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Tłumaczenie oryginalnych instrukcji edytowane 
zgodnie z załącznikiem I - 1.7.4.1 

Dźwignik to przekładnia mechaniczna złożona ze ślimaka współpracującego ze ślimacznicą która 
połączona jest ze śrubą trapezową. W modelach TP śruba trapezowa realizuje ruch postępowy; 
w modelach TPR śruba obraca się i ruch postępowy jest realizowany za pomocą nakrętki 
zewnętrznej. W obu przypadkach konieczne jest zapewnienie systemu przeciwdziałającego 
rotacji. 

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY I CZĘŚCI ZAMIENNE 

MODEL TP 

1 Obudowa 

2 Pokrywa 

3 Tuleja prowadząca  

4 Ślimacznica  

5 Ślimak 

5.1 Ślimak współpracujący  

z silnikiem prawy 

6 Śruba trapezowa 

8 Łożysko ślimaka 

8.1 Łożysko ślimaka silnika 

9 Łożyska ślimacznicy 

10 Uszczelka 

11  Uszczelka 

12 Uszczelka 

13 Pierścień osadczy  

13.1 Pierścień osadczy 

napędu 

14 Uszczelka 

14.1 Uszczelka napędu 

15 Sztywna tuba ochronna 

16 Wpust  

17 Kołek rozporowy 

18 Sworzeń mocujący 

19 Korek 

20 Elastyczna ochrona 

21 Mocowanie końcowe 

22 Kołnierz silnika 

23 Śruby 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY I CZĘŚCI ZAMIENNE 
MODEL TPR 

1 Obudowa 

2 Pokrywa 

3 Tuleja prowadząca 

4 Ślimacznica 

5 Ślimak 

5.1 Ślimak 
współpracujący  

z silnikiem prawy 

6 Śruba trapezowa 

7 Nakrętka prowadząca 

8 Łożysko ślimaka 

8.1 Łożysko ślimaka 
silnika 

9 Łożysko  
ślimacznicy 

10 Uszczelka 

11 Uszczelka 

12 Uszczelka 

13 Pierścień 
osadczy 

13.1 Pierścień 
osadczy  
do napędu

14 Uszczelka 

14.1 Uszczelka 

napędu 

16 Wpust 

17 Kołek rozporowy 

18.1 Trzpień mocujący ślimacznicę 

19 Korek 

20 Elastyczna ochrona 

22 Kołnierz silnika 

23 Śruby 

24 Uszczelka 
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 ZASTOSOWANIE MAJĄCE ZASADNICZE WYMOGI DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA 

ZAŁĄCZNIK I 

1.1.3 Materiały i produkty 
Trapezoidalne dźwigniki śrubowe są wykonane z materiałów metalowych (brąz, żeliwo, 
aluminium i stal) oraz polimerowych uszczelek. W przypadku, gdy dostawa obejmuje 
komponenty elektromechaniczne, zapewniona jest zgodność z przepisami ROHS dla 
tych komponentów. 
Cała gama modeli TP-TPR posiada długotrwałe wewnętrzne pokrycie smarem, który nie 
otrzymał oceny R lub S na karcie bezpieczeństwa. 
Nawet jeśli zapewniona jest szczelność dźwignika śrubowego, mogą wystąpić 
przypadkowe wycieki smaru z uszczelek. 
Niektóre akcesoria (PRO-CU-CS-CSU-SU-SUA-RG) mogą wykazywać wycieki 

endemiczne (obszarowe). Więcej informacji można znaleźć w katalogu ogólnym. 

1.1.5  Konstrukcja dźwignika w celu ułatwienia obsługi 
Obowiązkowe jest sprawdzenie ciężaru elementu (który ma być transportowany) na 
dokumencie przewozowym. Jeżeli waga przekracza ręczne ograniczenia transportowe, 
konieczne jest zorganizowanie odpowiednich środków transportu, które są w stanie 
utrzymać ten ładunek. 
Ze względu na zmienną geometrię konieczne jest określenie położenia środka ciężkości 
G w celu zapewnienia właściwego transportu. Poniższa formuła pozwala na wykonanie 
przybliżonych obliczeń. Odległość A, w której znajduje się środek ciężkości, mierzona 
jest od dołu dźwignika, jak przedstawiono poniżej. 

A = w . L2 + 2 . Pm . D

2 . (Pm + w . L) 
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w = masa śruby trapezowej [kg/m] L = całkowita długość śruby trapezowej [m] 

Pm = masa korpusu dźwignika [kg] A = położenie środka ciężkości [m] 

183 204 306 407 559 7010 8010 

Pm
[kg] 

1,8 5,9 10 18 34 56 62 

W 

[kg/m] 
1,6 2,2 5 9 18 28 37 

A 

[m] 0,035 0,055 0,070 0,95 0,115 0,128 0,128 

9010 10012 12014 14014 16016 20018 25022 

Pm
[kg] 

110 180 180 550 550 2100 2100 

W 

[kg/m] 56 56 81 110 140 220 350 

A 

[m] 0,165 0,185 0,185 0,245 0,245 0,300 0,300 

W przypadku asymetrycznych silników lub mas zwróć uwagę na możliwy ruch 
wywracający. Istnieją różne sposoby transportu trapezoidalnego dźwignika śrubowego 
przed umieszczeniem go w maszynie: 

a) Transport ręczny: unikaj chwytania dźwignika za wystające wałki ślimaka, ponieważ
może dojść do przewrócenia. W obecności AR zwracaj uwagę na ostre rogi. Zwróć
również uwagę na pozostałości smarów, które mogą powodować poślizg. Uważaj na
ostre kanty (1.3.4).

b) Transport za pomocą śrub oczkowych: przymocuj śruby oczkowe tylko w otworach
śrubowych dźwignika. Uważaj na kołysanie podczas transportu.

c) Transport za pomocą magnesu: zwróć uwagę na kołysanie podczas transportu.
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d) Transport za pomocą taśm: zwracaj uwagę na kołysanie podczas transportu.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy taśmy są przymocowane do wałków ślimaka
lub bocznych kołków P, ponieważ może dojść do przewrócenia. Zwróć uwagę na
możliwą zmianę pędu spowodowaną obecnością zacisków śrub oczkowych i / lub
PO.

e) Trwały transport: zwróć uwagę na pozostałości smarów na powierzchniach, które
mogą powodować przesuwanie, szczególnie w fazach przyspieszania i zwalniania.

Podczas składowania, dźwigniki śrubowe muszą być chronione, aby uniemożliwić 
odkładanie się kurzu czy ciał obcych. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na 
obecność otoczenia korozyjnego lub słonego. Zalecamy również: 

a) okresowe obracanie śruby ślimakowej, aby zapewnić odpowiednie smarowanie
części wewnętrznych i uniknąć wysychania uszczelek, co powoduje wycieki smaru.

b) smarowanie i zabezpieczanie śruby trapezowej śruby ślimakowej i niepomalowanych
elementów.

c) utrzymywanie śruby trapezowej w pozycji pionowej, gdy urządzenie jest
przechowywane poziomo.

1.2.1 Bezpieczeństwo i niezawodność systemów sterowania 

Niektóre akcesoria (CSU-SUA-CR) mają elektryczny czujnik zbliżeniowy, który jest 
kalibrowany podczas montażu. Akcesorium CT ma sondę termiczną. Podłączenie 
przewodów zgodnie ze schematem elektrycznym dostarczonym wraz z zasilaniem jest 
obowiązkowe. 
Ewentualny sygnał alarmowy dla limitu zużycia (CSU-SUA), braku obrotów przekładni 
ślimakowej (CR) lub osiągnięcia limitu temperatury, musi być widoczny i zrozumiały (pkt 
1.7.1.2). 

1.2.3. Rozruch 

Jako samohamowne przekładnie, dźwigniki śrubowe mogą być napędzane tylko 
poprzez obrót ślimaka, który odpowiada za przesunięcie śruby trapezowej lub nakrętki, 
odpowiednio dla modeli TP i TPR . 
Podczas pierwszych ruchów dźwigników śrubowych należy zachować ostrożność: 
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a) Nasmaruj śruby trapezowej i upewnij się, że nie ma na niej ciał obcych.

b) Sprawdź kalibrację wyłączników krańcowych, pamiętając o bezwładności mas
napędzanych.

c) Uruchamiaj stopniowo, jeśli to możliwe przy danych warunków roboczych, aby
umożliwić dotarcie się dźwigników śrubowych.

d) Zwróć szczególną uwagę aby nie przegrzać elementów, unikając ciągłej pracy
i pozwalając na osiągnięcie równowagi termicznej z otoczeniem po użyciu. Pamiętaj,
że nawet lekki wzrost temperatury może powodować zużycie i odkształcenia
zagrażające okresowi użyteczności dźwignika.

1.2.4.3 Zatrzymanie awaryjne 

W przypadku modeli TP, akcesoria BU i PRF mają tuleję ograniczającą, pełniącą funkcję 
zatrzymania awaryjnego, zapobiegającą wypadnięciu śruby trapezowej. W przypadku 
zderzenia tulei z korpusem, zalecana jest wymiana przekładni, ponieważ kolizja mogła 
uszkodzić część wewnętrzną. 

1.3.2 Ryzyko awarii podczas pracy 

Dźwignik śrubowy, jeśli jest odpowiednio zwymiarowany, zgodnie z wymaganiami 
w katalogu ogólnym (tak, aby nigdy nie przekroczył wskazanych maksymalnych wartości 
obciążenia), może ulec uszkodzeniu podczas pracy z powodu zużycia się jego 
komponentów zarówno stałych, jak i ruchomych. 

Przyczyny uszkodzeń mogą być różne: 

a) Brak lub pogorszenie smarowania elementów wewnętrznych: Smar stosowany do
smarowania elementów wewnętrznych jest bardzo trwały. W przypadku wycieku (lub
w przypadku pełnej wymiany, zalecanej co 5 lat) konieczne jest uzupełnienie smaru,
poprzez przywrócenie jego ilości do wartości fabrycznych (w poniższej tabeli).
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183 204 306 407 559 7010 8010 

Ilość 
smaru 

wewnętrz
nego [kg] 

0,06 0,1 0,3 0,6 1 1,4 1,4 

9010 10012 12014 14014 16016 20018 25022 

Ilość 
smaru 

wewnętrz
nego [kg] 

2,3 4 4 14 14 28 28 

W przypadku uzupełniania lub wymiany konieczne jest użycie smaru 
o charakterystyce wymienionej w katalogu, zgodnie z DIN 51502, w celu
zapewnienia takich samych właściwości użytkowych. Konieczne jest również
sprawdzenie kompatybilności między olejami bazowymi i zagęszczaczami, aby
uniknąć rozwarstwienia smaru.

b) Niedostateczne lub gorsze smarowanie śruby trapezowej: użytkownik musi
nasmarować śrubę trapezową, a operacja ta musi być powtarzana w zależności od
rodzaju pracy i otoczenia, na tyle często, aby zapewnić obecność czystej warstwy
smaru między powierzchniami stycznymi. Stosowanie adhezyjnych i wzbogaconych
dodatków smarujących P lub EP, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wymienionymi
w katalogu, jest obowiązkowe. Ze względu na charakter uszczelki typu V-ring
(w szczególności 10), smar ze śruby trapezowej może przedostać się do wnętrza
obudowy. Konieczne jest sprawdzenie kompatybilności między dwoma smarami, aby
uniknąć ich rozwarstwienia.

c) Awaria spowodowana zużyciem się komponentów: elementy składowe, pomiędzy
którymi występuje tarcie podlegają zużyciu. Części z brązu (4 i 7) są najbardziej
podatne na zużycie, a złuszczony materiał często osadza się na ślimacznicy,
powodując zmianę geometrii styku śruby trapezowej (5 i 6). Uszkodzenia łożysk (8 i
9) doprowadzają natomiast do zatrzymania przekładni, a zużycie uszczelek (10 i 14)
sprzyja przeciekom.
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d) Obciążenia boczne lub niewspółosiowości: istotne jest zapewnienie prostopadłości
pomiędzy śrubą trapezową a płytą wsporczą obudowy oraz sprawdzenie
współosiowości między siłą a samą śrubą trapezową. Wykorzystanie większej liczby
dźwigników śrubowych do przemieszczania ładunku wymaga dalszej weryfikacji:
konieczne jest, aby punkty podparcia ładunku (zakończenia śruby w przypadku
modeli TP i nakrętki w przypadku modeli TPR) były idealnie wyrównane, żeby
ładunek był równomiernie rozłożony. Jeśli tak nie jest, źle ustawione dźwigniki
śrubowe będą działać jak przeciwwaga lub hamulec. W przypadku obciążenia
ściskającego, zjawiska wynikające z obciążenia szczytowego, mogą wyzwalać
obciążenia boczne
i niestabilność.

e) Asynchronizm: jeżeli kilka dźwigników śrubowych jest połączonych za pomocą
wałów transmisyjnych, sugerowana jest weryfikacja ich idealnego ustawienia, aby
uniknąć przeciążenia śrub ślimakowych.

Zalecane jest również stosowanie połączeń zdolnych do pochłaniania błędów
montażowych, bez utraty sztywności skrętnej, niezbędnej do zapewnienia
synchronizacji przekładni.

f) Korozja: konieczne jest sprawdzenie odporności  elementów składowych na
korozję, w zależności od środowiska pracy.

1.3.3 Zagrożenia spowodowane spadającymi lub wyrzucanymi przedmiotami 
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki, elementy ruchome, śruba trapezowa 
(6) i nakrętka (7), odpowiednio dla modeli TP i TPR, mogą odpaść od części
przymocowanej do przekładni.

1.3.4 Zagrożenia spowodowane ostrymi powierzchniami, krawędziami lub kątami 

Dźwigniki śrubowe mają ostre krawędzie, które nawet po stępieniu mogą wykazywać 
ryzyko rezydualne. 

1.3.7 Zagrożenia związane z ruchomymi częściami 

Niektóre elementy składowe nie znajdują się w korpusie. Z tego powodu mogą stanowić 
szczątkowe ryzyko związane z ich ruchem. Poniżej znajduje się lista ruchomych części. 
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MODEL TP 

Części obrotowe: ślimak, CS, SU, SUA.  
Części translacyjne: śruba trapezowa, BU, PRF, AR. 

MODEL TPR 

Części obrotowe: ślimak, śruba trapezowa 
Części translacyjne: nakrętka, CS, CSU, SU, SUA, RG. 

Poniższe akcesoria zapewniają ochronę przed ruchomymi częściami, zgodnie  
z opisem w paragrafie 1.4.1: PR, PRO, CU, PE, PRA, PO. 
Zalecamy weryfikację rzeczywistego współczynnika przełożenia z tablicami opisowymi 
w katalogu ogólnym, aby uzyskać poprawną kinematykę. 

1.5.4 Błędy dopasowania 

Kierunki obrotu i translacji widoczne są na obudowie, co pozwala uniknąć błędów 
montażowych. Zaleca się jednak sprawdzenie ich przed montażem. Unimec dostarcza 
w standardzie dźwigniki śrubowe z kierunkami obrotu i translacji 1 i 2 (zwane "prawymi"). 
Jeśli to konieczne, możliwe jest dostarczenie przekładni z kinematyką typu 3 i 4 (zwaną 
"lewą"). 

Uważaj szczególnie wtedy, gdy kilka dźwigników śrubowych zamontowanych jest w tej 
samej aplikacji. W takim przypadku zalecane jest sprawdzenie sekcji dotyczącej 
schematów montażowych w katalogu ogólnym. Pamiętaj, że te diagramy są ważne dla 
kierunków prawidłowej rotacji. 
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1.5.5 Ekstremalne temperatury 

Ze względu na charakterystykę przekładni samohamownej, dźwignik śrubowy ma 
tendencję do szybkiego nagrzewania się. Ryzyko rezydualne spowodowane przez 
gorące powierzchnie występuje podczas etapów pracy i chłodzenia. 

1.5.8 Hałas

Ze względu na charakterystykę przekładni mechanicznej, dźwignik śrubowy emituje 
hałas podczas pracy. Właściwe smarowanie zmniejsza to zjawisko, nawet jeśli ryzyko 
rezydualne pozostaje. 

1.5.9 Wibracje

Ze względu na charakterystykę przekładni mechanicznej, dźwignik śrubowy podczas 
pracy może być aktywnym źródłem wibracji, zwłaszcza w dużych konstrukcjach 
i w obecności kilku części przekładni. Należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku 
mniejszych rozmiarów i przy niewielkich obciążeniach, aktywne wibracje działające na 
dźwignik śrubowy mogą spowodować częściowy ruch wsteczny przekładni. 

1.6.1 Konserwacja dźwignika 

Z powodu, o którym mowa w punkcie 1.3.2, w standardowych warunkach użytkowania 
(temperatura otoczenia 20 °C, praca bez wstrząsów, przy zweryfikowanym obciążeniu 
i mocy, jak podano w katalogu ogólnym) należy zaplanować okresowe kontrole, co 
najmniej raz w miesiącu. Należy wówczas sprawdzić, czy nie ma wycieków smaru 
z uszczelek, ciał obcych na śruby trapezowej oraz czy jest właściwe smarowanie. Jeśli to 
konieczne, uzupełnij smar na śruby trapezowej i wewnątrz obudowy. 

Przynajmniej raz w roku konieczne jest dokładniejsze sprawdzenie stanu przekładni: 
zużycie, rozwarstwienie smaru, obecność złuszczonych części z brązu na śruby 
trapezowej, pełna wymiana smaru i wymiana najważniejszych elementów. 

Kontrole te powinny być częstsze w bardziej wymagających warunkach użytkowania. 
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Czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby 
wtedy, gdy przekładnia nie jest używana. Jeśli to konieczne, sprawdź na stronie 
internetowej najbliższy kontakt i poproś o pomoc. 

1.7.3 Oznakowanie dźwignika 

Każdy dźwignik śrubowy jest oznaczony metalową tabliczką z nazwą i logo Unimec, 
numerem referencyjnym, modelem, rozmiarem, formą konstrukcyjną i numerem 
seryjnym przekładni. Dzięki temu ostatniemu możliwe jest prześledzenie każdego 
szczegółu dotyczącego tego elementu, od wydania komponentu po dostawę. Dźwigniki 
śrubowe ze względu na częściowo ukończony charakter nie mogą być oznaczone 
znakiem "CE". Z tego powodu nie można ich oznaczyć zgodnie z przepisami ATEX, 
nawet, jeśli mogą być uznane za "komponenty odpowiednie do zastosowania 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem" po wypełnieniu odpowiedniego 
kwestionariusza i po pozytywnej opinii biura technicznego. 
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