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NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE

1. NAVODILA

1.1 Splošna navodila
Navodila so del dobave gonila, preberite jih pred začetkom del s pogonom. Navodila obvezno upoštevajte. Hranite jih v bližini 
gonila. 

Opozorilo! Za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja teh navodil, ni jamstva.

1.2 Splošna varnostna navodila

• Po prevzemu preverite pošiljko, če ni bila poškodovana pri transportu. V primeru poškodb izdelka ne smete uporabiti.
• Za strokovno postavitev pogona odgovarja kupec. Navedene karakteristike veljajo le, če upoštevate pogonska navodila. 

Samo v primeru upoštevanja navodil, vam priznamo reklamacijo v garancijskem roku.
• Poškodovani proizvodov ne smete uporabiti!
• Pred pričetkom montažnih, vzdrževalnih ali drugih del, skrbno preberite pognoska navodila. Montažna, zaključna,  

vzdrževalna ali  druga dela sme opravljati samo kvalificirano osebje ob upoštevanju:
• teh navodil,
• vseh ostalih navodil v zvezi s projektom in priključnih shem,
• vseh nacionalnih varnostnih predpisov in navodil za preprečevanje nesreč.

2. SKLADIŠČENJE

Splošna navodila za skladiščenje:

• Gonila je praviloma potrebno skladiščiti v zaprtih prostorih.
• Najvišja dovoljena temperatura okolice je lahko 25 °C.
• Navišja relativna vlažnost lahko znaša 80%.
• Gonila je priporočljivo zaščititi pred neposrednim vplivom sončne svetlob oz. UV-žarkov.
• V bližini gonil je prepovedano skladiščiti agresivne ali korozivne medije.
• Gonila je potrebno skladiščiti v legi bodoče vgradnje!
• Zaradi mazanja notranjih delov, je gonilo nujno vsakih 6 mesecov obrniti za 1 do 2 obrata.
• Gonilo je potrebno zaščititi pred mehanskimi obremenitvami in silami.

2.1 Dolgotrajno skladiščenje:

• Pri skladiščenju gonila daljšem kot 12 mesecev, ga je potrebno popolnoma napolniti z mazalnim oljem.
• Zunanje nezaščitene dele ustrezno konzervirati. Priporoča se polletna kontrola. Po enem letu se mora ta korozijska zaščita 

obnoviti
• Pred zagonim gonila moramo olje, ki smo ga uporabili ob skladiščenju, zamenjati. Če imamo več prekatov, moramo olje 

zamenjati v vseh. Količno olja pri menjavi napolniti v skladu s smernicami nalivanja olja do pravega nivoja glede na obliko 
vgradnje gonila.

• Pri skladiščenju daljšem od 24 mesecev je pred zagonom gonila nujno preveriti tesnila in jih po potrebi zamenjati.
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3. ZAGON GONILA - PRIPRAVA

Gonilo se lahko zažene šele, ko:

• Pogoji uporabe ustrezajo zahtevam na napisni ploščici gonila in elektromotorja.
• Niso ugotovljene nobene poškodbe kot posledica transporta ali skladiščenja.
• Niso poškodovana tesnila, pokrovi, zaščitne kape in drugi ščiti.
• Ne izteka ali pušča olje.
• Se primerno odstrani posledice korozije.
• Je embalaža popolnoma odstranjena.
• Se kondenz v priključku in samem elektromotorju popolnoma ne posuši.
• Pogonske gredi in površine prirobnic morate temeljito očistiti vseh konzervirnih sredstev ali umazanjie z uporabo normalnih 

topil.

POMEMBNO! Tesnilne ustnice in tesnila ne smejo priti v kontakt z razredčili. Možnost poškodb!

3.1 Odzračevanje gonil

Varianta 1:  Pri gonilih, ki potrebujejo odzračevalni vijak, je potrebno, če ta ni prigrajen, pred zagonom zamenjati zaporni 
  vijak z ustreznim odzračevalnim v skladu s položajem vgradnje.
Varianta 2:  Pri gonilih, pri katerih je uporabljen odzračevalni vijak s transportnim varovalom, je vijak že privit na 
  ustreznem mestu

         Pred zagonom gonila odstraniti celotno gumijasto varovalo z odzračevalnega vijaka

4. ZAGON GONILA - POSTAVLJANJE GONILA

Pravilna količina olja za določen položaj vgradnje je tovarniško določena in napolnjena. Sprememba položaja vgradnje je 
dopustna le ob upoštevanju spremembe pozicije namestitve odzračevalnega vijaka in napolnitve/izpusta olja do grafično 
določenega nivoja v gonilu v skladu s smernicami glede na obliko vgradnje.
Postavitev gonila morate izvesti tako, da le-to ni izpostavljeno tresljajem in vibracijam. Tako dosežete predvideno stopnjo šuma 
in zagotovite nominalno življensko dobo gonila.
V primeru togega vpetja mora biti pritrdilna plošča gonila ravna in toga, pri tem je potrebno zagotoviti pravilno - soosno 
prigradnjo nadaljnjih segmentov na izstopno gred. Na ohišju gonila ne sme biti prednapetosti. 
Pri motornih gonilih je potrebno zagotoviti dovolj velik dotok zraka za hlajenje elektromotorja.
V primeru začetnega udarca ob zagonu gonila je le tega potrebno zadušiti z uporabo momentne ročice ali gumi blažilnikov, 
izvedeno vpetje ne sme biti togo.
Pri montaži gonila votla ali izstopna gred ne sme prejeti udarcev, saj se tako lahko poškoduje ležaj ali tesnilka.
Gonila, ki so izpostavljena neposrednim vremenskim vplivom, je potrebno zaščititi z ustreznim nadstreškom in pri tem zagotoviti 
zadosten dotok zraka za hlajenje elektromotorja.

4.1 Montaža in demontaža gonil z votlo gredjo

Pred montažo gonila z votlo gredjo morate gred stroja temeljito očistiti in pregledati, da ni kakorkoli poškodovana. 
Izvrtine vseh gonil z votlo gredjo so obdelane na toleranco ISO H7.
Pred nasaditvijo gonila na strojno gred je potrebno gred stroja temeljito očistiti in jo nato namazati s pasto; uporabiti pasto 
Loctite Aluminium Anti-Sieze LB 8150 ali ekvivalent.
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4.1.1 Montaža: (Slika 1. in Slika 2.)

Nasadno gonilo nasadimo na strojno gred (npr. z navojnim vretenom ali hidravlično napravo). Pri strojni gredi brez naslona v 
votlo gred vstavimo distančno ploščico (10), pri gredi z naslonom ta del preskočimo. Vstavimo varovalni obroč - vskočnik (3) in 
priložko (2) v votlo gred in vse skupaj pritrdimo z vijakom (4).

4.1.2 Demontaža: (Slika 3.)

Sprostimo pritrdilni vijak (4). Odstranimo kompleten montažni komplet STROJNA. V votlo gred vstavimo ploščico (6) in potisnemo 
matico (7), vstavimo varovalni obroč - vskočnik (3) in s pomočjo potisnega vijaka (8) gonilo snamemo z gredi.

Deli 4., 6., 7., 8. in 10. niso del dobave. Deli 2., 3. in 9. so v montažnem kompletu STROJNA.

1. Votla gred
2. Ploščica
3. Varovalni obroč DIN 472
4. Vijak s cilindrično glavo DIN 6912 (odvisen od gredi kupca)
5. Gred kupca s centrirnim navojem po DIN 332-2, oblika DR
6. Potisna ploščica
7. Potisna matica
8. Potisni vijak
9. Vijak s cilindrično glavo DIN 6912
10. Distančna cev (samo pri strojnih gredeh brez naslona)

5. MAZANJE, PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE

5.1 Mazanje

5.1.1 Mazanje ZG gonil

Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila velikosti od  ZG1 do ZG6 je standardna 
polnitev s sintetičnim oljem po DIN 51502 CLP PG VG220 (z razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN 51519). 
Za gonila velikosti od ZG7 do ZG13 je standardna polnitev z mineralnim oljem po DIN 51502 CLP VG220 (z razredom viskoznosti 
po  ISO VG 220, DIN 51519) za temperature okolice od -10°C to +40°C.

5.1.2 Mazanje FG gonil

Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila velikosti od FG1 do FG3 je standardna 
polnitev s sintetičnim oljem po DIN 51502 CLP PG VG220 (z razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN 51519). 
Za gonila velikosti od FG4 do FG8 je standardna polnitev z mineralnim oljem po DIN 51502 CLP VG220 (z razredom viskoznosti 
po  ISO VG 220, DIN 51519) za temperature okolice od -10°C to +40°C.

   

Slika 1.
Strojna gred z naslonom - pritrditev z 

montažnim kompletom STROJNA.

Slika 2.
Strojna gred brez naslona - pritrdi-

tev z montažnim kompletom.

Slika 3.
Demontaža strojne gredi z naslonom 

ali brez.



5www.strojna.si

NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE

5.1.3 Mazanje KG gonil

Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila velikosti od KG1 do KG4 je standardna 
polnitev s sintetičnim oljem po DIN 51502 CLP PG VG220 (z razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN 51519). 
Za gonila velikosti od KG5 do KG9 je standardna polnitev z mineralnim oljem po DIN 51502 CLP VG220 (z razredom viskoznosti 
po  ISO VG 220, DIN 51519) za temperature okolice od -10°C to +40°C.

5.1.4 Mazanje SG gonil

Gonila so tovarniško napolnjena z oljem, količina je odvisna od položaja vgradnje. Za gonila izvedbe SG je standardna polnitev 
s sintetičnim oljem po DIN 51502 CLP PG VG220 (z razredom viskoznosti po ISO VG 220, DIN 51519) za temperature okolice od 
-10°C to +40°C.

Gonila vseh tipov so odpremljena z nameščenimi oddušniki in izpustnimi vijaki v skladu s shemami pod točko 5.3.

Pri težjih pogojih obratovanja je priporočljivo menjati olje pogosteje! 
Količine olj so odvisne od položaja vgradnje gonila. 

5.2 Pregled, vzdrževanje in servis gonil

Časovni interval Pregled in predvideno delo
mesečno •  kontrolirati glasnost gonila (delovni šum ozobja in kotalnih  

     ležajev)
•  kontrolirati temperaturo ohišja (max. 80 °C)
•  vizualno pregledati tesnost gonila
•  odstraniti prah ali druge nečistoče
•  očistiti odzračevalni vijak

vsakih 6 mesecev •  preizkusiti gumi blažilnike
•  preveriti pritrdilne vijake

po prvih 500 urah obratovanja, najkasneje po 1 letu •  opraviti prvo menjavo olja (v skladu s smernicami o
    menjavi olja, paziti tip olja glede na tip in velikost gonila)

vsakih 5.000 delovnih ur in ne kasneje kot 4 leta
(gonila polnjena z mineralnim oljem po DIN 51502 CLP 
VG220 do najvišje delovne temperature olja 65°C)

•  menjava mineralnega olja po DIN 51502 CLP VG220
•  menjava radialnih tesnil na izstopni gredi

vsakih 10.000 delovnih ur in ne kasneje kot 4 leta
(gonila polnjena s sintetičnim oljem po DIN 51502 CLP PG 
VG220 do najvišje delovne temperature olja 65°C)

•  menjava sintetičnega olja po DIN 51502 CLP PG VG220
•  menjava radialnih tesnil na izstopni gredi

vsakih 10 let •  generalna obnova gonila
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5.3 Nivo olja glede na obliko vgradnje

N3

N2V6

N1

V5

N4

- Odzračevalni vijak - Vijak za izpust olja

5.3.1  FG izvedba gonil

V6

N3

V5

N4

N2

N1

Opomba: Za obliki vgradnje V6 in V5 obvezna uporaba raztezne posode.
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B3

B7V6

B6

B8

V5

- Odzračevalni vijak - Vijak za izpust olja

5.3.2  ZG izvedba gonil

B6

V6

B3
B8

V5

B7

Opomba: Za oblike vgradnje V6, V5 in B8 obvezna uporaba raztezne posode.
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N3

V2N6

N5

N4

V1

- Odzračevalni vijak - Vijak za izpust olja

5.3.3  KG izvedba gonil

N5

N6

N3
N4

V1

V2

Opomba: Za obliko vgradnje N6 obvezna uporaba raztezne posode.
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N3

V2N6

N4

N5

V1

- Odzračevalni vijak - Vijak za izpust olja

5.3.4  SG izvedba gonil

N6

N5

N3
N4

V1

V2

Opomba: Za obliko vgradnje N6 obvezna uporaba raztezne posode.
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6. ELEKTRIČNI PRIKLOP GONILA

Dela lahko izvaja samo kvalificiran kader pri mirovanju motorja (brez napetosti) in zavarovanju proti vklopu. To velja tudi za 
pomožne tokokroge (gretje v mirovanju)!

Preverimo, če je naprava brez napetosti!

Upoštevamo vse elektrotehnične prepise in varnostne ukrepe, ki veljajo v dotični državi.

Pred priklopom in zagonom preverimo, če sta omrežna napetost in frekvenca skladna s podatki na napisni tablici elektromotorja.

• Upoštevamo podatke na napisni tablici.
• Priključitev motorja izvedemo v skladu s shemo.
• Izvedemo varno instalacijo.
• V primeru napačnega vrtenja odpravimo napako z menjavo faz.
• Omarico neprepustno zapremo in zagotovimo tesnenje na vstopu kablov v omarico.
• Preobremenitvene izpade faz zavarujemo z varnostnim stikalom.
• Pred zagonom je potrebno preveriti izolacijsko upornost motorja.

Prekoračitev toleranc po EN 60034-1/IEC 34-1  - napetost za +5%; frekvence za +2%; nesimetrija faz povečuje segrevanje motor-
ja in povečuje elektromagnetna valovanja. Pazite na podatke o moči in priključni shemi v omarici.

Priključek mora biti izveden tako, da je stalno zagotovljena dobra električna povezava (vse žice dobro pritrjene); konci žic morajo 
biti ustrezno obdelani in zaščiteni.

Držati primerne razdalje od golih žic do delov pod naptetostjo in proti zemlji; 5,5 mm (Un=690 V).

5.4. Postopek menjave olja

Pred menjavo olja v gonilu se vedno prepričajte, da je od zadnjega obratovanja gonila minilo vsaj 30 minut, tako, da je 
temperatura padla na raven, ki ni nevarna za uporabnika. Zaradi viskoznosti olja je najbolje menjati olje še preden se ohladi na 
temperaturo okolice.

• Najprej preverite in označite tovarniško polnjen nivo olja v gonilu v poziciji končne vgradnje gonila.
• Pod odtok olja (lokacija na shemi z oblikami vgradnje - vijak za izpust olja) postavite posodo.
• Odvijte vijak za izpust olja. Med izpustom prav tako odvijte oddušni vijak, ki je na najvišji točki gonila.
• Če ima gonilo magnetni zaporni vijak, ga očistite.
• Preden gonilo napolnite z novim oljem, skozi gonilo vlijte nekaj olja enakega tipa, da spere delce, ki lahko ostanejo oz. 

nastanejo v gonilu pri obratovanju.
• Pred nalivanjem novega olja preverite, da ni nečistoč.
• Izberite tip pravilen tip olja glede na tip in velikost gonila iz točke 5.1.
• Napolnite olje do predhodno označenega nivoja olja v skladu s smernicami podanimi v točki 5.3.

Postopek menjave olja je potrebno v primeru velikih obremenitev izvesti predčasno kot je predpisano v tabeli pod točko 5.2.
V primeru višje obratovalne temperature olja so osnovne smernice intervala menjave olja glede na število delovnih ur za tip olja 
glede na tip in velikost gonila iz točke 5.1 sledeče:

Obratovalna temperatura olja: 60°C 70°C 80°C
Mineralno olje po DIN 51502 CLP VG220 5.000 h 2.000 h 700 h
Sintetično olje po DIN 51502 CLP PG VG220 10.000h 7.500 h 3.500 h

Za natančnejše informacije glede temperaturne obstojnosti olja se je potrebno obrniti na dobavitelja olja.
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6.1 Priprava priključne omarice

        Pozor! Uporabljajte zaščitna očala! Nevarnost odlomljenih delcev.

•  Določimo uvod kabla.
•  Namestimo pokrov in ga zapremo.
•  Odpremo uvod kabla:
 o  z ustreznim orodjem - izbijalec,
 o  z lahkim udarcem kladiva

  Pozor! Ne predrite notranjosti priključne omarice!

•  Odprite priključno omarico ter odstranite pokrov.
•  S priloženimi maticami stisnite vhode kabla.
•  Zatesnite vhod kabla.

Priključna omarica mora biti očiščena tujkov, umazanije ali vlage. Neuporabljene priključke primerno zatesnimo ter priključno 
omarico nepropustno zapremo. Za poizkusni zagon moramo primerno zavarovati izstopno gred elektromotrja. V primeru motorja 
z zavoro se moramo prepričati ali zavora deluje pravilno preden se ga uporabi v aplikaciji. 

Pozor! Obvezna je namestitev varnostnega stikala za preprečitev tokovne preobremenitve navitja 
elektromotorja. Napetostne varovalke ne varujejo motorja pred preobremenitvijo, temveč le priklopljene 
naprave ali sistem za oskrbo energije.

6.2 Priklop elektromotorja

Za priklop elektromotorja je potrebno upoštevati: vezalno shemo, ki se nahaja v priključni omarici, moč za določitev presekov 
kablov in podatke na ploščici motorja. Pri motorjih z Y/Δ zagonom je potrebno odstraniti vse mostičke na priključni ploščici 
in sponke povezati po vezalni shemi. Pri motorjih z neposrednim zagonom (Y ali Δ) je potrebno mostičke priklopiti po vezalni 
shemi.

6.3 Oznake sponk in smer vrtenja

Standardni elektromotorji so primerni za vrtenje v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca. Priključitev 
napajalnih priključkov faz L1, L2, L3 na U1, V1, W1 povzroči vrtenje gredi elektromotorja v smeri urinega kazalca (glede izhod 
gredi na pogonski strani). Če zamenjamo dve povezavi dosežemo vrtenje elektromotorja v nasprotno stran.

6.4 Montaža elektromotorja

Elektromotorji standardne izvedbe so primerni za uporabo do maskimalne temperature okolice -20°C do +40 °C in do nadmorske 
višine 1.000 m. Nameščeni morajo biti tako, da je omogočeno nemoteno hlajenje; vstop svežega zraka in izstop toplega zraka.
Prepovedano je odstraniti vetrnico ali pokrov ventilatorja, ker se motor lahko začne pregrevati.

6.5 Pogon

Jakost vibracij do Veff = 3,5 mm/s /Pn ≤ 15 kW) oz. Veff = 4,5 mm/s (Pn > 15 kW) so sprejemljive. Pri sumljivih spremembah 
delovanja, npr. povečanje temperature, šumov, oscilacij je potrebno izključiti elektromotor. Zaščit ni dovoljeno izključiti niti pri 
poizkusnem obratovanju!
Pri elektromotorjih brez mazalnih vijakov zamenjajte ležaje ali mazivo v skladu s priporočili proizvajalca. Najkasneje po 3 letih.

Ležaje pri motorjih z mazalnimi vijaki podmazati ob delujočem motorju in v skladu z navodili proizvajalca. Upoštevajte podatke 
o mazivu!

Pri motorjih z dodatnim ventilatorjem - prisilno hlajenje, mora biti le-ta med obratovanjem vedno vklopljen.
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7. DIAGRAM VEZAVE MOTORJA

7.1 Trofazni eno hitrostni indukcijski motor tipa:

•    število polov: 2p = 2, 2p = 4, 2p = 6, 2p = 8

Δ  POVEZAVA  

W2 U2 V2

N

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE

Y POVEZAVA 

W2 U2 V2

N

U1 V1 W1

L1 L2 L3 PE

7.2 Trofazni dvohitrostni indukcijski motorji tipa:

• število polov: 2p = 4/2 and 2p = 8/4 (enojno navitje)

2p = 4(8)
Y  POVEZAVA  

2U 2V 2W

1U 1V 1W

NL1 L2 L3 PE

2p = 2(4)
YY POVEZAVA

2U 2V 2W

1U 1V 1W

L1 L2 L3 N PE

• število polov 2p = 4/2 and 2p = 8/4 (enojno navitje , za ventilatorski pogon)

Δ  POVEZAVA  

2U 2V 2W

1U 1V 1W

NL1 L2 L3 PE

YY POVEZAVA

2U 2V 2W

1U 1V 1W

L1 L2 L3 N PE

• število polov 2p = 6/4 and 2p = 8/6 (dvojno navitje)

2p = 6(8) 
Y  POVEZAVA

2U 2V 2W

1U 1V 1W

NL1 L2 L3 PE

2p = 4(6)
Y POVEZAVA  

2U 2V 2W

1U 1V 1W

L1 L2 L3 N PE



13www.strojna.si

NAVODILA ZA POGON IN VZDRŽEVANJE

8. PIRGRADNJA MOTOJRA NA IEC ADAPTER

8.1 Pred sestavo bodite pozorni:
• Nevarnost za poškodbe!
• Odklopite pogon pred vsemi deli na sklopu!
• Zaščitite pogon pred nenamernim ponovnim vrtenjem!
• Napravilno pritegnjeni vijaki lahko vzrokujejo resnim telesnim ali materialnim poškodbam!
• V skladu z direktivami o preprečevanju nesreč ste dolžni zaščititi vse prosto vrteče elemente s stalno 

prigrajenimi zaščitami ali pokrovi pred direktnim stikom in padajočimi elementi.
• Kot minimum morajo pokrovi zadoščati zahtevam zaščite tipa IP2X.
• Pokrovi morajo biti zasnovani tako, da preprečujejo nabiranje prahu na sklopko.
• Pokrovi ne smejo biti v stiku s sklopom ali omejevati delovanja sklopa.

• Prepričati se, da hitrosti, moment in temperatura okolice ne presegajo podanih v tehničnih podatkih.
• Ne sme priti do preseganja največjih dovoljenih premerov izvrtin.
• Preverite ali gredna vez varno prenaša momente, ki nastanejo pri delovanju.
• Standardno tolerančo polje skupine STROJNA za izdelavo izvrtin je polje H7.
• Standardni utori za moznike so izdelani v skladu z DIN 6885.
• Preveriti dimenzije glede na tolerančna polja pri gredeh, izvrtini pesta, moznikih in utorih za moznike.
• Uporabiti in priviti vijake kot je zahtevano. 

IEC 63-71 80-90 100-112 132-180 200-250
Velikost 10 60 150 450 800

Nazivni moment (Nm) Tkn 12,5 60 160 530 950
Največji moment (Nm) Tkmax 25 120 320 1060 1900
Razdalja A (mm) A 11,5 18 20 26 31
Radialno odstopanje (mm)

Najvišje 
vrednosti

0,1 0,12 0,15 0,2 0,25
Kotno odstopanje (°) 1 1 1 1 1
Aksialno odstopanje (mm) ±1 ±2 ±2 ±2 ±2
Vztrajnostni moment na pesto J1/J2 0,003 0,04 0,08 0,66 8

Tehnična tabela:

Tip Shore trdota Barva Material Temp. območje Lastnosti
  A* 98 Sh A Rdeča TPU -30°C to +100°C dobro dušenje

B 64 Sh D Zelena TPU -30°C to +120°C vzvojna odpornost
C 80 Sh A Rumena TPU -30°C to +100°C zelo dobro dušenje
E 64 Sh D Bež Hytrel -50°C to +150°C temperaturno odporno

* Standardno STROJNA

Za IEC adapterje z elastično sklopko.
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IEC adapter (1) se dobavi s sledečimi deli:
•  Elastični vložek (2)
•  Čeljust (3)

8.2 Vgradnja

Za montažo IEC motorja na IEC adapter je potrebno upoštevati sledeči postopek:
1. Odstraniti čeljust (3) iz IEC adapterja.
2. Odstraniti moznik iz motorne gredi (4).
3. Skrajšati moznik tako, da bo ustrezal dolžini čeljusti sklopke.
4. Očistiti motorno gred (4) umazanij in maščob.
5. Vstaviti skrajšan moznik (5) v utor motorne gredi.
6. Sprostiti montažni vijak na čeljusti (3), namestiti čeljust na motorno gred (4) do naslona motorne gredi.
7. Priviti montažni vijak glede na pritezni moment podan v tabeli.
8. Vstaviti elastični vložek (2) v čeljust montriano na motorni gredi. Zagotoviti, da v stiku med čeljustjo (3) in elastičnim vložkom (2) 
ni tujkov. 
9. Uporabiti vijake, za pritrditev motorja na prirobnico IEC adapterja.

A63/71 A80/90 A100/112 A132 A160/180 A200/225 A250/280
Montažni vijak (ISO 4762/12.9) M4 M6 M8 M12 M12 M16 M16
Pritezni moment montažnega vijaka (Nm) 4 15 35 120 120 290 290

1-3 mm vrzel
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8.3 Nastavitev sklopke
• Nevarnost za poškodbe!
• Ugasnite pogon pred vsemi deli na sklopu!
• Zaščititi pogon pred nenamernim prižigom ali vrtenjem.
• Natančna nastavitev sklopa podaljša življenjsko dobo elastičnega vložka.
• Ne prekoračiti največjih dovoljenih vrednost za odstopanje. Prekoračenje teh vrednosti povzroči poškobe 

sklopa in okvaro.

• Pri poravnavi elementov v hladnem stanju, je potrebno upoštevati pričakovane temperaturne raztezke kompontent tako, 
da se ne prekorači dovoljenih vrednosti za odstopanje pri delovanju.

• Zavedati se je potrebno, da neporavnanost elementov ustvarja notranje sile, ki delujejo na gredi in ležaje. Večja kot je na-
paka v poravnavi, večje so notranje sile.

• V tabeli so zapisane največje dovoljene vrednosti odstopanja in služijo kot smernica. Priporočamo, da se pri poravnavi ne 
približate tem vrednostim zato, da ostane pri delovanju rezerva za termično raztezanje, izravnavo itd.

• V posebnih visoko zahtevnih primerih, kot so tihi tek ali visoka vrtilna hitrost, je potreba visoka natančnost poravnave vseh 
treh tipov poravnave z manjšimi odstopki.

• V primeru, da je sklop vgrajen v zaprto ohišje tako, da kasnejša poravnava ni možna, je potrebno zagotoviti natančnost 
geometrije in tolerančnega polja znotraj podanih odstopkov v tabeli.

8.4 Aksialno odstopanje ∆A:
• Izračunajete aksialno vrzel glede na meritve. Simbolična slika kot primer.
• Pri poravnavi aksialne vrzeli se držite največje dovoljene vrednosti podane v tabeli.

POZOR!

V primeru, da se pričakuje večje aksialno odstopanje med delovanjem, se je potrebno posvetovati s STROJNO.

8.5 Radialno odstopanje:
• Premeriti celotno rotacijo (360°) med sklopko in prirobnico.
• Mere v tabeli veljajo za referenčno hitrost 1500 min-1.

8.6 Kotno odstopanje:
• Meriti čelo prirobnice in sklopke pri celotni rotacij (360°).
• Mere v tabeli veljajo za referenčno hitrost 1500 min-1

IEC 63-71 80-90 100-112 132-180 200-250
Size 10 60 150 450 800

Razdalja A (mm) A 11,5 18 20 26 31
Radialno odstopanje (mm)

Najvišje 
vrednosti

0,1 0,12 0,15 0,2 0,25
Kotno odstopanje (°) 1 1 1 1 1
Aksialno odstopanje (mm) ±1 ±1,5 ±1,8 ±2 ±2

M
ot

or

 ISO 4762
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8.7 Delovanje in vzdrževanje

IEC adapter je dobavljen napoljnjen z mastjo oz. zaprtimi ležaji, dodatnega vzdrževanja ni. 

Vsak dan: Preveriti temperaturo ohišja in iztekanje maziva.
Mesečno: Očistiti IEC adapter umazanije in prahu, da zagotovite pravilno hlajenje.
Vsakih 10 let ali 10.000 ur obratovanja (kar je prej): Generalna obnova IEC adapterja.

Pri občasnem rutinskem pregledu ali vzdrževalnem delu pogona ali največ po 3 letih:
• Menjati elastični vložek.
• V primeru, da je dosežena meja obrabe elastičnega vložka, tega zamenjati nemudma ne glede na intervale pregleda opreme.
• Preveriti poravnavo sklopa.
• Odstraniti prah z elementov sklopke in elastičnega vložka.

          PAZITI! Nevarnost opeklin! Med obratovanjem se ohišje IEC adapterja lahko segreje do 80°C!

V primeru nenavadnega zvoka ali, če temperatura ohišja preseže  80°C , ugasniti motor in ga odklopiti od vira napajanja. Obvestiti 
dobavitelja o nepravilnem delovanju IEC adapterja.

8.8 Napake pri delovanju in možni vzroko

Napaka Vzrok Opozorilo Popravek

Nenavadni 
zvoki pri 

delovanju ali 
vibracije

Napaka 
poravnave 

Znatno povišanje temperature sklopa. 
Predčasna obraba elastičnega vložka. 
Povečane reakcijske sile vplivajo na 

povezane naprave

- Odklopiti pogon

- Odstraniti vzrok v odstopanju 
poravnave
- Ponovno poravnati skop
- Preveriti obrabo elast. vložka

Obraba 
elastičnega vložka

Prihaja do udarcev med čeljustmi 
sklopke. Pojavi se iskrenje, poškodbe 
čeljusti in povečane reakcijske sile.

- Odklopiti pogon

- Preveriti dele sklopke ali so 
poškodovani in jih zamenjati, če 
je potrebno

- Zamenjati elastični vložek

Sklop je 
neuravnotežen

Znatno povišanje temperature sklopa. 
Predčasna obraba elastičnega vložka. 
Povečane reakcijske sile vplivajo na 

povezane naprave.

- Odklopiti pogon

- Preveriti uravnoteženost 
komponent in jo popraviti, če je 
potrebno

- Preveriti obrabo elast. vložka

Zrahljane vijačne 
zveze

Elementi, ki lahko odletijo s sklopa lahko 
povzročijo resne poškodbe in znatno 

škodo.

- Odklopiti pogon

- Preveriti dele sklopke ali so 
poškodovani in jih zamenjati, če 
je potrebno

- Preveriti poravnavo sklopke

- Priviti vijake na zahtevan 
moment privijačenja in jih 
zavarovati pred odvitjem

- Preveriti obrabo elast. vložka
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Napaka Vzrok Opozorilo Popravek

Predčasna 
obraba 

elastičnega 
vložka

Napaka 
poravnave 

Znatno povišanje temperature sklopa. 
Predčasna obraba elastičnega vložka. 
Povečane reakcijske sile vplivajo na 

povezane naprave

- Odklopiti pogon

- Odstraniti vzrok v odstopanju 
poravnave
- Ponovno poravnati skop
- Preveriti obrabo elast. vložka

Nesprejemljive 
temperature

Spremenijo se materialne lastnosti 
elastičnega vložka. Negativen vpliv na 
zmožnost prenosa vrtilnega momenta.

- Odklopiti pogon
- Zamenjati elastični vložek
- Ponovno poravnati skop

- Prilagoditi temperaturo okolice

Torzijske vibracije 
v pogonskem 

sklopu

Znatno povišanje temperature sklopa. 
Predčasna obraba elastičnega vložka. 
Povečane reakcijske sile vplivajo na 

povezane naprave.

- Odklopiti pogon

- Analizirati in ostraniti vzrok za 
torzijske vibracije

- Preveriti dele sklopke ali so 
poškodovani in jih zamenjati, če 
je potrebno

- Zamenjati elastični vložek in 
se posvetovati z dobaviteljem o 
uporabi drugačne Shore-trdote*

Zlom čeljusti 
sklopke

Prekoračitev 
dovoljene obrabe 
elastičnega vložka 

pride do stika 
čeljusti

Sklopka je uničena. Možnost poškodb 
tudi na povezanih napravah.

- Odklopiti pogon

- Kontaktirati skupino STROJNA 
za nadomestne dele
- Preveriti obrabo elast. vložka v 
krajših intervalih

Preobremenitev 
zaradi prevelikega 

momenta

Sklopka je uničena. Možnost poškodb 
tudi na povezanih napravah.

- Odklopiti pogon

- Kontatkirati skupino STROJNA 
za pomoč

* Standardna trdota elastičnih vložkov STROJNA - A - 98 Sh A.

Pri uporabi dodatkov in rezarvnih delov, ki jih ni izdelala ali dobavila STROJNA, skupina STROJNA ne prevzema odgo-
vornosti in ne prizna garancije za kakršne koli poškodbe.
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9. NAVODILA ZA VGRADNJO IN ODSTRANITEV STEZNEGA OBROČA

Stezni obroč je dobavljen že pripravljen za vgradnjo. Vendar je potrebno pred vgradnjo odstraniti lesene distančnike, če so se 
uporabili pri dobavi.

9.1 Vgradnja steznega obroča

Pomembno! Vijaki steznega diska se pred montažo ne smejo nikoli pritegniti, saj lahko pride do trajnega spoja tudi z relativno 
majhnim momentom zategovanja

1. V primeru, da je komplet steznega diska razstavljen, očistiti zunanji premer pesta (konični del pesta) iz kompleta. Rahlo 
namazati zunanji premer (konični del) pesta iz kompleta pred montažo obroča na pesto. Ne uporabiti maziva, ki vsebuje 
molibdenov sulfid. Notranji premer pesta iz kompleta mora biti očiščen in razmaščen pred montažo na votlo gred. 

2. Z raztopino temeljito očistiti vstavno gred ter zunanji in notranji premer votle gredi na predelu prigradnje steznega obroča. 
ta korak je ključen, saj lahko prisotnost maziva zmanjša torni prenos momenta in tako ne zagotavlja pravilnega delovanja spoja 
s steznim obročem.

3. Vstaviti vstavno gred v izvrtino votle gredi in nato pozicionirati pesto steznega obroča na sedež votle gredi. Po določitvi pravilne 
lege steznega obroča in vstavne gredi, zelo rahlo z uporabo prstov (max. 2,5 Nm) priviti tri ali štiri enakomerno oddaljene vijake, 
da se preveri ali sta zunanja obroča steznega obroča poravnana. Nato na enak način enako rahlo priviti še ostale vijake.

4. Z uporabo momentnega ključa postopoma, v več korakih, krožno enakomerno priviti vijake po steznem disku v smeri urinega 
kazalca. Postopno privjanje opraviti tako, da se na momentnem ključu v vsakem krogu privijanja poveča moment za 10-20% vse 
dokler se ne doseže nazivni moment podan v tabelah, ki jih poda dobavitelj glede na vgrajen stezni obroč kot moment privitja 
- Mp (vrednost je podana v Nm).

5. Po doseženem momentu privitja nadaljujte še dva kroga in preverite vse vijake. V tej točki se noben vijak več ne sme obrniti. 
Ko so vijaki privijačeni preverite vzporednost obročev. Obroča morata biti paralelna. Preveriti tudi pravokotnost obroča glede 
na votlo gred.

9.2 Odstranitev steznega obroča

Pred začetkom o procesa odstranitve steznega obroča se je potrebno prepričati, da na stezni obroč ali katero od komponent 
gredne vezi ne deluje noben moment ali sila.

Tako kot pri privijanju tudi pri odvijanju velja, da se to opravi v večih korakih. Krožno postopoma odvijati vijake dokler stezni disk 
ne popusti. Vijakov v celoti ne odstraniti iz navojnih lukenj.

POZOR! Ne odstranite varnostnih vijakov popolnoma dokler sta stezna obroča pod napetostjo. 
Nenadna razdvojitev steznih obročev lahko povzroči visoko silo, ki lahko vzrokuje poškodbi ali smrti. Pred 
odstranitvijo se prepričajte, da sta stezna obroča sproščena.

9.3 Ponovna namestitev steznega obroča

Pred ponovno uporabo steznega obroča vse komponente očistiti, razmastiti in posušiti. Rahlo namazati zunanji premer pesta 
steznega obroča in namestiti obroča. V obroča namestiti vijake. Vijakov ne privijati pred montažo in pozicioniranjem pri novi 
aplikaciji.
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10. RAZTEZNA POSODA

Raztezna posoda omgoča širjenje maziva/zraka v gonilu. To pomeni zagotavljanje dovolj nizkega pritiska v gonilu 
med obratovanjem pri visokih temperaturah ter varuje gonilo pred uhajanjem maziva preko odzračevalnega vijaka.

Raztezna posoda se dobavi kot montažni set. Namenjena je montaži na najvišji točki gonila. V primeru, da je prostor 
za montažo raztezne posode omejen, obstaja več načinov montaže raztezne posode. V podjetju STROJNA se lahko 
izdela tudi montažni set po naročilu v posebnih dimenzijah.

Na slikah so primeri prigradnje raztezne posode. Raztezne posode se prigrajujejo na vse tipe gonil. Variante in 
seti se prilagodijo potrebam kupca.
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11. NAVODILA ZA UPORABO ENOSMERNE ELEKTROMAGNETNE ZAVORE
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3
2
1

1.  Ohišje elektromagneta
2.  Navitje
3. Vijak za nastavljanje tornega 
momenta
4.  Zavorna plošča
5.  Zavorni disk
6.  Zobnik zavore

7.   Zunanja zavorna plošča
8.   Zavorne vzmeti
9.   Potisni zatič
10. Pritrdilni vijak
11. Vijak za nastavljanje zračne reže
12. Gumjasta zaščita
13. Odvorna ročica

11.1 Zasnova in princip delovanja

Zasnova zavore je predstavljena v risbi zgoraj. Ko navitje (2) ni pod napetostjo, zavorne vzmeti (8) pritisnejo preko 
zavorne plošče (4) zavorni disk (5) s torno oblogo na zunanjo zavorno ploščo (7), tako je zavora v stanju zaviranja. 
Torni moment zavore se prenese preko zavornega diska (5) na zobnik zavore (6) nameščen na motorni gredi oz. gredi 
na katero je nameščena zavora, varovan pred aksialnim pomikom s vskočnikom. Velikost tornega momenta se lahko 
nastavlja s privijanjem vijaka za nastavljanje tornega momenta (3) al z zmanšanjem števila zavornih vzmeti (8).
Enosmerni tok, ki teče skozi navitje (2), z magnetno indukcijo privleče zavorno ploščo (4) |a=0| in sočasno izniči 
pritisk vzmeti na zavorno ploščo in zavorni disk (5). Zavora se tako sprosti.
V primeru napake v napetosti ali poškodbe elektromagneta, se lahko pri zavorah z odvorno ročico, s premikom 
ročice sprosti zavora. Po sprostitvi pritiska na odvorno ročico se zavora ponovno aktivira.
Razdalja - zračna reža med elektromagnetom (1) in zavorno ploščo (4) se nastavlja z vijaki za nastavljanje zračne 
reže (11). Zavora tipa HPS ali HPSX je montirana na pokrov elektromotorja s pritrdilnimi vijaki (10). Zračna reža (a) je 
nastavljena tovarniško na nominalno vrednost, ki se kasneje zmanjša s privijačenjem vijakov za nastavljanje zračne 
reže (11) za kompenzacijo postopne obrabe torne obloge zavornega diska.

a
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11.2 Montaža in demontaža zavore

Montažni postopek zavore je preprost. Zobnik zavore (6) se namesti na gred in se s vskočnikom zavaruje pred 
aksialnim pomikom. Nato se namesti zavorni disk (5) na zobnik zavore (6) ter se s pritrdilnimi vijaki (10) namesti 
zavora na že pritrjeno zunanjo zavorno ploščo (7). Če je zavora dobavljena z fiksirnimi elementi, jih je potrebno po 
montaži odstraniti. Preveriti in namestiti velikost zračne reže (a) kot je opisano v 11.3. Namestiti gumjasto zaščito.

Za rastavljanje zavore je potrebno slediti postopku v nasprotnem vrstnem redu.

Tip HPS06 HPS08 HPS10 HPS12 HPS14 HPS16 HPS18 HPS20 HPS25
a nom. 0,2+/- 0,05 0,2+/- 0,05 0,2+/-0,05 0,3+/-0,05 0,3+/-0,05 0,3+/-0,05 0,4+/-0,05 0,4+/-0,05 0,5+/-0,05

a max. 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 1,4

11.3 Nastavitev zračne vrzeli

Zračna vrzel (a) se sčasoma povečuje kot posledica obrabe obloge zavornega diska (5). Nazivna vrednost zračne vrzeli 
(a nom.) se lahko povrne s prilagoditvijo vijakov za nastavljanje zračne reže (11). Pred prilagoditvijo je potrebno 
popustiti pritrdilne vijake (10) in nato nastaviti nominalno vrednost (a) z merilnimi lističi med zavorno ploščo (4) 
in elektromagnetom (1) ter privijanjem vijakov za nastavljanje zračne reže (11). Pritegniti pridtrdilne vijake (10) in 
dodatno priviti vijake za nastavljanje zračne reže, da se fiksira pozicija nastavitve.

11.4 Povezava

Če se enosmerna zavora priključi na vir izmeničnega toka, je potrebno uporabiti usmernik. Sheme vezave 
elektromotorja z usmernikom in zavoro pri vezavi tipa zvezda (Y) se nahajajo v točki 11.6. Tok v tuljavi elektromagneta 
se lahko prekine na strani enosmernega toka ali na strani izmeničnega toka.

PREKINITEV NA STRANI IZMENIČNEGA TOKA

Tok tuljave se prekine med usmernikom in virom napetosti. Magnetno polje postopoma pojenja in tako povzroči 
odložen čas zaviranja in s tem zakasni povečanje zavornega momenta. V primeru, da čas vklopa zavore ni pomemben 
je potrebno prekinitev izvajati na strani izmeničnega toka, saj pri tem niso potrebne dodatne zaščitne naprave za 
tuljavo ali kontakte. Pri izklapljanju tako sistem deluje kot enosmerne diode.

PREKINITEV NA STRANI ENOSMERNEGA TOKA

Tok tuljave se prekine med tuljavo in usmernikom. Magnetno polje se zelo hitro zmanjša, kar pomeni kratek čas 
zaviranja in nenadno povečanje zavornega momenta. Pri prekinitvi toka na strani enosmernega toka, pride do 
velikega skoka napetosti v tuljavi, kar lahko zaradi iskrenja povzroči hitro obrabo kontaktov.

11.5 Vzdrževanje

Zavore ne potrebujejo posebnih postopkov vzdrževanja, razen pregledov in ponastavitve velikosti zračne reže, ki se 
morajo opravljati redno in glede na intenzivnost delovanja zavore. Ko zavorni disk doseže največjo dovoljeno obrabo 
oblog, ga je potrebno zamenjati z novim.
Pri menjavi zavornega diska je potrebno zagotoviti, da na oblogah zavornega diska ter na tornih površinah obeh 
zavornih plošč ni olja ali masti. Očistiti je potrebno vso nečistočo, ki se je nabrala na notranji strani zavore med 
delovanjem. 
V primeru, da navkljub pravilni montaži in pravilni nastavitvi zračnosti zavora ne deluje, je to možno zaradi:
- elektromagneta - uničena tuljava, poškodovan dovodni kabel,
- usmernika (nameščen v omarici elektromotorja),
- električne povezave - preveriti pravilnost in kvaliteto povezav,
- poškodovanih delov zavore - nadomestiti jih z novimi. 
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11.6 Shema vezave za zavore z enosmernim tokom

USMERNIK PS1

Usmernik PS 1 je izdelan na osnovi MOSFET tipa polprevodne tehnike. Usmernik PS1 tvori kompletno enoto za namestitev 
v tokokrog in je prirejen za napajanje iz vira z izmeničnim tokom 380 - 400 VAC, največ 420 VAC, ter zagotavlja direktni 
tok 170 - 180 VDC za dovod zavori.

Shema spodaj prikazuje način povezave usmernika PS 1 v tokokrog med zavoro in 3x400 VAC elektromotorjem z zvezda 
(Y) tipom vezave.

USMERNIK PS2

Usmernik PS 2 je izdelan na osnovi MOSFET tipa polprevodne tehnike. Usmernik PS 2 tvori kompletno enoto za namestitev 
v tokokrog in je prirejen za napajanje iz vira z izmeničnim tokom 220 - 230 VAC, največ 250 VAC, ter zagotavlja direktni 
tok 190 - 207 VDC za dovod zavori.

Shema spodaj prikazuje način povezave usmernika PS 2 v tokokrog med zavoro in 3x400 VAC elektromotorjem z zvezda 
(Y) tipom vezave.


