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 1مقدمه

 1مقدمه
اين دفترچه فنی شامل توضيحات دقيقی درباره نصب ،اتصال ،استفاده و کنترل ايمن و صحيح اين محصول
است.
همچنين شامل دستورالعملهای مربوط به ايمنی و اطلاعات کلی درباره محصول است.
اين دفترچه فنی فقط برای پرسنل مجاز و افرادی در نظر گرفته شده است که بهطور خاص آموزش ديده
باشند.

 1‐1اعتبار
اين كتابچه راهنمای فنی برای نمونههای درايو شفت زير ارائه شده است:
▪

درايو شفت

▪

درايو شفت همراه با عايق

▪

درايو شفت همراه با اتصالهای کاردان

 2‐1تولید کننده
توليد کننده اين محصول:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany
شماره تلفن0-90 41/40 9 (49+) :
فکس7001-90 41/40 9 (49+) :
ايميلsales@reinhausen.com :
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول و نسخههای اين دفترچه فنی ،میتوانيد به اين
آدرس مراجعه کنيد.

 3‐1ممکن است بدون اعلام قبلی تغییر کند
اطلاعات موجود در اين دفترچه فنی ،شامل مشخصات فنی تأييد شده در زمان چاپ آن است .تغييرات مهم
به نسخه جديد اين دفترچه فنی اضافه میشود.
شماره سند و شماره نسخه اين دفترچه فنی در پانويس صفحه نشان داده شده است.

 4‐1کامل بودن
فايل فنی بدون مستندات پشتيبان ناقص است.
مستندات زير اعمال میشود:
▪

الحاقيه )گنجانده شده در حوزه تحويل(

▪

نقشههای ابعادی )گنجانده شده در حوزه تحويل(

همچنين از قوانين ،استانداردها و رهنمودهای عمومی و نيز اطلاعات مربوط به پيشگيری از حادثه و
محافظت از محيط زيست در کشور محل استفاده پيروی کنيد.
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 1مقدمه

 5‐1نگهداری امن اسناد
اين فايل فنی و همه مستندات پشتيبان را همواره برای مراجعات آينده در دسترس نگه داريد.

 6‐1مفاهیم به کار رفته در این دفترچه
اين قسمت شامل توصيف کلی از نمادها و نکات تأکيد متنی است که در اين کتابچه راهنمای فنی به کار
رفتهاند.

 1‐6‐1نمادها
نماد

معنی
اندازه آچار
گشتاور بستن
تعداد و نوع ابزار بست استفاده شده

با روغن پر کنيد
ببريد و باز کنيد ،کام ً
لا ببريد
تميز کنيد
بازبينی چشمی
از دست استفاده کنيد
حلقه رابط
لايهای رنگ بماليد
از سوهان استفاده کنيد
گريس
کوپلينگ بولت
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 1مقدمه

نماد

معنی
از خطکش استفاده کنيد
از اره استفاده کنيد
بست لوله
حلقه سيمی ،سيم ايمنی
از پيچگوشتی استفاده کنيد
از چسب استفاده کنيد

زبانه قفلكننده

جدول  :1نمادها

 2‐6‐1سیستم اعلام خطر
هشدارهای به کار رفته در اين کتابچه راهنمای فنی به صورت زير نمايش داده میشوند.
 1‐2‐6‐1هشدار مرتبط با بخش
هشدارهای مرتبط با بخشها ،به کل فصلها و بخشها ،بخشهای فرعی ،يا چندين پاراگراف در اين کتابچه
راهنمای فنی اشاره دارد .هشدارهای مرتبط با بخشها از قالب زير استفاده میکنند:

هشدار

نوع و منبع خطر
پيامدها
◄ اقدام
◄ اقدام

 2‐2‐6‐1اطلاعات هشدار تعبیه شده در دستگاه
هشدارهای مندرج به قسمت خاصی از يک بخش اشاره دارند .اين هشدارها برای واحدهای کوچکتر
اطلاعات نسبت به هشدارهای مرتبط با بخشها به کار میروند .هشدارهای مندرج از قالب زير استفاده
میکنند:
خطر! دستورالعمل جلوگيری از يک وضعيت خطرناک.
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 3‐2‐6‐1کلمههای اخطار و تصاویر
از کلمههای اخطار زير استفاده میشود:
کلمه اخطار

مفهوم

خطر

نشاندهنده شرايط خطرناکی است که در صورت عدم جلوگيری از بروز آن ،سبب
مرگ يا جراحت شديد میشود.
نشاندهنده شرايط خطرناکی است که در صورت عدم جلوگيری از بروز آن،
میتواند سبب مرگ يا جراحت شديد شود.
نشاندهنده شرايط خطرناکی است که در صورت عدم جلوگيری از بروز آن،
میتواند سبب جراحت شود.
نشاندهنده اقداماتی است که در صورت استفاده از آنها ،از خسارت مالی
جلوگيری میشود.

هشدار
احتياط
اخطار

جدول  :2کلمههای اخطار به کار رفته در هشدارها

استفاده از تصاوير برای هشدار خطر:
تصویر

مفهوم
هشدار نقطه خطر

هشدار خطر ولتاژ الکتريکی

هشدار مواد قابل اشتعال

هشدار خطر افتادن

جدول  :3تصاوير به کار رفته در هشدارها

 3‐6‐1سیستم اطلاعات
اين اطلاعات با هدف ايجاد سهولت و بهبود شناخت و آشنايی با مراحل خاص ،ارائه میشود .در اين
دفترچه فنی ،به صورت زير عنوان شده است:
اطلاعات مهم.
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 2ایمنی

 2ایمنی
 1‐2اطلاعات ایمنی کلی
اين کتابچه راهنمای فنی شامل توضيحات دقيقی درباره نصب ،اتصال ،استفاده و کنترل ايمن و صحيح اين
محصول است.
▪

اين کتابچه راهنمای فنی را به دقت مطالعه کنيد تا با محصول آشنا شويد.

▪

به اطلاعات ارائه شده در اين بخش ،دقت خاصی داشته باشيد.

 2‐2استفاده مناسب
در صورت استفاده از اين محصول همانطور که در نظر گرفته شده است و مطابق با شرايط لازم و خاص
عنوان شده در اين دفترچه فنی ،همچنين اعلاميههای هشدار عنوان شده در اين دفترچه فنی و پيوست شده
به محصول ،اين دستگاه هيچ خطری برای افراد ،اموال يا محيط اطراف خود در پی نخواهد داشت .اين
مورد در کل طول عمر محصول کاربرد دارد ،از زمان تحويل محصول ،در طول مراحل نصب و
کارکرد ،تا زمان باز کردن قطعات و دور ريختن آن.
سيستم اطمينان کيفيت عملياتی ،به شما اين اطمينان را میدهد که از يک استاندارد کيفيت سطح بالا
بهخصوص در ارتباط با مسئله سلامت و شرايط ايمنی بطور يکنواخت استفاده شده است.
موارد زير استفاده درست تلقی میشود:
▪

از محصول فقط مطابق با فايل فنی و شرايط حمل و اطلاعات فنی توافقشده بهرهبرداری کنيد

▪

از تجهيزات و ابزارهای مخصوص عرضهشده فقط برای منظور مشخصشده و مطابق با مشخصات
اين فايل فنی استفاده کنيد

▪

از محصول فقط برای ترانسفورماتور مشخصشده در سفارش استفاده کنيد

▪

استاندارد معتبر برای محصول و سال انتشار آن در پلاک محصول ذکر شده است

▪

چنانچه تپ چنجر تحت بار و لوازم جانبی تپ چنجر تحت بار برای يک سفارش بهصورت مجموعه
عرضه شدهاند ،شماره سریالهای تپ چنجر تحت بار و لوازم جانبی تپ چنجر تحت بار )درايو،
درايو شفت ،گيربکس انتهايی ،رله حفاظتی ،و غيره( بايد تطابق داشته باشند

 3‐2استفاده نامناسب
اگر از اين محصول بهگونه ديگری بجز موارد توصيف شده در قسمت استفاده مناسب استفاده شود ،استفاده
نامناسب محسوب خواهد شد .لطفا ً به موارد زير نيز توجه داشته باشيد:
خطر انفجار و آتشسوزی ناشی از گازها ،بخارها يا گرد و غبارهای شديداً قابل اشتعال يا انفجاری.
▪
محصول را در محيط هايی که در آن خطر انفجار وجود دارد استفاده نکنيد.
▪

تغييرات غيرمجاز يا نامناسب در محصول ممکن است سبب ايجاد جراحت بدنی ،خسارت مادی ،و
ايجاد نقص در عملکرد دستگاه شود .محصول را صرفا ً پيرو بحث و گفتگو با
 Maschinenfabrik Reinhausen GmbHتغيير دهيد.

 4‐2کارکنان مجاز
اين محصول فقط برای استفاده در سيستمهای انرژی الکتريکی و مکانهايی طراحی شده است که توسط
کارکنانی اداره میشود که بهدرستی آموزش ديدهاند .اين کارکنان شامل افرادی میشوند که با مراحل
نصب ،سرهمبندی و اتصال ،استفاده و کارکرد چنين محصولاتی آشنايی داشته باشند.
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 5‐2وظیفه اپراتور برای مراقبت
برای جلوگيری از بروز حادثه ،شکستگی و آسيب و همچنين تأثيرات ناسازگار و غيرقابل قبول بر محيط
زيست ،افرادی که مسئول جابجايی ،نصب ،بهره برداری ،نگهداری و دورريزی محصول يا بخش هايی از
محصول هستند ،بايد نسبت به موارد زير اطمينان حاصل کنند:
▪

از تمام علائم خطر هشدارها تبعيت کنيد.
کارکنان بايد مرتبا ً در تمام زمينههای بهره برداری ايمن, ،دستورالعملهای ا بهره برداری و به
خصوص دستورالعملهای ايمنی عنوان شده در آنها .تحت آموزش قرار بگيرند

▪

قوانين و دستورالعملهای -بهره برداری و همچنين دستورالعملهای مرتبط برای مراحل مربوط به
کار کارکنان در صورت بروز حوادث و آتش سوزی ،هميشه در دسترس باشند و در محل کار در
هر کجا که امکان داشته باشد در معرض ديد قرار گيرند.

▪

از اين محصول فقط زمانی استفاده شود که شرايط بهره برداری ايمن مهيا باشد و به خصوص
تجهيزات ايمنی از جهت قابليت اطمينان مرتبا ً بررسی گردد.

▪

فقط از قطعات قابل تعويض ،روغنها و لوازم کمکی که مورد تأييد سازنده هستند ،استفاده شوند.

▪

از شرايط و نيازهای خاص مربوط بهره برداری و محل نصب پيروی شود

▪

تمام دستگاههای مورد نياز و تجهيزات حفاظت جانی برای انجام يک فعاليت خاص ،در دسترس
باشند.

▪

از فواصل زمانی توصيه شده برای تعمير و نگهداری دستگاه و همچنين قوانين و مقررات مرتبط
پيروی کنيد.

▪

نصب ،اتصال مدار برق و راه اندازی محصول فقط بايد توسط کارکنان مورد تأييد و آموزش ديده و
بر اساس اين کتابچه راهنمای فنی انجام شود.

▪

اپراتور بايد نسبت به استفاده صحيح از دستگاه اطمينان حاصل کند.

▪

 6‐2تجهیزات حفاظتی پرسنل
برای جلوگيری از به خطر افتادن سلامت ،استفاده از تجهيزات محافظ شخصی ضروری است.
▪

همواره از تجهيزات محافظ شخصی مناسب برای کار جاری استفاده کنيد.

▪

از دستورالعملهای مربوط به تجهيزات محافظ شخصی که در محل کار ارائه میشود ،پيروی کنيد.
همواره استفاده کنید
لباس محافظ
لباس کار چسبان با مقاومت گسستگی پايين ،آستينهای تنگ
و بدون بخشهای آويزان .عمدتا ً برای جلوگيری از گير
کردن فرد استفادهکننده به قطعات متحرک دستگاه کاربرد
دارد.
کفش ایمنی
برای جلوگيری از افتادن اشيای سنگين و لغزيدن بر روی
سطوح لغزنده.

جدول  :4تجهيزات محافظ شخصی که استفاده از آنها همواره الزامی است
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 2ایمنی

استفاده از وسایل زیر در مکانهای
ویژه ضروری است

در مکانهای ویژه تجهیزات محافظ شخصی ویژه کاربرد
دارد.
انتخاب تجهیزات به شرایط بستگی دارد.
عینک ایمنی
برای محافظت از چشم در برابر پرش قطعات و پاشش
مايعات.
کلاه ایمنی
برای محافظت از سر در برابر افتادن و پرتاب شدن
قطعات و اشيا.
محافظ گوش
برای جلوگيری از بروز آسيب شنوايی.

دستکش ایمنی
برای محافظت در برابر خطرهای مکانيکی ،گرمايی و
برقی.

جدول  :5تجهيزات محافظ شخصی که پوشيدن آنها در مکانهای ويژه الزامی است

 7‐2خشک کردن تراسفوماتور
 1‐7‐2خشک کردن ترانسفوماتور در اتوکلاو
هنگامی که ترانسفوماتور را در اتوکلاو خشک میکنيد ،به اطلاعات زير توجه کنيد.

توجه

آسیب وارد آمدن به درایو شفت ،تپ چنجر تحت بار و ترانسفوماتور!
اگر درايو شفت در کوره خشک شده باشد ،اين کار ممکن است سبب آسيب وارد آوردن به درايو شفت
شود و عملکرد صحيح آن را محدود کند.
◄ درايو شفت را در اتوکلاو خشک نکنيد.

 2‐7‐2خشک کردن ترانسفوماتور در تانک ترانسفوماتور
اگر اکتيو پارت را در تانک ترانسفوماتور خشک کنيد ،درايو شفت ممکن است درون ترانسفوماتور باقی
بماند.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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 3توصیف محصول

 3توصیف محصول
اين بخش حاوی توصيف کلی از طراحی و عملکرد محصول است.

 1‐3توصیف عملکرد
درايو شفت ،يک اتصال مکانيکی بين موتور درايو و سر تپ چنجر تحت بار  /سر تپ چنجر قطع مدار
است.
گيربکس انتهايی جهت را از حالت عمودی به حالت افقی تغيير می دهد )به طراحی 892916مراجعه
کنيد(.
بر همين اساس بايد درايو شفت عمودی بين درايو و گيربکس انتهايی قرار بگيرد و درايو شفت افقی بين
گيربکس انتهايی و تپ چنجر تحت بار يا تپ چنجر قطع مدار باشد.

 2‐3شرایط تحویل
بستهبندی اين محصول با در نظر گرفتن حفاظت در برابر رطوبت انجام شده است و به صورت زير
تحويل داده میشود:
▪

درايو شفت

▪

گيربکس انتهايی

▪

دستورالعمل بهره برداری

▪

وسايل کمکی

▪

نقشه ابعادی

لطفا ً به موارد زير توجه داشته باشيد:
▪

بر اساس اسناد مربوط به حمل دستگاه ،محصول دريافت شده را بررسی کنيد تا کامل باشد.

▪

قطعات را تا زمان نصب در مکان خشکی نگهداری کنيد

▪

محصول بايد در بستهبندی محکم و بدون هوای خود قرار داشته باشد و فقط بلافاصله قبل از نصب،
بستهبندی را باز کنيد

 3‐3طراحی/نسخهها
درايو شفت شامل يک لوله مربعی است و در هر سر با دو گيره اتصال و يک کوپلينگ بولت به درايو /
محور متحرک دستگاه مرتبط وصل میشود.
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 3توصیف محصول

تصوير  :1اجزای درايو شفت

۱
۳
۵
۷
۹
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گيربکس انتهايی
تيوپ حفاظتی تلسکوپی
لوله مربعی
حلقه رابط
بست لوله
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۲
۴
۶
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بست لوله
گيره اتصال
کوپلينگ بولت
صفحه محافظ
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 3توصیف محصول

 1‐3‐3درایو شفت بدون اتصال کاردان و بدون عایق

تصوير  :2درايو شفت بدون اتصال کاردان و بدون عايق )= مدل عادی(

پیکربندی
ميانه هندل دستی  -ميانه گيربکس انتهايی
)بيشينه انحراف محوری مجاز  ۲درجه (

 V 1کمینه
 ۵۳۶ميلیمتر

یاتاقان میانی
اگر از بيشينه مقدار ۲۴۷۲
ميلیمتر تجاوز شود ،استفاده از
ياتاقان ميانی ضرورت میيابد.
 V 1 ≤ ۲۴۷۲ميلیمتر )بدون
ياتاقان ميانی(
 V 1 > ۲۴۷۲ميلیمتر )با
ياتاقان ميانی(
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 3توصیف محصول

 2‐3‐3درایو شفت بدون اتصال کاردان و با عایق

تصوير  :3درايو شفت بدون اتصال کاردان و با عايق )= مدل ويژه(

پیکربندی
ميانه هندل دستی  -ميانه گيربکس انتهايی
)بيشينه انحراف محوری مجاز  ۲درجه (

 V 1کمینه
 ۷۰۶ميلیمتر

یاتاقان میانی
اگر از بيشينه مقدار ۲۴۷۲
ميلیمتر تجاوز شود ،استفاده از
ياتاقان ميانی ضرورت میيابد.
 V 1 ≤ ۲۴۷۲ميلیمتر )بدون
ياتاقان ميانی(
 V 1 > ۲۴۷۲ميلیمتر )با
ياتاقان ميانی(

 3‐3‐3درایو شفت با اتصال کاردان و بدون عایق

تصوير  :4درايو شفت با اتصال کاردان و بدون عايق )= مدل ويژه(

پیکربندی
ميانه هندل دستی  -ميانه گيربکس انتهايی
)بيشينه انحراف محوری مجاز آلفا = ۲۰
درجه(
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 V 1کمینه
]میلیمتر[
۷۹۸

یاتاقان میانی برای ]میلیمتر[
V 1 > ۲۵۶۴
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 3توصیف محصول

 4‐3‐3درایو شفت با اتصال کاردان و با عایق

تصوير  :5درايو شفت با اتصال کاردان و با عايق )= مدل ويژه(

پیکربندی
ميانه هندل دستی  -ميانه گيربکس انتهايی
)بيشينه انحراف محوری مجاز آلفا = ۲۰
درجه(

 V 1کمینه
]میلیمتر[
۹۷۸

یاتاقان میانی برای ]میلیمتر[
V 1 > ۲۷۷۲

 4‐3پلاک شناسایی
پلاک شناسايی روی تيوپ حفاظتی تلسکوپی قرار دارد.

تصوير  :6جايگاه پلاک شناسايی
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 4بستهبندی ،جابجایی و نگهداری

 4بستهبندی ،جابجایی و نگهداری
 1‐4بستهبندی
برخی اوقات محصولات با يک بسته بندی آب بندی شده ارائه می شود و گاهی بر اساس نياز خشک نيز
می شود.
کالاهای بستهبندی شده در تمام جهات با استفاده از يک فويل پلاستيکی محکم شدهاند .محصولاتی که
خشک نيز شده اند توسط يک برچسب زرد رنگ روی بسته باز نشده شناسايی می شوند.
اطلاعات بخش های زير بايد بطور مناسب به کار گرفته شوند.

 1‐1‐4متناسب بودن

توجه

خسارت مالی به دلیل چیدن نادرست جعبهها!
چيدن نادرست جعبهها ممکن است باعث آسيب ديدن کالاهای بستهبندی شده شود!
◄ فقط روی هم قرار دادن  ۲جعبه هماندازه مجاز است.
◄ از روی هم گذاشتن جعبهها تا ارتفاع بيش از  ۱٫۵متر بپرهيزيد.
بستهبندی برای وسايل حملونقل سالم و کارآمد طبق قوانين و مقررات محلی حملونقل مناسب است.
کالاهای بستهبندی شده در جعبههای پايدار قرار گرفتهاند .اين جعبهها تضمين میکنند کالاهای بستهبندی
شده در وضعيت حمل و نقل مناسب پايدار میمانند و تغيير چندانی در وضعيت آنها رخ نمیدهد و اين که
هيچيک از قطعات هنگام حمل با سطح بارگيری وسايل حملونقل يا هنگام تخليه با زمين برخورد نمیکنند.

 2‐1‐4علامتها
بستهبندی دارای يک علامت همراه با دستورالعملهايی برای جابجايی ايمن و نگهداری صحيح است.
نمادهای زير برای حمل کالاهای بیخطر استفاده میشوند .تبعيت از اين نمادها الزامی است.

بالا

محافظت در
برابر رطوبت

شکستنی

مرکز جرم

قلاب بالابر را به
اينجا وصل کنيد

جدول  :6تصاوير حمل کالا

 2‐4جابجایی ،دریافت و حمل کالاها
هشدار

خطر مصدومیت شدید یا مرگ!
خطر واژگون شدن يا افتادن بار!
◄ فقط افراد باتجربه و تعيينشده میتوانند دنده مهار را انتخاب کنند و بار را ببندند.
◄ از قرار گرفتن زير بار آويزان بپرهيزيد.
◄ از وسيله حمل و قرقره با ظرفيت حمل حداقل  ۵۰۰کيلوگرم استفاده کنيد.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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 4بستهبندی ،جابجایی و نگهداری

توجه

آسیب دیدن کالاهای بستهبندی شده!
آسيب ناشی از واژگون شدن يا افتادن بار!
◄ فقط افراد باتجربه و تعيينشده میتوانند دنده مهار را انتخاب کنند و بار را ببندند.
◄ از وسيله حمل و قرقره با ظرفيت حمل حداقل  ۵۰۰کيلوگرم استفاده کنيد.
علاوه بر فشار حاصل از جابجايی و ضربه ،در حين جابجايی هميشه اين احتمال وجود دارد که دستگاه
تکان بخورد .برای جلوگيری از آسيب احتمالی به محصول ،از افتادن ،وارونه شدن ،وارد آمدن ضربه به
آن خودداری کنيد.
اگر جعبهای واژگون و يا از ارتفاع مشخصی به پايين پرتاب شد )بعنوان مثال در صورت پاره شدن
زنجيرها( و يا در صورت افتادن دستگاه بدون ايجاد شکستگی ،بدون در نظر گرفتن وزن آن احتمال
آسيبديدگی آن را پيشبينی کنيد.
هر محموله ارسال شده بايد قبل از دريافت )تأييد تحويل( توسط تحويل گيرنده برای موارد زير مورد
بررسی قرار گيرد:
▪

کامل بودن آن بر اساس رسيد تحويل

▪

آسيب ظاهری از هر نوع.

بررسیها بايد زمانی انجام شود که بار تخليه شده است و جعبه يا کانتينر از هر سمت قابل دسترسی باشد.
آسیب آشکار در صورت مشاهده آسيب ناشی از حمل و نقل پس از تحويل گرفتن محموله ،به روش زير عمل کنيد:
▪

بلافاصله آسيب ناشی از حمل و نقل را در مستندات محموله ثبت کنيد و آن را به امضای متصدی
حمل و نقل برسانيد.

▪

در صورت مشاهده آسيب شديد ،خسارت کلی يا خسارت پرهزينه ،موضوع را فوری به آگاهی بخش
فروش  Maschinenfabrik Reinhausen GmbHو شرکت بيمه مرتبط برسانيد.

▪

پس از تعيين خسارت ،از تغيير دادن وضعيت محموله بپرهيزيد و مواد بستهبندی را تا زمانی که
شرکت حمل و نقل يا شرکت بيمه درباره آن تصميمگيری کنند ،نگه داريد.

▪

جزييات خسارت را فوری در محل با حضور متصدی حمل و نقل ثبت کنيد .اين اقدام برای دريافت
غرامت ضروری است!

▪

در صورت امکان ،از آسيب وارد شده به بستهبندی و کالاهای بستهبندی شده عکس بگيريد .اين
موضوع شامل نشانههای سايش روی کالاهای بستهبندی شده بر اثر رطوبت داخل بسته )باران،
برف ،ميعان( نيز میشود.

▪

نام قطعات آسيبديده را بنويسيد.

آسیب غیرقابل مشاهده اگر تا زمان باز کردن بستهبندی و پس از دريافت کالا ،آسيبی مشاهده نشد )آسيب غيرقابل مشاهده( ،مانند
زير عمل کنيد:
▪

هرچه سريعتر از طريق تلفن يا نامه به فرد مسئول در قبال آسيب اطلاع دهيد و يک گزارش
خسارت تهيه کنيد.

▪

اين کار بايد بر اساس فاصله زمانی مجاز برای انجام چنين اقداماتی در کشور مربوطه انجام گيرد.
در زمان مناسب نسبت به اين موارد اقدام کنيد.

در صورت وجود آسيب غيرقابل مشاهده ،به سختی میتوان شرکت حمل و نقل )يا ديگر طرفين مسئول(
را نسبت به اين امر متعهد کرد .هرگونه شکايت به شرکت بيمه در ارتباط با چنين خساراتی فقط در
صورتی موفقيتآميز است که قوانين و مقررات مربوطه صراحتا ً در بخش شرايط و مقررات بيمهنامه
عنوان شده باشد.
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 4بستهبندی ،جابجایی و نگهداری

 3‐4نگهداری کالا
در صورت وجود شرايط زير میتوانيد کالاهای بستهبندی شده را در بيرون از ساختمان نگهداری کنيد.
هنگام انتخاب محل نگهداری ،از موارد زير اطمينان حاصل کنيد:
▪

کالاهای نگهداری شده بايد در برابر رطوبت )سيل ،آب حاصل از برف و يخ آب شده( ،آلودگی،
حيواناتی مانند موش صحرايی ،موش خانگی ،موريانه و ديگر موارد و همچنين دسترسی غيرمجاز
محافظت شوند.

▪

جعبهها را بر روی تيرهای چوبی و الوار قرار دهيد تا در صورت افزايش ميزان رطوبت از دستگاه
محافظت شده و تهويه به صورت بهتری انجام شود.

▪

از ظرفيت تحمل کافی جايی که کالا روی آن قرار میگيرد اطمينان حاصل کنيد.

▪

مسيرهای ورودی را خالی بگذاريد.

▪

کالاهای نگهداری شده را در فواصل زمانی معين بررسی کنيد .همچنين پس از بروز طوفان ،بارش
شديد باران و برف و ديگر شرايط ،اقدامات لازم را انجام دهيد.

 4‐4باز کردن بستهبندی دستگاه و بررسی خسارات وارد شده در حین جابجایی
▪

تا جايی که امکان دارد ،بستهبندی چوبی را به محل نصب نزديک کنيد.

▪

هنگام باز کردن بستهبندی ،شرايط کالای بستهبندی شده را بررسی کنيد.

▪

کامل بودن آن را بر اساس رسيد تحويل بررسی کنيد.
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 5نصب کردن

 5نصب کردن
اين فصل روش نصب و متصل کردن درايو شفت را شرح میدهد.

 1‐5نصب درایو شفت
رعايت نکات زير در فرايند نصب ضروری است:

توجه

آسیب دیدن محور و تپ چنجر تحت بار یا منحرفکننده!
استفاده آسان از محور و تپ چنجر تحت بار يا منحرفکننده تضمين نمیشود.
◄ تراز کردن سرهای محور که بايد متصل شود ضروری است.
جابهجایی محوری مجاز برای درایو شفت بدون اتصال کاردان
جابجايی محوری جزيی درايو شفتهای عمودی و افقی تا زمانی مجاز است که در  ۱۰۰۰ميلیمتر از طول
لوله مربعی از  ۳۵ميلیمتر فراتر نرود )که معادل  ۲درجه است(.

تصوير  :7بيشينه جابجايی محوری مجاز درايو شفت عمودی
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 5نصب کردن

تصوير  :8بيشينه جابجايی محوری مجاز درايو شفت افقی

مقاومت در برابر خوردگی اجزا
لولههای مربعی ،گيرههای اتصال ،کوپلينگ بولتها ،پيچها و واشرهای قفلی در برابر خوردگی مقاوم
هستند .از اين رو پيشنهاد میکنيم که بر روی اين اجزا از پوشش خارجی که روی تانک ترانسفورماتور
استفاده میشود ،استفاده نکنيد.
بریدن لولههای مربعی ،تیوپهای حفاظتی تلکسوپی و صفحه محافظ
لولههای مربعی ،تيوپهای حفاظتی تلکسوپی و صفحه محافظ بيش از مقدار لازم )طول استاندارد
درجهبندی شده( ارائه شده است .اين قطعات را بايد پيش از بستن بر روی ترانسفورماتور به اندازه لازم
ببريد .در موارد نادر ،بايد لوله داخلی تيوپ حفاظتی تلسکوپی را نيز به طول دلخواه ببريد .بيشينه طول
کلی مجاز درايو شفت درايو  -ستون آخر =  ۱۵متر.
طول استاندارد

دستگاه موتور درایو

درایو دستی

۴۰۰
۶۰۰
۹۰۰
۱۳۰۰
۱۷۰۰
۲۰۰۰
۲۵۰۰

•
•
•
•
•
•
غيرمجاز

•
•
•
•
•
•
(1
•

جدول  :7طول استاندارد درجهبندی شده لولههای مربعی
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 I>۲۰۰۰ (۱فقط برای نصب عمودی بدون محافظ شفت ممکن است! تيوپهای حفاظتی تلسکوپی برای
درايوهای دستی با ابعاد عمودی  V1> ۲۴۶۲بايد بهطور عمودی ،مشابه دستگاه موتور درايو با ياتاقان
ميانی ،تحويل داده شود.

 1‐1‐5نصب درایو شفت عمودی بدون اتصال کاردان
برای بستن درايو شفت عمودی به درايو ،به روش زير عمل کنيد:
.1

احتیاط! کليد محافظ موتور  Q1را در دستگاه موتور درايو خاموش کنيد )وضعيت  .(Oاگر
اين کار انجام نگيرد ،دستگاه موتور درايو ممکن است بهصورت تصادفی روشن شود و باعث
مصدوميت شود.

.2

گيربکس انتهايی را به ترانسفورماتور وصل کنيد.

تصوير  :9گيربکس انتهايی
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.3

اندازه  Aبين سر شفت درايو و سر شفت گيربکس انتهايی را تعيين کنيد .طول لوله مربعی را به
طول  A – ۹ميلیمتر کوتاه کنيد.

تصوير  :10کوتاه کردن لوله مربعی
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.4

سطوح بريدهشده لوله مربعی را هموار کنيد.

تصوير  :11هموار کردن سطوح بريدهشده
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.5

قطعه کوپلينگ پيچی را تا انتها روی لوله مربعی بلغزانيد.

تصوير  :12قطعه کوپلينگ را روی لوله مربعی بلغزانيد
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.6

کوپلينگ بولت را وارد سر شفت درايو کنيد .قطعه کوپلينگ ،کوپلينگ بولت و سر شفت را
گريسکاری کنيد )مث ً
لا با  .(ISOFLEX TOPAS L32لوله مربعی را با قطعه کوپلينگ روی
سر شفت بلغزانيد.

تصوير  :13لوله مربعی را با قطعه کوپلينگ روی سر شفت بلغزانيد

.7

لوله مربعی را روی درايو محکم کنيد.

تصوير  :14لوله مربعی را روی درايو محکم کنيد
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.8

ايجاد اتصال محوری روی لوله مربعی.

تصوير  :15ايجاد اتصال محوری روی لوله مربعی

.9

در هنگام نصب کردن لوله داخلی تيوپ حفاظتی تلسکوپی ،در صورت لزوم لوله را از سمت بدون
شکاف کوتاه کنيد .اندازه کمينه برای همپوشانی دو تيوپ حفاظتی  ۱۰۰ميلیمتر است.

لوله داخلی نبايد تغيير شکل يابد و بايد هموار شود تا بهآسانی درون لوله بيرونی بلغزد.
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تصوير  :16هموار کردن لوله داخلی

اندازه  =) Aفاصله بين سر شفت درايو و
سر شفت گيربکس انتهايی(
 ۱۷۰ميلیمتر ۱۹۰ ...ميلیمتر
 ۱۹۱ميلیمتر ۱۱۳۰ ...ميلیمتر
 ۱۱۳۱ميلیمتر ۱۵۹۸ ...ميلیمتر
 ۱۵۹۹ميلیمتر ۲۰۰۹ ...ميلیمتر
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لوله خارجی

تا  ۲۰۰ميلیمتر کوتاه کنيد
اندازه  A + ۲۰ميلیمتر
=  ۷۰۰ميلیمتر
=  ۱۱۵۰ميلیمتر

=  ۲۰۰ميلیمتر
=  ۲۰۰ميلیمتر
=  ۱۱۵۰ميلیمتر
=  ۱۱۵۰ميلیمتر
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 .10لوله خارجی را روی لوله داخلی بلغزانيد .برای اين کار ،مطمئن شويد که سمت بدون شکاف لوله
داخلی رو به بالا قرار دارد .تيوپ حفاظتی تلسکوپی را روی لوله مربعی بلغزانيد .سپس بستهای
لوله را روی تيوپ حفاظتی تلسکوپی بلغزانيد.

تصوير  :17لغزاندن روی تيوپ حفاظتی تلسکوپی
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 .11حلقه رابط را روی طوقه بلبرينگ گيربکس انتهايی قرار دهيد و به سمت بالا بلغزانيد .کوپلينگ
بولت را درون سر شفت گيربکس انتهايی وارد کنيد .لوله مربعی را با حرکت نوسانی وارد کنيد.

تصوير  :18نصب حلقه رابط و کوپلينگ بولت
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 .12گيرههای اتصال ،کوپلينگ بولت و سر شفت را گريسکاری کنيد )مث ً
لا با ISOFLEX TOPAS
 (L32و لوله مربعی را با گيره اتصال روی گيربکس انتهايی محکم کنيد .فاصله محوری يکطرفه
بين کوپلينگ بولت و قطعه اتصال بالايی بايد  ۳ميلیمتر باشد.

تصوير  :19نصب گيرههای اتصال
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 .13تيوپ حفاظتی پايينی )لوله داخلی( را با بست لوله به طوقه بلبرينگ درايو وصل کنيد  .سپس
تيوپ حفاظتی بالايی )لوله خارجی( را روی حلقه رابط روی گيربکس انتهايی بلغزانيد  .تيوپ
حفاظتی بالايی را با بست لوله هم از سر بالايی و هم از نقطه اتصال به تيوپ حفاظتی پايينی وصل
کنيد .

تصوير  :20نصب تيوپ حفاظتی

 2‐1‐5نصب درایو شفت افقی بدون اتصال کاردان
تراز کردن گیربکس بالایی بر روی سر تپ چنجر تحت بار
برای درست نصب کردن درايو شفت افقی ،در شرايط خاص ممکن است لازم باشد که ابتدا گيربکس
بالايی را طوری تراز کنيد که درايو شفت افقی با سر شفت گيربکس بالايی همتراز شود.
به روش زير عمل کنيد:
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.1

توجه! مطمئن شويد که محفظه روغن پر از روغن باشد .تراز کردن گيربکس پس از خشک کردن
بدون پر کردن کامل محفظه روغن به تپ چنجر تحت بار آسيب میزند.

.2

پيچها را شل کنيد و قطعههای حلقه فشاری را به يک سمت بچرخانيد.

تصوير  :21قطعههای حلقه فشاری

.3

توجه! گيربکس را چنان تراز کنيد که درايو شفت افقی با درايو شفت روی گيربکس همتراز شود .در
هنگام تراز کردن گيربکس ،درايو شفت را طوری بچرخانيد که شفت خروجی آن در وضعيت اوليه
باقی بماند .بیتوجهی به اين نکته ممکن است باعث آسيب ديدن منحرفکننده و ترانسفورماتور در
هنگام راهاندازی شود.

تصوير  :22تراز کردن گيربکس
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.4

قطعههای حلقه فشاری را به سمت گيربکس برگردانيد و پيچها را محکم کنيد .مطمئن شويد که واشر
فنری بين سر پيچ و قطعه حلقه فشاری قرار دارد و قطعههای حلقه فشاری کام ً
لا با محفظه گيربکس
تماس دارند.

تصوير  :23بستن قطعههای حلقه فشاری

تراز کردن گیربکس بالایی روی سر منحرفکننده
برای درست نصب کردن درايو شفت افقی ،در شرايط خاص ممکن است لازم باشد که ابتدا گيربکس
بالايی را طوری تراز کنيد که درايو شفت افقی با سر شفت گيربکس بالايی همتراز شود.
به روش زير عمل کنيد:
.1

پيچها را شل کنيد و قطعههای حلقه فشاری را به يک سمت بچرخانيد.

تصوير  :24قطعههای حلقه فشاری
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.2

توجه! گيربکس را چنان تراز کنيد که درايو شفت افقی با درايو شفت روی گيربکس همتراز شود .در
هنگام تراز کردن گيربکس ،درايو شفت را طوری بچرخانيد که شفت خروجی آن در وضعيت اوليه
باقی بماند .بیتوجهی به اين نکته ممکن است باعث آسيب ديدن منحرفکننده و ترانسفورماتور در
هنگام راهاندازی شود.

تصوير  :25تراز کردن گيربکس

.3

قطعههای حلقه فشاری را به سمت گيربکس برگردانيد و پيچها را محکم کنيد .مطمئن شويد که واشر
فنری بين سر پيچ و قطعه حلقه فشاری قرار دارد و قطعههای حلقه فشاری کام ً
لا با محفظه گيربکس
تماس دارند.

تصوير  :26بستن قطعههای حلقه فشاری

تنظیم کردن گیربکس بالایی روی سر COMTAP® ARS
برای نصب صحيح درايو شفت افقی ،تحت شرايط خاصی شايد مجبور باشيد ابتدا گيربکس بالايی را
طوری تنظيم کنيد که درايو شفت افقی با انتهای شفت گيربکس بالايی تراز شود.
به نحو زير عمل کنيد:
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.1

پيچها را شل کنيد و قطعات حلقه فشاری را به يک سمت بکشيد.

تصوير  :27قطعات حلقه فشاری

.2

گيربکس را حدود  10تا  12ميلی متر به بالا و به سمت خارج محدوده قفل پين های نگهدارنده
بکشيد.

تصوير  :28پين نگهدارنده
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.3

توجه! گيربکس را طوری تنظيم کنيد که درايو شفت افقی با درايو شفت گيربکس تراز شود .هنگام
تنظيم گيربکس ،درايو شفت دستگاه را طوری بچرخانيد که شفت خروجی آن در جای اصلی خود
قرار گيرد .عدم انجام اين کار سبب میشود که هنگام شروع به کار به تپ چنجر فاقد برق و
ترانسفورماتور آسيب وارد شود .به دليل پين نگهدارنده و شيارهای محفظه گيربکس ،محکم کردن
فقط در گام های  15درجه ممکن است.

تصوير  :29تنظيم کردن گيربکس

.4

گيربکس را به پايين فشار دهيد تا دوباره در تماس با سر  COMTAP® ARSقرار گيرد .مطمئن
شويد پين نگهدارنده در يکی از شيارهای محفظه گيربکس درگير شود.

تصوير  :30فشار دادن گيربکس به پايين
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.5

قطعات حلقه فشاری را به سمت گيربکس بچرخانيد و پيچها را محکم کنيد .مطمئن شويد واشر فنری
بين سرپيچ و قطعه حلقه فشاری است و قطعات حلقه فشاری در تماس نزديک با محفظه گيربکس
هستند.

تصوير  :31بستن قطعات حلقه فشاری

نصب درایو شفت افقی
برای نصب درايو شفت افقی ،به روش زير عمل کنيد.
.1

فاصله  Aبين سر درايو شفت گيربکس بالايی و سر شفت گيربکس انتهايی را حساب کنيد و طول
لوله مربعی را به اندازه  A-۹ميلیمتر برسانيد.

تصوير  :32کوتاه کردن لوله مربعی
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.2

عرض داخلی  Bبين پوستههای گيربکس بالايی و گيربکس انتهايی را حساب کنيد .صفحه محافظ را
به طول  B-۲ميلیمتر ببريد و محل برش را هموار کنيد .صفحه محافظ را با لايهای رنگ در برابر
خوردگی محافظت کنيد.

تصوير  :33صفحه محافظ را کوتاه و هموار کنيد و بپوشانيد
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.3

قطعه کوپلينگ پيچی را تا انتها روی لوله مربعی بلغزانيد.

تصوير  :34قطعه کوپلينگ را روی لوله مربعی بلغزانيد
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.4

کوپلينگ بولت ،قطعه کوپلينگ و سر شفت گيربکس انتهايی را گريسکاری کنيد )مث ً
لا با
 (ISOFLEX TOPAS L32و کوپلينگ بولت را درون سر شفت وارد کنيد .بست لوله را روی
لوله مربعی بلغزانيد و لوله مربعی را به همراه قطعه کوپلينگ روی سر شفت بلغزانيد.

تصوير  :35لوله مربعی را با قطعه کوپلينگ روی سر شفت بلغزانيد

.5

لوله مربعی را روی گيربکس انتهايی ببنديد.

تصوير  :36لوله مربعی را روی گيربکس انتهايی ببنديد
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.6

کوپلينگ بولت ،گيرههای اتصال و سر شفت گيربکس بالايی را گريسکاری کنيد )مث ً
لا با
 (ISOFLEX TOPAS L32و کوپلينگ بولت را درون سر شفت وارد کنيد .لوله مربعی را با
گيرههای اتصال روی گيربکس بالايی ببنديد.

تصوير  :37لوله مربعی را روی گيربکس بالايی ببنديد.
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.7

صفحه محافظ کوتاه شده را به قلابهای پوسته روی سر تپ چنجر تحت بار و گيربکس انتهايی
وصل کنيد .هر سر صفحه محافظ را با بست لوله محکم کنيد.

تصوير  :38نصب صفحه محافظ
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.8

در صورت استفاده از بلوک بلبرينگ يا چرخ دندهای زاويهای ،کلاهکها را به صفحه محافظ وصل
کنيد.

تصوير  :39کلاهکهای بلوک بلبرينگ

تصوير  :40کلاهکهای چرخ دندهای زاويهای
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 2‐5نصب درایو شفت با اتصال کاردان
نصب درايو شفت با اتصالهای کاردان اصو ً
لا به شکل شفت درايو عمودی بين دستگاه موتور درايو و
گيربکس انتهايی طراحی شده است.
از لحاظ فنی ،طراحی افقی نيز امکانپذير است .در هر حال ،در صورتی که از طراحی افقی استفاده
میکنيد لطفا ً توجه داشته باشيد که صفحه محافظ ارائهشده بايد بهطور متناسب تنظيم شود و اگر میخواهيد
از اتصال کاردان در گيربکس بالايی استفاده کنيد ،بايد از اتصال کاردان همراه با هاب داخلی با قطر ۲۵
ميلیمتر استفاده شود.
جابهجایی محوری مجاز
جابهجايی محوری مجاز برای شفت درايو عمودی و افقی دارای اتصال کاردان  ۲۰درجه است.

تصوير  :41بيشينه جابهجايی محوری مجاز درايو شفت عمودی دارای اتصال کاردان
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تصوير  :42بيشينه جابهجايی محوری مجاز درايو شفت افقی دارای اتصال کاردان

توجه

آسیب به اموال!
نصب نادرست اتصال گاردانی ممکن است باعث آسيب يا نقص فنی گردد!
◄ مطمئن گرديد در حين نصب اتصالات گاردانی لولايی به اتصالات بسط دهنده زيرين آسيب نرسد.
◄ مطمئن گرديد زاويه انحراف  αبيشتر از  °20نباشد.
◄ مطمئن گرديد زاويه انحراف  αدر هر دو طرف اتصالات گاردانی برابر باشد.
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 5نصب کردن

تصوير  :43زاويه انحراف α

برای نصب کردن درايو شفت دارای اتصال کاردان ،به روش زير عمل کنيد:
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 5نصب کردن

.1

کوپلينگ بولتها ،قطعات اتصال و سرهای شفت را مث ً
لا با ISOFLEX TOPAS L32
گريسکاری کنيد.

تصوير  :44گريسکاری پيچهای اتصال ،قطعات اتصال و سرهای شفت

48
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 5نصب کردن

.2

حلقههای رابط را درون طوقه تيوپ حفاظتی چرخان وارد کنيد  .هر دو قطعه تيوپ حفاظتی
محورپذير را درون يکديگر قرار دهيد
تا زاويه مورد نظر به
و به سمت يکديگر بچرخانيد
دست آيد.

تصوير  :45وارد کردن رابط درون تيوپهای حفاظتی محورپذير
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.3

اتصالهای کاردان ،در صورت عرضه شدن ،با کوپلينگ بولت بسته شدهاند  .برای نصب کردن
روی سر شفت ،مراحل زير را طی کنيد :بست لوله را باز کنيد  .بالشتک رابط را به سمت بالا
بلغزانيد  .کوپلينگ بولت را باز کنيد  .اتصال کاردان را روی شفت خروجی دستگاه بلغزانيد
 .کوپلينگ بولت را به داخل فشار دهيد  .بالشتک رابط را روی اين بلغزانيد  .بالشتک
رابط را با بست لوله محکم کنيد .

تصوير  :46نصب اتصال کاردان

.4

اتصال کاردان کوتاهتر عرضهشده را با کوپلينگ بولت به دستگاه موتور درايو وصل کنيد.

تصوير  :47اتصال کاردان را به سر شفت دستگاه موتور درايو وصل کنيد
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 5نصب کردن

.5

توجه! اتصال دوم و بلندتر کاردان را به گيربکس انتهايی به نحوی وصل کنيد که محل هر دو قفل
کاردان روی گيربکس انتهايی و دستگاه موتور درايو با هم مطابقت داشته باشد .اگر اين کار انجام
نشود ممکن است باعث آسيب يا نقص فنی شود.

تصوير  :48اتصال کاردان دوم را به گيربکس انتهايی وصل کنيد

.6

بالشتک رابط را با بست لوله محکم کنيد.

تصوير  :49بالشتک رابط را با بست لوله محکم کنيد
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 5نصب کردن

.7

سرهای شفت اتصالها را موقتا ً به ميله زاويه وصل کنيد و طوری ميزان کنيد که همتراز شوند.

تصوير  :50سرهای شفت را به ميله زاويه وصل کنيد
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.8

اندازه  Aبين دو سر شفت را تعيين کنيد .لوله مربعی را به اين اندازه ببريدLR = A + ۱۰۶ :
ميلیمتر ) = LRطول لوله مربعی( .سطوح بريدهشده لوله مربعی را هموار کنيد.

تصوير  :51کوتاه کردن لوله مربعی
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.9

پيش از نصب کردن ،هر دو لوله تلسکوپی را تا اندازه  A/2 + ۱۲۰ميلیمتر کوتاه کنيد )= A
اندازه بين دو سر اتصال کاردان( و هموار نماييد.

تصوير  :52کوتاه کردن لولههای تلسکوپی
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 .10يک حلقه رابط را به طوقه بلبرينگ دستگاه موتور درايو و حلقه رابط ديگر را به طوقه بلبرينگ
گيربکس انتهايی وصل کنيد.

تصوير  :53نصب کردن رابطها

 .11لوله مربعی قب ً
لا کوتاه و هموار شده را تا انتها روی سر اتصال کاردان بالايی بلغزانيد.

تصوير  :54لغزاندن لوله مربعی روی سر اتصال کاردان بالايی
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 5نصب کردن

 .12تيوپ حفاظتی منعطف بالايی را در حالی که خروجی بلند به سمت بالا قرار دارد روی لوله مربعی
از زير حرکت دهيد.

تصوير  :55لغزاندن تيوپ حفاظتی منعطف روی لوله مربعی
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 5نصب کردن

 .13لوله داخلی را طوری درون لوله خارجی بلغزانيد که طرفهای شکافدار لولههای خارجی و داخلی
هر دو رو به پايين باشد .بستهای لوله را حرکت دهيد.

تصوير  :56لغزاندن روی لولههای تلسکوپی
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 5نصب کردن

 .14همه چيز را به سمت بالا بلغزانيد و با بست پيچی ببنديد.

تصوير  :57همه چيز را با بست پيچی ببنديد.
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 .15تيوپ حفاظتی منعطف پايينی را )در حالی که خروجی بلند به سمت بالا قرار دارد( روی لوله
مربعی حرکت دهيد و با بست پيچی محکم کنيد.

تصوير  :58لغزاندن تيوپ حفاظتی منعطف پايينی روی لوله مربعی
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 5نصب کردن

 .16لوله مربعی را به داخل حرکت دهيد و تا انتها به سمت پايين برانيد.

تصوير  :59حرکت دادن لوله مربعی
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 5نصب کردن

 .17گيرههای اتصال پايينی را ببنديد .سر شفت و قطعه کوپلينگ بايد چنان متصل شوند که بين کوپلينگ
بولت و گيرههای اتصال فاصله محوری وجود نداشته باشد.

تصوير  :60بستن گيرههای اتصال پايينی
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 5نصب کردن

 .18گيرههای اتصال بالايی را با فاصله محوری  ۳ميلیمتر ببنديد.

تصوير  :61نصب گيرههای اتصال بالايی.

 .19از بالا به پايين ،تکتک قطعات محافظ شفت را نصب کنيد .وضعيت زاويهای بين هر دو قطعه
تيوپ حفاظتی محورپذير را تنظيم کنيد و با بست لوله محکم کنيد .هر دو تيوپ حفاظتی بالايی و
پايينی را با بست لوله از دو سر محکم کنيد .دو تيوپ حفاظتی تلسکوپی را با بست لوله به هم وصل
کنيد.
رابطهای پلاستيکی بايد در سر مربوطه تيوپ حفاظتی محورپذير قرار بگيرد .پيش از بستن بستهای
لوله ،فقط تيوپ حفاظتی تلسکوپی را به اندازه عرض رابط درون لولههای محافظ محورپذير بالايی و
پايينی بلغزانيد.

62

درايو شفت

FA 042/09

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

 5نصب کردن

تصوير  :62تيوپ حفاظتی تلسکوپی و تيوپهای حفاظتی منعطف را با بستهای لوله محکم کنيد

 3‐5قرار دادن درایو شفت همراه با عایق در محل خود
مدل دارای عايق در درايو شفت عمودی برای عايقکاری مجموعه درايو شفت وجود دارد.
جابهجایی محوری مجاز
جابجايی محوری جزيی درايو شفت عمودی دارای عايق تا زمانی مجاز است که در هر  ۱۰۰۰ميلیمتر
از طول لوله مربعی از  ۳۵ميلیمتر فراتر نرود )که معادل  ۲درجه است(.
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 5نصب کردن

تصوير  :63بيشينه جابجايی محوری مجاز درايو شفت عمودی دارای عايق

 1‐3‐5نصب درایو شفت عمودی دارای عایق
برای بستن درايو شفت عمودی ،به روش زير عمل کنيد.
.1

64

درايو شفت

احتیاط! کليد محافظ موتور  Q1را در دستگاه موتور درايو خاموش کنيد )وضعيت  .(Oاگر
اين کار انجام نگيرد ،دستگاه موتور درايو ممکن است بهصورت تصادفی روشن شود و باعث
مصدوميت شود.
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 5نصب کردن

.2

گيربکس انتهايی را برای بستن روی ترانسفورماتور به همراه واشرهای تماسی عرضهشده از دو
طرف به سمت پايين پيچ کنيد تا اتصال دائم زمين برقرار شود .پيچها ازطرف تأمينکننده ارائه
نشدهاند.

تصوير  :64گيربکس انتهايی
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 5نصب کردن

.3

اندازه  Aبين سر شفت درايو و سر شفت گيربکس انتهايی را تعيين کنيد .لوله مربعی را با در نظر
گرفتن عايق تا طول  A–۱۷۹ميلیمتر کوتاه کنيد.

تصوير  :65کوتاه کردن لوله مربعی
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 5نصب کردن

.4

سطوح بريدهشده لوله مربعی را هموار کنيد.

تصوير  :66هموار کردن سطوح بريدهشده

.5

قطعه کوپلينگ دوتايی را با عايق عرضهشده و لوله مربعی به سمت پايين پيچ کنيد .عايق را در
سمتی که به طرف درايو است نصب کنيد.

تصوير  :67پيچاندن لوله مربعی و عايق با قطعه اتصال دوتايی
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 5نصب کردن

.6

قطعه کوپلينگ پيچی را تا انتها روی عايق بلغزانيد.

تصوير  :68لغزاندن قطعه کوپلينگ روی عايق

.7

حلقه عايق عرضهشده را روی طوقه بلبرينگ دستگاه موتور درايو قرار دهيد.

تصوير  :69حلقه عايق

.8

کوپلينگ بولت را وارد سر شفت درايو کنيد .قطعه کوپلينگ ،کوپلينگ بولت و سر شفت را
گريسکاری کنيد )مث ً
لا با .(ISOFLEX TOPAS L32

تصوير  :70لوله مربعی را با قطعه کوپلينگ روی سر شفت بلغزانيد.
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 5نصب کردن

.9

لوله مربعی را روی درايو محکم کنيد.

تصوير  :71لوله مربعی را روی درايو محکم کنيد

 .10ايجاد اتصال محوری روی لوله مربعی.

تصوير  :72ايجاد اتصال محوری روی لوله مربعی

 .11در هنگام نصب کردن لوله داخلی تيوپ حفاظتی تلسکوپی ،در صورت لزوم لوله را از سمت بدون
شکاف کوتاه کنيد .اندازه کمينه برای همپوشانی دو تيوپ حفاظتی  ۱۰۰ميلیمتر است.
لوله داخلی نبايد تغيير شکل يابد و بايد هموار شود تا بهآسانی درون لوله بيرونی بلغزد.
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 5نصب کردن

تصوير  :73هموار کردن لوله داخلی

اندازه  =) Aفاصله بين سر شفت درايو و
سر شفت گيربکس انتهايی(
 ۱۷۰ميلیمتر ۱۹۰ ...ميلیمتر
 ۱۹۱ميلیمتر ۱۱۳۰ ...ميلیمتر
 ۱۱۳۱ميلیمتر ۱۵۹۸ ...ميلیمتر
 ۱۵۹۹ميلیمتر ۲۰۰۹ ...ميلیمتر

70
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لوله داخلی

لوله خارجی

تا  ۲۰۰ميلیمتر کوتاه کنيد
اندازه  A + ۲۰ميلیمتر
=  ۷۰۰ميلیمتر
=  ۱۱۵۰ميلیمتر

=  ۲۰۰ميلیمتر
=  ۲۰۰ميلیمتر
=  ۱۱۵۰ميلیمتر
=  ۱۱۵۰ميلیمتر
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 5نصب کردن

 .12لوله خارجی را روی لوله داخلی بلغزانيد .برای اين کار ،مطمئن شويد که سمت بدون شکاف لوله
داخلی رو به بالا قرار دارد .تيوپ حفاظتی تلسکوپی را روی لوله مربعی بلغزانيد .سپس بستهای
لوله را روی تيوپ حفاظتی تلسکوپی بلغزانيد.

تصوير  :74لغزاندن روی تيوپ حفاظتی تلسکوپی
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 .13حلقه رابط را روی طوقه بلبرينگ گيربکس انتهايی قرار دهيد و به سمت بالا بلغزانيد .کوپلينگ
بولت را درون سر شفت گيربکس انتهايی وارد کنيد .لوله مربعی را با حرکت نوسانی وارد کنيد.

تصوير  :75نصب حلقه رابط و کوپلينگ بولت
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 5نصب کردن

 .14گيرههای اتصال ،کوپلينگ بولت و سر شفت را گريسکاری کنيد )مث ً
لا با ISOFLEX TOPAS
 (L32و لوله مربعی را با گيره اتصال روی گيربکس انتهايی محکم کنيد .فاصله محوری يکطرفه
بين کوپلينگ بولت و قطعه اتصال بالايی بايد  ۳ميلیمتر باشد.

تصوير  :76نصب گيرههای اتصال
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 .15تيوپ حفاظتی پايينی )لوله داخلی( را با بست لوله به طوقه بلبرينگ درايو وصل کنيد  .سپس
تيوپ حفاظتی بالايی )لوله خارجی( را روی رابط روی گيربکس انتهايی بلغزانيد  .تيوپ
حفاظتی بالايی را با بست لوله هم از سر بالايی و هم از نقطه اتصال به تيوپ حفاظتی پايينی وصل
کنيد .

تصوير  :77نصب تيوپ حفاظتی

 4‐5نصب درایو شفت دارای عایق و اتصال کاردان
مدل دارای عايق و اتصال کاردان در درايو شفت عمودی برای عايقکاری مجموعه درايو شفت وجود
دارد.
جابهجایی محوری مجاز
برای درايو شفت دارای عايق و اتصال کاردان جابجايی محوری  ۲۰درجهای مجاز است.
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 5نصب کردن

تصوير  :78بيشينه جابجايی محوری مجاز درايو شفت عمودی دارای عايق و اتصال کاردان

 5‐5در مرکز قرار دادن تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درایو
تپ چنجر تحت بار و دستگاه موتور درايو را طبق توضيحات مندرج در دستورالعمل بهرهبرداری MR
دستگاه موتور درايو در مرکز ميزان کنيد.
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 6ضمیمه

 6ضمیمه
 1‐6گیربکس انتهایی  ،CD 6400نقشه ابعادی )(892916

76

درايو شفت

FA 042/09

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

MR worldwide
Australia
.Reinhausen Australia Pty. Ltd
St Albans Road 17/20-22
Kingsgrove NSW 2208
Phone: +61 2 9502 2202
Fax: +61 2 9502 2224
E-Mail: sales@au.reinhausen.com
Brazil
.MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda
Av. Elias Yazbek, 465
CEP: 06803-000
Embu - São Paulo
Phone: +55 11 4785 2150
Fax: +55 11 4785 2185
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br
Canada
.Reinhausen Canada Inc
rue Java, Suite 180 ,3755
Brossard, Québec J4Y 0E4
Phone: +1 514 370 5377
Fax: +1 450 659 3092
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com
India
.Easun-MR Tap Changers Ltd
CTH Road ,612
Tiruninravur, Chennai 602 024
Phone: +91 44 26300883
Fax: +91 44 26390881
E-Mail: service@easunmr.com
Indonesia
Pt. Reinhausen Indonesia
,German Center, Suite 6310
.Jl. Kapt. Subijanto Dj
BSD City, Tangerang
Phone: +62 21 5315-3183
Fax: +62 21 5315-3184
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com
Iran
.Iran Transfo After Sales Services Co
(Zanjan, Industrial Township No. 1 (Aliabad
.Corner of Morad Str
Postal Code 4533144551
E-Mail: itass@iran-transfo.com
Italy
.Reinhausen Italia S.r.l
Via Alserio, 16
Milano 20159
Phone: +39 02 6943471
Fax: +39 02 69434766
E-Mail: sales@it.reinhausen.com
Japan
MR Japan Corporation
German Industry Park
Hakusan, Midori-ku 1-18-2
Yokohama 226-0006
Phone: +81 45 929 5728
Fax: +81 45 929 5741

Malaysia
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd
Level 11 Chulan Tower
No. 3 Jalan Conlay
Kuala Lumpur 50450
Phone: +60 3 2142 6481
Fax: +60 3 2142 6422
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com
(P.R.C. (China
(MR China Ltd. (MRT
开德贸易（上海）有限公司
中国上海浦东新区浦东南路 360 号
新上海国际大厦 4 楼 E 座
邮编： 200120
电话：＋ 86 21 61634588
传真：＋ 86 21 61634582
邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com
mr-service@cn.reinhausen.com
Russian Federation
OOO MR
Naberezhnaya Akademika Tupoleva
("Bld. 2 ("Tupolev Plaza ,15
Moscow 105005
Phone: +7 495 980 89 67
Fax: +7 495 980 89 67
E-Mail: mrr@reinhausen.ru
South Africa
.Reinhausen South Africa (Pty) Ltd
No. 15, Third Street, Booysens Reserve
Johannesburg
Phone: +27 11 8352077
Fax: +27 11 8353806
E-Mail: support@za.reinhausen.com
South Korea
.Reinhausen Korea Ltd
,.21st floor, Standard Chartered Bank Bldg
,Chongro, Chongro-gu ,47
Seoul 110-702
Phone: +82 2 767 4909
Fax: +82 2 736 0049
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com
.U.S.A
.Reinhausen Manufacturing Inc
North 9th Avenue 2549
Humboldt, TN 38343
Phone: +1 731 784 7681
Fax: +1 731 784 7682
E-Mail: sales@reinhausen.com
United Arab Emirates
Reinhausen Middle East FZE
Dubai Airport Freezone, Building Phase 6
3rd floor, Office No. 6EB, 341 Dubai
Phone: +971 4 2368 451
Fax: +971 4 2368 225
Email: service@ae.reinhausen.com

Luxembourg
.Reinhausen Luxembourg S.A
Rue de Prés ,72
L-7333 Steinsel
Phone: +352 27 3347 1
Fax: +352 27 3347 99
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
Regensburg 93059

4090-0 941(0) 49+
4090-7001 941(0)49+
sales@reinhausen.com

www.reinhausen.com
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