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1. ZASTOSOWANIE
1.1.Siłowniki elektryczne wahliwe s przeznaczone do przestawiania organów regulacyjnych,
dostosowanych do nap du d wigniowego, takich jak: zawory, zasuwy, klapy itp. w układach
regulacji i sterowania w automatyce przemysłowej
1.2. Siłowniki elektryczne wahliwe maj główne zastosowanie przy zdalnym sterowaniu i
automatycznej regulacji obiektów energetycznych. Mog one mie równie zastosowanie w
układach automatycznych, stosowanych w innych gał ziach przemysłu takich jak: hutnictwo,
przemysł szklarski, przemysł przeróbki drewna itp.
1.3. Siłowniki, dzi ki wyposa eniu w urz dzenia pomocnicze - standardowe, opcjonalne i
dodatkowe - mog by dostosowane w szerokim zakresie do współpracuj cych organów
i montowane zarówno w pomieszczeniach zamkni tych, jak i na wolnym powietrzu pod
zadaszeniem, przy du ym zapyleniu, drganiach i zmiennej temperaturze. Wykonywane s
w wersjach na klimat umiarkowany N i tropikalny .
2. OZNACZENIE SIŁOWNIKÓW WG PN
Wg PN-92/M-42011 s to siłowniki elektryczne wahliwe stałopr dko ciowe regulacyjne.
Przykład oznaczenia:
SIŁOWNIK EWSROW - 0,24 - 250 - 90° - PN-92/M-42011
gdzie:
SIŁOWNIK EW - siłownik elektryczny wahliwy
S
- stałopr dko ciowy
R
- regulacyjny
OW - siłownik odporny na wibracje
0,24
250
90°

- znamionowa pr dko obrotowa elementu wyj ciowego /obr./min/
- znamionowy moment wyj ciowy na wale wyj ciowym /Nm/
- warto liczbowa skoku k towego.
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3. TYP WYROBU / OZNACZENIE FABRYCZNE /
Parametrem wyró niaj cym poszczególne typy siłowników wg oznaczenia fabrycznego, jest
znamionowa warto momentu wyj ciowego siłownika.
Przykład oznaczenia:
Siłownik SWa-28 odpowiada oznaczeniu wg PN
EWSROW - 0,24 / 250 / 90°
gdzie: a - warto

momentu = 250Nm

Tabela typów - wykonanie podstawowe
Oznaczenie fabryczne

Oznaczenie wg PN

Moment znamionowy
Nm

SWa-28, LI

EWSROW - 0,24 / 250 / 90°

250

SWb, 28, LI

EWSROW - 0,24 / 630 / 90°

630

SWc-28, LI

EWSROW - 0,24 /1000 / 90°

1000

SWd-28, LI

EWSROW - 0,24 / 1600 / 90°

1600

Oprócz wykona podstawowych przewidziane s wykonania opcjonalne, ze wzgl du na skok
k towy korby:
Oznaczenie fabryczne

Skok k towy korby

SWa-28, LI

120°

SWa, 28, LI

155°

SWb-28, LI

120°

SWb-28, LI

155°

SWc-28, LI

120°

SWc-28, LI

155°
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k tow korby:
Oznaczenie fabryczne

Pr dko k towa
korby

SWa-18, LI

0,47 obr/min

SWb-18, LI

0,47 obr/min

SWc-18, LI

0,47 obr/min

SWd-18, LI

0,47 obr/min

Wy ej przedstawione 4 podstawowe typy siłowników mog by tak e zró nicowane ze wzgl du
na wyposa enie (rodzaj korby, ci gna itp.). Wszystkie te elementy siłownika winne by
precyzyjnie okre lone w kodzie zamówieniowym.

4. DANE O KOMPLETNO CI
4.1. Wyposa enie siłownika w urz dzenia pomocnicze powinno by zgodne z zamówieniem.
Szczególn uwag nale y zwróci na korb , ci gno i krzywk . Urz dzenia te, w zale no ci
od zamówienia, mog by standardowe lub opcjonalne.
4.2. Nale y sprawdzi z zamówieniem wszystkie grawerowane na tabliczce firmowej parametry
i oznaczenia siłownika.
4.3. Do ka dej dostawy siłowników nale y doł czy :
- wiadectwo kontroli jako ci,
- kart gwarancyjn ,
- dwa egzemplarze DTR; W przypadku wysyłki wi kszej partii siłowników do jednego
odbiorcy nale y uzgodni ilo DTR,
- DTR przetwornika poło enia (je eli wyst puje),
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5. DANE TECHNICZNE.
Siłowniki SWa, b, d-18 (28), LI pod wzgl dem budowy i walorów u ytkowych spełniaj
wymagania:

Lp

PARAMETR

.
1.

2.

Znamionowa warto momentu
wyj ciowego siłownika
/Nm/
Zakres momentu /Nm/ na jaki
istnieje mo liwo fabrycznego
ustawienia

3.

Napi cie znamionowe zasilania

4.

Znamionowa warto skoku
k towego siłownika w

SWa-28,
LI
SWa-18,

SWb-28,
LI
SWb-18,

LI

LI
250

160 do
250

LI
630

Znamionowa pr dko

1000

500 do 630

SWd-28,
LI
SWd-18,
LI
1600

630 do 1000 1000 do 1600
lub
lub
1000 do 1400 1000 do 2000

230/400 V, cz stotliwo

50 Hz, pr d 3-fazowy

90°
120° i 155°

wykonaniu:
standardowym
specjalnym
5.

SWc-28,
LI
SWc-18,

elementu

0,24 obr/min dla SWa, b, c, d, - 28, LI

wyj ciowego
lub 0,47 obr/min dla SWa, b, c, d, - 18, LI
6.

Dopuszczalna siła chwilowa w
ci gnie sztywnym /kN/

7.
8.

Temperatura pracy
Siła potrzebna do przestawienia
elementu wyj ciowego za pomoc
nap du r cznego przy obci onym
znamionowo siłowniku

5

9

15
- 30° C do + 60° C

0,2 kN

21
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SWa-28,

SWb-28,

SWc-28,

SWd-28,

LI
SWa-18,

LI
SWb-18,
LI

LI
SWc-18,
LI

LI
SWd-18,
LI

LI

± 15% M ustawionego fabrycznie

Ustawienie układu
przeci eniowego

± 10%

10. Tolerancja znamionowej pr dko ci
k towej
11. Tolerancja skoku k towego

+ 3%

12. Luz k towy elementu wyj ciowego

max 0,5°

13. Droga wybiegu elementu

max 0,5 °

wyj ciowego
14. Maksymalny czas rozruchu

0,3 sek.

siłownika
15. Pyłoszczelno

i wodoszczelno

16. Trwało /czas pracy i ilo
zadziała /

IP 54 wg PN-79/E-08106 (IP 67 opcja)
4000 h w pracy ci głej i 1000000 zadziała przy
max cz stotliwo ci
5 zadziała /min

17. Masa /kg/

120

190

190

195

18. Wymiary gabarytowe: wysoko
/mm/
długo

670
480

805
565

805
565

805
565

szeroko

475

560

560

560

19. Olej

Olej przekładniowy PARUS firmy LOTOS,
zamienniki podano w p. 11.3

20. Przetwornik poło enia

Indukcyjny przetwornik poło enia k towego
TRANSOLVER
Zasilanie
Napi cie
przetwornika
zasil. / V /
dwuprzewodowe

21.

Wykonanie klimatyczne

14 ÷ 36
N, tropikalny

Sygnał
wyj. / mA /
4 ÷ 20
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6. OPIS TECHNICZNY
6.1. Zespoły siłownika - / Rys. nr 3 /
Siłownik posiada zasadniczo układy:
a/ układ nap dowy - znajduje si w korpusie siłownika /9/.
Do pokrywy korpusu siłownika /10/ umocowany jest zespół wałka I-go /1/, nap dzany
silnikiem elektrycznym i wyposa ony w mechanizm przeci eniowy.
Przenosi on nap d na zespół wałka II-go /2/ za po rednictwem przekładni limakowej.
Wałek II wyposa ony jest w układ, umo liwiaj cy niezale ny, r czny nap d siłownika.
Poprzez z bat przekładni walcow nap d przenosi si na wałek III /3/ , sk d poprzez
drug przekładni limakow na wałek IV /4/, b d cy wałem wyj ciowym przekładni.
Przekładnia pracuje w oleju.
b/ układ sterowania – składa si z:
•

nadajnika poło enia /6/, w którym s zamontowane: popychacz /5/,
mechanizm przetwarzania ruchu popychacza na ruch krzywek
wył czników kra cowych drogi, wył czniki kra cowe drogi, przetwornik
poło enia (je eli wyst puje), listwy zaciskowe wraz z poszyciem

elektrycznym,
• krzywki /9/, zamontowanej na wale IV wyj ciowym /2/ Rys. nr 7.
Zmiana k ta obrotu wału IV wyj ciowego poprze krzywk powoduje ruch popychacza
w gór lub w dół, który oddziaływuje na odpowiednie wył czniki kra cowe drogi.
c/ układ przeniesienia nap du - za po rednictwem korby /7/ i ci gna /8/ oddziaływuje na
organ regulacyjny.
K t obrotu korby jest ograniczany ogranicznikami mechanicznymi, niezale nie od
ograniczenia za pomoc elektrycznych wył czników kra cowych, znajduj cych si w
nadajniku.
6.2. Zespół wałka I-go / Rys. nr 4 /
Z silnika elektrycznego /1/, za po rednictwem sprz gła kłowego /11/ moment przenoszony
jest na wałek limakowy /26/, ło yskowany przesuwnie w tulei /25/ i szklance /27/.
Do szybkiego hamowania silnika słu y hamulec elektromagnetyczny, którego tarcze /5 i 6/
dociskane s do siebie spr ynami /8/. Hamulec zwalniany jest elektromagnetycznie przez
elektromagnes /9/. Szczelin S1 mi dzy tarczami hamulca reguluje si doborem
podkładek regulacyjnych /4/. Winna ona wynosi 0,3 ÷ 0,6 mm.
Działanie układu przeci eniowego przebiega nast puj co:
pod działaniem składowej wzdłu nej siły mi dzyz bnej wałek limaka /26/ unosi si do
góry b d opada na dół, pokonuj c opór jednej ze spr yn /18/ układu przeci eniowego.
Te ruchy wałka powoduj wychylanie si d wigni mechanizmu przeci eniowego /13/.
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W skrajnych poło eniach d wignia mechanizmu przeci eniowego działa na wył czniki
momentowe, które powinny by wykorzystane w układzie sterowania elektrycznego
siłownika.
Do ustawiania napi cia wst pnego spr yn /18/ słu y nakr tka regulacyjna mechanizmu
przeci eniowego /15/ obracana trzpieniem nastawnym /16/. Cały mechanizm zabudowany
jest w obudowie sprz gła /20/, do wn trza której uzyskujemy dost p po odj ciu pokrywy
/21/.
6.3. Zespół wałka II-go /Rys. nr 5/
limak wałka I-go nap dza limacznic mał /1/.Przy wci ni tym kółku nap du r cznego
limacznica mała jest zasprz glona z kołem z batym /2/ poprzez sprz gło nap du
elektrycznego /3/. Gdy odci gnie si kółko r czne, sprz gło nap du elektrycznego /3/
zostaje wysprz glone, zasprz gla si natomiast sprz gło nap du r cznego /4/, przez co
uzyskujemy mo liwo r cznego nap du siłownika przez pokr canie kółkiem, niezale nie
od nap du elektrycznego. Nap d przekazywany jest na wałek III przez koło z bate /2/.
6.4. Zespół wałka III-go /Rys. nr 6/
Koło z bate wałka II-go przekazuje nap d poprzez koło /1/ na wałek II, ło yskowany
poprzecznie /4/ oraz wzdłu nie /5/ . Nap d na wałek IV przekazuje limak du y /2/.
6.5. Zespół wałka IV-go z korba i krzywk /Rys. nr 7/
limak du y wałka II-go przekazuje nap d na wałek IV /2/ przez limacznic du

/1/.

Wałek jest ło yskowany ło yskami sto kowymi /3/. Na jednym z jego ko ców osadzony
jest ogranicznik mechaniczny /11/ k ta obrotu korby, na przeciwnym - krzywka /9/,
blokowana wkr tami dociskowymi /10/.
Korba /12/ mo e by osadzona na obu ko cach wału IV, w zale no ci od potrzeb.
Korba /12/ i krzywka /9/ s elementami wyposa enia siłownika.

6.6. Zespół popychacza /Rys. dr 8/
Składa si z trzpienia /4/, zaopatrzonego w rolk /1/ przesuwaj cego si w obudowie /5/ i
osłoni tego przed wpływami zewn trznymi mieszkiem /2/, mocowanym opask /3/.
Zespół krzywka - popychacz zmienia ruch obrotowy wału IV z korba na przesuni cie
liniowe, proporcjonalne do k ta obrotu (zarysem krzywki jest spirala Archimedesa).
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6.7. Zespół nadajnika poło enia /Rys. nr 9/
Na skutek obrotu wału IV osadzona na nim krzywka /16/ przesuwa liniowo popychacz /17/.
Ruch popychacza przez mechanizm z batkowy, składaj cy si z z batki /1/ i koła z batego
na b bnie krzywkowym /2/, powoduje obrót b bna krzywkowego i osi przetwornika,
proporcjonalnie do obrotu wału wyj ciowego.
Na b bnie krzywkowym osadzone s 4 krzywki /6/, niezale nie ustawiane dowolnie na
obwodzie, blokowane w ustawionym poło eniu przez kołki blokuj ce /7/ , dociskane
wkr tami /8/, - wszystkie krzywki posiadaj swoje niezale ne mechanizmy blokuj ce.
Ka da z krzywek steruje oddzielnym wył cznikiem kra cowym /19,31/. Na b bnie
krzywkowym znajduje si tak e tarcza optycznego wska nika poło enia /9/, blokowana po
ustawieniu nakr tk blokuj c /10/.
B ben krzywkowy ło yskowany jest w korpusie /15/ w ło yskach kulkowych /13/.
Do korpusu mocowany jest prostownik /22/ oraz wspornik listew zaciskowych /24/ z
listwami zaciskowymi /23/. Cało mocowana jest do korpusu nadajnika /25/ rubami /21/.
Poprzez dławiki lub zł cza znajduj ce si w tylnej ciance korpusu nadajnika s
wyprowadzane przewody elektryczne z sygnałami wej ciowymi i wyj ciowymi.
Korpus nadajnika zamykany jest szczelnie pokryw z uszczelk mocowan rubami.
Po doj ciu do skrajnych poło e organu regulacyjnego (pełne otwarcie lub pełne
zamkni cie) powinno nast pi wył czenie silnika elektrycznego siłownika przy pomocy
wył czników kra cowych drogi /19,31/ sterowanych uprzednio nastawionymi krzywkami
/6/. Wył czniki kra cowe wył czaj styczniki steruj ce silnikiem siłownika.
Znormalizowany sygnał pr dowy uzyskiwany z przetwornika jest proporcjonalny do k ta
obrotu wału wyj ciowego siłownika.

6.8. Ci gna i korby /Rys. nr 10/.
Korby i ci gna przenosz nap d z wału wyj ciowego siłownika bezpo rednio na organ
regulacyjny (d wignia, klapy, zawory itp.).
Korby - osadzane na wale wyj ciowym siłownika /1/ na wpu cie pryzmatycznym, scalane
ruba zaciskow /3/.
Korby standardowe - o stałym ramieniu dla danego typu siłownika .
Korby z regulowan długo ci ramienia /co 5mm/ .
Dobór korby wg tabeli nr 2.
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Ci gno - pozwala na odchylanie si ci gna do osi pionowej ± 5°. O długo ci ci gna
decyduje długo rury /15/, nieb d cej przedmiotem dostawy, któr u ytkownik dobiera i
spawa we własnym zakresie (dobór rur wg tabeli nr 1).
Ci gno sztywne - wyposa one jest w dwa przeguby wahliwe oraz nakr tk rzymsk ,
pozwalaj c na regulacj długo ci ci gna w granicach ± 45 mm oraz ko cówki do
wspawania rury. W celu łatwego przył czenia ci gien do d wigni organu regulacyjnego
dostarczane s nakładki do przyspawania /18/ lub tulejki /19/, których przykłady
mocowania podane
na rys. nr 10.
Dobór ci gien - wg tabeli nr 2.; nakładki i tulejki - wg tabeli nr 3.

7. WYPOSA ENIE SIŁOWNIKÓW.
Siłownik mo e by wyposa ony w korb , ci gno, krzywk , daszek, ko cówk .
7.1. Korba o stałej lub regulowanej długo ci ramienia R /tab. 2/ z mo liwo ci przekładania jako
prawa lub lewa.
U w a g a : w przypadku stosowania korb o długo ci ramienia:
R > 150 mm dla SWa-18, 28, LI
R > 200 mm dla SWb-18, 28, LI
SWc-18, 28, LI
SWd-18, 28, LI
siłownik nale y ustawi na stojaku, umo liwiaj cym obrót korby o 360°.

7.2. Ci gno sztywne /szt.1/ z nakr tk rzymsk do regulacji długo ci w granicach ± 45 mm,
przegubami wahliwymi zapewniaj cymi prac w pełnym zakresie skoku, równie przy
odchyleniu ci gna o ± 5° od osi siłownika, oraz ko cówkami do wspawania rury /tab.4/.
Rura nie wchodzi w skład wyposa enia siłownika.
Dobór rur dla poszczególnych typów siłownika podaje tabela nr 1.
Wymiary otworów, jakie nale y wykona w organach regulacyjnych w celu poprawnego
mocowania czopa ci gna podano rys. nr 12. Wymiary przył czeniowe rys. nr 19.
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7.3. Krzywka dwustronna /szt. 1/ symetryczna, o k cie pracy 90°, 120° lub 155° pozwalaj ca
na niezale ne od kierunku obrotu korby ustawianie przyrostu warto ci nadawanych przez
zespół steruj cy.
K t pracy krzywki okre la drog k tow , mierzon w stopniach, jak przebywa element
wyj ciowy siłownika /korba/ z jednego skrajnego poło enia w drugie.
7.4. Daszek chroni cy siłownik od góry przed bezpo rednim działaniem niegu,
deszczu itp./tab.3/
7.5. Ko cówka do wspawania w ram d wigni organu regulacyjnego, z odpowiednio
wykonanymi otworami do mocowania czopa przegubu ci gna. Ko cówka ta mo e by
wykonana w kształcie nakładki lub tulei /tab.3/
7.6. Tabliczka znamionowa i informacyjna
Ka dy siłownik jest wyposa ony w tabliczki informacyjne z oznaczeniami niezb dnymi dla
uruchamiania, obsługi i konserwacji.
Na tabliczce znamionowej, oprócz danych takich jak :
- warto pr dowa sygnału wyj ciowego przetwornika
- warto
- warto
- warto

liczbowa momentu znamionowego
liczbowa znamionowej pr dko ci elementu wyj ciowego (korby)
liczbowa skoku elementu wyj ciowego,

podana jest te wielko momentu ustawionego (Mu), na jaki siłownik został
fabrycznie ustawiony.
Np. dla siłownika SWa-28, LI o momencie znamionowym Mn = 250Nm , moment
ustawiony Mu = 200 Nm tzn., e siłownik został ustawiony i wyregulowany zgodnie z
zamówieniem na moment = 200 Nm
Na zewn trz obudowy zespołu steruj cego jest umieszczona tabliczka, przeznaczona do
eksploatacyjnego opisu siłownika, np. numer ewidencyjny wg projektu, który zawór dany
siłownik obsługuje itp. Wewn trz obudowy jest umieszczona tabliczka - schemat
elektryczny. Na skrzyni przekładniowej siłownika umieszczone s tabliczki z napisami:
wlew oleju, spust oleju oraz dwie tabliczki (O-Z) informuj ce o otwieraniu lub zamykaniu
organu regulacyjnego, w zale no ci od kierunku ruchu kółka r cznego. Odpowiedni
tabliczk nale y zamontowa przy uruchamianiu siłownika. Fabryczne ustawienie tabliczki
informacyjnej (O-Z ) przyporz dkowuje kierunek ruchu kółka r cznego, zgodny z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara, kierunkowi zamykania urz dzenia obiektowego
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8. INSTALOWANIE
8.1. Siłownik powinien by mocowany na konstrukcji stalowej lub fundamencie betonowym
(wał
wyj ciowy w poło eniu poziomym ) na wysoko ci dogodnej dla obsługi.
W przypadku instalowania siłownika na fundamencie betonowym nale y siłownik
uziemi zgodnie z zobowi zuj cymi przepisami.
U w a g a : podczas przesuwania b d podnoszenia siłownika absolutnie
niedopuszczalne jest ci gni cie za kółko r czne.
Nale y
zwróci
uwag
na
dostateczna
sztywno
z a m o c o w a n i a.
Wykona ci gno według zalece zawartych w punkcie 8.3 i poł czy z korb siłownika i
organu wykonawczego
Poł czenie elektryczne zewn trzne wykona wg dokumentacji projektowej.

8.2. Temperatura otoczenia w miejscu instalowania nie powinna przekracza + 60° C, za sam
siłownik powinien by zabezpieczony przed bezpo rednim działaniem warunków
atmosferycznych, jak deszcz, nieg itp., a tak e przed atmosfer silnie koroduj c jak pary
kwasów, ługów itp.
8.3. Na rys. nr 17 i 17a podano wykres dopuszczalnych sił w ci gnie w zale no ci od k ta
pomi dzy korb siłownika a ci gnem, przy zało onym momencie.
Przekroczenie warto ci tych sił jest n i e d o p u s z c z a l n e. Na rys. nr 18 i 18a podano
wykres momentów, jakimi zostaje obci ony wał siłownika przy stałej sile w ci gnie,
w zale no ci od k ta. Moment ten zmienia si w funkcji k ta i przekroczenie nominalnego
momentu dla danego siłownika jest n i e d o p u s z c z a l n e.
8.4. W przypadku stosowania wyposa enia opcjonalnego jak: korby o długo ci innej ni
standardowa, ci gna o innych rednicach rury itp. , nale y bezwzgl dnie dokona oblicze
sprawdzaj cych i porówna wyniki z wykresami.
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9. URUCHAMIANIE
Przed przyst pieniem do uruchamiania nale y zapozna si dokładnie z Dokumentacj
Techniczno-Ruchow Siłowników. Nale y sprawdzi tak e poziom oleju w skrzyni
przekładniowej - winien by utrzymany mi dzy górn a doln kresk na wska niku poziomu
oleju /poz. 12 rys. nr 3/.
Je eli obracanie kółkiem nap du r cznego zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara powoduje
zamykanie urz dzenia wykonawczego, wył cznik momentowy W5 (W5,W7) jest zwi zany z
ochron przeci eniow kierunku zamykania urz dzenia obiektowego a wył czniki kra cowe
drogi W1A, W1B i W3 s przyporz dkowane do poło enia zamkni te. Analogicznie, wył cznik
momentowy W6 (W6, W8) oraz wył czniki kra cowe drogi W2A, W2B i W4 s zwi zane ze
sterowaniem i sygnalizacj poło enia otwarte.
Je eli podczas uruchomienia siłownika na obiekcie obracanie kółkiem nap du r cznego zgodnie
z kierunkiem wskazówek zegara powoduje otwieranie urz dzenia wykonawczego, funkcji
wył czników momentowych W5 (W5,W7) i drogowych (W1A, W1B i W3) jest
przyporz dkowany kierunek otwierania (W5, W7- otwieranie W1, W3- otwarcie)
Fabryczne ustawienie tabliczek informacyjnych „O-Z” i „Z-O” pokazuje, e obrót kółkiem
r cznym zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara odpowiada kierunkowi zamykania
urz dzenia obiektowego. Je eli obrót kółkiem r cznym zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara odpowiada kierunkowi otwierania urz dzenia obiektowego nale y odkr ci tabliczki „OZ” i zamieni miejscami tak aby tabliczka „Z-O” wskazywała wła ciwy kierunek
Czynno ci przy uruchamianiu powinny odbywa si w nast puj cej kolejno ci:
9.1. Zdj

segmenty ograniczników mechanicznych /1/ wg rys. 11 przez odkr cenie rub /3/.

9.2. Zluzowa na wale wyj ciowym siłownika /2/ wg rys. 7 krzywk /9/, przez cz ciowe
wykr cenie rub /10/.
9.3. Wł czy nap d r czny poprzez odci gni cie kółka r cznego.
9.4. Pokr caj c kółkiem r cznym sprowadzi organ regulacyjny do jednego skrajnego poło enia
np. zamkni cia.
9.5. Ustawi krzywk na wale tak, aby rolka popychacza /1/ wg rys. 8 ustawiona była
na pocz tku wzniosu krzywki tzn. z chwil otwierania organu regulacyjnego popychacz
powinien porusza si w gór bez opó nienia. Po ustawieniu krzywk zablokowa przez
dokr cenie wkr tów dociskowych /10/ wg rys. 7.
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9.6. Na b bnie krzywek /2/ wg rys. 9 poluzowa wkr ty dociskowe /8/ pary krzywek /6/,
współpracuj cych z wył cznikami kra cowymi drogi /19,31/.
Przestawi krzywki pod odpowiednie wył czniki kra cowe drogi i zablokowa poprzez
dokr cenie wkr tów dociskowych /8/. Zwróci uwag na poprawno działania
wył czników - w razie braku wył czenia dosun
wkr tów regulacyjnych /20/.

wył cznik do krzywki po poluzowaniu

9.7. Doprowadzi przy pomocy kółka r cznego organ regulacyjny do drugiego skrajnego
poło enia i ustawi drug par krzywek w sposób jak wy ej.
9.8. Doprowadzi kółkiem r cznym organ regulacyjny w poło enie rodkowe i wysprz gli
nap d r czny poprzez wci ni cie kółka r cznego.
Sprawdzi zgodno kierunku ruchu korby siłownika z zało onym (sterowanie
w kierunku "otwieranie" - siłownik otwiera zawór). W przypadku niezgodno ci kierunków
zmieni kolejno faz zasilania siłownika
Podobnie sprawdzi wył czniki kra cowe, naciskaj c np. izolowanym wkr takiem garbek
wył cznika w czasie otwierania. Je li siłownik nie zatrzyma si , zamieni ze sob pary
przewodów na zaciskach.
Przy powy szych próbach nie nale y siłownika doprowadza do skrajnych poło e , zanim
nie sprawdzi si zgodno ci kierunków wył czników kra cowych i siłownika.
9.9. Sprowadzi kilkakrotnie sterownikiem siłownik do dolnego kra cowego poło enia
(do samoczynnego wył czenia), kontroluj c jednocze nie zamkni cie organu regulacyjnego.
W miar potrzeby podregulowa par krzywek tak, aby zamkni cie było dokładne.
Powtórzy t czynno dla poło enia otwarcia.
9.10. Ustawienie zakresu pr du wyj ciowego przetwornika poło enia
Przy ustawianiu współpracy siłownika z elementem wykonawczym /zawór, klapa/ istnieje
potrzeba dostosowania zakresu przetwornika do rzeczywistego przedziału roboczego
elementu wyj ciowego siłownika.
W tym celu nale y posłu y si DTR przetwornika poło enia TRANSOLVER.
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9.11. Ustawi optyczny wska nik poło enia.
W tym celu nale y sprowadzi organ regulowany do pozycji otwartej (do samoczynnego
wył czenia), nast pnie poluzowa nakr tk blokuj c tarcz wska nika /10/ wg rys. 9 i
obracaj c tarcz ustawi jej poło enie tak, aby wska nik „O” na tarczy znalazł si pod
nieruchoma wskazówk .
Sprowadzi organ regulowany do pozycji zamkni tej i ustawi wskazówk ruchom pod
nieruchom . Zablokowa tarcz i wskazówk przez dokr cenie nakr tki /10/.
9.12. Zało y segmenty ograniczników mechanicznych /1/ wg rys. 11, ustawi je odpowiednio
dla poło e otwarcia i zamkni cia oraz zablokowa rubami /3/.
9.13. Przykr ci odpowiedni tabliczk tak, aby kierunki ruchu kółka r cznego odpowiadały
kierunkom zamykania otwierania organu regulacyjnego. Fabryczne ustawienie tabliczki
informacyjnej (O-Z ) przyporz dkowuje kierunek ruchu kółka r cznego, zgodny z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara, kierunkowi zamykania urz dzenia obiektowego

10. USTAWIANIE UKŁADU PRZECI
OBCI AJ CY

ENIOWEGO NA

DANY MOMENT

Układ przeci eniowy jest ustawiany fabrycznie na warto nominaln lub okre lon w
zamówieniu.
Zmiana ustawienie układu przeci eniowego, ze wzgl du na wymagan dokładno
obci enia
siłownika powinna by przeprowadzona przez producenta.
Uwagi:
1. Wył cznik momentowy pojedynczy W5 lub podwójny (W5,W7) zadziała gdy, wał siłownika
obraca si przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przy patrzeniu na siłownik ustawiony tak,
aby kółko nap du r cznego znajdowało si po lewej stronie. Wył cznik momentowy
pojedynczy W6 lub podwójny (W6,W8) zadziała gdy, wał siłownika obraca si zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, gdy patrzymy na siłownik tak, aby kółko nap du r cznego
znajdowało si po lewej stronie. Projektant powinien zdecydowa uwzgl dniaj c warunki
usytuowania siłownika na obiekcie, które wył czniki momentowe przyporz dkuje do kierunku
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zamykania i otwierania urz dzenia obiektowego. Z tego przyporz dkowania wynika,
wykorzystanie wył czników kra cowych W1 i W2.
2. Fabryczne ustawienie tabliczki informacyjnej (O-Z ) przyporz dkowuje kierunek ruchu
kółka r cznego, zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, kierunkowi zamykania
urz dzenia obiektowego . Przy takim ustawieniu wył cznik momentowy W5 (W5,W7) jest
przyporz dkowany kierunkowi zamykania urz dzenia obiektowego.

11. KONSERWACJA
11.1. Wła ciwa konserwacja dokonywana zgodnie z podanymi zaleceniami i praca siłownika
w warunkach okre lonych w wymaganiach zapewni bezpieczn i długotrwał eksploatacj
siłownika.
11.2. Przekładnia siłownika smarowana jest olejem przekładniowym "PARUS" firmy LOTOS.
Zalewanie oleju odbywa
si przez otwór wlewowy /12/ wg rys. 3, do poziomu mi dzy doln i górn kresk na
wska niku poziomu oleju. Spuszczanie oleju - otworem spustowym /13/.
11.3. Okresy wymiany oleju w skrzyni przekładniowej:
Po przekazaniu siłownika do eksploatacji, olej w skrzyni przekładniowej nale y
wymienia co dwa lata.
Sprawdzanie poziomu oleju i uzupełnianie ubytków dokonywa raz na rok.
* Siłownik wypełniany jest olejem przekładniowym "PARUS" GL-4 SAE 80W/90
firmy LOTOS.
Zamienniki - oleje przekładniowe:
- Platinum Gear GL-5 SAE 80W/90,
- semisyntetyczny GL-4 SAE 75W/90
11.4. Popychacz zespołu steruj cego - smarowa smarem ło yskowym typ ŁT-4 /smarowniczka
7 wg rys. 8/, co 12 miesi cy.

11.5. O rolki popychacza /1/ wg rys. 8 - smarowa smarem ło yskowym typ ŁT-4 - co 12
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miesi cy.
11.6. Ło yska przekładni zespołu steruj cego /poz.13 wg rys. 9/ smarowa smarem ło yskowym
typ ŁT-4 - raz na rok - po zdj ciu pokrywki poz. 14.
11.7. Spr yny przekładni zespołu steruj cego /poz. 4 wg rys. 9/ smarowa smarem ło yskowym
typ ŁT-4 raz na rok.
11.8. Przeguby wahliwe - smarowa raz na rok smarem ło yskowym typ ŁT-4.
11.9. Co rok nale y przeprowadzi przegl d siłownika.
Zwraca uwag na szczelne zamkni cie obudowy zespołu steruj cego oraz szczelno
skrzyni przekładniowej (wycieki oleju s niedopuszczalne).

12. TYPOWE USZKODZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA

Objawy

Zał czenie sterownikiem nie
uruchamia siłownika pomimo
zał czenia styczników.

Przyczyna

1. Odci gni te kółko r czne
(siłownik wysprz glony).
2. Brak napi cia zasilania

Sposób usuni cia

Wcisn kółko nap du
r cznego.
Sprawdzi poł czenie miedzy

silnikiem a stycznikiem i
zabezpieczeniem.
3. Zasilanie silnika dwufazowe. Usun przerw w zasilaniu.
silnika.

Objawy

Przyczyna

Sposób usuni cia
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Zał czenie sterownikiem nie

1. Brak napi cia sterowania.

Sprawdzi zabezpieczenia.

uruchamia styczników.

2. Przerwa w wył cznikach
kra cowych.

Sprawdzi i ewentualnie
wymieni wył czniki kra cowe
/poz.19/ wg rys. nr 9
Sprawdzi poł czenia.

3. Przerwa w obwodzie
zasilania.
Wył czenie siłownika

1. Przeci enie siłownika
2. Uszkodzenie wył cznika
przeci eniowego.

Sprawdzi obci enie
siłownika.
Sprawdzi wył cznik /4 wg
rys. nr 14/.

Za du y wybieg korby

Wadliwa praca elektromagnesu Sprawdzi prac

siłownika /powy ej 0,5° drogi
k towej korby od chwili
wył czenia silnika/.

hamulca silnika.

Objawy
Brak zdalnego wskazania
poło enia elementu
wyj ciowego siłownika.

Przyczyna

elektromagnesu /poz. 9 wg rys.
nr 4/

Sposób usuni cia

Brak napi cia zasilania.
Niewła ciwa polaryzacja
napi cia zasilaj cego.

Sprawdzi napi cie na
zasilaczu zewn trznym
zasilaj cym przetwornik

Przerwa w obwodzie
obci enia przetwornika

poło enia a nast pnie na
zaciskach 1 i 2 listwy
zaciskowej zespołu steruj cego
Zwróci uwag na wła ciw
polaryzacj zasilania
przetwornika.
Sprawdzi obwód obci enia.

Brak wskazania lub stała
warto pr du niezale na od
poło enia elementu
wyj ciowego siłownika.

Uszkodzony zespół
elektroniczny.
Uszkodzenie w mechanizmie
nap du popychacza

Wymieni na nowy i ustawi
zakres pomiarowy.
Usun uszkodzenie.

przetwornika.
Uszkodzenie mechanizmu

Wymieni na nowy i ustawi w

przetwornika.

ustawi zakres pomiarowy
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13. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.
Pokrywa zespołu steruj cego powinna by szczelnie zamkni ta. Cz ci zapasowe s opakowane
w woreczek foliowy i wło one wewn trz nadajnika poło enia.
Przenoszenie siłownika bez opakowania winno odbywa si za uchwyty transportowe / ruby
oczkowe wkr cone w obudow nadajnika poło enia/.
Siłownik przechowywa z nało onym workiem foliowym w pomieszczeniach zamkni tych,
suchych, nie zapylonych.
Siłowniki nale y przechowywa i transportowa w pozycji pionowej (nadajnik poło enia, silnik
u góry). Siłowników nie wolno kła poziomo i pochyla powy ej k ta 45°.
Na czas transportu siłowniki musz by zabezpieczone przed przesuwaniem i uderzeniem.
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CI ZAPASOWYCH / DOSTARCZANYCH Ł CZNIE

Z SIŁOWNIKAMI/.
Nazwa cz ci

Ilo
sztuk

SWa, b, c, d Nr rys. lub typ i producent

Ł cznik miniaturowy
/poz. 19 wg rys. 9/

2

typ 83132 - 54 E R 14.1.
producent - "FAEL"
Z bkowice l skie

Mikroprzeł cznik

1

nr rys. 1020 - 41 - 2

* Mikroprzeł cznik

1

nr rys. 1020-80-2

* doł czony przy wyk. z podwójnym wył cznikiem momentowym
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wymiar

A2

A3

A4

Stała

150

135

492

Regulacyjna

166

151

507

rodzaj korby

Rys. nr 1 Rysunek gabarytowy siłownika SWa
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Stron: 48

1020 - 1 - 20

SWc

SWd

Korba

stała

regulowana

stała

regulowana

stała

regulowana

wym.

A2

162

170

172

184

161

163

wym.

A3

133

141

133

145

138

140

wym.

A4

531

539

543

555

606

608

Rys. nr 2 Rysunek gabarytowy siłownika SWb, c, d

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 25
Stron: 48

1.Zespół wałka I-go, 2.Zespół wałka II-go, 3.Zespół wałka III-go, 4.Zespół wałka IV-go, 5.Zespół
popychacza, 6.Zespół nadajnika poło enia, 7.Korba, 8.Ci gno, 9.Korpus siłownika. 10.Pokrywa
korpusu siłownika, 11.Ograniczniki mechaniczne, 12.Korek wlewu i wska nik oleju, 13.Korek
spustu oleju.
Rys. nr 3. Rysunek pogl dowy siłownika

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 26
Stron: 48

Opis regulacji szczeliny S1
p. 6.2

1.silnik, 2.osłona silnika
elektrycznego, 3. ruba mocuj ca,
4.podkładki regulacyjne, 5.tuleja
sprz gła I, 6.tarcza hamulca,
7.szpilka, 8.spr yna dociskowa,
9.elektromagnes, 10.obudowa
hamulca, 11.sprz gło, 12.nakr tka,
13.d wignia mech.
przeci eniowego, 14.tuleja,
15.nakr tka regul. mech.
przeci eniowego, 16.trzpie ,
17.ło ysko wzdłu ne, 18.spr yna
układu przeci eniowego,
19.pier cie dystans., 20.obudowa
sprz gła, 21.pokrywa obudowy
sprz gła, 22.uszczelka, 23. ruba,
24. ruba mocuj ca, 25.tuleja,
26.wałek ze limakiem, 27.tulejka,
28.wkr t, 29.uszczelka, 30.korpus
siłownika, 31.peszel 13, 32.peszel
17, 33.tuleja sprz gła z
kołnierzem.

Rys. nr 4. Zespół wałka I-go.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 27
Stron: 48

1. limacznica mała, 2.koło z bate, 3.sprz gło nap du elektr., 4.sprz gło nap du r cznego, 5.wałek,
6.zaczep, 7.mechanizm zatrzaskowy, 8.ło yska toczne, 9.ło ysko lizgowe, 10.tuleja, 11.pokrywka,
12. ruba, 13.kółko r czne
Rys. nr 5. Zespół wałka II-go. Zasprz glanie i wysprz glanie nap du r cznego

1.koło z bate, 2. limak du y, 3.tuleja dystansowa, 4.ło yska poprzeczne, 5.ło yska wzdłu ne,
6.pier cie osadczy spr ynuj cy, 7.nakr tka ło yskowa, 8.pokrywa, 9. ruba, 10.korpus siłownika
Rys. nr 6. Zespół wałka III-go.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 28
Stron: 48

1. limacznica du a, 2.wałek IV wyj ciowy, 3.ło yska, 4.tuleja dystansowa, 5.6.pokrywa,
7.pier cie osadczy spr ynuj cy, 8. ruba, 9.krzywka, 10.wkr t dociskowy, 11.ogranicznik
mechaniczny, 12.korba, 13. ruba
Rys. nr 7. Zespół wałka IV-go z korb i krzywk

1.rolka, 2.mieszek, 4.trzpie popychacza, 5.obudowa, 6.smarownica, 7. ruba, 8.trzpie z
z batk
Rys. nr 8. Zespół popychacza

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 29
Stron: 48

1.z batka, 2.b ben krzywkowy, 3.pokrywa, 4.spr yna, 5.tarcza spr yny, 6.krzywki, 7.kołki
blokuj ce, 8.wkr t dociskowy, 9.optyczny wska nik poło enia, 10.nakładka blokuj ca optyczny
wska nik poło enia, 11.płyta czołowa, 12.zaczep spr ynowy, 13.ło yska, 14.pokrywka, 15.korpus,
16.krzywka, 17.popychacz, 18.wskazówka, 19.wył czniki kra cowe W3,W4, 20.wkr ty
regulacyjne wł czników kra cowych, 21. ruby mocuj ce, 22.prostownik, 23.listwa zaciskowa,
24.wspornik listew zaciskowych, 25.korpus nadajnika, 26.przetwornik poło enia, 27.wył czniki
kra cowe podwójne (W1A/W1B, W2A/W2B).
Rys. nr 9. Zespół nadajnika poło enia.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Rys. nr 10. Ci gno i korby. Instalowanie

Strona 30
Stron: 48

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:

Strona 31

1020 - 1 - 20

Stron: 48

1.segment ogranicznika mechanicznego, 2.ogranicznik, 3. ruba
Rys. nr 11. Ograniczniki mechaniczne

Typ
siłownika

Wymiary otworu
D1
17,8

+0,1

23,5

+0,1

SWc-28c, L, LZ

31,9

+0,1

SWd-28c, L, LZ

44,399

SWa-28c, L, LZ
SWb-28c, L, LZ

D2
+0,1
16,8 +0,05
+0,1
22 +0,05
+0,1
30,2 +0,05

42,557

Sto ek

a

Morse'a nr 2

20

Morse'a nr 3

30

Morse'a nr 4

33

Morse'a nr 5

35

Rys. nr 12. Otwory w d wigni organów regulacyjnych (klap) do zamocowania ci gna.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 32
Stron: 48

1.nakr tka regulacyjna, 2. limak nap du nakr tki regul., 3.d wignia, 4.póło d wigni, 5.nakr tka,
6.wył cznik kra cowy, 7.obudowa
Rys. nr 13. Układ wst pnego napinania spr yn mechanizmu przeci eniowego

1.zderzak, 2. ruba regulacyjna, 3.wkr t dociskowy, 4.wył cznik kra cowy, 5.płytka wył cznika
kra cowego, 6.wkr ty regulacyjne, 7.pokrywa układu przeci eniowego, 8.wkr t, 9.prowadnica
.

Rys. nr 14. Ustawienie układu przeci eniowego na zadany moment.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Rys. nr 15a. Schemat elektryczny siłownika SWa, b, c, d - _8LI.

Strona 33
Stron: 48

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Rys. nr 15b. Schemat elektryczny siłownika SWa, b, c, d - _8

Strona 34
Stron: 48

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 35
Stron: 48

Rys. nr 15c. Schemat elektryczny siłownika SWa, b, c, d - _8LI z podwójnymi wył cznikami
momentowymi.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 36
Stron: 48

Rys. nr 15d. Schemat elektryczny siłownika SWa, b, c, d - _8 z podwójnymi wył cznikami
momentowymi.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

+

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

N
U
U
V
W
do wykorzystania wg potrzeb
np. do styczników, przeka ników itp.

41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

Strona 37
Stron: 48

rezerwa

Nadajniki dwuprzewodowe

Transolver (4-20 mA)

Rys. nr 16. Listwy zaciskowe - poł czenia zewn trzne dla SWa, b, c, d - _8L(PWL 1.1), LI

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Rys. nr 17. Wykres dopuszczalnych sił P w ci gnach przy danym k cie α

Strona 38
Stron: 48

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Rys. nr 17a. Wykres dopuszczalnych sił P w ci gnie przy danym k cie α
dla siłownika SWd (wykres sporz dzono dla M=1600Nm)

Strona 39
Stron: 48

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 40
Stron: 48

Rys. nr 18. Wykres momentów jakimi zostaje obci ony siłownik przy stałej sile w zale no ci
od k ta α. Linie przerywane i warto ci sił w nawiasach odnosz si do siłowników SWa.
Linie ci głe do siłowników SWb i SWc.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 41
Stron: 48

Rys. nr 18a. Wykres momentów jakimi zostaje obci ony siłownik przy stałej sile w zale no ci od
k ta α dla siłownika SWd.

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Wymiar
Typ

Przegub z ło yskiem
kulkowym A1

SWd -

Nr rysunku:

Stron: 48

1020 - 1 - 20

B1

B2

30

35

6

Przegub z ło yskiem

Strona 42

lizg. A1

SWc -

40,5

31

33

6

SWb -

30,5

28

30

6

SWa -

28

27

20

5

∅A

∅B

∅C

D

E

SWd -

60

55

42,2

35

6

SWc -

60

49

30,2

33

6

SWb -

50

39

22

30

6

SWa -

35

30

16,8

20

5

A

B

C

∅D

SWd -

120

70

35

42,2

SWc -

120

70

33

30,2

SWb -

100

70

30

22

SWa -

100

50

20

16,8

Wymiar
Typ

Wymiar
Typ

Rys. nr 19. Wymiary przył czeniowe.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:
1020 - 1 - 20

Strona 43
Stron: 48

DOBÓR RUR DO CI GIEN
Typ siłownika

SWa

SWb

SWc

SWd

od 520 do 4000

od 520 do 4000

od 520 do 4000

od 520 do 4000

Rodzaj ci gna
H
[mm]
Ci gna
Wykonanie

sztywne z

∅ rury D1-Cz-A3-42,4x2,9 D1-Cz-A3-44,5x4,5 D1-Cz-A3-48,3x6,3 D1-Cz-A3[typ]

standardowe przegubami

L rury

wahliwymi

[mm]
Nr rys.

54x6,3
H - 250

H - 250

H - 280

H - 330

1020-65-2-

1386-10-2-

1388-10-2-

5044-50-2-

UWAGA : Rury do ci gien nie wchodz w skład wyposa enia siłownika.
H - odległo mi dzy osiami czopów przy korbie i organie regulacyjnym.
TABELA NR 1

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:

Strona 44
Stron: 48

1020 - 1 - 20

WYPOSA ENIE SIŁOWNIKÓW
L.p.

Wyposa enie opcjonalne

TYP SWa
Dane techn.

1.

Korba o stałej długo ci

TYP SWb
Nr rys.

TYP SWc

Dane techn Nr rys.

Dane techn.

TYP SWd

Nr rys.

Dane techn.

Nr rys.

R = 150mm

1-118/50-1

R=200mm

T-118/0-8

R=200mm

T-118/0-7

R=200mm

5044-18

Korba o regulowanym
ramieniu co 5mm

R=70 do
180mm

T-118
65-1-0/I

R=85 do
220 mm

T-118
21-1-0/I

R=85 do
220 mm

T-118
20-1-0/I

R=100
do 180 mm

5044-31-1

Krzywka o k cie pracy

90°

T-118/58-0

90°

T-118/18-0

90°

T-118/18-0

90°

T-118/18-0

120°

T-118/580/I

120°

T-118/180/I

120°

T-118/180/I

120°

T-118/180/I

155°

T-118/58-

155°

T-118/18-

155°

T-118/18-

155°

T-118/18-

ramienia

2.

0/II
3.

Ci gno sztywne do korby
stałej
Ci gno sztywne do korby
regulowanej

0/II

0/II

0/II

H=520÷

1388-10-2
-1

H=520÷

5044-50-2
-1

4000

1388-10-2

4000

5044-50-

H=520÷

1020-652-1

H=520÷

1386-10-21

4000

1020-65-

4000

1386-10-2-

2-2

2
TABELA NR 2

-2

2-2

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nr rysunku:

Strona 45

1020 - 1 - 20

Stron: 48

WYPOSA ENIE DODATKOWE SIŁOWNIKA

TYP SIŁOWNIKA
L.p.
1.

NAZWA

SWa-28, LI SWb-28, LI SWc-28, LI SWd-28, LI

Daszek nr rys.

T-118/19-0/a

Nakładka nr T-118/57-11 T-118/12-11 T-118/10-14 5044-16
Ko cówka

rys.

do
wspawania

Tuleja nr
rys.

T-118/57-12 T-118/12-12 T-118/10-15 5044-17

TABELA NR 3

ZESTAWIENIE DŁUGO CI CI GIEN SZTYWNYCH /STANDARDOWYCH/
Ci gno
TYP

Ci gno sztywne z przegubami wahliwymi
Długo

Nr rysunku

SWa-28, LI

od 520
do 4000

1020-65-2

SWb-28, LI

od 520
do 4000

1386-10-2

SWc-28, LI

od 520
do 4000

1388-10-2

SWd-28, LI

od 520
do 4000

5044-50-2

TABELA NR 4

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:

Strona 46

1020 - 1 - 20

Stron: 48

Wykaz cz ci zamiennych do siłowników
1. Zespół wałka I
2. Silnik elektryczny
3. Tarcza hamulca

rys. 4
rys. 4 poz.1
rys. 4 poz.5

4. Okładzina cierna
5. Spr yna dociskowa
6. Elektromagnes

rys. 4 poz.6
rys. 4 poz.8
rys. 4 poz.9

7. Sprz gło
8. Wałek ze limakiem
9. D wignia
10. Póło d wigni

rys. 4 poz.11
rys. 4 poz.6
rys. 13 poz.3
rys.13 poz. 4

11. Zespół wałka II
12. limacznica mała
13. Koło z bate

rys. 5
rys. 5 poz.1
rys. 5 poz. 2

14. Ło ysko lizgowe
15. Zespół wałka III
16. limak du y
17. Koło z bate

rys. 5 poz.9
rys. 6
rys. 6 poz. 2
rys. 6 poz. 1

18 Zespół wałka IV
19. limacznica du a
20. Korpus siłownika /komplet/

rys.7
rys. 7 poz.1
rys. 3 poz.9+10

21. Kółko r czne
22. Korba stała
23. Korba regulowana
24.Ci gno sztywne
25. Nakładka

rys. 4 poz.30
rys. 5 poz. 13
rys. 10 poz. 2
rys. 10 poz.20
rys. 10 poz.7,8,
9,10,11,12
rys. 10 poz. 18

26. Tulejka
27.Krzywka
28. Daszek kompletny
29. Zespół nadajnika poło enia

rys. 10 poz.19
rys. 7 poz.9
rys. 9

30. Popychacz

rys. 9 poz. 17

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

31.Przetwornik przesuni

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

liniowych

Nr rysunku:

Strona 47

1020 - 1 - 20

Stron: 48

rys. 9 poz. 26

32. Krzywki
33. Spr yna
34. B ben krzywkowy
35. Prostownik

rys. 9 poz. 6
rys. 9 poz. 4
rys. 9 poz. 2
rys. 9 poz. 22

36. Mieszek
37. Peszel φ 13
38. Peszel φ 17

rys. 8 poz. 2
rys. 4 poz. 31
rys. 4 poz. 32

39. Wył czniki kra cowe podwójne
W1A/W1B, W2A/W2B
40. Wył czniki kra cowe /W3, W4/

rys. 9 poz. 31
rys. 9 poz.19

41. Wył czniki kra cowe /W5, W 6/

rys. 13 poz. 6

45. Kołnierz
46. Prowadnica

rys. 14 poz. 4
rys. 4 poz. 33
rys. 14 poz. 9

47. ruba regulacyjna
48. Zderzak
49. Płytka wył cznika kra cowego
50. limak nap du nakr tki regulacyjnej

rys. 14 poz.2
rys. 14 poz. 1
rys. 14 poz. 5
rys. 13 poz. 2

51. Spr yna układu przeci eniowego**

rys. 4 poz. 18

UWAGA :
Przy zamawianiu nale y zaznaczy typ siłownika.
** Dla typu SWc poda warto Mu.

ZPUA Sp. z o.o.
Wrocław

Nazwa:
Dokumentacja Techniczno Ruchowa
SWa, b, c, d -

Nr rysunku:

Strona 48

1020 - 1 - 20

Stron: 48

DANE SILNIKÓW DO SIŁOWNIKÓW SW
DANE SILNIKA
Typ siłownika

SWa-28, LI

Nr rysunku

1020-45-2/A

Typ
SKg63-4A
IMB 5

SWa-18, LI

1020-46-2/A

SKg63-2B
IMB 5

SWb-28, LI

1386-2-2

SKh71-4A
IMB 5

SWb-18, LI

1388-3-2/A

SKh71-2B
IMB 5

SWc-28, LI

1388-2-2

SKh71-4B
IMB 5

SWc-18, LI

1388-3-2/A

SKh71-2B
IMB 5

SWd-28, LI

1388-3-2/A

SKh71-2B
IMB 5

SWd-18, LI

5044-72-2

SKh71X-2C
IMB 5

Moc
Pn [kW]

Pr dko
obrotowa
n [obr/min]

In [A] (400V/ Y)

Zalecany It [A]

0,12

1380

0,45

0,6

0,25

2760

0,7

0,8

0,25

1380

0,85

1,15

0,55

2790

1,35

1,6

0,37

1360

1,25

1,6

0,55

2790

1,35

1,6

0,55

2790

1,35

1,6

0,75

2780

1,8

2,0

TABELA NR 5

Pr d [A]

Kod zamówieniowy

SW

Moment nom. [Nm]

Ozn.

250

a

630

b

1000

c

1600 *

Podwójny wył cznik
momentowy

Ozn.

nie

0

tak

1

d

obr.
Ozn.
min.

Czas przej cia
o
k ta 90 [sek]
32

0,47

1

64

0,24

2

Daszek

Ozn.

nie

0

tak

1

Ko cówka do wspaw.
Wyp. zespołu steruj cego

Ozn.

Bez przetwornika poło enia
Przetworn. przesuni

liniow.

8
8L

Przetworn. przesuni liniow.
z zasilaczem 220VAC

8LZ

Przetworn. poło e

8LI

k towych

Bez przetwornika
14 -:- 30

Z wydzielonym
zasilaniem

24

Rodzaj krzywki
Standard

90
120
155

Tulejka

2

1

0 -:- 20

2

0 -:- 5

3

4 -:- 20

4

0

Tropik wilgotny TH3

1

Tropik suchy TA3

2

Ozn.

Stała standard

0

Długo

1

regulowana

Ci gno

Ozn.

nie

0

tak

1

Ozn.
o
o
o

0

Ustawiona wielko

1

Ustawienie na moment nominalny

2

Inne ustawienie - wpisa w [ Nm ]

momentu

Ozn.
0

*dotyczy tylko pr dko ci 0,24 obr/min

Przykład oznaczenia :

SWa - 28L - 31 - 200 - 11 - 0 - 10 - 1
- siłownik o momencie znamionowym 250 Nm
- czas przej cia elementu wyj ciowego o k t 90°- 64 sek
- z przetwornikiem liniowym
- z wydzielonym zasilaniem i sygn. wyj ciowym 0 ÷ 5mA
- krzywka 120°
- moment przeci eniowy ustawiony na 200Nm
- ci gno sztywne
- korba o regulowanej długo ci
- wykonanie klimatyczne - normalne
- z nakładk
- bez daszka
- z podwójnym wył cznikiem momentowym
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