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WPROWADZANIE ZMIAN: ROZWÓJ
Firma Stieber w całej swojej długiej historii zajmuje się wszystkimi typami konstrukcji wolnobiegów takich jak: wolnobiegi
wałeczkowe oraz rozporowe i nadal rozwija nowe konstrukcje i technologie w tym zakresie.
Posiadamy ogromne możliwości w zakresie sprzęgieł jednokierunkowych, powstałe na bazie długoletniego doświadczenia
wykwalifikowanego zespołu inżynierów, zawsze szukających najlepszych odpowiedzi dotyczących zagadnień projektowych 
i produkcyjnych. Na przestrzeni lat, realizując program ciągłego rozwoju produktów znaleźliśmy wiele unikalnych rozwiązań, 
między innymi:
- obudowane sprzęgła jednokierunkowe smarowane i chłodzone za pomocą wewnętrznej cyrkulacji oleju bez potrzeby 

stosowania pompy,
- sprzęgła jednokierunkowe, które można rozłączać zarówno ręcznie jak i pneumatycznie,
- blokady jednokierunkowe stanowiące nowatorską adaptację wolnobiegów, zwalniane mechanicznie lub hydraulicznie,
i ponad 4 000 projektów specjalnych, które powstały z myślą o specyficznych wymaganiach Klientów. Możemy dostarczyć
wszystko od 0,8 do 1,7 mln. Nm, tak by byli Państwo pewni, że znaleźli najlepsze rozwiązanie, niezależnie od miejsca pracy.

DOKŁADNOŚĆ: PRODUKCJA
Zarówno produkty standardowe jak i specjalne są produkowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki i wymaganiami
jakościowymi w naszych dwóch fabrykach. Nasz wykwalifikowany i doświadczony personel dokłada wszelkich starań, aby
otrzymali Państwo niezawodny, wysokiej jakości produkt.
Nasze zaangażowanie w stałe udoskonalanie zapewnia, że nasze systemy i procesy są pod stałym nadzorem. Dla przykładu,
w ostatnich latach doprowadziło to do 30% oszczędności czasu produkcji.
Działy montażu i magazynów kontrolują przepływ materiałów i gotowych wyrobów za pomocą systemu Kanban, co zapewnia
prawidłową dostępność standardowych części i terminowe dostawy do Klienta.
Jeśli zakupicie Państwo wolnobiegi firmy Stieber, możecie być pewni gwarancji najlepszej jakości i niezawodności dla siebie
i swoich Klientów.

ZNAK FIRMOWY: JAKOŚĆ
System jakości zapewniony jest zarówno poprzez zapisane specyfikacje wykonania produktu jak i dzięki niezawodnym metodom
produkcji i przepływom procesowym, włącznie ze zintegrowanymi badaniami. Kluczowe dane techniczne produktów Stieber są
kalkulowane przy użyciu metody FVA* i/lub weryfikowane na naszych stanowiskach badawczych.
Posiadamy urządzenia testujące z możliwością przeprowadzania prób z momentem obrotowym do 700 000 Nm. Podczas testów
na biegu jałowym, jednostki z otworami do 600 mm mogą być poddawane próbom przy prędkości obrotowej do 1500 obr/min.
Nowoczesne wyposażenie Działu Jakości pozwala nam samodzielnie przeprowadzać wszelkie niezbędne testy, np. takie jak dla
przemysłu nuklearnego. Dzięki temu, Stieber przeszedł certyfikację przeprowadzona przez Framatome/Siemens między innymi
na zgodność z KTA 1401.
*) Stowarzyszenie Badań nad Przenoszeniem Mocy (Power Transmission Resarch Association)

STIEBER
Firma Sieber została założona w 1937r. i jest obecnie średnią firmą zatrudniającą 140 osób w dwóch lokalizacjach; 
Heidelberg i Garching pod Monachium.
Nasza główna działalność to projektowanie i produkcja elementów napędowych dla mechanicznych systemów inżynieryjnych.
Naszą największą siłą jest rozwój i produkcja sprzęgieł jednokierunkowych i blokad przeciwpowrotnych (backstopów), które
przenoszą moc za pomocą tarcia.
Firma Sieber może wskazać na wiele innowacyjnych ulepszeń, które zostały wprowadzone podczas istnienia firmy i pozwoliły
jej zająć miejsce lidera rynku europejskiego. Stieber potwierdził swoje możliwości techniczne po raz kolejny, projektując 
i wprowadzając największą blokadę przeciwpowrotną na świecie. Ta i inne blokady są z powodzeniem używane nawet 
w najcięższych warunkach.
Stieber wraz z firmami siostrzanymi Formsprag i Marland w Stanach Zjednoczonych,  jest częścią Altra Industrial Motion
Group i liderem rynku światowego w produkcji sprzęgieł jednokierunkowych i blokad przeciwpowrotnych.
Nasza szeroka światowa siec serwisowa obejmująca ponad 1000 jednostek dystrybucyjnych i centrów technicznych 
zapewnia, że zawsze jesteśmy blisko Klientów.
Filozofią naszej Firmy jest całkowita satysfakcja Klienta. Aby to osiągnąć nasze procesy są poddawane nieustannemu
doskonaleniu.
Od 1997 r. Sieber posiada certyfikat DIN EN ISO 9001, a od 2000 r. również  ISO 14001 (System Zarządzania
Środowiskowego). Dodatkowo wewnętrzny system monitorowania procesów zapewnia, że jakość, stosowne terminy i koszty
są zawsze na pierwszym planie.
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Wolnobieg umożliwia obrót wyłącznie w jednym kierunku oraz umożliwa automatyczne zasprzęglanie i rozsprzęglanie napędu,
zależnie od relacji kierunków i wartości obrotów części napędowej do części napędzanej.

Praktyczne zastosowania zgodne z tą zasadą:

1. Wolnobieg (sprzęgło jednokierunkowe)
do maszyn wielonapędowych lub do rozłączenia wirującej masy urządzenia napędzanego po wyłączeniu napędu.

2. Sprzęgło indeksujące
obraca wał stopniowo (krok po kroku), co pozwala osiągnąć dozowanie podawanego materiału lub zmienną
prędkość.

3. Blokada przeciwpowrotna
zapobiega obrotom wstecznym wału urządzenia. W tym przypadku sprzęgło jednokierunkowe działa jak hamulec.

Zasada: Prawidłowa odpowiedź – za każdym razem

1. Wolnobieg (sprzęgło jednokierunkowe)
rozsprzęgla się automatycznie, kiedy
napędzany element obraca się szybciej
niż element napędzający.

3. Blokada przeciwpowrotna
pozwala jedynie na ruch 
w jednym kierunku. Podczas
pracy napędu urządzenie jest
rozłączone. 
Wolnobieg zabezpiecza przed
ruchem powrotnym urządzenia 
gdy napęd główny jest odłączony.

2. Sprzęgło indeksujące
wolnobieg umożliwia przekształcenie
ruchu prostoliniowego postępowo-
zwrotnego w ruch obrotowy.
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Podstawowe rodzaje: Zawsze perfekcyjne rozwiązanie

Aby osiągnąć opisane na poprzedniej stronie funkcje, tak zwane elementy blokujące są umiejscowione pomiędzy bieżnią
zewnętrzną a wewnętrzną, co zapewnia zesprzęglenie i rozsprzęglenie. Te elementy blokujące występują w dwóch 
podstawowych rodzajach:

Oferujemy nasze wolnobiegi w wersji bez łożysk (wbudowane) lub z łożyskami (niezależne). 
(Patrz tabela doboru na str. 10-11)

Sprzęgło wałeczkowe 
Używane głównie jako sprzęgła jednokierunkowe
i indeksujące.

- Odporność

- Uniwersalność

- Wysoka dokładność indeksowania

- Wysokosprawny wolnobieg

Bieżnia wewnętrzna

Bieżnia zewnętrzna

Nurnik sprężynowy

Wałek blokujący

Sprzęgła rozporowe 
Najbardziej odpowiednie jako blokady przeciwpowrotne

i w większości w wersji bezkontaktowej.

- Wysoka prędkość wolnobiegowa

- Wysoki moment obrotowy

- Duża tolerancja na niewspółosiowość

- Akceptowalne wszelkie środki smarne

Bieżnia wewnętrzna

Bieżnia zewnętrzna

Rozpora

Klatka
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Projektowanie: Wiele wersji – Jedna jakość

Wolnobiegi wałeczkowe
Te wolnobiegi zbudowane są z cylindrycznego pierścienia zewnętrznego i pierścienia wewnętrznego, na którym znajdują się
pochylnie na których ułożone są wałeczki. Sprężyny i nurniki, naciskając na wałeczki zapewniają stały kontakt pomiędzy 
elementami wolnobiegu w celu przeniesienia momentu obrotowego. Ta odporna na wstrząsy, niezawodnie uniwersalna 
konstrukcja może być używana jako wolnobieg, sprzęgła indeksujące lub blokada przeciwpowrotna. 
Uwaga: Największa prędkość wolnobiegowa jest możliwa do uzyskania jeśli bieżnia zewnętrzna jest bieżnią wolnobiegową.
Z tego powodu jest ona głównie stosowana jako wolnobieg wysokich prędkości dla napędów podwójnych.
Ten typ konstrukcji jest zalecany do użytku jako sprzęgło indeksujące. Aby zmaksymalizować dokładność, należy dobrać 
typ „V”, wyposażony w mocniejsze sprężyny.

Wolnobiegi rozporowe
Ten typ wolnobiegu złożony jest z dwóch bieżni cylindrycznych. Rozpory zamontowane w klatce, tworzą aktywny profil, który
zapewnia zesprzęglenie lub rozsprzęglenie w zależności od określonego ruchu bieżni.
Możliwa jest adaptacja budowy rozpór i klatki w celu osiągnięcia różnych charakterystyk. Np. dostępne są modele, które 
podczas pracy wolnobiegowej utrzymują stały kontakt z bieżniami lub modele bezkontaktowe.

3- Bieżnia wewnętrzna1- Bieżnia zewnętrzna 2- Rozpora
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Projektowanie: Wiele wersji – Jedna jakość

Budowa – DC
Ten model składa się z dużej liczby rozpór regulowanych przez dwie koncentryczne klatki. W porównaniu wielkości urządzenia,
przekazywany moment obrotowy jest wysoki. Rozpory są zsynchronizowane przez zastosowanie podwójnej klatki, 
i indywidualnie napinane przez specjalną sprężynę.
Dodatkowo seria DC oferowana w niniejszym katalogu, została uzupełniona o modele CSK, GFK i RSBW, w których konstrukcji
zastosowano podobną zasadę działania.

Budowa RSCI, RIZ
Rozpory, w tych modelach zostały zamocowane w klatce zintegrowanej z częścią wolnobiegową. Rozpory zostały ułożone 
w taki sposób aby ich środki ciężkości były przesunięte w stosunku do ich osi obrotu.
Siła odśrodkowa generuje siłę odśrodkową skierowaną przeciwko sile sprężyny napinającej. Kiedy moment odśrodkowy jest
większy niż moment generowany przez siłę sprężyny, rozpora odchyla się do pozycji bezkontaktowej.
Wysokość i długość profilu aktywnego rozpory umożliwia pracę tego wolnobiegu w warunkach znacznej mimośrodowości
oraz używanie wszelkiego rodzaju środków smarnych wykorzystywanych w urządzeniach przekazywania mocy.

Przekazanie momentu obrotowego Wolnobieg

5- Bieżnia wewnętrzna1- Bieżnia zewnętrzna 4- Rozpora3- Sprężyna2-Klatka
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Wstępnie dobór urządzenia jest determinowany typem aplikacji: OC - wolnobieg, IC – sprzęgło indeksujące, 
BS – blokada przeciwpowrotna (backstop). Dla każdego z nich wymagane są inne informacje techniczne. Ostatecznie dobór
odpowiedniej jednostki determinuje sposób montażu i wymagania smarowania. 
Informacje niezbędne dla każdego z typów aplikacji są następujące:

Rozwiązania Stieber: Zawszer odpowiedni wybór

- Typ silnika
- Moment obrotowy rozruchu/

nominalny moment obrotowy 
silnika elektrycznego

- Aplikacje z silnikami wysokoprężnymi  
należy skonsultować z producentem   
lub dostawcą

- Nominalny moment obrotowy 
napędu

- Zakres prędkości obrotowych
- Bezwładność „J” napędzanych 

mas
- Zakres prędkości 

wolnobiegowych
- Ilość włączeń podczas okresu     

użytkowania
- Średnica wału

- Ilość cykli/min
- Kąt indeksowania
- Nominalny moment obrotowy
- Bezwładność „J” napędzanych 

mas
- Przyspieszenia członu 

napędowego
- Ilość indeksowań podczas 

okresu użytkowania
- Średnica wału

- Rewersyjny statyczny moment 
obrotowy

- Maksymalny rewersyjny dynamiczny 
moment obrotowy zgodny 
z sprężystością części blokowanych 
(pasy elastyczne, wały o dł. większej
niż 3m)

- Zakres prędkości wolnobiegowych
- Ilość obciążeń momentem obrotowym

podczas okresu użytkowania
- Średnica wału

Wolnobieg Sprzęgło indeksujące Blokada przeciwpowrotna
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Jeśli posiadamy dane opisane na poprzedniej stronie, możemy dokonać najbardziej precyzyjnego doboru. Jeśli żadne 
z wymaganych informacji nie są dostępne lub jeśli chcą Państwo sami dobrać urządzenia, można użyć przedstawionej poniżej 
procedury doboru na podstawie współczynnika pracy.
Uwaga: opisana metoda i podane współczynniki pracy są jedynie wskazówkami opartymi na doświadczeniach i nie obejmują
wszystkich zastosowań. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane dobory wynikające z użycia danych
przedstawionych w tabelach.

Krok 1 Moment obrotowy
Pierwszym krokiem jest obliczenie katalogowego momentu obrotowego (TKN) dobieranego urządzenia. Ten moment obrotowy
wynika z momentu obrotowego danej aplikacji (Tappl) pomnożonego przez współczynnik zastosowania (S.F.) zależny od funkcji 
wolnobiegu i warunków pracy.

Nominalny moment obrotowy aplikacji:

Tappl (Nm) =  9550 x P (kW)
n (min-1)

Katalogowy moment obrotowy:
TKN ≥ Tappl x S.F.

S.F. (współczynnik zastosowania) może zostać odczytany z tabeli doboru na str. 10-11.
Uwaga: Wszystkie jednostki opisane w niniejszym katalogu mogą zabezpieczyć maksymalny moment obrotowy równy 
dwukrotności katalogowego momentu obrotowego TKN podanego w odpowiednich tabelach danych.
Przedstawiony wykres może zostać użyty jako wskazówka do określenia zależności pomiędzy momentem przekazywanym 
a ilością cykli (obciążeń tym momentem), które dana jednostka musi wytrzymać podczas okresu użytkowania. Podano wartości
średnie.

Procedura doboru: My doradzamy, Ty wybierasz
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Współczynniki pracy

1) Podane wartości nie pokrywają niepoprawnego rozruchu silnika (w przeciwnym kierunku)

Aplikacja: Wolnobieg

Aplikacja: Blokada przeciwpowrotna

Aplikacja: Sprzęgło indeksujące

Krok 2 Wybór modelu

Kiedy znany jest moment katalogowy, dobór modelu następuje w oparciu o następujące kryteria:
- Konstrukcja wbudowana lub niezależna - Wymiary
- Zakresy prędkości napędowej i wolnobiegowej - Smarowanie i konserwacja

Tabela na str. 10-11 może posłużyć jako wskazówka doboru. Zakres produktowy został zaprezentowany w następującym porządku:
Jednostki niezależne z łożyskowaniem kulkowym (Zakres CSK)
Ogólnego zastosowania, ekonomiczne jednostki do zwykłych aplikacji. Smarowane smarem, nie wymagające konserwacji. 
Z lub bez wpustu/wpustów, montowane na wale i obudowie.
Jednostki wbudowane
Typu wałeczkowego z wewnętrzną i zewnętrzną bieżnią (typ – A) lub samą klatką (typ – DC rozporowy). Łożyskowanie,
smarowanie i konserwacja muszą być zapewnione.
Jednostki niezależne
- Niska prędkość, smarowane smarem, nie wymagające konserwacji (typ - RSBW, AV).
- Średnia prędkość wolnobiegowa bieżni wewnętrznej. Wysoka prędkość wolnobiegowa bieżni zewnętrznej. Typy wałeczkowe, 

smarowane olejem (typ – AL, GFR).
- Wysoka prędkość wolnobiegowa bieżni wewnętrznej. Średnia prędkość wolnobiegowa bieżni zewnętrznej. Typy rozporowe, 

smarowane smarem lub olejem (typ – SMZ, FS, FSO).
- Wysoka prędkość, wysoka moc, do pracy ciągłej, budowa zamknięta (typ – AL..G).
Sprzęgła z rozporami odśrodkowymi
Specjalne sprzęgła wolnobiegowe i blokady przeciwpowrotne, bezkontaktowe podczas pracy wolnobiegowej. Należy być
świadomym dopuszczalnych prędkości w trybach napędowym i wolnobiegowym.
- Jednostki wbudowane: Niskie wymagania dotyczące smarowania. Możliwe zastosowanie szerokiego zakresu środków smarnych (typ-RSCI).
- Jednostki niezależne: smarowane smarem, o długim okresie użytkowania, nie wymagające konserwacji (typ – RIZ).
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Tabela Doboru
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Zespoły montowane na wpusty
Dla wszystkich bieżni wewnętrznych wolnobiegów łączonych z wałem za pomocą wpustu, dla standardowego otworu stosujemy
tolerancję H7, a dla rowka wpustowego JS10. Jeśli nie ma innych wskazań, dla wałów zalecamy tolerancję h6 lub j6. Aby 
zapewnić maksymalna dokładność indeksowania wpusty regulujące powinny być obrobione, tak aby po wprowadzeniu do rowka
nie pozostawiały szczeliny.

Zespoły montowane z pasowaniem wtłaczanym
Tolerancje wałów i otworów zostały podane na stronach opisujących każdy typ sprzęgła, gdzie odpowiednie jest zastosowanie
montażu z pasowaniem wtłaczanym. Do montażu łożysk standardowych należy użyć odpowiednich narzędzi, tak by podczas
montażu, obciążenia osiowe spowodowane naciskiem, nie zostały przeniesione przez wewnętrzną część wolnobiegu.

Zespoły montowane za pomocą śrub
W technologii wolnobiegów moment obrotowy często
przekazywany jest przez śruby. Doświadczenie wykazuje,
że jest to praktyczne i niezawodne, gdyż wolnobiegi
przekazują moment tylko w jednym kierunku. Jakość śrub
i momenty ich dokręcenia podano w tabeli:

Bicie
Dopuszczalne tolerancje bicia dotyczące montażu wolnobiegów
wałeczkowych nie posiadających łożysk AA, AE, AS, ASNU, KI 
i NF (patrz tabela poniżej). Aby możliwe było zachowanie podanych
wartości granicznych, należy zabudować łożyska kulkowe z luzem
standartowym, które muszą przylegać ściśle do wolnobiegu.
Dozwolone bicie dla wolnobiegów rozporowych DC, RSCI i S200
zostało podane w odpowiednich tabelach.

Instrukcje Montażu: Tak aby pasowało

* Tolerancje rowków wpustowych dla części utwardzonych nie zostały podane w normie DIN 6885.



13

tel. +48 /32/ 730 30 31, +48 /32/ 730 23 23, fax +48 /32/ 730 30 33, e-mail: senoma@senoma.pl, www.senoma.pl

Smarowanie i konserwacja: A teraz zadbajmy o to

Alternatywnie stanowczo zalecamy użycie uniwersalnego oleju SAE 10W-40 przy temp. roboczej pomiędzy 0°C a +80°C.

Olej
Wolnobiegi smarowane olejem, wymienione w niniejszym katalogu, są dostarczane wraz ze smarem o lepkości VG 32 – są to
jednostki uszczelnione, niezależne (z wyjątkiem ALP..F7D7, GFRN..F5F6 i GFR..F3F4).
Pozostałe wolnobiegi dostarczane są bez środka smarnego, innego niż zabezpieczającego przed korozją. Przed uruchomieniem
jednostki, koniecznie należy usunąć płyn antykorozyjny i napełnić sprzęgło odpowiednim olejem. Zazwyczaj dla jednostek
montowanych poziomo prawidłowym poziomem oleju jest 1/3 wewnętrznej wysokości sprzęgła, chyba, że podano inaczej. 
W sprawie jednostek montowanych w pozycji pionowej należy skontaktować się z producentem lub dostawcą. Odpowiednie
środki smarne zostały wymienione w tabeli.
Należy unikać olejów zawierających dodatki grafitowe, molibdenowe i epoksydowe. Tabela służy wyłącznie wskazaniu typów
środków smarnych. W przypadku zastosowań do niskich lub wysokich prędkości lub w temperaturach granicznych prosimy 
o kontakt z dostawca lub dystrybutorem.
Uwaga: w odróżnieniu od innych typów sprzęgła rozporowe typu RSCI i DC w wersji – N mogą pracować ze wszystkimi
rodzajami środków smarnych używanych w urządzeniach przekazywania mocy.
Początkowo należy wymienić olej po 10 godzinach pracy. Kolejne wymiany oleju należy przeprowadzać po 2000 godzinach pracy
i 1000 godzinach pracy w środowisku zanieczyszczonym.
Poziom oleju oraz jego stan, jak również stan obracających się uszczelnień należy sprawdzać regularnie. Przy temperaturach
poniżej -40°C i powyżej +100°C, prosimy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.
Jeśli dla któregoś z typów smarowanie smarem jest jedyną dostępna opcją, zalecamy kontakt z naszym działem technicznym, 
w celu zatwierdzenia.

Smar
Niektóre modele zostały zaprojektowane jako jednostki standardowo smarowane smarem (patrz str. 10 -11). W takim przypadku
jednostki zawsze zostaną dostarczone nasmarowane, gotowe do montażu zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Użyty
smar jest smarem o przedłużonej trwałości, o doskonałej stabilności termicznej i chemicznej.
Jeśli nie podano inaczej, konserwacja nie jest wymagana. Aby przedłużyć żywotność sprzęgła zaleca się usunięcie smaru,
wyczyszczenie, sprawdzenie i ponowne nasmarowanie jednostki po dwóch latach pracy.
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TYP: CSK / CSK..2RS

Typ CSK jest wolnobiegiem rozporowym zintegrowanym z łożyskiem kulkowym typu 62 (oprócz wielkości 8 i 40). Jest to
sprzęgło ułożyskowane, dostarczane w stanie nasmarowanym i zabezpieczonym przed kurzem o uziarnieniu większym 
niż 0,3mm. Zaleca się użycie dodatkowych uszczelnień nylonowych, szczególnie jeśli temperatura pracy przekracza 50°C.
Możliwe jest również smarowanie za pomocą kąpieli olejowej.
Wszystkie wolnobiegi w wersji CSK są wyposażone w rozpory „formchromed” (produkowane w procesie napylania warstwy
chromu na utwardzoną wysokowęglową stal stopową, przez co tworzy się stop węglika-krzemu Cr3C2). Proces ten 
kilkukrotnie zwiększa czas pracy sprzęgła w warunkach przeciążenia. Przekazanie mocy zapewnia zespół montowany 
z pasowaniem wtłaczanym do zwartej obudowy zewnętrznej z tolerancją N6, a następnie na wał z tolerancją n6. Wstępnie
ustalony luz promieniowy łożyska C5 jest redukowany jeśli zostanie użyte pasowanie z wtłaczaniem.
Prosimy o kontakt zarówno kiedy temperatura robocza lub otoczenia wykracza poza zakres +5°C do 60°C. CSK..2RS jest 
szersze o 5mm, ale zostało wyposażone w uszczelnienia wargowe, które zapewniają odporność na zachlapania.

CSK..2RS

CSK
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

*)  Jedno uszczelnienie Z, tylko po stronie łożyska. Patrząc     
od tej strony, bieżnia zewnętrzna obraca się swobodnie 
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

**) Tylko jedno uszczelnienie RS po stronie łożyska 
kulkowego patrząc od tej strony, bieżnia zewnętrzna 
obraca się swobodnie w kierunku przeciwnym do   
wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

CSK..2RSCSK
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TYP: CSK..P / CSK..PP / CSK..P-2RS

Typy CSK..P i CSK..PP to wolnobiegi rozporowe zintegrowane z łożyskiem kulkowym typu 62 (oprócz wielkości 40). Są to
sprzęgła ułożyskowane, dostarczane w stanie nasmarowanym i zabezpieczonym przed kurzem o uziarnieniu większym 
niż 0,3mm. Zaleca się użycie dodatkowych uszczelnień nylonowych, szczególnie jeśli temperatura pracy przekracza 50°C.
Możliwe jest również smarowanie za pomocą kąpieli olejowej.
Typ CSK..P oprócz cech typu CSK wyposażony jest rowek wpustowy na bieżni wewnętrznej, co pozwala na połączenie go 
z wałem za pomocą wpustu z tolerancją k6. Bieżnia zewnętrzna jest wtłaczana w zwartą obudowę z tolerancją N6.
Typ CSK..PP posiada rowek wpustowy zarówno na bieżni zewnętrznej jak i wewnętrznej. zalecane tolerancje montażu to h6
na wale i H6 dla zwartej obudowy.
Prosimy o kontakt zarówno kiedy temperatura robocza lub otoczenia wykracza poza zakres +5°C do 60°C. 

CSK..PP

CSK..P
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Rowki wpustowe zgodnie z DIN 6885.3
Rowek dla wielkości 40 zgodnie z DIN 6885.1

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

CSK..PCSK..PP
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TYP: ASK

Typ ASK to wolnobieg wałeczkowy ułożyskowany za pomocą dwóch rzędów łożysk wałeczkowych. Jest to niezależna, 
zabezpieczona przed kurzem jednostka dostarczana ze smarem.
Nominalne wymiary zewnętrzne są takie same jak dla łożysk o wielkości 60... Przekazanie momentu obrotowego zapewnia 
pasowanie wtłaczane bieżni zewnętrznej i wewnętrznej. Ze względu na pasowanie wtłaczane zastosowany luz promieniowy
to C4. Do wymiarów wolnobiegu stosuje się tolerancje dla pasowania z wciskiem, co pozwala na bezpośredni montaż 
standardowych wielkości łożysk 60.. Posadowienie łożysk: wał powinien być wykonany w tolerancji h6 lub j6. Bieżnia
zewnętrzna powinna być wtłoczona w zwarta obudowę z tolerancją K6.
Wytrzymałość łożysk na obciążenia promieniowe została podana w tabeli.
Wolnobiegi typu ASK nie tolerują obciążeń osiowych. W przypadku występowania takich obciążeń należy użyć łożyska
wzdłużnego.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

ASK
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TYP: GFK

Typ GFK to wolnobieg wałeczkowy zintegrowany z łożyskiem kulkowym typu 59... Taka budowa zapewnia wysokie momenty
obrotowe przy minimalnej średnicy zewnętrznej. Jest to typ wolnobiegu ułożyskowanego, dostarczany wypełniony smarem.
Możliwe jest również zastosowanie kąpieli olejowej. Niezależnie od typu smarowania należy użyć uszczelek (patrz ilustracja
na następnej stronie). Przekazanie momentu zapewnia zespół wtłoczony w zwarta obudowę z tolerancją R6 i zamontowany
na wale w tolerancji p5.
Wstępny luz promieniowy umożliwia zastosowanie pasowania wtłaczanego. 
Zakres temperatur roboczych: -20°C do +100°C. Wartości szczytowe do +120°C są akceptowalne w krótkich okresach czasu.
Prosimy o kontakt w przypadku zastosowania w wyższych temperaturach.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

GFK
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TYP: KI

Typ KI to wolnobieg wałeczkowy. Jest to zespół składający się z bieżni wewnętrznej i wałeczków umiejscowionych 
w poliamidowej klatce. Ten typ wolnobiegu nie może być rozmontowywany. Został zaprojektowany do użytku w małych 
mechanizmach sprzętu biurowego lub urządzeń pakujących do montażu wewnątrz przekładni zębatych lub rolek podających.
Wewnętrzna średnica przekładni zębatych lub rolek podających stanowi bieżnię zewnętrzną wolnobiegu. Dodatkowe 
wsparcie w postaci łożyska jest tu wymagane, a wolnobieg nie może być poddawany działaniu sił promieniowych: przykłady
montażu są przedstawione na następnej stronie. Bieżnia zewnętrzna nie musi być utwardzona: min. wytrzymałość: 700 N/mm2.
Chropowatość powierzchni nie powinna przekroczyć 22 CLA.
Montaż na wale może być wykonany z pasowaniem wtłaczanym w tolerancji r6 lub za pomocą kleju ze szczeliną 0,02 do
0,05mm.
Wielkości 8mm i większe mogą być dostarczone z rowkiem wpustowym.
Zakres temperatur: -40°C do +100°C (praca ciągła). Temperatury szczytowe +120°C są akceptowalne w krótkich okresach
czasu.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

KI
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TYP: AS

Typ AS to wolnobieg wałeczkowy, bez łożyska. Łożyska stosowane są w celu rozładowania obciążeń osiowych
i promieniowych. Smarowanie i uszczelnienie musi być zapewnione przy instalacji. Nominalne wymiary zewnętrzne są takie
same jak w przypadku łożysk kulkowych typu 62...
Typowa zabudowa tego typu wolnobiegu sprowadza się do zamontowania go przy łożysku serii 62 w ramach tolerancji 
przedstawionych na następnej stronie.
Bieżnia wewnętrzna montowana jest na wale za pomocą wpustu (z wyjątkiem otworów 6mm). Bieżnia zewnętrzna posiada 
dodatnią tolerancję r6, aby umożliwić pasowanie wtłaczane w obudowie z tolerancją H7. Obudowa zewnętrzna musi być
odpowiednio trwała, aby nie ulegała rozszerzeniu po zamontowaniu. Ten typ wolnobiegu toleruje niewspółosiowości osiowe
bieżni wewnętrznej i zewnętrznej o wartościach  S/2.
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Uwagi

AS6 bez rowka wpustowego. D = - 0
- 0.009

AS8=12 rowek wpustowy wg DIN 6885.1.
Inne wielkości wg DIN 6885.3.

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Wymiary montażowe są identyczne z wymiarami łożysk
kulkowych typu 62.
Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

AS
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TYP: ASNU

Typ ASNU to wolnobieg wałeczkowy, bez łożyska. Łożyska stosowane są w celu rozładowania obciążeń osiowych 
i promieniowych. Smarowanie i uszczelnienie musi być zapewnione przy instalacji. Nominalne wymiary zewnętrzne są takie
same jak w przypadku łożysk kulkowych typu 63...
Typowa zabudowa tego typu wolnobiegu sprowadza się do zamontowania go przy łożysku w ramach tolerancji przedstawionych
na następnej stronie.
Bieżnia wewnętrzna montowana jest na wale za pomocą wpustu. Bieżnia zewnętrzna posiada dodatnią tolerancję n6, aby
umożliwić pasowanie wtłaczane w obudowie z tolerancją H7. Dodatkowe zabezpieczenia boczne w bieżni zewnętrznej 
zapewniają dodatnie przekazanie momentu obrotowego. Jeśli obudowa zewnętrzna została wykonana z tolerancją K6 
użycie zabezpieczeń bocznych nie jest konieczne, jednak obudowa musi być odpowiednio trwała, aby nie ulegała 
rozszerzeniu po zamontowaniu. Ten typ wolnobiegu toleruje niewspółosiowości osiowe bieżni wewnętrznej i zewnętrznej 
o wartościach S/2.
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Uwagi

ASNU8-12, ASNU200 – rowki wpustowe wg DIN 6885.1
inne wielkości wg DIN 6885.3

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe zewnętrznej.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

ASNU



TYP: AE

Typ AE to wolnobieg wałeczkowy, bez łożyska. Łożyska stosowane są w celu rozładowania obciążeń osiowych i promieniowych.
Smarowanie i uszczelnienie musi być zapewnione przy instalacji. Nominalne wymiary zewnętrzne są standardowymi wymiarami
łożysk kulkowych.
Typowa zabudowa tego typu wolnobiegu sprowadza się do zamontowania go przy łożysku o takiej tolerancji średnicy 
obudowy jaka została przedstawiona na następnej stronie.
Bieżnia wewnętrzna montowana jest na wale za pomocą wpustu. Bieżnia zewnętrzna posiada tolerancję h6, i powinna być
montowana w obudowie z tolerancją K7. Dodatkowe zabezpieczenia boczne w bieżni zewnętrznej zapewniają dodatnie
przekazanie momentu obrotowego. 
Jeśli obudowa zewnętrzna została wykonana z tolerancją R6 użycie zabezpieczeń bocznych nie jest konieczne, jednak 
obudowa musi być odpowiednio trwała, aby nie ulegała rozszerzeniu po zamontowaniu. Ten typ wolnobiegu toleruje
niewspółosiowości osiowe bieżni wewnętrznej i zewnętrznej o wartościach S/2.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowki wpustowe wg DIN 6885.1
Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

AE
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TYP: AA

Typ AA to wolnobieg wałeczkowy, bez łożyska. Łożyska stosowane są w celu rozładowania obciążeń osiowych i promieniowych.
Smarowanie i uszczelnienie musi być zapewnione przy instalacji. Standardowe smarowanie zapewnia olej.
Typowa zabudowa tego typu wolnobiegu została przedstawiona na następnej stronie.
Bieżnia wewnętrzna montowana jest na wale za pomocą wpustu. Pasowanie wyśrodkowania bieżni zewnętrznej musi być
wykonane w tolerancji H7. Połączenie bieżni zewnętrznej za pomocą śrub o wytrzymałości 10.9 lub większej.
Typ wolnobiegu toleruje niewspółosiowości osiowe bieżni wewnętrznej i zewnętrznej o wartościach  S/2.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowki wpustowe wg DIN 6885.1
Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

4) Dla cyrkulacji oleju 100%
Dla kąpieli olejowej 65%
Smarowanie smarem 50%

Przykład zabudowy

AA
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TYP: NF

Typ NF to wolnobieg wałeczkowy, bez łożyska. Łożyska stosowane są w celu rozładowania obciążeń osiowych i promieniowych.
Smarowanie i uszczelnienie musi być zapewnione przy instalacji. Standardowe smarowanie zapewnia olej. Nominalne 
wymiary zewnętrzne są standardowymi wymiarami łożysk kulkowych.
Typowa zabudowa tego typu wolnobiegu sprowadza się do zamontowania go przy łożysku o takiej tolerancji średnicy 
obudowy jaka została przedstawiona na następnej stronie.
Bieżnia wewnętrzna montowana jest na wale za pomocą wpustu. Bieżnia zewnętrzna posiada tolerancję dodatnią n6, aby
umożliwić jej montaż w obudowie z pasowaniem wtłaczanym z tolerancją H7. Dodatkowe zabezpieczenia boczne w bieżni
zewnętrznej zapewniają dodatnie przekazywanie momentu obrotowego. 
Jeśli obudowa zewnętrzna została wykonana z tolerancją K6 użycie zabezpieczeń bocznych nie jest konieczne, jednak 
obudowa musi być odpowiednio trwała, aby nie ulegała rozszerzeniu po zamontowaniu.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowki wpustowe wg DIN 6885.1
Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

NF
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TYP: S200

Typ S200 jest wolnobiegiem rozporowym, bez łożyska. Rozpory obracają sie bezpośrednio na wale urządzenia użytkownika.
Łożyska stosowane są w celu rozładowania obciążeń osiowych i promieniowych. Smarowanie i uszczelnienie musi być 
zapewnione przy instalacji.
Typowa zabudowa tego typu wolnobiegu sprowadza się do zamontowania go przy łożysku, w sposób przedstawiony na
następnej stronie. Otwór obudowy jest obrabiany z tolerancją H7. Wpust służy do przekazania momentu obrotowego. 
Wał, na którym obracają się kliny musi mieć twardość 60 do 62 HRc minimum do 0,6mm głębokości powierzchni obrobionej
na gotowo. Twardość rdzenia wału powinna wynosić 35 do 45 HRc. Chropowatość powierzchni nie może przekroczyć 
22 CLA. Maksymalne bicie wału 0,01mm na 50mm długości. Współśrodkowość wału i otworu obudowy powinna być 
na poziomie TIR 0,05mm.
Preferowanym środkiem smarnym jest olej. Budowa wolnobiegu S200 pozwala na użycie najbardziej popularnych środków
smarnych stosowanych w urządzeniach przenoszenia mocy, w tym olejów do przekładni zębatych z dodatkami epoksydowymi.
Jesli to konieczne, można również zastosować smar.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

S200
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TYP: DC

Typ DC jest wolnobiegiem rozporowym klatkowym, bez bieżni zewnętrznej i wewnętrznej. Musi być instalowany w zaprojektowanych
specjalnie dla tego typu wolnobiegów bieżniach, z łożyskiem przenoszącym obciążenia osiowe i promieniowe, smarowaniem
i uszczelnieniem. Typ DC w wersji N może być smarowany wszystkimi typami środków smarnych powszechnie używanymi 
w urządzeniach przekazywania mocy.
Nie wolno przekraczać tolerancji w obszarze rozpór. Wewnętrzne i zewnętrzne bieżnie muszą mieć minimalną, gładką 
szerokość „e”, bez żadnych wgłębień, aby zapewnić prawidłową pracę wolnobiegu, jak pokazano na następnych stronach.
Alternatywnie, w przypadku utwardzonych wałów stalowych lub obudów bieżnie mogą być wykonane zgodnie ze specyfikacją
poniżej. Twardość powierzchni powinna wynosić 35 do 45 HRc. Chropowatość nie powinna przekraczać 22CLA. Maksymalna
wartość bicia pomiędzy bieżniami: 0,007mm na 25mm szerokości.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

*) Kołnierz centrujący bieżni wewnętrznej 
znajduje się po przeciwnej stronie.

**) Dopuszczalne jest rozszerzenie tolerancji do ±0,013.   
Inne wymiary na zapytanie.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

DC
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TYP: DC - BIEŻNIE

Bieżnie DC są oferowane do użytku z wolnobiegami klatkowymi typu DC prezentowanymi na poprzednich stronach. Klatka 
i bieżnia tworzą wolnobieg bez łożyska.
Łożysko do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych oraz smarowanie i uszczelnienie muszą być zapewnione. Biorąc
pod uwagę szczeliny łożysk oraz tolerancje montażu, należy pamiętać, że nie można przekraczać tolerancji przestrzeni 
rozpory. (patrz tabela na str. 39).
Bicie pomiędzy bieżniami powinno być mniejsze niż 0,007mm na 25mm szerokości. Bieżnie zewnętrzne typu A i B powinny
być wtłoczone do obudowy, która nie ulegnie deformacji po zmontowaniu. Prosimy o kontakt z działem technicznym 
w przypadku aplikacji, w których przy użyciu typu A i G mają być przenoszone maksymalne momenty obrotowe przewidziane
dla danego wolnobiegu. Możliwe, że trzeba będzie poddać sprawdzeniu wytrzymałość wpustów.
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Bieżnie zewnętrzne

1) Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Bieżnie wewnętrzne

DC - BIEŻNIE
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TYP: NFR

Typ NFR to wolnobieg wałeczkowy ułożyskowany bez uszczelnienia. Smarowanie i uszczelnienie musi być zapewnione podczas
instalacji. Standardowym środkiem smarnym jest olej.
W wielkościach od 8 do 20 podporę łożyska stanowią stalowe bieżnie wewnętrzne. W wielkościach powyżej 25 użyto dwóch
łożysk kulkowych typu 160.., co zapewnia większe prędkości przeciążeniowe. Typowa zabudowa została pokazana na 
kolejnej stronie.
Bieżnia wewnętrzna montowana jest na wale za pomocą wpustu. Bieżnia zewnętrzna posiada tolerancję dodatnią n6, aby
umożliwić jej montaż w obudowie z pasowaniem wtłaczanym z tolerancją H7. Dodatkowe zabezpieczenia boczne w bieżni
zewnętrznej zapewniają dodatnie przekazanie momentu obrotowego. 
Obudowa musi być odpowiednio trwała, aby nie ulegała rozszerzeniu po zamontowaniu.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1
*)  z łożyskiem ślizgowym w koszu stalowym
**) z dwoma łożyskami kulkowymi typu 160..

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

NFR 25 - 130**NFR 8 - 20*
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TYP: RSBW

Typ RSBW jest wolnobiegiem rozporowym typu DC. Jest to wolnobieg niezależny, scentrowany za pomocą łożysk ślizgowych,
do pracy przy niższych prędkościach, z pokrywą uszczelnioną pierścieniami typu „O”. Jednostka jest dostarczano w stanie
nasmarowanym, gotowym do montażu zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Używany przede wszystkim jako blokada
przeciwpowrotna (backstop), zapewnia przenoszenie wysokich momentów obrotowych przy minimalnych wymaganiach
przestrzennych.
Budowa tego wolnobiegu umożliwia stosowanie go w trudnych warunkach otoczenia, takich jak wilgotność lub narażenie na
rozbryzgi wody. Zabezpieczony śrubą przykręconą do stałej części maszyny, przechodzącą przez otwór w drążku reakcyjnym
zapewnia zatrzymanie ruchu obrotowego.
Luz poprzeczny dla tej śruby powinien być równy 1-3% szerokości otworu w drążku reakcyjnym. Drążek reakcyjny i łożyska
nie mogą być poddawane dodatkowym naprężeniom.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RSBW
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TYP: AV

Typ AV jest wolnobiegiem rolkowym. Jest to wolnobieg niezależny, centrowany za pomocą łożysk ślizgowych, 
do pracy przy niższych prędkościach, z pokrywą uszczelnioną metalowymi pierścieniami labiryntowymi. Jednostka jest 
dostarczana w stanie nasmarowanym, gotowym do montażu zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Używany przede
wszystkim jako blokada przeciwpowrotna (backstop), zapewnia przenoszenie wysokich momentów obrotowych przy 
minimalnych wymaganiach przestrzennych.
Budowa tego wolnobiegu umożliwia stosowanie go w trudnych warunkach otoczenia. Zabezpieczony śrubą przykręconą do
stałej części maszyny, przechodzącą przez otwór w drążku reakcyjnym zapewnia zatrzymanie ruchu obrotowego.
Luz poprzeczny dla tej śruby powinien być równy 1-3% szerokości otworu w drążku reakcyjnym. Drążek reakcyjny i łożyska
nie mogą być poddawane dodatkowym naprężeniom. Zastosowanie wałeczków, sprawia że typ AV jest idealny jako sprzęgło
indeksujące w zwykłych aplikacjach.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1
*) 2 rowki wpustowe rozmieszczone co 120o

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

AV
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TYP: GFR / GFRN

Typy GFR i GFRN to wolnobiegi wałeczkowe. Jednostki te są częścią systemu modularnego Stieber. Są ułożyskowane 
za pomocą łożysk typu 160.. i wymagają smarowania olejem. Można je używać w konstrukcjach zapewniających smarowanie
i uszczelnienie, co pokazano w przykładzie instalacyjnym na kolejnej stronie. Łożyska nie mogą być obciążone osiowo.
Zazwyczaj typy GFR i GFRN są wyposażane w pokrywy typu F, które są zaprojektowane do przenoszenia momentu 
obrotowego i zapewniają smarowanie olejowe oraz uszczelnienie. Pokrywy te montuje się zazwyczaj w parach. 
Ich kombinacje przedstawiono na kolejnych stronach. Bieżnia zewnętrzna modelu GFR jest gładka, co umożliwia 
zamontowanie i wyśrodkowanie komponentów owierconych z tolerancją H7.
Moment obrotowy przekazywany jest przez śruby a następnie przez płytę pokrywy. Typy GFR, GFRN są identyczne z tym
wyjątkiem, że typ GFRN, w celu przekazywania momentu obrotowego posiada rowek wpustowy na zewnętrznej średnicy.
Pomiędzy bieżnią zewnętrzną a pokrywą umieszcza się dwa uszczelnienia papierowe, które dostarczane są wraz z jednostką.

GFR

GFRN
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 
Wartości bez promieniowych uszczelnień wargowych.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej. 
Wartości bez promieniowych uszczelnień wargowych.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1
*) GFR12 posiada otwory przelotowe na bieżni      

zewnętrznej.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

GRFNGRF
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TYP: GFR..F1F2 / GFR..F2F7 / GFRN..F5F6

Typy GFR..F1F2/F2F7 i GFRN..F5F6 są wolnobiegami wałeczkowymi, niezależnymi, uszczelnionymi i ułożyskowanymi 
przy użyciu dwóch łożysk typu 160...
W ich skład wchodzą moduły GFR i GFRN opisane na poprzedniej stronie. Jednostki muszą być nasmarowane olejem przed
rozpoczęciem użytkowania, jeśli zostały dostarczone w stanie rozmontowanym. Używane przede wszystkim jako wolnobiegi
lub sprzęgła indeksujące. Kombinacja pokryw dobierana jest w zależności od typu napędu, jak pokazano na stronie 
następnej.
Pokrywy F2 i F6 są używane do zamknięcia jednostki. Są one wyposażone w trzy śruby do napełniania olejem, spuszczania
oleju i sprawdzania jego poziomu. Uszczelnienie wału stanowi standardowe uszczelnienie wargowe. Pokrywy może 
zamontować wykwalifikowany użytkownik, co zapewnia możliwość wyboru kierunku obrotów w miejscu montażu. 
Alternatywnie jednostki mogą być dostarczone w stanie zmontowanym i wypełnione olejem (z wyjątkiem GFRN..F5F6).

GFR..F1F2

GFR..F2F7

GFRN..F5F6
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej. 

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Jeśli zamówione w stanie zmontowanym, prosimy podać 
kierunek obrotów od strony strzałki „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

ruchu wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

GRFN..F5F6GRF..F1F2 GRF..F2F7
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TYP: GFR..F2F3 / GFR..F3F4

Typy GFR..F2F3/F3F4 są wolnobiegami wałeczkowymi, niezależnymi, uszczelnionymi i ułożyskowanymi za pomocą dwóch
łożysk typu 160...
Zawierają moduł podstawowy GFR. Jednostki te muszą zostać zalane olejem przez rozpoczęciem użytkowania jeśli zostały
dostarczone w stanie rozmontowanym i w każdym przypadku, jeśli została użyta kombinacja pokryw F3F4.  Z tą kombinacją
pokryw używane przede wszystkim jako blokada przeciwpowrotna (backstop), jak przedstawiono na następnej stronie.
Pokrywa F3 działa jak ramię reakcyjne i posiada zintegrowaną śrubę zatrzymującą. Śruba ta powinna przechodzić przez otwór
w stałej części maszyny.
Luz poprzeczny dla śruby zatrzymującej powinien wynosić 1-3% średnicy śruby. Ramię reakcyjne i łożyska nie mogą być 
poddawane żadnym dodatkowym naprężeniom. Pokrywy F2 i F4 są używane w celu zamknięcia jednostki. Są one wyposażone
w trzy śruby umożliwiające napełnianie, spuszczanie i sprawdzanie poziomu oleju.
Jeśli użyto pokrywy F4, należy uszczelnić pokrywę od strony wału i jej śrubę, aby zapobiec wyciekowi oleju przez rowek
wpustowy. Pokrywy można zamontować w prosty sposób, co umożliwia wybór kierunku obrotów w miejscu instalacji. 
W przypadku kombinacji pokryw F2F3, na zamówienie, jednostki mogą zostać dostarczone w stanie zmontowanym i zalane olejem.

GFR..F2F3

GFR..F3F4
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Jeśli zamówione w stanie zmontowanym, prosimy podać 
kierunek obrotów od strony strzałki „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

ruchu wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

GRF..F3F4GRF..F2F3
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TYP: AL / ALP

Typy AL i ALP to wolnobiegi wałeczkowe. Jednostki te są częścią systemu modularnego Stieber. Są ułożyskowane 
za pomocą łożysk typu 160.. i wymagają smarowania olejem. Można ich używać w konstrukcjach zapewniających smarowanie
i uszczelnienie, co pokazano w przykładzie instalacyjnym na kolejnej stronie. Łożyska nie mogą być obciążone osiowo.
Zazwyczaj typy AL i ALP są wyposażane w standardowe pokrywy, które są zaprojektowane do przenoszenia momentu 
obrotowego i zapewniają smarowanie olejowe oraz uszczelnienie. Pokrywy te montuje się zazwyczaj w parach. 
Ich kombinacje przedstawiono na kolejnych stronach. Bieżnia zewnętrzna modelu AL jest gładka, co umożliwia zamontowanie
i wyśrodkowanie komponentów owierconych z tolerancją H7.
Moment obrotowy przekazywany jest przez śruby a następnie przez płytę pokrywy. Typy AL, ALP są identyczne z tym
wyjątkiem, że typ ALP, w celu przekazywania momentu obrotowego posiada rowek wpustowy na zewnętrznej średnicy.
Pomiędzy bieżnią zewnętrzną a pokrywami umieszcza się dwa uszczelnienia papierowe, które dostarczane są wraz z jednostką.

AL

ALP
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 
Wartości bez uszczelnień wargowych.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

4) Wymiar „L” do wielkości 50 zawierają każde z dwóch   
uszczelnień papierowych o grubości 0,25mm, które 
należy umieścić na obydwu powierzchniach czołowych.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

ALPAL
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TYP: AL..F2D2 / AL..F4D2

Typy AL..F2D2/F4D2 są wolnobiegami wałeczkowymi, niezależnymi, uszczelnionymi i ułożyskowanymi przy użyciu dwóch 
łożysk typu 160...
Jednostki są fabrycznie smarowane olejem. Używane przede wszystkim jako wolnobiegi lub sprzęgła indeksujące. 
Kombinacja pokryw dobierana jest w zależności od typu napędu, jak pokazano na stronie następnej.
Pokrywa D2 jest używana do zamknięcia jednostki. Są one wyposażone w dwie śruby do napełniania olejem, spuszczania oleju
i sprawdzania jego poziomu. Uszczelnienie wału stanowi uszczelka typu „V”. Pokrywa i uszczelnienie zostały zaprojektowane
jako olejoodporne i o minimalnym momencie oporowym. Sugerujemy zamawianie tego typu wolnobiegów w stanie 
zmontowanym. Prosimy o podanie kierunku obrotów bieżni wewnętrznej, patrząc od strony kołnierza D2.

AL..F2D2

AL..F4D2
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej. Rowek 
wpustowy wg DIN 6885.1

Jeśli zamówione w stanie zmontowanym, prosimy podać 
kierunek obrotów od strony strzałki „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

ruchu wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

AL..F4D2AL..F2D2
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TYP: ALP..F7D7 / ALMP..F7D7

Typ ALP..F7D7 jest wolnobiegiem wałeczkowym, niezależnym, uszczelnionym i ułożyskowanym przy użyciu dwóch łożysk 
typu 160...
Jednostki nie są dostarczane jako fabrycznie zalane olejem. 
Używane przede wszystkim jako wolnobiegi lub sprzęgła ndeksujące, jak przedstawiono na następnej stronie. Rowek wpustowy
znajduje się na bieżni zewnętrznej i służy do połączenia z napędem lub członem napędzanym.
Pokrywa D7 jest używana do zamknięcia jednostki. Jest wyposażona w dwie śruby do napełniania olejem, spuszczania oleju
i sprawdzania jego poziomu. Uszczelnienie wału stanowi uszczelka typu „V”. Pokrywa i uszczelnienie zostały zaprojektowane
jako olejoodporne i o minimalnym momencie oporowym.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej. Rowek 
wpustowy wg DIN 6885.1

Jeśli zamówione w stanie zmontowanym, prosimy podać 
kierunek obrotów od strony strzałki „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

ruchu wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

ALP..F7D7
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TYP: AL..KMSD2

Typ AL..KMSD2 jest wolnobiegiem wałeczkowym, niezależnym, uszczelnionym i ułożyskowanym przy użyciu dwóch łożysk
typu 160... 
Jednostki te są dostarczane jako fabrycznie zalane olejem. 
Używane przede wszystkim jako sprzęgła jednokierunkowe (wolnobiegi), jak przedstawiono na następnej stronie.
W tym modelu, standardowy wolnobieg typu AL jest podłączony do sprzęgła elastycznego typu KMS tworząc zabudowę. 
Typ KMS to odporne mechanicznie, ekonomiczne i odpowiednie do wielu aplikacji sprzęgła.
Pokrywa D2 jest używana do zamknięcia jednostki. Jest ona wyposażona w dwie śruby do napełniania olejem, spuszczania
oleju i sprawdzania jego poziomu. Sugerujemy zamawianie tego typu wolnobiegów w stanie zmontowanym. Prosimy 
o podanie kierunku obrotów bieżni wewnętrznej, patrząc od strony kołnierza D2. Dobór sprzęgieł można przeprowadzić 
w oparciu o katalog producenta.
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Uwagi

1) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 

2) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Prosimy o podanie w zamówieniu ø otworu dk i kierunku
obrotów, od strony strzałki „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku   

ruchu wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Połówka sprzęgła: rowek wpustowy w tolerancji P9

Przykład zabudowy

AL..KMSD2
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TYP: AL..KEED2

Typ AL..KEED2 jest wolnobiegiem wałeczkowym, niezależnym, uszczelnionym i ułożyskowanym przy użyciu dwóch łożysk
typu 160...
Jednostki te są dostarczane jako fabrycznie zalane olejem. 
Używane przede jako sprzęgła jednokierunkowe (wolnobiegi), jak przedstawiono na następnej stronie.
W tym modelu, standardowy wolnobieg typu AL jest podłączony do sprzęgła elastycznego, tworząc zabudowę. Typ KEE to
wysokowydajne sprzęgło używane do tłumienia drgań skrętnych i kompensowania niewspółosiowości bez obciążeń łożyska.
Pokrywa D2 jest używana do zamknięcia jednostki. Jest ona wyposażona w dwie śruby do napełniania olejem, spuszczania
oleju i sprawdzania jego poziomu. Sugerujemy zamawianie tego typu wolnobiegów w stanie zmontowanym. Prosimy 
o podanie kierunku obrotów bieżni wewnętrznej, patrząc od strony kołnierza D2. Dobór sprzęgieł można przeprowadzić 
w oparciu o katalog producenta.
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Uwagi

1) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 

2) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Prosimy o podanie w zamówieniu ø otworu dk i kierunku
obrotów, od strony strzałki „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku   

ruchu wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

AL..KEED2
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TYP: SMZ

Typ SMZ jest zamkniętym, wolnobiegiem rozporowym, ułożyskowanym za pomocą dwóch łożysk smarowanych smarem, 
typu 60..ZZ.
Jednostki są fabrycznie wypełnione smarem i dostarczane jako gotowe do instalacji. SMZ to wolnobiegi uniwersalne 
przeznaczone do użytku  w różnych aplikacjach. Zabudowę pokazano na kolejnej stronie. Bieżnia wewnętrzna jest osadzana
na wale i przymocowana za pomocą wpustu. Średnica wewnętrzna bieżni zewnętrznej (wymiar D4) powinna być używana jako
odnośnik montażowy dla części przyłączanych (ząb koła łańcuchowego, koło pasowe, przekładnia zębata, ramię reakcyjne...).
Dla czopa wału należy przyjąć tolerancję montażową g6.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej. 

3) Obroty wolnobiegowe bieżni zewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

SMZ
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TYP: FSO 300-700 / FSO-GR 300-700 / HPI 300-700

Typy FSO, FSO-GR i HPI 300 do 700 to wolnobiegi rozporowe, niezależne, uszczelnione i ułożyskowane za pomocą dwóch
łożysk. W zależności od typu, jednostki te są dostarczane fabrycznie nasmarowane smarem. W tych wolnobiegach użyto
pełnego kompletu specjalnych rozpór firmy Formsprag USA, które zapewniają wysoki moment obrotowy przy danej średnicy.
Rozpory wytrzymują wysokie przeciążenia bez ich zniszczenia. Typy FSO i HPI są smarowane olejem i uszczelniane 
standardowymi uszczelnieniami wargowymi. Typ FSO-GR jest smarowany za pomocą smaru i może być wyposażony 
w bezkontaktowe uszczelnienia labiryntowe. Typ HP został specjalnie zaprojektowany do aplikacji indeksowych o wysokich
prędkościach obrotowych.

FSO..GR
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej/zewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżnia wewnętrzna /
uszczelnienie labiryntowe bieżni zewnętrznej

4) Owiercenia calowe dostępne na zapytanie

5) Tylko dla otworów ponadwymiarowych
wielkość 600>50mm
wielkość 700>75mm

*) 6 otworów rozmieszczonych równomiernie co 60o

i dwa dodatkowe otwory co 180o

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

FSO
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TYP: FS 750-1027 / FSO 750-1027 / HPI 750-1027

Typy FSO, FSO i HPI 750 do 1027 to wolnobiegi rozporowe, niezależne, uszczelnione i ułożyskowane za pomocą dwóch łożysk.
W zależności od typu, jednostki te są dostarczane fabrycznie nasmarowane smarem. W tych wolnobiegach użyto specjalnych
długich rozpór o wielopromieniowych powierzchniach aktywnych, firmy Formsprag USA. Zostały one zaprojektowane z myślą
o wolnobiegach o dużych wielkościach, zapewniając kompensację wszelkich niewspółśrodkowości związanych ze zużyciem
łożyska. Typy FS i HPI są smarowane olejem i uszczelniane standardowymi uszczelnieniami wargowymi. Typ FSO jest
smarowany za pomocą smaru i wyposażony w specjalne uszczelnienia smarowe. Typ HP został specjalnie zaprojektowany
do aplikacji indeksowych o wysokich prędkościach obrotowych. Każdy z prezentowanych typów posiada szeroki zakres 
metrycznych średnic otworów. Możemy dostarczyć wolnobieg owiercony na każdą średnicę mieszczącą się w zakresie
wyspecyfikowanych w tabeli średnic minimalnych i maksymalnych, włącznie z wielkościami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

FSO
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej/zewnętrznej.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej/zewnętrznej.

4) Owiercenia calowe dostępne na zapytanie

*) 6 otworów rozmieszczonych równomiernie co 60o

i dwa dodatkowe otwory co 180o

5) Tolerancje dla wielkości 900 i 1027: -0,08

Przykład zabudowy

FSO
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TYP: AL..G

Typ AL..G to niezależny wolnobieg wałeczkowy, ułożyskowany w obudowie żeliwnej. Standardowym środkiem smarnym jest olej. 
Ten typ jest przeznaczony do napędów podwójnych lub rezerwowych dla dużych urządzeń, wymagających wysokiej mocy przy
dużych prędkościach obrotowych, takich jak: wentylatory przemysłowe, pompy i turbiny. Obudowa zapewnia powierzchnię
chłodzącą mieszcząca dużą ilość oleju oraz maksymalne bezpieczeństwo urządzeń pracujących w trybie ciągłym bez 
nadzoru. Jednostki tego typu muszą być połączone z napędem i urządzeniem napędzanym za pomocą sprzęgieł 
elastycznych.
Zintegrowane wymuszone smarowanie pozwala na hydrodynamiczną, bezkontaktową pracę podczas przeciążenia. Podane
prędkości przeciążeniowe obowiązują przy maksymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 40oC. Na zmówienie możemy
dostarczyć dodatkowe urządzenie chłodzące powietrzem.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Kierunek obrotów patrząc od strony wału „A”.
- ”R” obroty wolnobiegowe wału A w kierunku ruchu 

wskazówek zegara,
- „L” obroty wolnobiegowe wału A w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga: Stała funkcja przeciążeniowa musi być spełniana
przez napędzany wał „A” 

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

AL..G
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TYP: CEUS

Typ CEUS należy do grupy produktowej CECON i jest niezależnym, jednokierunkowym sprzęgłem wałeczkowym,
ułożyskowanym w obudowie żeliwnej. Standardowym środkiem smarnym jest olej.
Ten typ jest przeznaczony do napędów podwójnych lub rezerwowych dla dużych urządzeń, wymagających wysokiej mocy przy
dużych prędkościach obrotowych, takich jak: wentylatory przemysłowe, pompy i turbiny. Obudowa zapewnia powierzchnię
chłodzącą mieszcząca dużą ilość oleju oraz maksymalne bezpieczeństwo urządzeń pracujących w trybie ciągłym bez 
nadzoru. Jednostki tego typu muszą być połączone z napędem i urządzeniem napędzanym za pomocą sprzęgieł elastycznych.
Zintegrowane wymuszone smarowanie pozwala na hydrodynamiczną, bezkontaktową pracę podczas przeciążenia. Olej jest
stale flitowany przez wewnętrzne filtry siatkowe. Na życzenie możemy dostarczyć katalog wszystkich produktów grupy CECON.
Podane prędkości przeciążeniowe obowiązują przy maksymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej 40oC.
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Uwagi

1) Procedura doboru momentu obrotowego. 
Nominalny moment obrotowy aplikacji:

Katalogowy moment obrotowy dla jednostki CEKON:

TKN ≥ Tappl x 1,5

Wymiary zostały przeliczone na metryczne z jednostek 
obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Kierunek obrotów, patrząc od strony wału „DR”: 
- „R” wał DR napędza w kierunku ruchu wskazówek 

zegara,
- „L” wał „DR” napędza w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara.

Uwaga: Stała funkcja wolnobiegowa musi być 
spełniana przez wał napędzany „DR”

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

CEUS

Tappl (Nm) =  9550 x P (kW)
n (min-1)



72

SENOMA Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191, tel. +48 /32/ 730 30 30

TYP: BC MA

Typ BCMA jest blokadą przeciwpowrotną wałeczkową, ułożyskowaną i niezależną. Standardowym środkiem smarnym jest olej.
Ten typ został zaprojektowany do montażu na wale bębna dużego pochyłego przenośnika. Może pracować w ciężkich 
warunkach kopalnianych. Jednostka jest symetryczna i może być montowana w sposób zapewniający pożądany, swobodny
obrót wału. Ramię reakcyjne stanowi prosta belka dwuteowa, która jest przymocowana do blokady za pomocą dwóch 
precyzyjnych, uziemionych kołków. Taka budowa znacznie upraszcza montaż w miejscu pracy. Ramie może 
pozostawać w położeniu górnym, dolnym lub pod jakimkolwiek kątem i zapewniać jednolite obciążenie obydwu pokryw 
obudowy.
Zaleca się ustawienie ramienia w pozycji poziomej, celem zredukowania obciążeń łożyska, co zapewni jego dłuższą 
żywotność. Pasowanie wału: f6 lub f7.
Samosmarowne elementy sprzęgła i łożyska kulkowe są stale smarowane w szczelnej komorze olejowej.
Pakiet uszczelnienia składa się z:
- Podwójnych olejowych uszczelnień wargowych na zewnątrz łożysk, aby utrzymać olej wewnątrz a zanieczyszczenia na 

zewnątrz komory.
- Kieszeni smarownych i pozostałych smarownych uszczelnień labiryntowych metalu na grafit.
Szczegółowy katalog dostarczamy na życzenie.
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Uwagi

1) Tmax = 1,75 x TKN

Owiercenia calowe dostępne 
na zamówienie.

Rowek wpustowy wg DIN6885.1
Dla wielkości 1200MA TBD

Bardziej szczegółowe informacje 
w oddzielnym katalogu.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji 
str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

BC MA
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TYP: RSCI 20-130

Typ RSCI to wolnobieg z rozporami odśrodkowymi, o wirującej bieżni wewnętrznej. Tylko bieżnia wewnętrzna została 
zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu. W tym typie nie zastosowano ułożyskowania wewnętrznego. 
Łożyska należy zamontować w własnym zakresie w celu zapewnienia wyśrodkowania bieżni zewnętrznych i wewnętrznych
oraz rozładowania obciążeń osiowych i promieniowych, jak pokazano na następnej stronie. Wyśrodkowanie i wartości
graniczne bicia muszą być przestrzegane. RSCI akceptuje wszystkie typy środków smarnych powszechnie używanych 
w urządzeniach przekazywania mocy. Można montować je bezpośrednio w przekładniach zębatych, bez zapewnienia 
oddzielnego smarowania. Zazwyczaj wystarczające jest smarowanie mgłą olejową. Smarowanie smarem może być 
dopuszczalne w przypadku, gdy jednostka pracuje głównie w warunkach przeciążenia, jak w pracy z silnikami elektrycznymi.
Jeśli wolnobieg ma być używany jako blokada przeciwpowrotna, należy upewnić się, że prędkość przeciążeniowa nie będzie
schodzić poniżej minimalnej prędkości podanej w tabeli parametrów.
Dalsze informacje dotyczące (RSCI 180-300) znajdują się na str. 76.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Podana maksymalna prędkość przekazywania 
momentu obrotowego nmax nie może być   
przekraczana podczas przekazywania momentu   
obrotowego.

3) Podana minimalna prędkość przeciążeniowa   
nimin przy pracy ciągłej nie powinna być 
obniżana. Na zamówienie prędkość minimalna 
może być obniżona.

4) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

5) Tolerancja +1

Pokrywę F8 należy zamówić jako oddzielna pozycję.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.
Inne średnice otworów na zamówienie.

Przykład zabudowy

F8RSCI
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TYP: RSCI 180-300

Typ RSCI to wolnobieg z rozporami odśrodkowymi, o wirującej bieżni wewnętrznej. Tylko bieżnia wewnętrzna została 
zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu.
Zaprojektowany jak blokada przeciwpowrotna, może być używany również jako sprzęgło jednokierunkowe w napędach
krokowych, gdzie prędkość wolnobiegowa jest duża a prędkość napędowa niska i nie przekracza maksymalnej prędkości
obrotowej podanej w tabeli. Aby wyśrodkować bieżnię zewnętrzną należy użyć otworu wewnętrznego tej bieżni. 
Wyśrodkowany czop nie może dotykać klatki, w której umieszczone są rozpory. Dalsze informacje dotyczące wolnobiegów
RSCI 20-130 podano na str. 74.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Podana maksymalna prędkość przekazywania momentu
obrotowego nmax nie może być przekraczana podczas 
przekazywania momentu obrotowego.

3) Podana minimalna prędkość przeciążeniowa nimin przy 
pracy ciągłej nie powinna być obniżana. Na zamówienie 
prędkość minimalna może być obniżona.

4) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

5) Tolerancja +1
Pokrywę F8 należy zamówić jako oddzielna pozycję.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.
Inne średnice otworów na zamówienie.

Przykład zabudowy

RSCI
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TYP: RSXM

W zakres typoszeregu RSXM wchodzą, małe i średnie blokady przeciwpowrotne, które zostały zaprojektowanie na bazie,
cieszących sie dużym powodzeniem, wolnobiegów RSCI. Typ RSXM to wolnobieg z rozporami odśrodkowymi, o wirującej
bieżni wewnętrznej. Tylko bieżnia wewnętrzna została zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu. W tym typie 
nie zastosowano ułożyskowania wewnętrznego. 
Łożyska należy zamontować w zakresie własnym w celu zapewnienia wyśrodkowania bieżni zewnętrznych i wewnętrznych
oraz rozładowania obciążeń osiowych i promieniowych, jak pokazano na następnej stronie. Wyśrodkowanie i wartości
graniczne bicia muszą być przestrzegane. RSXM akceptuje wszystkie typy środków smarnych powszechnie używanych 
w urządzeniach przekazywania mocy. Można montować je bezpośrednio w przekładniach zębatych, bez zapewnienia 
oddzielnego smarowania. Zazwyczaj wystarczające jest smarowanie mgłą olejową. Smarowanie smarem może być 
dopuszczalne w przypadku, gdy jednostka pracuje głównie w warunkach przeciążenia, jak w pracy z silnikami elektrycznymi.
Jeśli wolnobieg ma być używany jako blokada przeciwpowrotna, należy upewnić się, że prędkość wolnobiegowa nie będzie
schodzić poniżej minimalnej prędkości podanej w tabeli parametrów.
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Podana maksymalna prędkość przekazywania 
momentu obrotowego nmax nie może być   
przekraczana podczas przekazywania momentu   
obrotowego.

3) Podana minimalna prędkość wolnobiegowa   
nimin przy pracy ciągłej nie powinna być 
obniżana. Na zamówienie prędkość minimalna 
może być obniżona.

4) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

5) Tolerancja +1

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.
Inne średnice otworów na zamówienie.

Przykład zabudowy

RSXM
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TYP: RSRV / RSRT

Typy RSRV i RSRT są szybkobieżnymi blokadami przeciwpowrotnymi z rozporami odśrodkowymi i integralnym ogranicznikiem
momentu obrotowego.
Więcej informacji znajduje się na stronach 74 do 77, gdzie opisano blokady przeciwpowrotne STIEBER z rozporami 
odśrodkowymi typu RSCI.
Wysokiej jakości wykładziny cierne zaimpregnowane olejem zapewniają odpowiedni i niezawodny moment poślizgu, nawet
jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu. Moment poślizgowy jest ustawiony fabrycznie, zgodnie 
z wymaganiami zastosowania.
Zespoły te zaprojektowano głównie z myślą o instalacjach wielonapędowych, gdzie dwie lub więcej blokad przeciw-
powrotnych dzieli obciążenia wsteczne, tak jak np. w dużych przenośnikach pochyłych.
Typ RSRV jest wersją z regulowanym momentem przeciążeniowym. Nie wymaga konserwacji i regulacji. Typ RSRT, 
dodatkowo może być zwalniany pod obciążeniem za pomocą urządzenia mechanicznego. Alternatywnie możemy zaoferować
rozwiązanie zwalniające blokadę hydraulicznie, co zapewnia pełną kontrolę nad procedurą bezpiecznego zwalniania.
Moment poślizgowy powinien być ustawiony o 20% ponad maksymalną wartość powrotnego momentu statycznego, łącznie
z warunkami przeciążenia.
Jednostki te nie posiadają łożysk wewnętrznych. Człon zewnętrzny musi być wyśrodkowany na obudowie maszyny. Wartości
graniczne współśrodkowości i bicia muszą być przestrzegane.
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Uwagi

1) Maksymalny moment poślizgu.
Można ustawić niższy moment poślizgu.

2) Podana minimalna prędkość przeciążeniowa nimin
przy pracy ciągłej nie powinna być obniżana. 

Na zamówienie prędkość minimalna może być obniżona.

3) Maksymalne obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej
Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

4) Tolerancja +2
Podczas zamawiania prosimy o wyspecyfikowanie
kierunku obrotu, patrząc od strony strzałki „A”:
„R” – Bieżnia wewnętrzna obraca się w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
„L” - Bieżnia wewnętrzna obraca się w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RSRTRSRV
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TYP: RIZ / RINZ

Typy RIZ, RINZ to wolnobiegi odśrodkowe z rozporami odśrodkowymi, o wirującej bieżni wewnętrznej. Do stosowania jako
blokady przeciwpowrotne lub wolnobiegi. Tylko bieżnia wewnętrzna została zaprojektowana jako mechanizm wolnego 
biegu.
Jednostki te są częścią systemu modularnego STIEBER. Posiadają wbudowane łożyska typu 60.., smarowane smarem 
i uszczelnione uszczelnieniami typu ZZ. Standardowo jednostki dostarczane są nasmarowane smarem i gotowe do instalacji
zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Typoszeregi RIZ, RINZ zostały zaprojektowane do użytkowania z pokrywami G.
Na kolejnych stronach podajemy dodatkowe informacje dotyczące użytkowania tego typu jednostek.
Jeśli jednostka ma być zainstalowana wewnątrz obudowy, gdzie zapewnione jest smarowanie olejem należy wybrać 
typ RIW, RIWN. Pokrywy serii F jak dla typu GFR, GFRN są wówczas używane bez uszczelek wału.

RIZ

RINZ
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Podana maksymalna prędkość przekazywania 
momentu obrotowego nmax nie może być   
przekraczana podczas przekazywania momentu   
obrotowego.

3) Podana minimalna prędkość wolnobiegowa   
nimin przy pracy ciągłej nie powinna być 
obniżana. Na zamówienie prędkość minimalna 
może być obniżona.

4) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RINZRIZ



84

SENOMA Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191, tel. +48 /32/ 730 30 30

TYP: RIZ..G1G2 / RIZ..G2G7 / RINZ..G5G5

Typy RIZ..G1G2/G7G2, RINZ..G5G5 to wolnobiegi odśrodkowe z rozporami odśrodkowymi, o wirującej bieżni wewnętrznej.
Tylko bieżnia wewnętrzna została zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu.
Są to jednostki niezależne, zaprojektowane dla zastosowań jako wolnobiegi. Zazwyczaj używane w napędach pełzających,
gdzie obroty wolnobiegowe są wysokie, a prędkość napędu niska i nie przekracza maksymalnej prędkości napędowej podanej
w tabeli. Są to wolnobiegi typu RIZ, RINZ wyposażone w pokrywy serii G (więcej informacji - patrz str. 82). Pokrywy te posiadają
kieszenie smarowe i bezkontaktowe uszczelnienie. Jeśli jednostka będzie zamówiona jako kompletna, zostanie dostarczona
fabrycznie nasmarowana smarem i gotowa do instalacji zarówno w pozycji poziomej jaki i pionowej.

RIZ..G1G2

RINZ..G5G5
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Podana maksymalna prędkość przekazywania 
momentu obrotowego nmax nie może być   
przekraczana podczas przekazywania momentu   
obrotowego.

3) Podana minimalna prędkość wolnobiegowa   
nimin przy pracy ciągłej nie powinna być 
obniżana. Na zamówienie prędkość minimalna 
może być obniżona.

4) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Podczas zamawiania prosimy o wyspecyfikowanie
kierunku obrotu, patrząc od strony strzałki „A”:
„R” – Bieżnia wewnętrzna obraca się w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
„L” - Bieżnia wewnętrzna obraca się w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RIZ...G5G5RIZ...G1G2 RIZ...G2G7
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TYP: RIZ..G2G3 / RIZ..G3G4

Typ RIZ..G2G3/G3G4 to wolnobiegi odśrodkowe z rozporami odśrodkowymi, o wirującej bieżni wewnętrznej. Tylko bieżnia
wewnętrzna została zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu.
Są to jednostki niezależne, zaprojektowane dla aplikacji jako blokady przeciwpowrotne. Prędkość wolnobiegowa nie może być
mniejsza niż minimalna prędkość wyspecyfikowana w tabeli. Należy uwzględnić tą wskazówkę jeśli będzie używany napęd 
o zmiennej prędkości obrotowej. Śruba ramienia reakcyjnego musi być zamocowana w otworze na stałej części maszyny. 
Luz poprzeczny powinien wynosić 1-3% średnicy śruby. Ramię reakcyjne i łożyska nie mogą być obciążone osiowo.
Są to wolnobiegi RIZ (więcej informacji - patrz str. 82), wyposażone w pokrywy serii G Pokrywy te posiadają kieszenie
smarowe i bezkontaktowe uszczelnienie. Jeśli jednostka będzie zamówiona jako kompletna, zostanie dostarczona fabrycznie
nasmarowana smarem i gotowa do instalacji zarówno w pozycji poziomej jaki i pionowej.

RIZ..G2G3

RINZ..G3G4
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Uwagi

1) Tmax = 2 x TKN
- sprawdź w rozdziale Dobór str. 7 do 9.

2) Podana minimalna prędkość wolnobiegowa   
nimin przy pracy ciągłej nie powinna być 
obniżana. Na zamówienie prędkość minimalna 
może być obniżona.

3) Obroty wolnobiegowe bieżni wewnętrznej.

Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Podczas zamawiania prosimy o wyspecyfikowanie
kierunku obrotu, patrząc od strony strzałki „A”:
„R” – Bieżnia wewnętrzna obraca się w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
„L” - Bieżnia wewnętrzna obraca się w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RIZ...G3G4RIZ...G2G3
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TYP: RIZ..ESG2

Typ RIZ..ESG2 to wolnobiegi odśrodkowe z rozporami odśrodkowymi, tylko wtedy, gdy bieżnia wewnętrzna pracuje jako 
wolnobiegowa. Tylko bieżnia wewnętrzna została zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu.
Są to jednostki niezależne, zaprojektowane dla zastosowań jako wolnobiegi. Zazwyczaj używane w napędach pełzających,
gdzie prędkość wolnobiegowa jest wysoka, a prędkość napędu niska i nie przekracza maksymalnej prędkości napędowej 
podanej w tabeli. 
Jest to wolnobieg typu RIZ (więcej informacji - patrz str. 82) wyposażony w sprzęgło elastyczne typu ES i pokrywę serii G2.
Sprzęgło elastyczne ES jest niewrażliwe na wstrząsy, ekonomiczne i odpowiednie do wielu zastosowań.
Bieżnia wewnętrzna będzie pracować jako wolnobiegowa, montuje się ją na wale napędzanego urządzenia.
Jeśli jednostka będzie zamówiona jako kompletna, zostanie dostarczona fabrycznie nasmarowana smarem i gotowa do 
instalacji zarówno w pozycji poziomej jaki i pionowej.
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Uwagi

1) Podana maksymalna prędkość przekazywania momentu   
obrotowego nmax nie może być przekraczana podczas 
przekazywania momentu obrotowego.

2) Bieżnia wewnętrzna
Podana minimalna prędkość wolnobiegowa nimin przy 
pracy ciągłej nie powinna być obniżana. Na zamówienie 
prędkość minimalna może być obniżona

3) Bieżnia wewnętrzna
Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Podczas zamawiania prosimy o wyspecyfikowanie średnicy
otworu dk i kierunku obrotów, patrząc od strony strzałki „A”:
„R” – Bieżnia wewnętrzna pracuje z przeciążeniem 

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
„L” - Bieżnia wewnętrzna pracuje z przeciążeniem 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RIZ...ESG2

Połówka sprzęgła, tolerancja 
dla rowka wpustowego P9
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TYP: RIZ..ELG2

Typ RIZ..ELG2 to wolnobiegi odśrodkowe z rozporami odśrodkowymi, bieżnia wewnętrzna pracuje jako wolnobieg. 
Tylko bieżnia wewnętrzna została zaprojektowana jako mechanizm wolnego biegu.
Są to jednostki niezależne, zaprojektowane dla zastosowań jako sprzęgła jednokierunkowe. Zazwyczaj używane w napędach
pełzających, gdzie prędkość wolnobiegowa jest wysoka, a prędkość napędu niska i nie przekracza maksymalnej prędkości
napędowej podanej w tabeli. 
Jest to wolnobieg typu RIZ (więcej informacji - patrz str. 82) wyposażony w sprzęgło elastyczne typu EL i pokrywę serii G2.
Sprzęgło EL jest wysokowydajnym sprzęgłem przeznaczonym do tłumienia drgań skrętnych oraz przyjmowania 
niewspółosiowości bez nadmiernego obciążania łożyska.
Bieżnia wewnętrzna będzie pracować jako wolnobieg, montuje się ją na wale napędzanego urządzenia.
Jeśli jednostka będzie zamówiona jako kompletna, zostanie dostarczona fabrycznie nasmarowana smarem i gotowa do 
instalacji zarówno w pozycji poziomej jaki i pionowej. Momenty obrotowe podane w tabeli są determinowane wydajnością
wolnobiegu.
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Uwagi

1) Bieżna wewnętrzna.
Podana maksymalna prędkość przekazywania momentu   
obrotowego nmax nie może być przekraczana podczas 
przekazywania momentu obrotowego.

2) Podana minimalna prędkość wolnobiegowa nimin przy 
pracy ciągłej nie powinna być obniżana. Na zamówienie 
prędkość minimalna może być obniżona.

3) Prędkość wolnobiegowa bieżni wewnętrznej.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.1

Podczas zamawiania prosimy o wyspecyfikowanie średnicy
otworu dk i kierunku obrotów, patrząc od strony strzałki „A”:
„R” – Bieżnia wewnętrzna pracuje z przeciążeniem 

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
„L” - Bieżnia wewnętrzna pracuje z przeciążeniem 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Patrz instrukcje montażu i konserwacji str. 12 do 13.

Przykład zabudowy

RIZ...ELG2
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Zespół złożony z wolnobiegu niezależnego
CSK..P i kołem łańcuchowym.

Wysokoelastyczne sprzęgło indeksujące przeznaczone 
do użytku w offsetowej maszynie drukarskiej.

Wolnobieg dwukierunkowy z automatyczną zmianą
kierunku obrotów

Nierdzewne sprzęgło indeksujące przeznaczone do
użytku w przemyśle spożywczym.

Zespół złożony z wolnobiegu 
niezależnego i koła pasowego.

Kombinacja sprzęgła indeksującego i blokady przeciwpowrotnej
przeznaczonej do użytku z aparaturą rozdzielczą wysokiego napięcia.

Urządzenia specjalne: Wszystko jest możliwe
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Spis alfabetyczny: Jakość od A do Z

A
AA ............................................  30

AE.............................................  28

AL / ALP ..................................  52

AL..F2D2 / F4D2 .....................  54

AL..G ........................................  68

AL..KEED2...............................  60

AL..KMSD2 ..............................  58

ALP.. / ALMP..F7D7................  56

AS (NSS) .................................  24

ASK ..........................................  18

ASNU (NFS) ............................  26

AV.............................................  44

N
NF .............................................  32

NFR ..........................................  40

S
S200 .........................................  34

SMZ ..........................................  62

R
RINZ..G5G5 .............................  84

RIZ / RINZ ................................  82

RIZ..ELG2 ................................  90

RIZ..ESG2 ................................  88

RIZ..G1G2 / ..G2G7 .................  84

RIZ..G2G2 / ..G3G4 .................  86

RSBW.......................................  42

RSCI 20-130 ............................  74

RSCI 180-300 ..........................  76

RSRV........................................  80

RSRT ........................................  80

RSXM .......................................  78

K
KI ................................................  22

G
GFK ............................................  20

GFR / GFRN ................................  46

GFR..F1F2 ..................................  48

GFR..F2F3 ..................................  50

GFR..F2F7 ...................................  48

GFR..F3F4...................................  50

GFR..F5F6...................................  48

C
CEUS........................................  70

CSK / CSK..P ..........................  16

CSK..2RS.................................  14

CSK..P-2RS .............................  16

D
DC ..............................................  36

DC-BIEŻNIE ...............................  38

F
FS / FSO / HPI.............................  66

FSO / FSO-GR / HPI...................  64

B
BC MA .....................................  72

Oznaczenie

ALB..M

ALZ

ANG/ANR

BAT/BATS

CLA

CLV

CR

CRA

CRLA

Oznaczenie

KLATKI - BW

ETK

KK

NFS

NSS

RIW

RSBF

RSBI

Status

NA ZAPYTANIE

NA ZAPYTANIE

ZASTĄPIONE PRZEZ NFR

WCIĄŻ DOSTĘPNE

ZASTĄPIONE PRZEZ RIW, RIZ

WCIĄŻ DOSTĘPNE

WCIĄŻ DOSTĘPNE

ZASTĄPIONE PRZEZ RSCI

ZASTĄPIONE PRZEZ RIW, RIZ

Status

ZASTĄPIONE PRZEZ KLATKI DC..

WCIĄŻ DOSTĘPNE

ZASTĄPIONE PRZEZ CSK

ZASTĄPIONE PRZEZ ASNU

ZASTĄPIONE PRZEZ AS

WCIĄŻ DOSTĘPNE. PATRZ - RÓWNIEŻ RIZ

WCIĄŻ DOSTĘPNE DO WIELKOŚCI 70

ZASTĄPIONE PRZEZ RSCI

Nazwy innych urządzeń:

Zestawienie zawiera status urządzeń Stieber nie wymienionych w niniejszym katalogu:
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