] в завършващата пластина [4], за да демонтирате
редуктора от машинния вал [1].

УКАЗАНИЕ
Ще улесните демонтажа, ако преди това намажете избутващия болт и резбата
на завършващата пластина със смазка.

823631755
[8]

[4]

[1]

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[8] Избутващ болт

5Инсталация / Монтаж
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5.14 Динамометричен накрайник /Т

ВНИМАНИЕ!
Презатягането на динамометричния накрайник предизвиква принудителни сили
върху отвеждащия вал, които могат да повлияят отрицателно върху
дълготрайността на лагерите на отвеждащия вал.
Възможна материална щета!
• Не бива да напрягате динамометричния накрайник.

1. За да поддържате моментите на огъване на машинния вал възможно най-ниски,
монтирайте динамометричния накрайник винаги от страната на задвижваната
машина. Динамометричният накрайник може да бъде монтиран отгоре и отдолу
на редуктора.

359130891

2. Регулирайте редуктора в хоризонтално положение с помощта на болта с резба
и гайките. 

359126795

0°

1°
±1°

90
°
+5

°

    
    

-5°

[3]
[4]

[2]

[1]

[1]
[2]
[3]
[4]

Глава на вилката с болт
Болт с резба с гайки
Шарнирна глава
Пластина на вилката с болт
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ВНИМАНИЕ!
Внимавайте болтът с резба [2] да е равномерно завит в главата на вилката [1] и
шарнирната глава [3].
Възможна материална щета!
• Болтът с резба [2] трябва да е завит поне, колкото е диамътерът на резбата и

равномерно в главата на вилката [1] и шарнирната глава [3].

1154061707

[3]

[2]

[1]

Ø min. = Ø

[1]
[2]
[3]

Глава на вилката с болт
Болт с резба с гайки
Шарнирна глава

3. След регулирането затегнете гайките с въртящи моменти съгласно следващата
таблица. Фиксирайте ги с подходяща болтова връзка против разхлабване.

Размер Болт / гайка
Въртящ момент на притягане 

[Nm]
180-190 M36 200
200-230 M42 350
240-280 M48 500
290-320 M56 700

5Инсталация / Монтаж
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5.15 Моторен адаптер /MA
5.15.1 Максимално допустимо тегло на мотора

При монтирането на мотора на редуктора трябва да се проверят два критерия.
1. Максимално тегло на мотора в зависимост от изпълнението на редуктора и вида

на закрепването

2. Максимално тегло на мотора в зависимост от големината на моторния адаптер

УКАЗАНИЕ

Теглото на мотора не бива да надвишава никой от двата критерия.

1. Максимално тегло на мотора в зависимост от изпълнението на редуктора и вида на закрепването

УКАЗАНИЕ
Таблицата важи само за стационарни приложения. При мобилни приложения
(например задвижвания) се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

За всички таблици важи:
GM = тегло на мотора
GG = тегло на редуктора

Хоризонтален редуктор

Вид закрепване

Изпълнение на редуктора 
X.F.. X.K..

Изпълнение с крака X../ B GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1,75 GG

Изпълнение за пъхане X../ T GM ≤ 0,5 GG GM ≤ 1.5 GG

Изпълнение с фланец X../ F GM ≤ 0,5 GG GM ≤ 0,5 GG

Вертикален
редуктор

Вид закрепване

Изпълнение на редуктора 
X.F.. X.K..

M5/F3 M5/F4 M5/F3 M5/F4

Изпълнение с крака X../ B GM ≤ 2,0 GG GM ≤ 1,75 GG GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.5 GG

Изпълнение с фланец X../ F GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.25 GG GM ≤ 0,75 GG GM ≤ 0,75 GG

5 Инсталация / Монтаж
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2. Максимално тегло на мотора в зависимост от големината на моторния адаптер

Следните макс. натоварвания на моторния адаптер не бива да се надвишават.

356530827

X

GM

[1]

[2]

[1] Точка на тежестта на мотора
[2] Моторен адаптер
X = отстояние на точката на тежестта
GM = тегло на монтирания мотор

УКАЗАНИЕ
Таблицата важи само за стационарни приложения. При мобилни приложения
(например задвижвания) се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

Моторен адаптер GM X
IEC NEMA [kg] [mm]

100/112 182/184 60 190
132 213/215 110 230

160/180 254/286 220 310
200 324 280 340
225 326 400 420

225/280 364 - 405 820 480
315S-L 444 - 449 1450 680

315 2000 740
355 2500 740

Ако отстоянието на точката на тежестта X се увеличи, максимално разрешеното
тегло GM трябва да бъде линейно намалено. GM не може да се увеличи, аке се
намали отстоянието на точката на тежестта.

5Инсталация / Монтаж
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5.15.2 Монтаж на мотора на моторния адаптер

1. Почистете моторния вал и фланцевите повърхности на мотора и моторния
адаптер.

УКАЗАНИЕ
За избягване на ръжда по сглобките SEW препоръчва преди монтажа на
половината на съединителя върху моторния вал да се нанесе NOCO®-FLUID.

2. Наденете половините на съединителя върху моторния вал и ги позиционирайте.
При това вземете предвид данните в глава 5.10 и следващата фигура. Размерът
на съединителя и типът са отбелязани върху съединителя.

450994699

XM

E

XA

[1]

[1] Моторен адаптер XA = разстояние на съединителя от фланцевата повърхност на моторния адаптер
E = монтажен размер XA = разстояние на съединителя от фланцевата повърхност на мотора

→ XM = XA – E

3. Фиксирайте половината на съединителя с щифта с резба.

4. Монтирайте мотора на моторния адаптер; при това палците на съединителя
трябва да влязат един в друг.

5 Инсталация / Монтаж
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5.16 Задвижвания с клиновиден ремък /VBD
5.16.1 Максимално допустимо тегло на мотора

При избора на мотор вземете предвид разрешеното тегло на мотора, изпълнението
на редуктора и вида на закрепването на редуктора съгласно следващата таблица.
Таблицата важи само за стационарни приложения. При мобилни приложения
(например задвижвания) се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

Вид закрепване
Изпълнение на редуктора

X.F.. X.K..
Изпълнение с крака X../ B GM ≤ 1,75 GG GM ≤ 1,75 GG

Изпълнение за пъхане X../
T

GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.5 GG

За таблицата важи:
GM = тегло на мотора
GG = тегло на редуктора

5.16.2 Монтаж на задвижването с клиновиден ремък

1. Монтирайте мотора [1] върху основната плоча [2] (крепежните болтове не се
съдържат в обема на доставката).

2. Почистете и махнете смазката от валовете [4], втулките [5] и ремъчните шайби [6].

[5]

[4]

[6]
1022665099

5Инсталация / Монтаж
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3. Закрепете защитния капак на ремъка [3] за предвидените за целта поставки.
При това внимавайте за необходимия път на преместване за поставяне и
затягане на ремъка и желаната посока на отвора на капака.

[1]

[2]

[3]

1022661259

4. Монтирайте окомплектованите с втулки ремъчни шайби [6] на редукторния и
моторен вал [4]. Болтовете на втулките трябва леко да се смажат, незаетите
отвори трябва да се напълнят със смазка против замърсявания. Затегнете
равномерно стягащите болтове на втулките [5]. Подкрепете слягането на
връзката чрез леки удари срещу главината по време на процеса на затягане.

1022699787

[6]

[6]

[4]

[4]

[5]

5 Инсталация / Монтаж
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5. Позиционирайте ремъчните шайби [7] възможно най-близо до рамото на вала
[8]. Ако ширините на венците на двете шайби се различават една от друга, това
трябва да се вземе предвид при позиционирането. Проверявайте
подравнеността на ремъчните шайби преди и след затягане на втулките с
помощта на изравнителен линиал [9] или друг подходящ подравняващ уред.
Максимално допустимата грешка при подравняване ще намерите в следващата
таблица.

X1

D1

D2

X2

[8]

[8]

[9]
[7]

[7]

Диаметри на шайбите D1, D2 [mm] Максимално допустимо разстояние X1, X2
112 0.5
224 1.0
450 2.0
630 3.0

За други диаметри на шайбите трябва да се интерполират междинните
стойности за X1, X2 .

6. Поставете клиновидните ремъци [8] върху ремъчните шайби и ги затегнете чрез
фиксиране на основната плоча от прътите с резба [9].

[8]

[9]

1022707083

5Инсталация / Монтаж
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7. Проверете изпъването на ремъка с подходящ уред за измерване на изпъването.
Ако не разполагате със специален измервателен уред, изпъването може да се
провери най-общо по долуописания метод.

• Определете въз основа на следващата таблица контролната сила [f], с която
ремъкът, при правилно изпъване, може да бъде изваден от вдлъбнатината
[Ea] по средата на свободната дължина на ремъка.

• Сравнете измерените стойности с дадените в таблицата. Коригирайте
изпъването на ремъка, докато бъдат достигнати табличните стойности.

L

L 2

Sa

Ea

β°

Trum
f

1068875787

Типоразмер
на двигателя

Профил на
ремъка

Контролна сила
 f [N]

Дълбочина на
вдлъбнатината Ea
при първоначален

монтаж
 [mm]

Дълбочина на
вдлъбнатината Ea
износени ремъци

 [mm]

132M SPZ 25 12 14
160M SPA 50 20 22
160L SPA 50 18 20
180M SPA 50 20 23
180L SPA 50 18 23
200L SPA 50 21 24
225S SPA 50 19 22
225M SPB 75 21 27
250M SPB 75 19 26
280S SPB 75 22 28
280M SPB 75 18 25
315S SPB 75 22 28
315S RP-II-SPB1) 75 15 20
315M SPB 75 19 26
315M RP-II-SPB1) 75 12 17

315L (160) SPC 125 21 25
315L (160) RP-II-SPC 125 17 22

1) Optibelt Red Power II

5 Инсталация / Монтаж
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8. Затегнете всички болтове и гайки и след това проверете още веднъж
подравняването на ремъчните шайби и спазването на правилното изпъване на
ремъка.

9. Проверете закрепването на защитния капак на ремъка и го затворете и закрепете
с болтове за предвидените за целта отвори.

10.Проверете затягането на ремъка след експлоатация от около 24 ч, за да
компенсирате първоначалното провисване на клиновидните ремъци. При тази
операция проверете също неподвижното положение на втулките и стягащите ги
болтове.

5.17 Фундаментна рамка /BF
Спазвайте следващите указания:
• Конструкцията на основата за закрепване на краката трябва да е с достатъчни

размери и неподвижна.

• Фундаментната рамка може да е закрепена с болтове за предвидените за това
места за закрепване върху фундамента на редуктора. При това трябва да се
изключи усукването на фундаментната рамка (опасност от повреди на редуктора
и съединителя).

• Фундаментната рамка не бива да се усуква чрез неправилно регулиране на
отвеждащия вал на редуктора спрямо машинния вал.

5.18 Работен двигател /SB
Спазвайте следващите указания:
• За да може да поеме въртящия момент на динамометричния накрайник,

конструкцията на съоръжението трябва да е с достатъчни размери.

• Не презатягайте работния мотор при монтажа (опасност от повреди на редуктора
и съединителя).

5Инсталация / Монтаж
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5.19 Вентилатор /FAN
Спазвайте следващите указания
• При редуктори, оборудвани с вентилатор, при монтажа на защитното устройство

за съединителя или друго подобно трябва да има достатъмчно разстояние като
напречно сечение за засмукване на охлаждащ въздух.
Необходимото разстояние ще намерите на чертежа в каталога или
документацията на поръчката.

• Никога не пускайте редуктора в експлоатация без защитен корпус.

• Пазете капака на вентилатора от повреди от външната страна.

• Дръжте входа на вентилатора за въздух свободен.

5.20 Вградено охлаждане Капак за охлаждане на водата /CCV
Спазвайте следващите указания.
• Свържете капака за охлаждане на водата с наличната охлаждаща циркулация.

Посоката на преминаване е произволна.

• Относно разрешените охлаждащи средства спазвайте главата "Охлаждащи
средства" (виж страница стр. 125).

• Температура на охлаждащата вода и протичащо количество според
документацията на поръчката.

• Внимавайте налягането на студената вода да не надвишава 6 bar.

• При заледяване или по-продължителни престои охлаждащата вода трябва да
се изпусне от охлаждащата циркулация, отстранете евентуалните остатъчни
количества с въздух под налягане.

5 Инсталация / Монтаж
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5.21 Вградено охлаждане Патрон за охлаждане на водата /CCT
Спазвайте следващите указания.
• Свържете патрона за охлаждане на водата с наличната охлаждаща циркулация.

Посоката на преминаване е произволна.

• Относно разрешените охлаждащи средства спазвайте главата "Охлаждащи
средства" (виж страница стр. 125).

• Температура на охлаждащата вода и протичащо количество според
документацията на поръчката.

• Внимавайте налягането на студената вода да не надвишава 6 bar.

• При заледяване или по-продължителни престои охлаждащата вода трябва да
се изпусне от охлаждащата циркулация, отстранете евентуалните остатъчни
количества с въздух под налягане.

• При редуктори с 2 патрона за охлаждане на водата свържете охлаждащата
циркулация успоредно.

Свържете двата патрона за охлаждане на водата по следния начин:

370075915

Движени енапред (приток на студена вода)
Връщане (изтичане на топла вода)

5Инсталация / Монтаж
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5.22 Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода с моторна помпа /
OWC 

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документацията на производителя, преди да пуснете маслено-
водния охладител с моторна помпа.

5.22.1 Механично свързване 

Свържете топлообменника с охлаждащата циркулация според обозначенията, като
спазвате специфичните за страната разпоредби.
При това спазвайте следните главни условия:
• Не се разрешава намаляване на зададените напречни сечения на

тръбопровода.

• При избора на тръби, шлаухове и свързващи болтове внимавайте за правилната
дебелина на стените и избора на материал. За предпочитане е да се използват
свързващи болтове с уплътнение от мек материал.
Използвайте безшевни стоманени тръби. Преди монтажа почистете
тръбопровода.

5.22.2 Електрическо свързване

Свържете помпата и ключа за температурата електрически според специфичните
за страната предписания.
• При това обърнете специално внимание на правилната посока на въртене на

помпата.

• Ключът за температурата трябва да се интегрира в токовия кръг така, че

• на първата степен на включване (при температура на маслото 40 °C) да се
включва моторната помпа на маслено-водния охладител,

• на втората степен на включване (при температура на маслото 90 °C) се издава
предупредителен сигнал или се изключва главното задвижване.

5 Инсталация / Монтаж
Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода с моторна помпа /OWC 

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

124



5.22.3 Охлаждащи среди

УКАЗАНИЕ
• Обърнете внимание, че дълготрайността, степента на ефективност и

интервалите за техническа поддръжка на топлообменника зависят в голяма
степен от качеството и състава на охлаждащата среда.

• Обърнете внимание, че при употреба на морска и сладка вода са необходими
специални мерки. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE

Разрешени охлаждащи среди

• Вода, водно-гликолни охлаждащи течности, HFC-течности под налягане

• Температура на охлаждащата вода и обем на потока от масло и охлаждаща
вода според документацията на поръчката.

Замърсяване Съдържанието на суспендирани твърди вещества (сферични, големина на
частиците < 0,6 mm) трябва да е винаги под 10 mg/l. Нишковидните замърсявания
повишават опасността от загуби на налягане.

Корозия Гранични стойности: свободен хлор < 0,5 ppm, хлорни йони < 200 ppm, сулфат <
100 ppm, амоняк < 10 ppm, свободен CO < 10 ppm, Ph-стойност 7-10.
При нормални условия следните йони нямат корозионно действие: фосфат, нитрат,
нитрит, желязо, манган, натрий, калий.

УКАЗАНИЕ

Спазвайте документацията на производителя.

5Инсталация / Монтаж
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5.22.4 Указание за инсталацията и свързването при разделен монтаж

Охладителната система се доставя като комплексен модул върху основна рамка
за разделен монтаж, но без електрически изводи и тръби. Осигурете място за
монтаж с минимални вибрации и максимум 1 m отстояние до редуктора.
Охладителната система трябва да се инсталира на същото ниво или по-ниско от
редуктора, ако това е невъзможно, се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
При свързване на охладителната система с редуктора спазвайте следните рамкови
условия:
• Не се разрешава намаляване на зададените напречни сечения на

тръбопровода.

• При избора на тръби, шлаухове и свързващи болтове внимавайте за правилната
дебелина на стените и избора на материал. За предпочитане е да се използват
свързващи болтове с уплътнение от мек материал.

За свързване на охладителната система с редуктора и охлаждащата циркулация
SEW-EURODRIVE препоръчва следните напречни сечения на тръбопроводите:

Размер
Охладителна

система

Извод за
засмукване на

помпата1)
Засмукващ

тръбопровод2)
Извод за

налягане на
охладителя 

Напорен
тръбопровод3)

Извод на
охладителя за

охлаждаща
вода 

Тръбопровод
за охлаждаща

водаØ
вътрешен

OWC 010 GE22-LR 1/2" DN20 / Ø22 GE18-LR 1" DN16 / Ø18 G1/2" Ø13
OWC 020 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1 1/2" DN25 / Ø28 G1/2" Ø19
OWC 030 GE35-LR 1 1/4" DN32 / Ø35 GE28-LR 1 1/2" DN25 / Ø28 G1" Ø25
OWC 040 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35 G3/4" Ø25
OWC 050 GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 GE35-LR 1 1/2" DN32 / Ø35 G1 1/4" Ø32
OWC 060 SAE 2" SFL DN50 / Ø2" GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 G1 1/2" Ø38
OWC 070 SAE 2 1/2" SFL DN50 / Ø2" GE42-LR 1 1/2" DN40 / Ø42 G1" Ø38

1) GE-свързващите болтове са включени в обема на доставка
2) макс. дължина 1.5 m
3) макс. дължина 2,5 m

УКАЗАНИЕ
Размери на маслено-водните охладители с моторна помпа ще намерите в глава
12.7. Подробни технически данни за различните охладителни системи ще
получите при запитване от SEW-EURODRIVE.

5.23 Циркулационно охлаждане с охладител масло-въздух с моторна помпа
/OAC

ВНИМАНИЕ!
Неправилният монтаж на маслено-въздушния охладител може да повреди
редуктора.
Възможни материални щети!
• Инсталирайте маслено-въздушния охладител така, че да е възможно

безпрепятствено постъпване и отвеждане на въздуха. Осигурете достатъчна
вентилация и защита против замърсявания. 

УКАЗАНИЕ
Преди да инсталирате охладителната система първо прочетете документацията
на производителя.

5 Инсталация / Монтаж
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5.23.1 Механично свързване 

Осигурете място за монтаж с минимални вибрации и максимум 1 m отстояние до
редуктора. Охладителната система трябва да се инсталира на същото ниво или
по-ниско от редуктора, ако това е невъзможно, се консултирайте със SEW-
EURODRIVE.
Охладителят трябва да бъде инсталиран така, че да е възможно безпрепятствено
постъпване и отвеждане на въздуха. Осигурете достатъчна вентилация и защита
от замърсявания.
Свържете смукателния и напорния тръбопровод с редуктора според
обозначенията, като спазвате специфичните за страната разпоредби.
При това спазвайте следните главни условия:
• Избягвайте късо съединение в охлаждащата циркулация. Смукателният и

напорният тръбопровод трябва да бъдат монтирани на редуктора възможно най-
далече един от друг.

• Не се разрешава намаляване на зададените напречни сечения на
тръбопровода.

• При избора на тръби, шлаухове и свързващи болтове внимавайте за правилната
дебелина на стените и избора на материал. За предпочитане е да се използват
свързващи болтове с уплътнение от мек материал.
Използвайте безшевни стоманени тръби. Преди монтажа почистете
тръбопровода.

SEW препоръчва следните напречни сечения на тръбопроводите:
Размер

Охладителна
система

Извод за
засмукване на

помпата

Засмукващ
тръбопровод1)

Извод за налягане
на охладителя 

Напорен
тръбопровод2)

OAC 010 1 1/4" DN32 1" DN25
OAC 020 1 1/4" DN32 1" DN25
OAC 030 1 1/2" DN40 1 1/4" DN32
OAC 040 1 1/2" DN40 1 1/4" DN32

1) максимална дължина 1,5 m
2) максимална дължина 2,5 m

5Инсталация / Монтаж
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5.23.2 Електрическо свързване

Свържете помпата и ключа за температурата електрически според специфичните
за страната предписания.
• При това обърнете специално внимание на правилната посока на въртене на

помпата.

• Ключът за температурата трябва да се интегрира в токовия кръг така, че

• на първата степен на включване (при температура на маслото 40 °C) да се
включва моторната помпа на маслено-въздушния охладител,

• на втората степен на включване (при температура на маслото 90 °C) се издава
предупредителен сигнал или се изключва главното задвижване.

5.23.3 Преправяне на свързването на охладителната система

За да се скъсят максимално тръбопроводите до редуктора, при монтажа изводът
за засмукване и изводът за налягането трябва да сочат към редуктора. При нужда
изводът за засмукване и изводът за налягането могат да бъдат преместени на
срещуположната страна на системата.

ОПАСНОСТ!
Опасност от притискане поради нежелаелно тръгване на задвижването. 
Смърт или тежки наранявания!
• Преди започване на работите изключете мотора от напрежението.
• Осигурете мотора срещу нежелателно включване.

1. Демонтирайте свързващия тръбопровод [1] от помпената глава [2] и регистъра
[7].

806427147

[1]

[7]

[2]

5 Инсталация / Монтаж
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2. Развийте четирите болта [4] от помпената глава [2] и я завъртете на 180°. След
това отново завийте помпената глава [2] на мотора [5].

806431883

[4]

180°

[2]

[5]

3. Развийте четирите болта [6] на регистъра [7] и го завъртете на 180°. След това
отново завийте регистъра [7] на маслено-въздушната охладителна система [3].

806437643

180°

[7]

[6]

[3]

5Инсталация / Монтаж
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4. Свържете свързващия тръбопровод [1] на помпената глава [2] и регистъра [7].

806442251

[1]

[7]

[2]
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5.24 Нагряване на маслото /OH

ВНИМАНИЕ!
При неправилен монтаж на нагревателя за маслото редукторът може да се
повреди.
Възможни материални щети!
• Внимавайте за пълното потапяне на нагряващите елементи в маслената

баня, за да се предотвратят повреди.

5.24.1 Захранваща мощност 

В следващата таблица са показани стойностите на мощността на нагревателите
за инсталиране.

Pinst Pinst
Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемента1)

Размер Изпълнение  [kW] [K/h]  [kW] [K/h]

180
X2F.., X2K, X3K.., X3F.., X4K.. 1 x 1.6 5 2 x 1.6 11
X4F.. 1 x 1,1 4 2 x 1,1 7

190
X2F.., X2K, X3K.., X3F.., X4K.. 1 x 1.6 5 - -
X4F.. 1 x 1,1 4 - -

200
X2K 1 x 1.6 5 2 x 1.6 9
X2F.., X3K.., X3F.., X4K.. 1 x 1,8 5 2 x 1,8 10
X4F.. 1 x 1,3 3 2 x 1,3 7

210
X2K.. 1 x 1.6 4 - -
X2F.., X3K.., X3F.., X4K.. 1 x 1,9 5 - -
X4F.. 1 x 1,3 3 - -

220
X2K.. 1 x 1,8 4 2 x 1,8 8
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 2,2 5 2 x 2,2 9

230
X2K.. 1 x 1,8 4 - -
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 2,2 4 - -

240
X2K.. 1 x 1,8 3 2 x 1,8 6
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 2,2 4 2 x 2,2 7

250
X2K.. 1 x 2,2 4 - -
X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 2,6 4 - -

260 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 3,8 5 2 x 3,8 10
270 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 3,8 5 - -
280 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 4,2 5 - -
290 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 4,2 4 2 x 4,2 8
300 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 4,2 4 - -
310 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 5,0 4 2 x 5,0 7
320 X2F.., X3F.., X4F.., X3K.., X4K.. 1 x 5,0 4 - -

1) При вертикални редуктори е възможно само при смазване в баня

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя

5Инсталация / Монтаж
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5.24.2 Електрическо свързване на съпротивлението

Примери Размер X..180-250

N

PE

L1 L1 N

ϑ [1]

[2]

• Променливо напрежение, 1-фазно, 230 V, WS – успоредно свързване

[1] Термостат
[2] Нагревател

Мрежово напрежение Фазово напрежение Напрежение съпротивление
230 V 230 V 230 V

K1

L1 L2 L3PEN ϑ [1]

[2]

[3]
N

PE

L1
L2
L3

• Променлив ток, 3-фазен, 230 / 400 V, DS – свързване звезда

[1] Термостат
[2] Контактор от строителя
[3] Нагревател

Мрежово напрежение Фазово напрежение Напрежение съпротивление
400 V 400 V 230 V

Пример Размер X..260-320

L2

PE

L1

[1]

ϑ

L1 L2

[2]

[3]

• Променливо напрежение, 2-фазно, 400 V, WS – успоредно свързване

[1] Свързващ мост [3] Нагревател
[2] Термостат

Мрежово напрежение Фазово напрежение Напрежение съпротивление
400 V 400 V 400 V

5 Инсталация / Монтаж
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5.24.3 Термостат

Електрическо
свързване

450993035

J >
[1]

1

2 4

[2]

[4]

• Свързването да се извърши според ел.-схемата на клемите (1, 2 и 4) 

• Да се свърже защитен проводник с клеми "PE"

УКАЗАНИЕ

Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя.

Технически данни • Температура на околната среда: -40 ˚C до +80 °C

• Стойност по скалата:  -20 ˚C до +100 °C

• Макс. свързваща мощност: 
AC 230 V +10 %, 10 A
DC 230 V +10 %, 0,25 A

• Вкарване на кабели: M20x1,5 за кабелен диаметър 5 до 10 mm

• Защита IP65 по EN 60529

5.24.4 Указания за работата на нагревателя за маслото

• Термостатът на нагревателя за маслото е фабрично настроен на температура
от около 5 K над съответната гранична температура. При тази температура
термостатът изключва нагревателя за маслото. Едва тогава редукторът може
да бъде пуснат. Ако граничната температура падне под 5 K, термостатът отново
включва нагревателя за маслото.

• Термостатът и нагревателят за маслото са инсталирани на редуктора и готови
за работа. Преди пуск ги свържете правилно с кабели и с електрозахранването.

• При отклонение на класовете вискозитет и температурите на околната среда
под дадената гранична температура се консултирайте със SEW.

• По време на инсталацията проверете регулирането на термостата според
следващите таблици.

5Инсталация / Монтаж
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5.24.5 Гранична температура за тръгване на редуктора 

Минималната разрешена температура на околната среда за тръгване на редуктора
зависи от вискозитета на използваното масло и вида смазване на редуктора.

ВНИМАНИЕ!
Ако редукторът тръгне при температура под разрешената температура на
околната среда той може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Обърнете внимание, че преди пуска маслото трябва да бъде нагрято до

посочената температура "без нагревател" (виж следващата таблица).

В следващите таблици са показани граничните температури (минимални
температури на околната среда) за тръгване на редуктора без, съответно с
нагревател за маслото.

Минерално масло

Вид смазване Изпълнение ISO VG320 ISO VG220 ISO VG150

Смазване чрез
потапяне,
Смазване чрез
баня

без нагревател
(минимална разрешена температура на околната среда /
маслената баня)

-12 °C -16 °C -21 °C

с нагревател (1 реотан)
(минимална разрешена температура на околната среда)
Размер 180 - 250

-27 °C -31 °C -36 °C

с нагревател (2 реотана)1)

(минимална разрешена температура на околната среда)
само размер 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310

-40 °C -40 °C -40 °C

Смазване под
налягане
с 
помпа в края на
вала

без нагревател
(минимална разрешена температура на околната среда /
маслената баня)

+6 °C +1 °C -4 °C

с нагревател (1 реотан)
(минимална разрешена температура на околната среда)
Размер 180 - 250

-11 °C -16 °C -21 °C

с нагревател (2 реотана)
(минимална разрешена температура на околната среда)
размер 180, 200, 220, 240, 260, 280, 310

-28 °C -33 °C -38 °C

Смазване под
налягане
с 
моторна помпа

без нагревател
(минимална разрешена температура на околната среда /
маслената баня)

+15 °C +10 °C +5 °C

с нагревател (1 реотан)
(минимална разрешена температура на околната среда)
Размер 180 - 250

-2 °C -7 °C -12 °C

с нагревател (2 реотана)
(минимална разрешена температура на околната среда)
размер 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310

-19 °C -24 °C -29 °C

1) При вертикални редуктори е възможно само при смазване в баня

5 Инсталация / Монтаж
Нагряване на маслото /OH
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Синтетично
масло

Вид смазване Изпълнение ISO VG320 ISO VG220 ISO VG150

Смазване чрез
потапяне,
Смазване чрез
баня

без нагревател
(минимална разрешена температура на околната среда /
маслената баня)

-25 °C -29 °C -33 °C

с нагревател (1 реотан)
(минимална разрешена температура на околната среда)
Размер 180 - 250

-40 °C -40 °C -40 °C

с нагревател (2 реотана)1)

(минимална разрешена температура на околната среда)
само размер 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310

-40 °C -40 °C -40 °C

Смазване под
налягане
с 
помпа в края на
вала

без нагревател
(минимална разрешена температура на околната среда /
маслената баня)

-4 °C -8 °C -14 °C

с нагревател (1 реотан)
(минимална разрешена температура на околната среда)
Размер 180 - 250

-21 °C -25 °C -31 °C

с нагревател (2 реотана)
(минимална разрешена температура на околната среда)
само размер 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310

-38 °C -40 °C -40 °C

Смазване под
налягане
с 
моторна помпа

без нагревател
(минимална разрешена температура на околната среда /
маслената баня)

+8 °C +3 °C -3 °C

с нагревател (1 реотан)
(минимална разрешена температура на околната среда)
Размер 180 - 250

-9 °C -14 °C -20 °C

с нагревател (2 реотана)
(минимална разрешена температура на околната среда)
само размер 180, 200, 220, 240, 260, 290, 310

-26 °C -31 °C -37 °C

1) При вертикални редуктори е възможно само при смазване в баня

УКАЗАНИЕ
Дадените температури се отнасят за средни сетойности на разрешените
смазочни материали според таблицата на смазочните материали (виж глава
9.2). В граничния случай трябва да се провери разрешената температура на
действително разрешения смазочен материал. При проектирането на мотора
вземете предвид повишения момент на тръгване при ниска температура. При
нужда се консултирайте със SEW-EURODRIVE

5Инсталация / Монтаж
Нагряване на маслото /OH
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5.25 Пневматичен прекъсвач /PS

УКАЗАНИЕ
Всички редуктори с пневматично смазване са оборудвани с пневматичен
прекъсвач за контрол на функцията. 
Пневматичният прекъсвач трябва да се свърже и да се монтира в съоръжението
така, че редукторът да може да работи само, когато налягането в маслената
помпа се повишава. При това е разрешено кратковременно свързване във
фазата на тръгване (максимум 10 сек.).

5.25.1 Размери

92

9

Ø
 3

4.
4

51

50
.7 33

.5

S
W

 2
7

G 1/4"

721994635

5.25.2 Електрическо свързване

42

P

1

722003723

[1] [2] Контакт на отварящия механизъм 
[1] [4] Контакт на затварящия механизъм

5.25.3 Технически данни

• Включващо налягане 0,5 ± 0,2 bar 

• Максимална включваща мощност 4 A - VAC 250; 4 A - VDC 24

• Щекер DIN EN 175301-803

• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щекера
за електрическо свързване = 0,25 Nm

5 Инсталация / Монтаж
Пневматичен прекъсвач /PS
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5.26 Температурен сензор /PT100
5.26.1 Размери

359154443

24

Ø
8

150 

G1/2" 

35
PG9, PG11

34

5.26.2 Електрическо свързване

359158539

3
2 1

[1] [2] Свързване съпротивление

5.26.3 Технически данни

• Изпълнение с потопяема втулка и сменяема измервателна вложка

• Сензорен допуск [K] ± (0,3 + 0,005 x T), (отговаря на DIN IEC 751 клас B),
T = температура на маслото [°C]

• Щекер: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)

• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щекера
за електрическо свързване = 0,25 Nm

5Инсталация / Монтаж
Температурен сензор /PT100
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5.27 Ключ за температурата /NTB
5.27.1 Размери

366524939
51

60

171.5

Ø
 26.8

14

G1/2"

5.27.2 Електрическо свързване

За да се гарантира голяма дълготрайност и безупречна функция, се препоръчва в
токовия кръг да се използва реле вместо директно свързване чрез ключа за
температурата.

366532491

[1]

[2]

[3]

[1] [3] Контакт на отварящия механизъм NC (без недостатъчно налягане)
[2] Заземяваща клема 6.3 x 0.8

5.27.3 Технически данни

• Освобождаваща температура: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C

• Контактна мощност: 10 A - AC 240 V

• Щекер: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)

• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щекера
за електрическо свързване = 0,25 Nm

5 Инсталация / Монтаж
Ключ за температурата /NTB
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5.28 Ключ за температурата /TSK
5.28.1 Размери

893872779

57
16

L=80

Ø
20

G
3/
4

SW36

5.28.2 Електрическо свързване

За да се гарантира голяма дълготрайност и безупречна функция, се препоръчва в
токовия кръг да се използва реле вместо директно свързване чрез ключа за
температурата.

893878155

TKS  40 °C

1 2

3

PE

TKÖ  90 °C

[1] [2] Ключ 40 °C Контакт на затварящия механизъм
[1] [3] Ключ 90 °C Контакт на отварящия механизъм
PE Заземяваща клема 

5.28.3 Технически данни

• Температури на включване: 40 °C и 90 °C

• Контактна мощност: 2 A - AC 240 V

• Щекер: DIN EN 175301-803 PG11 (IP65)

• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щекера
за електрическо свързване = 0,25 Nm

5Инсталация / Монтаж
Ключ за температурата /TSK
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6 Пускане в експлоатация
6.1 Указания за пускане в експлоатация

ВНИМАНИЕ!

При неправилен пуск редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• Преди пускане в експлоатация непременно проверете правилното ниво на
маслото! Количествата смазочен материал ще намерите върху съответната
табелка на производителя.

• На табелката на производителя са посочени основните технически данни.
Допълнителните важни за експлоатацията данни са изброени в чертежите,
потвърждението на поръчката или в специфичната за поръчката документация.

• Преди пуск трябва да е гарантирана функционалната пригодност на контролното
оборудване (пневматични прекъсвачи, ключове за тмепературата и др.).

• Избягвайте над размер X..220 и X2F..180 до 210 експлоатация без натоварване,
тъй като поради  недостигане на минималното натоварване търкалящите лагери
на редуктора може да се повредят.

• След приключване на инсталацията на редуктора проверете, дали всички
крепежни болтове са застанали правилно.

• След затягане на крепежните елементи проверете да не се е променила
регулацията.

• Уверете се, че въртящите се валове и съединители са оборудвани с подходящи
защитни капаци. 

• Осигурете наличните кранове за изпускане на маслото срещу нежелателно
отваряне.

• Ако използвате прозорчето за нивото на маслото за контрол на нивото на
маслото, го пазете от повреда.

• При всички работи по редуктора избягвайте открит огън или образуване на искри!

• Пазете редуктора от падащи предмети.

• Проверете на някой от редукторите с монтиран вентилатор на задвижващия вал,
дали въздухът влиза свободно през дадения ъгъл.

• Обърнете внимание, че при редуктори с циркулационно охлаждане, капак за
охлаждане на водата и патрон за охлаждане на водата е гарантирано външното
подаване на охлаждащо средство.

• При ниски температури на околната среда внимавайте за спазването на
граничната температура за тръгване на редуктора (виж страница стр. 134).
Трябва да се спазва достатъчна продължителност на нагряването.

• Можете да пускате в експлоатация редуктори със смазване под налягане, когато
пневматичният прекъсвач е свързан.

• При редуктори с дългосрочна защита: Заменете заключващия болт на
обозначеното място на редуктора с болт за обезвъздушаване (положение → виж
документацията на поръчката). 

• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!

00
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6.2 Редуктори със смазване под налягане

ВНИМАНИЕ!
При неправилен пуск на редукторите със смазване под налягане редукторът
може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Редукторът не бива да се пуска в експлоатация, без да е свързан

пневматичният прекъсвач.
• Внимавайте редукторът да е достатъчно смазан от самото начало! Ако 10

секунди след тръгване на редуктора наляганеот в помпата не се повишава,
се обърнете към SEW EURODRIVE.

• Спазвайте инструкциите в глава "Пълнене с масло 5.8".

6.2.1 Редуктори с маслена помпа над нивото на маслото

[1]

9007199985208459

Ако маслената помпа не започне да изпомпва веднага след тръгване на главния
мотор, тя трябва да се напълни с масло. Налейте маслото в помпата при спрян
редуктор от наличните заключващи болтове [1]. Обърнете внимание, че след
напълването заключващите болтове трябва отново да се затворят здраво.
Освен това маслената помпа трябва да се обезвъздуши при тръгване от страната
на налягането. Спазвайте следващите указания:

ВНИМАНИЕ!
Опасност от излизащо и пръскащо редукторно масло.
Леки телесни наранявания!
• Задължително носете защитни очила.
• Обезвъздушете помпата много внимателно.
• Докато тръгва главният мотор, леко развийте заключващия болт на единия от

двата извода за налягането (маркиран с "P").
• Развийте заключващия болт само дотолкова, че да може да излиза въздух, а

не масло. В никакъв случай не го развивайте повече или напълно!
• Веднага отново затворете заключващия болт, след като въздухът е излязъл от

помпата.

Тази процедура е много важна, ако редукторът не е работил по-дълго време и
затова в тръбопроводите на маслената помпа вероятно има въздух.

6.3 Време за разработване
Като първа фаза на пуска SEW-EURODRIVE препоръчва редукторът да се
разработи. Увеличавайте натоварването и скоростта на оборотите на 2 до 3 степени
до максимума. Този процес на разработване продължава около 10 часа.

00
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Във фазата на разработване спазвайте следното:
• При тръгване винаги проверявайте посочените върху табелката на

производителя мощности, тъй като тяхната честота и височина са от решаващо
значение за продължителността на живота на редуктора.

• Равномерно ли работи редукторът?

• Повяват ли се вибрации или нежелателни звуци при работа?

• Появяват ли се неуплътнени места (обмазване) на редуктора?

• Проверете, дали функционират безупречно допълнителните уреди (като
например маслена помпа, охладител и др.)

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация и мерки за отстраняване на неизправностите ще
намерите в главата "Неизправности 8".

00
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6.4 Блокировка за обратен ход /BS

ВНИМАНИЕ!
Работата в блокирана посока може да предизвика разрушаване на блокировката
за обратен ход!
Възможни материални щети!
• Двигателят не бива да тръгва да работи в блокирана посока. Внимавайте за

правилното електрозахранване на мотора, за да постигнете желаната посока
на въртене! Работата в блокирана посока може да предизвика разрушаване
на блокировката за обратен ход!

• При промяна на блокираната посока спазвайте "Допълнението към
ръководството за експлоатация"!

Посоката на въртене се определя спрямо отвеждащия вал (LSS):
• Движение надясно (CW)

• Движение наляво (CCW)

Разрешената посока на въртене [1] е обозначена върху корпуса.

199930635

[1]

[1]

CWCCW

6.5 Тръгване на редуктора при ниски температури на околната среда

ВНИМАНИЕ!
Ако редукторът тръгне при температура под разрешената температура на
околната среда той може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Обърнете внимание, че преди пуска на редуктора маслото трябва да

бъде нагрято до приятна температура "без нагревател" (виж
страница стр. 134).
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6.6 Извеждане на редукторите от експлоатация

ОПАСНОСТ!
Опасност от притискане поради нежелаелно тръгване на задвижването. 
Смърт или тежки наранявания.
• Преди започване на работите изключете мотора от напрежението.
• Осигурете мотора срещу нежелателно включване.

УКАЗАНИЕ
При редуктори с охлаждащ маркуч или водно-маслен охладител затворете
спирателния кран за движение на охлаждащата вода напред и назад. Изпуснете
водата от охлаждащия маркуч или от водно-масления охладител.

Ако редукторът бъде спрян от работа за по-дълго време, на около 2-3 седмици
трябва редовно да се пуска в експлоатация. 
Ако редукторът бъде спрян от работа за по-дълго от 9 месеца, е необходимо
допълнително консервиране:
• Вътрешно консервиране:

– Напълнете редуктора с вида масло, посочен върху табелката на
производителя,  до болта за обезвъздушаване.

– Редовно пускайте редуктора да работи за малко на празен ход.

УКАЗАНИЕ
Ако този метод за консервиране не е възможен, вътрешното пространство на
редуктора трябва да се консервира с подходящо средство за защита от корозия
и плътно да се затвори. За точното изпълнение, съвместимостта с използваното
масло и продължителността на защита от корозия се консултирайте със
съответния доставчик.

• Външно консервиране:

– Почистете повърхностите

– За да се отдели уплътняващият маншон от уплътняващия пръстен на вала
и консервиращото средство, валът в областта на уплътняващия маншон
трябва да се намаже с грес.

– Извършете външното консервиране на краищата на вала и небоядисаните
повърхности със защитно покритие на восъчна основа.

УКАЗАНИЕ
При повторното пускане в експлоатация спазвайте указанията в главата
"Пускане в експлоатация" (виж страница стр. 140).

00

I6 Пускане в експлоатация
Извеждане на редукторите от експлоатация

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

144



7 Инспектиране / техническа поддръжка
7.1 Предварителни дейности за инспекция и техническа поддръжка

Преди да започнете с работите по инспектирането / и техническата поддръжка
спазвайте следните указания.

ОПАСНОСТ!
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижването и на
натоварения вал, съответно на задвижващия щранг. 
Смърт или тежки наранявания.
• Преди започване на работите изключете мотора от напрежението.
• Осигурете мотора срещу нежелателно включване.
• Гарантирайте, че преди развиване на връзките на вала не действат повече

торсионни моменти (пренатягане в системата).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло.

Тежки наранявания.
• Преди започване на работа оставете редуктора да се охлади!

ВНИМАНИЕ!
При неправилна инспекция и техническа поддръжка редукторът може да се
повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• Спазването на интервалите за инспекция и техническа поддръжка е абсолютно
задължително, за да се гарантира безопасност при работа.

• Моля, спазвайте за допълнителните мотор-редуктори също указанията за
техническа поддръжка за мотора и допълнителния редуктор в съответните
ръководства за експлоатация.

• Спазвайте главата "Въртящи моменти на затягане" (виж страница стр. 64).

• Може да се използват само оригинални резервни части съгласно списъка на
доставените резервни и бързоизносващи се части.

• Ако махнете капака на редуктора, трябва да нанесете нов уплътняващ материал
върху уплътняващата повърхност. В противен случай уплътнеността на
редуктора не е гарантирана! В такъв случай се консултирайте със SEW-
EURODRIVE!

• При следващите работи по техническата поддръжка и инспектирането
предотвратявайте проникването на чужди тела в редуктора.

• Почистването на редуктора с пароструйка не е разрешено. Има опасност в
редуктора да проникне вода и уплътненията да се повредят.

• След всички работи по техническата поддръжка и ремонта направете проверка
на безопасността и функционирането.

• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!

7Инспектиране / техническа поддръжка
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7.2 Интервали за инспектиране и поддръжка
Спазвайте следните интервали за инспектиране и техническа поддръжка.

Интервал от време Какво трябва да се направи?

• Ежедневно

• Да се проверява температурата на корпуса:
• минерално масло: макс 90 ˚C
• синтетично масло: макс. 100 ˚C

• Да се проверява шумът на редуктора

• Ежемесечно • Редукторът да се проверява за течове
• Да се проверява нивото на маслото (глава 7.4)

• След 500 работни часа • Първа смяна на маслото след първия пуск (глава 7.6)

• На всеки 3000 работни часа, най-
малко на всеки 6 месеца

• Да се проверяват свойствата на маслото (глава 7.5)
• Уплътняващите системи с допълнително смазване да се

напълнят с грес (глава 7.8)
• При задвижвания с клиновиден ремък: Да се провери

изпъването на ремъка и състоянието на шайбите на
клиновидния ремък и ремъкът (глава  5.16)

• Според условията на работа, най-
късно на всеки 12 месеца

• Да се провери стабилното положение на крепежните
болтове

• Да се провери състоянието на маслено/водния
охладител

• Да се почисти масленият филтър, при нужда
филтърният елемент да се смени

• Да се провери, при нужда да се смени
обезвъздушаващият вентил 
(глава 7.7)

• Проверка на реглажа на задвижващия и отвеждащия
вал (глава 5)

• Проверете състоянието и плътността на всички гумени
шлаухове (стареене)

• Проверете плътността на всички болтови връзки и тръби
• Според условията на работа (виж

графиката на следващата
страница), най-късно на всеки 3
години

• Сменете минералното масло

• Според условията на работа (виж
графиката на следващата
страница), най-късно на всеки 5
години

• Сменете синтетичното масло

• Различно (в зависимост от
външните влияния)

• Почистете външния корпус на редуктора и вентилатора
• Поправете, съответно подновете боята по

повърхностите/антикорозионното покритие.
• Сменете блокировката за обратен ход 

При работа под оборотите за вдигане на блокировката
за обратен ход може да се появи износване. За
определяне на интервалите за техническа поддръжка се
консултирайте със SEW-EURODRIVE при: 
• обороти на задвижващия вал n1 < 1400 1/min
• Изпълнение X4K.. с iges ≥ 200

• Проверете вграденото охлаждане (например капак за
охлаждане на водата /патрон за охлаждане на водата)
за отлагания (глава 7.10/7.11)

• Проверете нагревателя за маслото (заедно със смяна на
маслото):
• Здраво ли са свързани всички захранващи

проводници и клеми и не са ли оксидирани?
• Почистете, при нужда сменете изгорелите реотани

 (глава 7.12) 
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7.3 Интервали за смяна на смазочните материали
При специални изпълнения или трудни/агресивни условия на околната среда при
нужда скъсете интервалите за смяна на маслото.

УКАЗАНИЕ
За смазване се използват минерални смазочни материали CLP и синтетични
смазочни материали на основата на PAO (полиалфаолефинови) масла.
Синтетичният смазочен материал CLP HC на следващата фигура (съгласно DIN
51502) отговаря на PAO-маслата.

CLP HC
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[1] работни часове
[2] постоянна температура на маслената баня
[A] средна стойност според вида на маслото при 70 °C

УКАЗАНИЕ
SEW-EURODRIVE препоръчва да се оптимизират интервалите за смяна на
смазочното масло и редовен анализ на редукторното масло (виж глава 7.5).
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7.4 Преверете нивото на маслото

УКАЗАНИЕ

Проверявайте нивото на маслото, само когато редукторът се е охладил.

7.4.1 Редуктори с прозорче за нивото на маслото

1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по
инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Проверявайте нивото на маслото, както е показано на следващата фигура.

460483724

[1]

[1] нивото на маслото трябва да е около тази зона

3. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното:

• Отворете болта за наливане на масло.

• Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло до
маркировката.

• Завийте болта за наливане на масло.
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7.4.2 Редуктори с пръчица за измерване на нивото на маслото 

1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по
инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Развийте и извадете пръчицата за измерване на нивото на маслото.

3. Почистете пръчицата за измерване на нивото на маслото и я завъртете отново
на ръка в редуктора до ограничителя.

4. Развийте пръчицата за измерване на нивото на маслото и проверете нивото на
маслото.

460483852

[1]

[1] нивото на маслото трябва да е около тази зона

5. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното:

• Отворете болта за наливане на масло.

• Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло до
маркировката.

• Завийте болта за наливане на масло.

6. Завийте пръчицата за измерване на нивото на маслото.

7.4.3 Редуктори с прозорче за маслото

1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по
инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Проверявайте нивото на маслото, както е показано на следващата фигура.

460483980

[1]

[1] нивото на маслото трябва да е около тази зона

3. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното:

• Отворете болта за наливане на масло.

• Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло до
маркировката.

• Завийте болта за наливане на масло.
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7.5 Проверете свойствата на маслото
1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по

инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Развийте болта за изпускане на маслото и поставете под него съд.

3. Бавно развийте болта за изпускане на маслото и извадете малко масло.

4. Отново завийте болта за узпускане на маслото.

5. Проверете характеристиките на маслото:

• По-подробна информация за изследване на маслото за съдържание на вода
и за вискозитета ще получите от производителя на Вашия смазочен материал.

• Ако маслото покаже силни замърсявания, направете смяна на маслото извън
зададените интервали за смяна на маслото.

7.6 Сменете маслото
7.6.1 Указания

ВНИМАНИЕ!

При неправилна смяна на маслото редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• По принцип при смяна на маслото редукторът трябва да се напълни с
използвания преди това вид масло. Не се допуска смесване на масла от
различни видове и/или производители. Най-вече синтетичните масла не бива
да се смесват с минерални или с други синтетични масла. При преминаване от
минерално масло към синтетично масло, съответно от синтетично масло на една
определена основа към синтетично масло на друга основа редукторът трябва
основно да се изплакне с новия вид масло.

• Вземете маслото от различни производители на смазочни материали, което
трябва да се използва, от таблицата на смазочните материали (виж страница стр.
159).

• Данните като вид на маслото, вискозитет на маслото и необходимо количество
масло на редуктора вижте от фабричната табелка. Количеството масло,
посочено върху табелката на производителя, трябва да се разбира като
приблизително количество. Определящи за количеството масло, което трябва
да се налее, са маркировките на прозорчето за маслото и на линията за
измерване на маслото.

• Сменяйте маслото, само когато редукторът е топъл.

• При смяна на маслото почистете вътрешното пространство на редуктора от
утайка, стърготини и остатъци от стари масла, като го изплакнете с масло. За
целта използвайте същия вид масло, който се използва и за работа на редуктора.
Едва след като бъдат отстранени всички остатъци, може да се налее прясно
масло.

• Вижте разположението на болта за нивото на маслото и за изпускане на маслото
и на обезвъздушаващия вентил в документацията на поръчката.

• Изхвърлете отработеното масло според действащите предписания.
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7.6.2 Начин на действие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло.

Тежки наранявания!
• Преди започване на работите оставете редуктора да изстине!
• Все пак редукторът трябва да е още топъл, тъй като недостатъчно доброто

втечняване на студеното масло затруднява изпразването.

1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по
инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Поставете съд под болта за изпускане на масло.

3. Махнете болта за пълнене и за изпускане на масло. 

4. Изпуснете маслото напълно.

5. Отново завийте болта за узпускане на маслото.

6. Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло (иначе се
консултирайте със сервиза). 

• При наливане на маслото изплозвайте филтър за наливане (финост на
филтъра макс. 25 µm).

• Нелейте количество масло според данните върху фабричната табелка.
Количеството масло, посочено върху фабричната табелка, е ориентировъчна
стойност. 

• Проверете правилното ниво на маслото.

7. Почистете масления филтър, при нужда сменете пълнителя на филтъра (при
използване на външен маслено / въздушен или маслено / воден охладител.

УКАЗАНИЕ

Евентуално незабавно попийте маслото, което изтича отстрани.
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7.7 Проверете и почистете обезвъздушаването

ВНИМАНИЕ!
При неправилно почистване на обезвъздушаването редукторът може да се
повреди.
Възможна материална щета!
• При следващите работи предотвратявайте проникването на чужди тела в

редуктора.

1. Отстранете отлаганията около обезвъздушаващия вентил.

2. Сменете запушения обезвъздушаващ вентил с нов.

7.8 Напълнете уплътняващи греси
Уплътняващите системи с допълнително смазване могат да се напълнят с литиево-
сапунена грес (виж страница стр. 164). Пресовайте със слаб натиск около 30 g грес
според мястото за смазване, докато от уплътняващия процеп излезе нова грес.
Така старата грес се изкарва през уплътняващия процеп заедно със
замърсяванията и пясъка 

УКАЗАНИЕ

Отстранете веднага излязлата стара грес.

7.9 Смажете допълнително лагерите на уплътняващата система Drywell

ВНИМАНИЕ!
Чрез силен натиск греста между уплътняващия маншон и вала се изкарва
навън. Така уплътняващият маншон може да се повреди или да се плъзне,
греста може да проникне в процеса на преработка.
Възможни материални щети!
• При работещ редуктор напълнете греста чрез внимателно пресоване на

необходимото количество грес.
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[2]

[1]

738458635

1. Отворете тръбата за изпусксане на греста [1], за да може излишната стара грес
да излезе.

2. Напълнете грес през плоския смазочен нипел (DIN 3404 A G1/8) [2].
Количества смазочни материали според следната таблица:

Размер Количество грес [g] Размер Количество грес [g]
180-190 80 270-280 250
200-210 120 290-300 300
220-230 150 310-320 400
240-260 200

3. Затворете отвора за изпускане на греста [1].

УКАЗАНИЕ

Отстранете веднага излязлата стара грес.

7.10 Вентилатор /FAN
Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по
инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).
Редовно проверявайте входящите и изходящи отвори на вентилатора. Отворите
трябва да са свободни, при нужда капакът на вентилатора трябва да се почисти. 
Преди повторен пуск на вентилатора гарантирайте, че капакът на вентилатора е
правилно монтиран. Вентилаторът не бива да опира в капака на вентилатора.

7Инспектиране / техническа поддръжка
Вентилатор /FAN

Ръководство за експлоатация – Цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори
серия X.. 

153



7.11 Вградено охлаждане Капак за охлаждане на водата /CCV
1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по

инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Отделете движението напред и връщането на охлаждащата вода от капака за
охлаждане на водата.

3. Проверете за отлагания капака за охлаждане на водата.
Почистете слабите замърсявания на капака за охлаждане на водата с подходящ
почистващ препарат. При особено силни замърсявания заменете капака за
охлаждане на водата с нов. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE

4. Свържете отново движението напред и връщането на охлаждащата вода с
капака за охлаждане на водата.

7.12 Вградено охлаждане Патрон за охлаждане на водата /CCT
1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по

инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Отделете движението напред и връщането на охлаждащата вода от патрона за
охлаждане на водата.

3. Преди демонтажа изпуснете маслото напълно (виж стрница стр. 150).

4. Проверете за отлагания патроните за охлаждане на водата.
Почистете слабите замърсявания на патроните за охлаждане на водата с
подходящ почистващ препарат. При особено силни замърсявания сменете
патроните за охлаждане на водата. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE

5. Свържете отново движението напред и връщането на охлаждащата вода с
патрона за охлаждане на водата.

7 Инспектиране / техническа поддръжка
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7.13 Нагряване на маслото /OH

ОПАСНОСТ!
Опасност поради токов удар!
Смърт или тежки наранявания!
• Преди започване на работите изключете нагревателя за маслото от

напрежението.
• Осигурете нагревателя за маслото срещу нежелателно включване.

1. Спазвайте указанията в глава "Предварителни дейности за работите по
инспектирането / техническата поддръжка" (виж страница стр. 145).

2. Преди демонтажа на нагервателя за маслото изпуснете маслото напълно (виж
стрница стр. 150).

3. Демонтирайте нагревателя за маслото.

4. Почистете тръбните реотани с разтворител, при нужда сменете дефектните
реотани.

ВНИМАНИЕ!

При неправилно почистване на нагревателя реотаните могат да се повредят.
Възможни материални щети!
• Не разрушавайте реотаните с драскане или стъргане!

5. Монтирайте отново нагревателя за маслото.

7.14 Разделен корпус
Ако при работи по техническата поддръжка разделеният редукторен корпус бъде
разделен, трябва да се внимава 
• разделителната фуга отново да бъде запълнена внимателно,

• свързващите болтове да бъдат затегнати с въртящите моменти за затягане,
дадени в главата "Въртящи моменти за затягане" (виж страница стр. 64).

7Инспектиране / техническа поддръжка
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8 Неизправности
8.1 Указания за определяне на неизправностите

Преди да започнете с определяне на неизправностите спазвайте следните
указания.

ОПАСНОСТ!
Опасност от притискане поради нежелаелно тръгване на задвижването. 
Смърт или тежки наранявания.
• Преди започване на работите изключете мотора от напрежението.
• Осигурете мотора срещу нежелателно включване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното масло. 
Тежки наранявания.
• Преди започване на работа оставете редуктора да се охлади!

ВНИМАНИЕ!
Неправилните работи по редуктора и мотора могат да предизвикат повреди. 
Възможни материални щети!
• Задвижванията от SEW могат да се ремонтират само от квалифициран

специализиран персонал. 
• Само на специалисти е разрешено да отделят задвижването от мотора.
• Консултирайте се със сервиза на SEW.

8.2 Сервиз
Ако се нуждаете от помощта на нашия сервиз, моля, дайте следните данни:
• Пълни данни върху фабричната табелка

• Вид и обхват на неизправността

• Момент и съпътстващи обстоятелства на неизправността

• Предполагаема причина

• По възможност цифрови снимки на неизправността

8.3 Възможни неизправности на редуктора 
Неизправност Възможна причина Помощ за отстраняване

Необичайни, равномерни
шумове от лагерите

• Шум тропане / търкаляне: Повреда на
лагерите

• Шум почукване:  Неравномерно
зацепване на зъбите

• Презатягане на корпуса при закрепване
• Поява на шум поради недостатъчна

стабилност на редукторния фундамент

• Проверете маслото (виж глава 7.4), сменете
лагерите

• Позвънете на сервиза
• Проверете закрепването на редуктора за

презатягане и при нужда коригирайте
• Усилете редукторния фундамент

Необичайни,
неравномерни шумове от
лагерите.

• Чуждо тяло в маслото • Проверете маслото (виж глава 7.4)
• Спрете задвижването, позвънете на сервиза.

Необичайни шумове в
областта на закрепването
на редуктора

• Крепежните елементи на редуктора са
се разхлабили

• Стегнете крепежните болтове / гайки с
предписания въртящ момент

• Сменете повредените / дефектните крепежни
болтове / гайки

8 Неизправности
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Неизправност Възможна причина Помощ за отстраняване

Много висока работна
температура

• Твърде много масло
• Маслото е остаряло
• Маслото е силно замърсено
• Твърде висока температура на околната

среда
• При редуктори с вентилатор: Отворът за

влизане на въздуха / корпусът на
редуктора е силно замърсен

• При редуктори с вградено охлаждане:
Много слаб дебит на охлаждащата
течностМного висока температура на
охлаждащата течностОтлагания в
охладителната система

• Неизправност в охладителната система
масло/въздух или масло/вода

• Проверете нивото на маслото, при нужда
коригирайте (виж глава 7.4/7.5)

• Проверете кога за последно е сменено мяслото;
при нужда сменете маслото (виж глави 7.2/ 7.6)

• Пазете редуктора от външно нагряване
(например направете сянка)

• Проверете отвора за влизане на въздух;
евентуално почистете, почистете корпуса на
редуктора

• Спазвайте отделното ръководство за
експлоатация на охладителната система масло/
вода и масло/въздух!

Твърде висока
температура на лагерите

• Твърде малко масло
• Маслото е остаряло
• Повреден лагер

• Проверете нивото на маслото, при нужда
коригирайте (виж глави 7.4/7.5)

• Проверете кога за последно е сменено мяслото;
при нужда сменете маслото (виж глави 7.2/ 7.6)

• Проверете лагерите; евентуално ги сменете,
позвънете на сервиза

Повишена работна
температура на
блокировката за обратен
ход  Няма блокираща
функция

• {0>Повредена / дефектна блокировка за
обратен ход<}100{>повредена /
дефектна блокировка за обратен ход<0}

• Проверете блокировката за обратен ход;
евентуално сменете

• Позвънете на сервиза

Маслото излиза навън1)

• на монтажния капак
• на капака на редуктора
• на капака на лагера
• на монтажния фланец
• на уплътнението на

вала от страната на
отвеждането

• Уплътнението на монтажния капак/
капака на редуктора/капака на лагера /
монтажния фланец не уплътнява

• Уплътняващият маншон на
уплътнението на вала обърнат

• Уплътняващият пръстен на вала
повреден / износен

• Притегнете болтовете на капака и
наблюдавайте редуктора. Ако продължава да
излиза масло: Позвънете на сервиза

• Обезвъздушете редуктора, наблюдавайте
редуктора. Ако продължава да излиза масло:
Позвънете на сервиза

• Проверете и евентуално сменете
уплътняващите пръстени на вала

• Позвънете на сервиза

Маслото излиза навън
• от болта за изпускане

на маслото
• от болта за

обезвъздушаване

• Твърде много масло
• Задвижването се използва при

неправилно положение в помещението
• Често стартиране на студено (маслото

се пени) и / или прекалено високо ниво
на маслото.

• Коригирайте количеството масло (виж глава 7.4)
• Поставете правилно обезвъздушаващия болт и

коригирайте нивото на маслото (виж
фабричната табелка, глава "Смазочни
материали")

Силно износен
клиновиден ремък

• Недостатъчен реглаж на шайбите на
клиновидния ремък

• Вредни влияния на околната среда
(например абразивни частици,
химически вещества)

• Претоварване на задвижването с
клиновиден ремък

• Недостатъчен реглаж на шайбите на
клиновидния ремък

• Вредни влияния на околната среда (например
абразивни частици, химически вещества)

• Претоварване на задвижването с клиновиден
ремък

Маслената помпа не
засмуква
Пневматичният прекъсвач
не включва

• Въздух в засмукващия тръбопровод на
маслената помпа

• Маслена помпа дефектна
• Пневматичен прекъсвач дефектен

• Проверете реглажа на клиновидните ремъчни
шайби и изпъването на ремъка

• Защитете ремъчното задвижване от влиянията
на околната среда, но достатъчната вентилация
трябва да остане гарантирана

• При нужда сменете клиновидния ремък,
позвънете на сервиза

Неизправност в
охладителната система
масло/въздух или масло/
вода

• Спазвайте отделното ръководство за
експлоатация на охладителната система масло/
вода и масло/въздух!

Редукторът не достига
температурата за студен
старт

• Нагревателят за маслото е свързан
неправилно или е дефектен

• Твърде голямо отвеждане на топлина
поради неблагоприятни климатични
условия

• Проверете свързването/ функцията на
нагревателя за маслото и при нужда го
заменете

• Защитете редукторите от охлаждане във фазата
на нагряване

1) Маслото/греста (малки количества), които излизат от уплътнението на вала е нормално (виж също DIN 3761)
във фазата на разработване (24-часова работа).

8Неизправности
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9 Смазочни материали
9.1 Избор на смазочни материали

ВНИМАНИЕ!

При неправилен избор на смазочни материали редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• Спазвайте следващите указания.

• Вискозитетът и видът на маслото за употреба (минерално / синтетично) се
определя от SEW-EURODRIVE спноред поръчката и се отбелязва в
потвърждението на поръчката и върху фабричната табелка на редуктора.
Отклоненията от това правят абсолютно необходима консултацията със SEW-
EURODRIVE.
Тази препоръка за смазочен материал в никакъв случай не представлява
разрешение в смисъла на гаранция за качество на смазочния материал от
съответния доставчик. Всеки производител на смазочни материали е лично
отговорен за качеството на продукта си!

• Преди пускане на редуктора в експлоатация трябва да се установи, че в
планетарния редуктор и в допълнителния редуктор са сипани правилният вид
и правилното количество масло. Съответните данни вземете от табелката на
производителя на редуктора и от таблицата за видовете масла в следващата
глава.

• Не смесвайте синтетичните смазочни материали един с друг и с минерални
смазочни материали!

9.2 Разрешени смазочни материали
9.2.1 Обща информация

Таблицата на следващата страница показва разрешените за редукторите смазочни
материали. Моля, имайте предвид следната легенда за таблицата на смазочните
материали.

9.2.2 Легенда за таблицата на смазочните материали

Използвани съкращения, значение на затъмняването и инструкции:
CLP = минерално масло
CLP HC = синтетични полиалфаолефини

= синтетичен смазочен материал 
= минерален смазочен материал 

9.2.3 Указания за таблицата на смазочните материали

ВНИМАНИЕ!
При неправилен избор на смазочни материали редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети!
• При екстремни условия, например студ, горещина или промяна на условията

на експлоатация от проектирането съгласувайте със SEW-EURODRIVE.

9 Смазочни материали
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9.2.4 Таблица за смазочни материали

OilOil

VG 150

Mobilgear  
SHC XMP150

Mobilgear  
XMP220VG 220

BP Energol
GR-XF 320

DIN (ISO)

ISO VG  
class

CLP

CLP HC 

CLP HC 

CLP HC 

CLP HC 

CLP 

Degol BG  
150 Plus

Mobil®

Degol BG  
220 Plus

Degol BG  
320 Plus

Degol BG  
460 Plus

Degol BG  
680 Plus

BP Energol
GR-XF 150 Meropa 150

BP Energol
GR-XF 220

BP Energol
GR-XF 460

BP Energol
GR-XF 680

Optigear BM 150

Meropa 220

Meropa 320

Meropa 460

Shell
Omala F220

Shell
Omala F 320

Shell 
Omala F460

Mobilgear  
XMP320

Mobilgear  
XMP460

Mobilgear  
XMP680

KLÜBER 
GEM 1-150N

KLÜBER 
GEM 1-220N

KLÜBER 
GEM 1-320N

KLÜBER 
GEM 1-460N

KLÜBER 
GEM 1-680N

Renolin  
CLP150Plus

Renolin  
CLP 220 Plus

Renolin  
CLP 320 Plus

Renolin  
CLP 460 Plus

Renolin  
CLP 680 Plus

 Goya  NT 150

Goya  NT 220

Goya NT 320

Goya  NT 460

Goya  NT 680

Alphamax 150

Alpha SP 150

VG 150
Degol  

PAS 150
BP Enersyn  
EP-XF 150 ELGreco 150

ELGreco 220

ELGreco 320

ELGreco 460

Klüber
GEM4-150N

Renolin  
Unisyn CLP 150

Carter  
SH 150

Carter  
EP 220

Degol  
PAS 220

BP Enersyn  
EP-XF 220

Optigear  
Synthetic X 150

Tribol 1710/150

Tribol 1510/150

Optigear  
Synthetic X 220

Optigear  
Synthetic A 220

Tribol 1710/220

Tribol 1510/220

Optigear  
Synthetic X 460

Optigear  
Synthetic A 320

Tribol 1710/ 460

Tribol 1510/ 460

Optigear  
Synthetic X 320

Tribol 1710/ 320

Tribol 1510/ 320

Tribol 1100/150

Optigear BM 220

Alphamax 220

Alpha SP 220

Tribol 1100/220

Optigear BM 320

Alphamax 320

Alpha SP 320

Tribol 1100/320

Optigear BM 460

Alphamax 460

Tribol 1100/460

Optigear BM 680

Alpha SP 680

Tribol 1100 / 680

Pinnacle  
WM 150

Pinnacle  
WM 220

Shell Omala  
Oil HD 220

Mobilgear  
SHC XMP220

Klüber
GEM4-220N

Renolin  
Unisyn CLP 220

Carter  
SH 220

Degol  
PAS 320

BP Enersyn  
EP-XF 320

Pinnacle  
EP 320

Shell Omala  
Oil HD 320

Mobilgear  
SHC XMP320

Mobil 
 SHC 632

Klüber
GEM4-320N

Renolin  
Unisyn CLP 320

Carter  
EP 320

Carter  
EP 460

Carter  
EP 680

Carter  
SH 320

VG 220

Degol  
PAS 460

BP Enersyn  
EP -XF 460

Pinnacle  
WM 460

Shell Omala  
Oil HD 460

Mobilgear  
SHC XMP460

Mobil  
SHC 634

Klüber 
GEM4-460N

Renolin  
Unisyn CLP 460

Carter  
SH 460

Meropa 680

TO T A L

Q8

VG 460

CLP 

CLP 

VG 320CLP 

VG 680

VG 460

VG 320

47 0490 105

X.F.. / X.K.. /X.T..
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9.3 Количества смазочни материали Хоризонтални редуктори 
Дадените количества за пълнене са ориентировъчни стойности за положение в
помещението M1. Точните стойности варират в зависимост от броя степени и
предавателното число. 
Определящи за количеството масло, което трябва да се налее, са маркировките
на прозорчето за маслото и на линията за измерване на маслото.

9.3.1 X.F..

X2F.. l X3F.. l X4F.. l
X2F180 74 X3F180 77 X4F180 70
X2F190 75 X3F190 77 X4F190 71
X2F200 102 X3F200 105 X4F200 95
X2F210 102 X3F210 105 X4F210 95
X2F220 137 X3F220 145 X4F220 140
X2F230 137 X3F230 145 X4F230 140
X2F240 165 X3F240 176 X4F240 175
X2F250 170 X3F250 176 X4F250 175
X2F260 275 X3F260 270 X4F260 280
X2F270 275 X3F270 270 X4F270 280
X2F280 330 X3F280 335 X4F280 340
X2F290 405 X3F290 400 X4F290 415
X2F300 405 X3F300 400 X4F300 415
X2F310 550 X3F310 540 X4F310 540
X2F320 550 X3F320 540 X4F320 540

9.3.2 X.K..

X2K.. l X3K.. l X4K.. l
X2K180 60 X3K180 74 X4K180 77
X2K190 60 X3K190 75 X4K190 71
X2K200 85 X3K200 105 X4K200 95
X2K210 85 X3K210 105 X4K210 95
X2K220 130 X3K220 145 X4K220 140
X2K230 130 X3K230 145 X4K230 140
X2K240 165 X3K240 176 X4K240 175
X2K250 165 X3K250 176 X4K250 175

X3K260 255 X4K260 270
X3K270 255 X4K270 270
X3K280 325 X4K280 330
X3K290 400 X4K290 410
X3K300 400 X4K300 410
X3K310 535 X4K310 540
X3K320 535 X4K320 540
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9.4 Количества смазочни материали Вертикални редуктори 
Дадените количества за пълнене са ориентировъчни стойности за положение в
помещението M5. Точните стойности варират в зависимост от броя степени,
предавателното число и вида на смазването. 
Определящи за количеството масло, което трябва да се налее, са маркировките
на прозорчето за маслото и на линията за измерване на маслото.

9.4.1 Смазване чрез баня

XF.. X2F.. l X3F.. l X4F.. l
X2F180 173 X3F180 170 X4F180 160
X2F190 173 X3F190 170 X4F190 160
X2F200 233 X3F200 231 X4F200 220
X2F210 233 X3F210 231 X4F210 220
X2F220 310 X3F220 307 X4F220 305
X2F230 310 X3F230 307 X4F230 305
X2F240 385 X3F240 375 X4F240 382
X2F250 385 X3F250 375 X4F250 382

XK.. X2K.. l X3K.. l X4K.. l
X2K180 137 X3K180 162 X4K180 165
X2K190 137 X3K190 162 X4K190 165
X2K200 188 X3K200 220 X4K200 230
X2K210 188 X3K210 220 X4K210 230
X2K220 306 X3K220 290 X4K220 305
X2K230 306 X3K230 290 X4K230 305
X2K240 382 X3K240 375 X4K240 387
X2K250 382 X3K250 375 X4K250 387

XT.. X3K.. l X4K.. l
X3T180 162 X4T180 165
X3T190 162 X4T190 165
X3T200 220 X4T200 230
X3T210 220 X4T210 230
X3T220 290 X4T220 305
X3T230 290 X4T230 305
X3T240 375 X4T240 387
X3T250 375 X4T250 387
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9.4.2 Смазване под налягане

XF.. X2F.. l X3F.. l X4F.. l
X2F180 71 X3F180 69 X4F180 65
X2F190 71 X3F190 69 X4F190 65
X2F200 104 X3F200 103 X4F200 96
X2F210 104 X3F210 103 X4F210 96
X2F220 122 X3F220 120 X4F220 148
X2F230 122 X3F230 120 X4F230 148
X2F240 151 X3F240 144 X4F240 183
X2F250 151 X3F250 144 X4F250 183

XK.. X2K.. l X3K.. l X4K.. l
X2K180 57 X3K180 68 X4K180 81
X2K190 57 X3K190 68 X4K190 81
X2K200 85 X3K200 96 X4K200 109
X2K210 85 X3K210 96 X4K210 109
X2K220 129 X3K220 115 X4K220 148
X2K230 129 X3K230 115 X4K230 148
X2K240 155 X3K240 143 X4K240 186
X2K250 155 X3K250 143 X4K250 186
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9.4.3 Смазване под налягане с уплътняваща система Drywell

XF.. X2F.. l X3F.. l X4F.. l
X2F180 54 X3F180 53 X4F180 49
X2F190 54 X3F190 53 X4F190 49
X2F200 74 X3F200 73 X4F200 68
X2F210 74 X3F210 73 X4F210 68
X2F220 94 X3F220 92 X4F220 93
X2F230 94 X3F230 92 X4F230 93
X2F240 120 X3F240 115 X4F240 117
X2F250 120 X3F250 115 X4F250 117

XK.. X2K.. l X3K.. l X4K.. l
X2K180 43 X3K180 52 X4K180 53
X2K190 43 X3K190 52 X4K190 53
X2K200 59 X3K200 69 X4K200 73
X2K210 59 X3K210 69 X4K210 73
X2K220 132 X3K220 88 X4K220 92
X2K230 132 X3K230 88 X4K230 92
X2K240 137 X3K240 115 X4K240 118
X2K250 137 X3K250 115 X4K250 118
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9.5 Смазочни греси
В следващия преглед са дадени смазочните греси, препоръчани от SEW-
EURODRIVE.

Доставчик Уплътняваща грес
Aral Aralub HLP2
BP Energrease LS-EPS

Castrol Spheerol EPL2
Chevron Dura-Lith EP2

Elf Epexa EP2
Esso Beacon EP2

Exxon Beacon EP2
Fuchs Renolit CX-TOM15
Gulf Gulf crown Grease 2

Klüber Centoplex EP2
Kuwait Q8 Rembrandt EP2
Mobil Mobilux EP2
Molub Alloy BRB-572
Neste Allrex EP2

Optimol Olista Longtime 2
Shell Alvania EP2

Texaco Multifak EP2
Total Multis EP2
Tribol Tribol 3030-2
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Как можете да промените света

С хора, които 
по-бързо мислят 
правилно и развиват 
бъдещето заедно 
с Вас.

С обслужване, 
което е на една 
ръка разстояние 
по целия свят.

Със задвижвания и управления, 
които автоматично подобряват 
Вашата производителност.

С богато ноу-хау 
в най-важните 
браншове на 
нашето време.

С безкомпромисно 
качество, чиито високи 
стандарти правят 
ежедневната работа 
малко по-лесна.

С глобално представителство за бързи и 
убедителни решения.
Във всяка точка от земното кълбо.

С иновативни идеи, 
в които утре вече се 
крие решението за 
вдругиден.

С представяне 
в интернет, което 
предлага 24 часа 
достъп до 
информация 
и актуализиран 
софтуер.

Мотор-редуктори \ Индустриални редуктори \ Задвижваща електроника \ Автоматизация на задвижването \ Услуги

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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