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1 Introducere

1 Introducere
Documentul tehnic conţine descrieri detaliate privind siguranţa şi instalarea,
conectarea, punerea în funcţiune şi monitorizarea adecvate pentru produs.
El include şi instrucţiuni de siguranţă şi informaţii generale despre produs.
Acest document tehnic este destinat exclusiv pentru personal special instruit
şi autorizat.

1.1 Valabilitate
Acest document tehnic este valabil pentru următoarele tipuri de arbore de
antrenare:
▪

arbore de antrenare

▪

arbore de antrenare cu izolator

▪

arbore de antrenare cu articulaţii cardanice

1.2 Fabricantul
Produsul este fabricat de:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg, Germany
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001
E-mail: sales@reinhausen.com
Mai multe informaţii despre produs şi copii ale acestui document tehnic sunt
disponibile de la această adresă dacă sunt solicitate.

1.3 Motiv de modificare fără aviz
Informaţiile conţinute în acest document tehnic cuprind specificaţiile tehnice
aprobate la momentul tipăririi. Modificările importante vor fi incluse într-o
nouă ediţie a documentului tehnic.
Numerul documentului şi al ediţiei pentru acest document tehnic sunt arătate
la subsol.

1.4 Completări
Acest document tehnic este incomplet fără documentaţia justificativă.
Se aplică următoarele documente:
▪

Fişă anexată (inclusă în furnitură)

▪

Desene cu dimensiuni (incluse în furnitură)
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Respectaţi, de asemenea, legislaţia general valabilă, standardele, ghidurile,
precum şi specificaţiile privind prevenirea accidentelor şi protecţia mediului
din ţara respectivă de utilizare.

1.5 Păstrarea în siguranţă
Păstraţi acest document tehnic şi cele justificative la îndemână şi accesibile
pentru utilizare ulterioară în orice moment.

1.6 Convenţii de notaţie
Acest paragraf conţine o trecere în revistă a simbolurilor şi a sublinierilor utilizate.

1.6.1 Simboluri
Simbol

Semnificaţie
Dimensiune cheie
Cuplu de strângere
Numărul şi tipul materialelor de fixare utilizate

Umplerea cu ulei
Se deschide, prin tăiere
Curăţare
Inspecţie vizuală
Folosiţi mâna
Inel adaptor
Aplicaţi un strat de vopsea
Folosiţi un document
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Simbol

Semnificaţie
Ungeţi
Bolţ de cuplare
Folosiţi o riglă
Folosiţi un ferăstrău
Colier de furtun
Ochi din sârmă, sârmă de siguranţă
Folosiţi o şurubelniţă
Aplicaţi adeziv

Tablă de blocare

Tabelul 1: Simboluri

1.6.2 Sistem de comunicare pentru risc
Avertizările din acest document tehnic sunt afişate după cum urmează.
1.6.2.1 Avertizare referitoare la secţiune
Avertizările referitoare la secţiuni se raportează la întregi capitole sau secţiuni, subsecţiuni sau mai multe paragrafe din cadrul acestui document tehnic.
Avertizările referitoare la secţiuni utilizează următorul format:

AVERTIZARE

Tipul şi sursa de pericol
Consecinţe
► Acţiunea
► Acţiunea

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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1.6.2.2 Informații de avertizare incluse
Avertizările încorporate se referă la o anumită parte din cadrul unei secţiuni.
Aceste avertizări se aplică unor unităţi de informaţie mai mici decât avertizările referitoare la secţiuni. Avertizările încorporate utilizează următorul format:
PERICOL! Instrucţiune pentru evitarea unei situaţii periculoase..
1.6.2.3 Cuvinte de semnalizare şi pictograme
Sunt utilizate următoarele cuvinte de semnalizare:
Cuvânt de
semnalizare

Semnificaţie

PERICOL

Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată, va
produce un deces sau o accidentare gravă.

AVERTIZARE

Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate produce un deces sau o accidentare gravă.

PRECAUŢIE

Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate produce o accidentare.

AVIZ

Indică măsuri care trebuie luate pentru a evita prejudicierea bunurilor materiale.

Tabelul 2: Cuvintele de semnalizare din avizele de avertizare

Pictogramele avertizează de pericolele:
Pictogramă

Semnificaţie
Avertizare privind un loc periculos

Avertizare privind o tensiune electrică periculoasă

Avertizare privind substanţe inflamabile

Avertizare privind pericolul de răsturnare

Tabelul 3: Pictograme utilizate în avize de avertizare
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1.6.3 Sistemul de informaţii
Informaţia este destinată pentru a simplifica şi îmbunătăţi înţelegerea procedurilor speciale. În acest document tehnic ea este prevăzută astfel:
Informaţii importante.
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2 Siguranţa
2.1 Informaţii generale privind siguranţa
Documentul tehnic conţine descrieri detaliate privind siguranţa şi instalarea,
conectarea, punerea în funcţiune şi monitorizarea adecvate pentru produs.
▪

Citiţi cu atenţie acest document tehnic pentru a vă familiariza cu produsul.

▪

Ar trebui să se acorde atenţie deosebită informaţiilor date în acest capitol.

2.2 Utilizarea adecvată
Dacă este folosit conform destinaţiei şi în acord cu cerinţele şi condiţiile
menţionate în acest document tehnic precum şi cu avizele de avertizare din
acest document tehnic şi cu cele ataşate produsului, atunci produsul nu prezintă vreun pericol pentru personal, proprietate sau mediu. Aceasta se aplică
pe parcursul întregii vieţi a produsului, de la livrare apoi instalare şi exploatare până la demontare şi eliminare.
Sistemul operaţional de asigurare a calităţii asigură un standard consecvent
de înaltă calitate, în special în ce priveşte respectarea cerinţelor de sănătate
şi siguranţă.
Următoarele sunt considerate a reprezenta o utilizare adecvată:
▪

Exploataţi produsul numai în conformitate cu acest document tehnic şi
cu condiţiile de livrare şi datele tehnice convenite

▪

Utilizaţi echipamentul şi sculele speciale furnizate exclusiv pentru scopul
propus şi în conformitate cu prevederile acestui document tehnic

▪

Utilizaţi produsul numai pentru transformatorul menţionat în comandă

▪

Pe plăcuţa de identificare veţi găsi standardul valabil pentru produs şi
anul fabricaţiei

▪

Seria de fabricație a comutatoarelor de reglaj sub sarcină şi a accesoriilor comutatoarelor de reglaj sub sarcină (dispozitiv de acţionare, arbore
de antrenare, transmisie unghiulară, releu de protecţie, etc.) trebuie să
se potrivească în cazul în care comutatoarele de reglaj sub sarcină şi
accesoriile acestora sunt furnizate ca set pentru o comandă

2.3 Utilizarea necorespunzătoare
Utilizarea este considerată ca inadecvată dacă produsul este utilizat altfel
decât este descris în capitolul Utilizarea adecvată . Aveţi de asemenea în
vedere următoarele:
▪

10
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▪

Modificările neautorizate sau necorespunzătoare asupra produsului pot
duce la vătămare corporală, daune materiale şi defecţiuni de funcţionare. Modificaţi produsul doar în urma discuţiilor cu Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Calificarea personalului
Produsul este proiectat numai pentru utilizarea în sistemele de energie electrică şi instalaţiile operate de personal instruit corespunzător. Acest personal
cuprinde persoane familiarizate cu instalarea, asamblarea, punerea în funcţiune şi exploatarea produselor de acest fel.

2.5 Obligaţii de prudenţă pentru operator
Pentru a preveni accidentele, întreruperile şi daunele ca şi efectele nefavorabile inacceptabile asupra mediului, cei responsabili pentru transportul, instalarea, operarea, întreţinerea şi eliminarea produsului sau componentelor
de produs trebuie să asigure următoarele:
▪

Sunt respectate toate indicaţiile de avertizare şi risc.

▪

Personalul este instruit regulat sub toate aspectele relevante privind siguranţa operaţională, instrucţiunile de exploatare şi în special instrucţiunile de siguranţă conţinute acolo.

▪

Reglementările şi instrucţiunile de exploatare pentru siguranţă ca şi instrucţiunile relevante din procedurile pentru personal în caz de accidente şi incendii sunt păstrate la îndemână tot timpul şi afişate la locul de
muncă acolo unde este cazul.

▪

Produsul este utilizat numai când se află într-o stare funcţională bună iar
echipamentul de siguranţă îndeosebi este verificat regulat pentru fiabilitate funcţională.

▪

Sunt utilizate numai piese de schimb, lubrifianţi şi materiale auxiliare care sunt aprobate de către fabricant.

▪

Sunt respectate condiţiile de funcţionare şi cerinţele menţionate pentru
locaţia de instalare.

▪

Sunt disponibile toate aparatele necesare şi echipamentul individual de
protecţie pentru activitatea respectivă.

▪

Sunt respectate intervalele de întreţinere prescrise şi reglementările relevante.

▪

Instalarea, conectarea electrică şi punerea în funcţiune a produsului pot
fi făcute numai de personal calificat şi instruit în conformitate cu acest
document tehnic.

▪

Operatorul trebuie să asigure utilizarea corespunzătoare a produsului.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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2.6 Echipamentul individual de protecţie
Echipamentul individual de protecţie trebuie purtat la lucru pentru a reduce
riscurile pentru sănătate.
▪

Păstraţi totdeauna echipamentul individual de protecţie necesar pentru
muncă la îndemână.

▪

Urmăriţi informaţiile privind echipamentul individual de protecţie
prevăzut la locul de muncă.
Purtaţi mereu
Ţinuta de protecţie
Ţinuta pentru muncă încheiată cu o rezistenţă scăzută la desfacere, cu mâneci
strânse şi fără părţi proeminente. Ea serveşte în principal pentru a proteja purtătorul împotriva agăţării cu piese de maşină
în mişcare.
Încălţăminte de protecţie
Pentru a proteja împotriva căderii obiectelor grele şi alunecării pe suprafeţe alunecoase.

Tabelul 4: Echipamentul individual de protecţie care trebuie purtat permanent

Purtaţi următoarele în împrejurări speciale

Echipamentul individual de protecţie
special este necesar în împrejurări speciale.
Alegerea echipamentului depinde de
circumstanţe.
Ochelari de protecţie
Pentru a proteja ochii faţă de corpuri proiectate şi lichide stropite.
Cască de protecţie
Pentru a proteja faţă de căderea şi proiectarea de corpuri şi materiale.
Protecţie auditivă
Pentru a împiedica vătămarea auzului.

12

Arborele de antrenare

042/09 RO

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

2 Siguranţa

Purtaţi următoarele în împrejurări speciale

Echipamentul individual de protecţie
special este necesar în împrejurări speciale.
Alegerea echipamentului depinde de
circumstanţe.
Mănuşi de protecţie
Pentru protecţie împotriva pericolelor de
natură mecanică, termică şi electrică.

Tabelul 5: Echipamentul individual de protecţie de purtat în împrejurări speciale

2.7 Uscarea transformatorului
2.7.1 Uscarea transformatorului în autoclavă
Respectaţi informaţiile care urmează la uscarea transformatorului într-o autoclavă.

AVIZ

Deteriorarea arborelui de antrenare, a comutatorului sub sarcină
şi a transformatorului!
Dacă arborele de antrenare este uscat într-un cuptor, aceasta poate provoca daune pentru arborele de antrenare şi limita funcţionarea sa corectă.
► Nu uscaţi arborele de antrenare într-o autoclavă.

2.7.2 Uscarea transformatorului în cuva transformatorului
Dacă uscaţi partea activă în cuva transformatorului, arborele de antrenare
poate rămâne montat pe transformator.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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3 Descrierea Produsului
Acest capitol conţine o privire de ansamblu a proiectului şi funcţiei aparatului.

3.1 Descrierea funcţiei
Arborele de antrenare este legătura mecanică dintre dispozitivul de acţionare mecanică şi capul comutatorului sub sarcină / fără sarcină.
Transmisia unghiulară schimbă direcţia de la verticală la orizontală (vezi desenul 892916).
Prin urmare, arborele de antrenare vertical trebuie să fie montat între dispozitivul de acţionare şi transmisia unghiulară, iar arborele de antrenare orizontal între transmisia unghiulară şi capul comutatorului sub sarcină / fără sarcină.

3.2 Scopul livrării
Produsul este împachetat cu protecţie împotriva umidităţii şi este livrat după
cum urmează:
▪

Arbore de antrenare

▪

Transmisie unghiulară

▪

Instrucţiunile de exploatare

▪

Completări

▪

Desenul cu dimensiuni

Aveţi în vedere următoarele:
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▪

Păstraţi piesele într-un loc uscat până la instalare

▪

Produsul trebuie să rămână închis ermetic în ambalajul de protecţie propriu şi poate fi scos numai cu puţin timp înainte de instalare
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3.3 Model/versiuni
Arborele de antrenare este compus dintr-o ţeavă pătrată şi se cuplează la
fiecare capăt prin intermediul a două console de cuplare şi al unui bolţ de
cuplare la capătul arborelui de antrenare/antrenat de la dispozitivul care trebuie conectat.

Figura 1: Componentele arborelui de antrenare

1

Transmisia unghiulară

2

Colier de furtun

3

Tub de protecţie telescopic

4

Consolă de cuplare

5

Ţeavă pătrată

6

Bolţ de cuplare

7

Inel adaptor

8

Placă de protecţie

9

Colier de furtun
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042/09 RO

Arborele de antrenare

15

3 Descrierea Produsului

3.3.1 Arbore de antrenare fără articulaţie cardanică şi fără izolator

Figura 2: Arbore de antrenare fără articulaţie cardanică şi fără izolator (= model normal)

Configurare

V 1 min

Lagăr intermediar

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj
axial maxim admis 2°)

536 mm

Atunci când valoarea
maximă de 2472 mm
este depăşită, este necesară utilizarea unui
lagăr intermediar.
V 1 ≤ 2472 mm (fără
lagăr intermediar)
V 1 > 2472 mm (cu
lagăr intermediar)
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3.3.2 Arbore de antrenare fără articulaţie cardanică şi cu izolator

Figura 3: Arbore de antrenare fără articulaţie cardanică şi cu izolator (= model special)

Configurare

V 1 min

Lagăr intermediar

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj
axial maxim admis 2°)

706 mm

Atunci când valoarea
maximă de 2472 mm
este depăşită, este necesară utilizarea unui
lagăr intermediar.
V 1 ≤ 2472 mm (fără
lagăr intermediar)
V 1 > 2472 mm (cu
lagăr intermediar)
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3.3.3 Arbore de antrenare cu articulaţie cardanică şi fără izolator

Figura 4: Arbore de antrenare cu articulaţie cardanică şi fără izolator (= model special)

Configurare

V 1 min
[mm]

Lagăr intermediar
pentru [mm]

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj
axial maxim admis alpha = 20°)

798

V 1 > 2564

3.3.4 Arbore de antrenare cu articulaţie cardanică şi cu izolator

Figura 5: Arbore de antrenare cu articulaţie cardanică şi cu izolator (= model special)

18
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Configurare

V 1 min
[mm]

Lagăr intermediar
pentru [mm]

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj
axial maxim admis alpha = 20°)

978

V 1 > 2772
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3.4 Placa de identificare
Placa de identificare este localizată pe tubul de protecţie telescopic.

Figura 6: Poziţia plăcii de identificare
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4 Ambalare, transport şi depozitare
4.1 Ambalarea
Produsele sunt furnizate uneori într-un ambalaj sigilat, iar uneori sunt, în
plus, uscate în funcţie de cerinţele specifice.
Un ambalaj sigilat înconjoară pe toate părţile bunurile împachetate cu folie
din plastic. Produsele care au fost şi uscate sunt identificate printr-o etichetă
de culoare galbenă aflată pe ambalajul sigilat.
Informaţiile din secţiunile următoare trebuie aplicate în mod corespunzător.

4.1.1 Conformitatea
Daune materiale ca urmare a lăzilor stivuite incorect!

AVIZ

Stivuirea incorectă a lăzilor poate duce la deteriorări ale bunurilor ambalate!
► Stivuiţi cel mult 2 lăzi de aceeaşi dimensiune una peste alta.
► Nu stivuiţi lăzile cu înălţime mai mare de 1,5 m.
Ambalajul este adecvat pentru mijloacele de transport nedeteriorate şi în
stare deplină de funcţionare, în acord cu regulamentele şi legislaţia locală de
transport.
Bunurile împachetate sunt aşezate într-o ladă solidă. Această ladă face ca,
atunci când se află în poziţia de transport dorită, bunurile ambalate să fie
stabilizate astfel încât să se evite modificările nepermise de poziţie, precum
şi că niciuna dintre piesele sale nu atinge suprafaţa de încărcare a mijloacelor de transport sau podeaua după descărcare.

4.1.2 Marcaje
Ambalarea poartă o inscripţie cu instrucţiuni pentru siguranţa de transport şi
stocarea corectă. Pentru expediere se aplică următoarele simboluri pentru
bunuri nepericuloase. Aderarea la aceste simboluri este obligatorie.

Protejat împotriva umidităţii

Sus

Fragil

Atașați mecanismul de
ridicare aici

Centru de
greutate

Tabelul 6: Pictograme de transport
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4.2 Transportul, primirea şi manipularea încărcăturilor
AVERTIZARE

Risc de vătămări corporale grave sau deces!
Pericol de răsturnare sau cădere a sarcinii!
► Numai personalul instruit şi desemnat poate selecta echipamentul de
manevrare şi poate asigura sarcina.
► Nu treceţi pe sub sarcina suspendată.
► Utilizaţi mijloace de transport şi un echipament de ridicare cu o capacitate de încărcare > 500 kg.

AVIZ

Deteriorarea bunurilor ambalate!
Daune ca urmare a răsturnării sau căderii sarcinii!
► Numai personalul instruit şi desemnat poate selecta echipamentul de
manevrare şi poate asigura sarcina.
► Utilizaţi mijloace de transport şi mecanism de ridicare cu o capacitate
de încărcare > 500 kg.
În plus faţă de solicitările la vibraţii şi la şoc, pe durata transportului trebuie
considerate şi trepidaţiile. Cu scopul de a preveni posibile daune, se evită
căderea, bascularea, lovirea şi ciocnirea asupra produsului.
Dacă o ladă se răstoarnă, cade de la o anumită înălţime (ex. când chingile
se rup) sau are loc o coborâre bruscă, trebuie să vă așteptați la daune indiferent de greutate.
Fiecare transport livrat trebuie să fie verificat de beneficiar înainte de acceptare (recunoaşterea beneficiarului) privind următoarele:
▪

Integritate conform fişei de livrare

▪

Deteriorări externe de orice tip.

Verificările trebuie să aibă loc după descărcare când lada sau containerul de
transport pot fi accesate din toate părţile.
Daune vizibile Dacă, la recepţia mărfii expediate, se observă daune externe în urma transportului, procedaţi după cum urmează:
▪

Înregistraţi imediat daunele de transport constatate în documentele de
expediere şi solicitaţi contrasemnarea de către transportator.

▪

În cazul unor daune grave, unor pierderi totale sau al unor costuri ridicate ale daunelor, informaţi imediat departamentul de vânzări al Maschinenfabrik Reinhausen GmbH şi compania de asigurări în cauză.

▪

După identificarea daunelor, nu mai modificaţi starea mărfii expediate şi
păstraţi materialul de ambalare până când a fost luată o decizie de inspecţie de către compania de transport sau compania de asigurări.

▪

Înregistraţi imediat detaliile daunelor la faţa locului împreună cu transportatorul implicat. Acesta este un aspect esenţial la orice revendicare
pentru daune!

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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▪

Dacă este posibil, fotografiaţi daunele ambalajului şi bunurile ambalate.
Aceasta se aplică şi pentru urme de coroziune pe bunurile ambalate din
cauza umidităţii din interiorul ambalajului (ploaie, zăpadă, condens).

▪

Denumiţi componentele deteriorate.

Daune ascunse Dacă daunele nu sunt cunoscute până la dezambalare după recepţia transportului (daune ascunse), procedaţi astfel:
▪

Luaţi legătura cât mai repede cu partea responsabilă pentru prejudiciu
prin telefon şi în scris, şi pregătiţi un raport de daune.

▪

Respectaţi perioadele de timp aplicabile la astfel de acţiuni în ţara respectivă. Solicitaţi acestea în timp util.

Pentru daune ascunse, este foarte greu să se facă răspunzătoare compania
de transport (sau altă parte responsabilă). Orice pretenţii de asigurare pentru astfel de daune pot avea succes numai dacă în termenii şi condiţiile de
asigurare sunt expres incluse prevederi relevante.

4.3 Depozitarea expedierilor
Bunurile ambalate pot fi stocate în exterior când sunt îndeplinite condiţiile
care urmează.
Atunci când alegeți și pregătiți locația de stocare, asigurați următoarele:
▪

Protejați bunurile stocate de umiditate (inundaţie, apă din topirea zăpezii
şi gheţii), murdărie, dăunători precum şobolani, şoareci, termite, etc., şi
de accesul neautorizat.

▪

Stocaţi lada pe grinzi şi scânduri de lemn ca o protecţie împotriva umezirii şi pentru o mai bună ventilare.

▪

Asigurați o capacitate de susţinere suficientă pe teren.

▪

Păstrați căile de intrare libere.

▪

Verificaţi bunurile stocate la intervale regulate. De asemenea, se iau
măsuri adecvate după furtuni, ploaie sau zăpadă puternică, etc.

4.4 Dezambalarea expedierilor şi verificarea pentru daune de
transport
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▪

Oriunde este posibil păstraţi lada de ambalare pentru transportul la locul
unde va avea loc instalarea.

▪

La dezambalare, verificaţi starea bunurilor ambalate.

▪

Verificaţi integritatea conform fişei de livrare.
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5 Montarea
Acest capitol descrie modul de montare şi conectare a arborelui de antrenare.

5.1 Montarea arborelui de antrenare
În timpul montajului, aveţi în vedere următoarele:

AVIZ

Daune la dispozitivul de acţionare şi la comutatorul de reglaj
sub sarcină sau la inversor!
Exploatarea fără probleme a dispozitivului de acţionare şi a comutatorului
de reglaj sub sarcină sau a inversorului nu poate fi garantată.
► Capetele arborelui care urmează să fie conectate trebuie să fie aliniate
exact.
Dislocare axială permisă pentru arborele de antrenare fără articulație
cardanică
Este permisă o dislocare axială minoră a arborilor de antrenare verticali şi
orizontali atâta timp cât aceasta nu depăşeşte 35 mm per 1000 mm lungime
de ţeavă pătrată (ceea ce corespunde cu 2°).

Figura 7: Dislocare axială maximă permisă a arborelui de antrenare vertical
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Figura 8: Dislocare axială maximă permisă a arborelui de antrenare orizontal

Rezistenţa la coroziune a componentelor
Ţevile pătrate, consolele de cuplare, bolţurile de cuplare, şuruburile şi şaibele de blocare sunt rezistente la coroziune. De aceea, recomandăm să nu se
aplice acestor piese aceeaşi protecţie exterioară ca şi cuvei transformatorului.
Tăierea ţevilor pătrate, a tuburilor de protecţie telescopice şi a plăcii de
protecţie
Ţevile pătrate, tubul de protecţie telescopic şi placa de protecţie verticală
sunt furnizate cu lungimi excesive (lungimi standard gradate). Este necesar
să tăiaţi aceste piese la dimensiunea necesară înaintea montării pe transformator. În cazuri rare, este necesar să tăiaţi şi tubul interior al tubului de protecţie telescopic la lungimea dorită. Lungimea totală maximă permisă a arborelui de antrenare al dispozitivului de acţionare - ultima coloană = 15 m.
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Lungimi standard

Dispozitivul de acţionare cu motor

Dispozitivul de acţionare manual

400

•

•

600

•

•

900

•

•

1300

•

•

1700

•

•
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Lungimi standard

Dispozitivul de acţionare cu motor

Dispozitivul de acţionare manual

2000

•

•

2500

Nepermis

•1)

Tabelul 7: Lungimile standard gradate ale ţevilor pătrate
1)

I>2000 posibil numai în cazul instalării verticale fără protecţia arborelui! Tuburile de protecţie telescopice pentru dispozitivele de acţionare manuale cu
dimensiuni verticale V1> 2462 trebuie livrate vertical, similar dispozitivului de
acţionare cu motor cu lagăr intermediar.

5.1.1 Montarea unui arbore de antrenare vertical fără articulaţie
cardanică
Pentru a monta arborele de antrenare vertical la dispozitivul de acţionare,
procedaţi după cum urmează:
1.

PRECAUŢIE! Decuplaţi disjunctorul pentru motor Q1 din dispozitivul
de acţionare cu motor (poziţia O). În caz contrar, dispozitivul de acţionare cu motor poate fi pornit accidental şi, prin urmare, poate cauza
vătămări corporale.

2.

Fixaţi transmisia unghiulară pe transformator.

Figura 9: Transmisia unghiulară

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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3.

Determinaţi dimensiunea A dintre capătul arborelui dispozitivului de acţionare şi capătul arborelui transmisiei unghiulare. Scurtaţi ţeava pătrată
la o lungime de A – 9 mm.

Figura 10: Scurtarea ţevii pătrate
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4.

Debavuraţi suprafaţele tăiate ale ţevii pătrate.

Figura 11: Debavurarea suprafeţelor tăiate
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5.

Glisaţi piesa de cuplare prinsă cu şuruburi slăbite pe ţeava pătrată până
la atingerea opritorului.

Figura 12: Glisaţi piesa de cuplare pe ţeava pătrată
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6.

Introduceţi bolţul de cuplare în capătul arborelui. Lubrifiaţi piesa de cuplare, bolţul de cuplare şi capătul arborelui (de ex. ISOFLEX TOPAS
L32). Glisaţi ţeava pătrată cu piesa de cuplare pe capătul arborelui.

Figura 13: Glisaţi ţeava pătrată cu piesa de cuplare pe capătul arborelui

7.

Fixaţi ţeava pătrată pe dispozitivul de acţionare.

Figura 14: Fixaţi ţeava pătrată pe dispozitivul de acţionare

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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8.

Rotirea ţevii pătrate.

Figura 15: Rotirea ţevii pătrate

9.

La instalarea tubului interior al tubului de protecţie telescopic, scurtaţi,
dacă este necesar, pe partea necrestată. Dimensiunea minimă pentru
suprapunerea celor două tuburi de protecţie este de 100 mm.

Tubul interior trebuie să nu fie deformat şi trebuie debavurat pentru a intra
uşor în tubul exterior.
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Figura 16: Debavurarea tubului interior

Dimensiunea A (= distanţa
dintre capătul arborelui dispozitivului de acţionare şi
capătul arborelui transmisiei
unghiulare)

Tub interior

Tub exterior

170 mm...190 mm

Scurtaţi la 200 mm

= 200 mm

191 mm...1130 mm

Dimensiunea A + 20
mm

= 200 mm

1131 mm...1598 mm

= 700 mm

= 1150 mm

1599 mm...2009 mm

= 1150 mm

= 1150 mm
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10. Glisaţi tubul exterior peste tubul interior. Când procedaţi astfel, asiguraţivă că partea necanelată a tubului interior este îndreptată în sus. Glisaţi
tubul de protecţie telescopic pe ţeava pătrată, apoi glisaţi colierele de
furtun peste tubul de protecţie telescopic.

Figura 17: Glisarea tubului de protecţie telescopic
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11. Poziţionaţi inelul adaptor peste manşonul lagărului transmisiei unghiulare şi glisaţi-l în sus. Introduceţi bolţul de cuplare în capătul arborelui
transmisiei unghiulare. Rotiţi ţeava pătrată în interior.

Figura 18: Montarea inelului adaptor şi a bolţului de cuplare
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12. Lubrifiaţi consolele de cuplare, bolţul de cuplare şi capătul arborelui (de
ex. ISOFLEX TOPAS L32) şi fixaţi ţeava pătrată pe consolele de cuplare de pe transmisia unghiulară. Ajustaţi un joc axial unilateral de 3 mm
între bolţul de cuplare şi piesa de cuplare superioară.

Figura 19: Montarea consolelor de cuplare

13. Ataşaţi tubul de protecţie inferior (tubul interior) cu un colier de furtun la
manşonul lagărului dispozitivului de acţionare . Apoi, glisaţi tubul de
protecţie superior (tubul exterior) peste inelul de adaptare pe transmisia
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unghiulară . Asiguraţi tubul de protecţie superior la tubul de protecţie
inferior, cu ajutorul unui colier de furtun atât la capătul superior, cât şi la
punctul de conectare .

Figura 20: Montarea tubului de protecţie

5.1.2 Montarea unui arbore de antrenare orizontal fără articulaţie
cardanică
Alinierea transmisiei superioare pe capul comutatorului de reglaj sub
sarcină
Pentru a monta corect arborele de antrenare orizontal, în anumite situaţii va
trebui să aliniaţi mai întâi transmisia superioară de aşa manieră încât arborele de antrenare orizontal să fie la nivel cu capătul arborelui transmisiei superioare.
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Procedaţi după cum urmează:
1.

AVIZ Compartimentul de ulei trebuie să fie complet umplut cu ulei. Alinierea transmisiei după uscare fără umplerea completă a compartimentului de ulei va deteriora comutatorul de reglaj sub sarcină.

2.

Desfaceţi şuruburile şi rotiţi segmentele inelului de presare pe o parte.

Figura 21: Segmente inele de presare

3.

AVIZ Aliniaţi transmisia astfel încât arborele de antrenare orizontal să
fie la nivel cu arborele de antrenare al transmisiei. În timp ce aliniaţi
transmisia, rotiţi arborele de antrenare al acesteia astfel încât arborele
său de ieşire să-şi păstreze poziţia iniţială. În caz contrar, în timpul pornirii se pot produce daune la inversor şi la transformator.

Figura 22: Alinierea transmisiei
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4.

Pivotaţi segmentele inelului de presare înapoi către transmisie şi strângeţi şuruburile. Asiguraţi-vă că şaiba elastică este între capul şurubului
şi segmentul inelului de presare şi că segmentele inelului de presare
sunt în contact ferm cu carcasa transmisiei.

Figura 23: Asigurarea segmentelor inelului de presare

Alinierea transmisiei superioare pe capul inversorului
Pentru a monta corect arborele de antrenare orizontal, în anumite situaţii va
trebui să aliniaţi mai întâi transmisia superioară de aşa manieră încât arborele de antrenare orizontal să fie la nivel cu capătul arborelui transmisiei superioare.
Procedaţi după cum urmează:
1.

Desfaceţi şuruburile şi rotiţi segmentele inelului de presare pe o parte.

Figura 24: Segmente inele de presare
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2.

AVIZ Aliniaţi transmisia astfel încât arborele de antrenare orizontal să
fie la nivel cu arborele de antrenare al transmisiei. În timp ce aliniaţi
transmisia, rotiţi arborele de antrenare al acesteia astfel încât arborele
său de ieşire să-şi păstreze poziţia iniţială. În caz contrar, în timpul pornirii se pot produce daune la inversor şi la transformator.

Figura 25: Alinierea transmisiei

3.

Pivotaţi segmentele inelului de presare înapoi către transmisie şi strângeţi şuruburile. Asiguraţi-vă că şaiba elastică este între capul şurubului
şi segmentul inelului de presare şi că segmentele inelului de presare
sunt în contact ferm cu carcasa transmisiei.

Figura 26: Asigurarea segmentelor inelului de presare
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Alinierea transmisiei superioare pe capul COMTAP® ARS
Pentru a monta corect arborele de antrenare orizontal, în anumite situaţii va
trebui să aliniaţi mai întâi transmisia superioară de aşa manieră încât arborele de antrenare orizontal să fie la nivel cu capătul arborelui transmisiei superioare.
Procedaţi după cum urmează:
1.

Desfaceţi şuruburile şi rotiţi segmentele inelului de presare pe o parte.

Figura 27: Segmente inele de presare

2.

Trageţi transmisia în sus circa 10-12 mm din zona de blocare a ştifturilor
de reţinere.

Figura 28: Ştift de reţinere

3.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

AVIZ Aliniaţi transmisia astfel încât arborele de antrenare orizontal să
fie la nivel cu arborele de antrenare al transmisiei. În timp ce aliniaţi
transmisia, rotiţi arborele de antrenare al acesteia astfel încât arborele
său de ieşire să-şi păstreze poziţia iniţială. În caz contrar, în timpul por-
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nirii se pot produce daune la comutatorul de reglaj decuplat şi la transformator. Graţie ştifturilor de reţinere şi canelurilor din carcasa transmisiei, fixarea este posibilă doar în paşi de 15°.

Figura 29: Alinierea transmisiei

4.

Împingeţi la loc transmisia până când face din nou contact cu capul
COMTAP® ARS. Asiguraţi-vă că ştiftul de reţinere şi cuplează într-o canelură din carcasa transmisiei.

Figura 30: Apăsarea transmisiei
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5.

Pivotaţi segmentele inelului de presare înapoi către transmisie şi strângeţi şuruburile. Asiguraţi-vă că şaiba elastică este între capul şurubului
şi segmentul inelului de presare şi că segmentele inelului de presare
sunt în contact ferm cu carcasa transmisiei.

Figura 31: Asigurarea segmentelor inelului de presare

Montarea arborelui de antrenare orizontal
Pentru a monta arborele de antrenare orizontal, procedaţi după cum urmează.
1.

Calculaţi dimensiunea A dintre capătul arborelui transmisiei superioare
şi capătul arborelui transmisiei unghiulare şi scurtaţi ţeava pătrată la lungimea A – 9 mm.

Figura 32: Scurtarea ţevii pătrate
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2.

Calculaţi lăţimea B dintre carcasele transmisiei superioare şi transmisiei
unghiulare. Tăiaţi placa de protecţie la B-2 mm şi debavuraţi tăieturile.
Protejaţi placa de protecţie împotriva coroziunii cu un strat de vopsea.

Figura 33: Scurtaţi, debavuraţi şi protejaţi placa de protecţie
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3.

Glisaţi piesa de cuplare asamblată cu joc pe ţeava pătrată până la atingerea opritorului.

Figura 34: Glisaţi piesa de cuplare pe ţeava pătrată
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4.

Ungeţi bolţul de cuplare, piesa de cuplare şi capătul arborelui transmisiei unghiulare (de ex. ISOFLEX TOPAS L32) şi introduceţi bolţul de cuplare în capătul arborelui. Înfiletaţi colierul de furtun pe ţeava pătrată şi
glisaţi ţeava cu piesa de cuplare pe capătul arborelui.

Figura 35: Glisaţi ţeava pătrată cu piesa de cuplare pe capătul arborelui

5.

Fixaţi ţeava pătrată pe transmisia unghiulară.

Figura 36: Fixaţi ţeava pătrată pe transmisia unghiulară
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6.

Ungeţi bolţul de cuplare, consolele de cuplare şi capătul arborelui transmisiei superioare (de ex. ISOFLEX TOPAS L32) şi introduceţi bolţul de
cuplare în capătul arborelui. Fixaţi ţeava pătrată cu consolele de cuplare
pe transmisia superioară.

Figura 37: Fixaţi ţeava pătrată pe transmisia superioară.
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7.

Ataşaţi placa de protecţie scurtată la canelurile carcasei de pe capul comutatorului de reglaj sub sarcină şi de pe transmisia unghiulară. Fixaţi
fiecare capăt al plăcii de protecţie cu un colier de furtun.

Figura 38: Montarea plăcii de protecţie
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8.

Dacă utilizaţi o talpă de lagăr sau un angrenaj unghiular, ataşaţi capacele la placa de protecţie.

Figura 39: Capacele tălpii de lagăr

Figura 40: Capacele angrenajului unghiular
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5.2 Montarea articulaţiilor cardanice la arborele de antrenare
Instalarea arborelui de antrenare cu articulaţii cardanice este concepută în
principal ca un arbore de antrenare vertical între dispozitivul de acţionare cu
motor şi transmisia unghiulară.
Din punct de vedere tehnic, este posibil, de asemenea, un concept orizontal.
Totuşi, dacă utilizaţi un concept orizontal, ţineţi cont de faptul că placa de
protecţie furnizată trebuie să fie adaptată în consecinţă şi trebuie utilizată o
articulaţie cardanică cu diametru interior al butucului de 25 mm dacă doriţi
să folosiţi articulaţia cardanică pe transmisia superioară.
Dislocare axială permisă
O dislocare axială de 20° este permisă pentru arborele de antrenare vertical
şi orizontal cu articulaţii cardanice.

Figura 41: Dislocare axială maximă permisă a arborelui de antrenare vertical cu articulaţii cardanice
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Figura 42: Dislocare axială maximă permisă a arborelui de antrenare orizontal cu articulaţii cardanice

AVIZ

Daune materiale!
Montarea necorespunzătoare a articulaţiei cardanice poate avea ca rezultat
deteriorări sau defecţiuni!
► Asiguraţi-vă că articulaţia cardanică pliabilă nu deteriorează burduful de
expansiune în timpul montării.
► Asiguraţi-vă că unghiul de deviaţie α nu este mai mare de 20°.
► Asiguraţi-vă că unghiul de deviaţie α este acelaşi pe ambele articulaţii
cardanice.
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Figura 43: Unghiul de deviaţie α
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Pentru a monta articulaţii cardanice la arborele de antrenare, procedaţi după
cum urmează:
1.

Lubrifiaţi bolţurile de cuplare, consolele de cuplare şi capetele arborelui,
de ex. ISOFLEX TOPAS L 32.

Figura 44: Lubrifierea bolţurilor de cuplare, consolelor de cuplare şi capetelor arborelui
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2.

Introduceţi inelele adaptoare în manşonul tubului de protecţie rotativ .
Poziţionaţi cele două piese ale tubului de protecţie pivotant una în cealaltă
şi rotiţi-le una spre cealaltă
pentru a ajusta unghiul corespunzător.

Figura 45: Introducerea adaptorului în tuburile de protecţie pivotante

3.

52

Arborele de antrenare

La livrare, articulaţiile cardanice sunt prevăzute cu bolţuri de cuplare .
Pentru montarea pe capătul arborelui, trebuie urmaţi următorii paşi: îndepărtaţi colierul de furtun . Glisaţi în sus compensatorul cu burduf
. Îndepărtaţi bolţul de cuplare . Glisaţi articulaţia cardanică peste
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arborele antrenat al dispozitivului . Introduceţi bolţul de cuplare .
Glisaţi compensatorul cu burduf peste acesta . Asiguraţi compensatorul cu burduf cu colierul de furtun .

Figura 46: Montarea articulaţiilor cardanice

4.

Conectaţi articulaţia cardanică mai scurtă furnizată la capătul arborelui
dispozitivului de acţionare cu motor cu ajutorul bolţului de cuplare.

Figura 47: Ataşaţi articulaţie cardanică la capătul arborelui dispozitivului de acţionare
cu motor
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5.

AVIZ Ataşaţi a doua articulaţie cardanică mai lungă la transmisia unghiulară, astfel încât poziţia canelurilor ambelor articulaţii cardanice să
se potrivească pe transmisia unghiulară şi dispozitivul de acţionare cu
motor.. În caz contrar, pot rezulta deteriorări sau defecţiuni.

Figura 48: Montaţi cea de-a doua articulaţie cardanică la transmisia unghiulară

6.

Asiguraţi compensatorul cu burduf cu colierul de furtun.

Figura 49: Asiguraţi compensatorul cu burduf cu colierul de furtun
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7.

Conectaţi provizoriu capetele de arbore nefixate ale articulaţiilor la un
cornier, astfel încât să fie la acelaşi nivel.

Figura 50: Conectaţi capetele de arbore cu un cornier
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8.

Determinaţi dimensiunea A dintre capetele de arbore. Tăiaţi ţeava
pătrată la LR = A + 106 mm (LR = lungimea ţevii pătrate). Debavuraţi
suprafaţele tăiate ale ţevii pătrate.

Figura 51: Scurtarea ţevii pătrate
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9.

Înainte de montare, scurtaţi ambele tuburi telescopice la dimensiunea
A/2 + 120 mm (A = dimensiunea dintre cele două capete de articulaţie
cardanică) şi debavuraţi-le.

Figura 52: Scurtarea tuburilor telescopice
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10. Montaţi un inel adaptor la manşonul lagărului dispozitivul de acţionare
cu motor şi montaţi celălalt inel adaptor la manşonul lagărului transmisiei unghiulare.

Figura 53: Montarea adaptoarelor

11. Glisaţi ţeava pătrată scurtată şi debavurată peste capătul superior al articulaţiei cardanice până la atingerea opritorului.

Figura 54: Glisarea ţevii pătrate peste capătul superior al articulaţiei cardanice
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12. Înfiletaţi tubul de protecţie flexibil superior cu element de ieşire lung în
ţeava pătrată începând de jos.

Figura 55: Glisarea tubului de protecţie flexibil peste ţeava pătrată
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13. Glisaţi tubul interior peste tubul exterior astfel încât părţile crestate ale
tubului exterior şi ale celui interior să fie ambele orientate în jos. Înfiletaţi
colierele de furtun.

Figura 56: Ataşarea tuburilor telescopice
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14. Glisaţi totul în sus şi asiguraţi cu o clemă cu şurub.

Figura 57: Asiguraţi totul cu o clemă cu şurub
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15. Împingeţi tubul de protecţie flexibil inferior (de asemenea cu elementul
de ieşire lung în sus) pe ţeava pătrată şi asiguraţi-l cu o clemă cu şurub.

Figura 58: Glisarea tubului de protecţie flexibil inferior pe ţeava pătrată
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16. Rabataţi în interior ţeava pătrată şi glisaţi-o în jos până în capăt.

Figura 59: Rabatarea în interior a ţevii pătrate
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17. Strângeţi consolele de cuplare inferioare. Capătul arborelui şi piesa de
cuplare trebuie să fie conectate ferm, astfel încât să nu rămână niciun
joc axial între bolţul de cuplare şi consola de cuplare.

Figura 60: Strângerea consolelor de cuplare inferioare
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18. Montaţi consolele de cuplare superioare cu un joc axial de 3 mm.

Figura 61: Montarea consolelor de cuplare superioare

19. Începând de sus în jos, montaţi piesele individuale ale apărătoarei arborelui. Ajustaţi poziţia unghiulară dintre cele două piese ale tubului de
protecţie pivotant şi fixaţi-le cu colierul de furtun disponibil. Asiguraţi atât
tubul de protecţie superior cât şi pe cel inferior cu un colier de furtun la
ambele capete. Fixaţi cele două tuburi de protecţie telescopice între ele
utilizând un colier de furtun.
Adaptoarele din material plastic trebuie să se afle la capătul corespunzător
al tubului de protecţie pivotant. Glisaţi tubul de protecţie telescopic în tuburile de protecţie superior şi inferior pivotante numai până la diametrul adaptorului înainte de a fixa colierele de furtun.
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Figura 62: Fixaţi tubul de protecţie telescopic şi tuburile de protecţie flexibile cu coliere de furtun

5.3 Montarea arborelui de antrenare cu izolator
Un model cu izolator în arborele de antrenare vertical este disponibil pentru
izolarea instalaţiei arborelui de antrenare.
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Dislocare axială permisă
Este permisă o dislocare axială minoră a arborilor de antrenare verticali cu
izolator atâta timp cât aceasta nu depăşeşte 35 mm per 1000 mm lungime
de ţeavă pătrată (ceea ce corespunde cu 2°).

Figura 63: Dislocare axială maximă permisă a arborelui de antrenare vertical cu izolator

5.3.1 Montarea arborelui de antrenare vertical cu izolator
Pentru a monta arborele de antrenare vertical, procedaţi după cum urmează.
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

PRECAUŢIE! Decuplaţi disjunctorul pentru motor Q1 din dispozitivul
de acţionare cu motor (poziţia O). În caz contrar, dispozitivul de acţionare cu motor poate fi pornit accidental şi, prin urmare, poate cauza
vătămări corporale.
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2.

Prindeţi transmisia unghiulară pentru fixarea transformatorului la ambele
capete folosind şaibele de contact furnizate pentru a asigura fixarea permanentă pe sol. Şuruburile nu sunt incluse în furnitură.

Figura 64: Transmisia unghiulară
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3.

Determinaţi dimensiunea A dintre capătul arborelui dispozitivului de acţionare şi capătul arborelui transmisiei unghiulare. Scurtaţi ţeava pătrată
la o lungime de A–179 mm, luând în considerare izolatorul.

Figura 65: Scurtarea ţevii pătrate
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4.

Debavuraţi suprafaţele tăiate ale ţevii pătrate.

Figura 66: Debavurarea suprafeţelor tăiate

5.

Prindeţi piesa de cuplare dublă cu izolatorul furnizat şi ţeava pătrată.
Montaţi izolatorul pe latura îndreptată către dispozitivul de acţionare.

Figura 67: Prinderea ţevii pătrate şi a izolatorului folosind piesa de cuplare dublă

70

Arborele de antrenare

042/09 RO

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

5 Montarea

6.

Glisaţi piesa de cuplare asamblată cu joc pe izolator până la atingerea
opritorului.

Figura 68: Glisaţi piesa de cuplare pe izolator

7.

Poziţionaţi izolatorul furnizat pe manşonul lagărului de pe dispozitivul de
acţionare cu motor.

Figura 69: Inel izolant

8.

Introduceţi bolţul de cuplare în capătul arborelui. Lubrifiaţi piesa de cuplare, bolţul de cuplare şi capătul arborelui (de ex. ISOFLEX TOPAS
L32).

Figura 70: Glisaţi ţeava pătrată cu piesa de cuplare pe capătul arborelui
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9.

Fixaţi ţeava pătrată pe dispozitivul de acţionare.

Figura 71: Fixaţi ţeava pătrată pe dispozitivul de acţionare

10. Rotirea ţevii pătrate.

Figura 72: Rotirea ţevii pătrate

11. La instalarea tubului interior al tubului de protecţie telescopic, scurtaţi,
dacă este necesar, pe partea necrestată. Dimensiunea minimă pentru
suprapunerea celor două tuburi de protecţie este de 100 mm.
Tubul interior trebuie să nu fie deformat şi trebuie debavurat pentru a intra
uşor în tubul exterior.
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Figura 73: Debavurarea tubului interior

Dimensiunea A (= distanţa
dintre capătul arborelui dispozitivului de acţionare şi
capătul arborelui transmisiei
unghiulare)

Tub interior

Tub exterior

170 mm...190 mm

Scurtaţi la 200 mm

= 200 mm

191 mm...1130 mm

Dimensiunea A + 20
mm

= 200 mm

1131 mm...1598 mm

= 700 mm

= 1150 mm

1599 mm...2009 mm

= 1150 mm

= 1150 mm
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12. Glisaţi tubul exterior peste tubul interior. Când procedaţi astfel, asiguraţivă că partea necanelată a tubului interior este îndreptată în sus. Glisaţi
tubul de protecţie telescopic pe ţeava pătrată, apoi glisaţi colierele de
furtun peste tubul de protecţie telescopic.

Figura 74: Glisarea tubului de protecţie telescopic
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13. Poziţionaţi inelul adaptor peste manşonul lagărului transmisiei unghiulare şi glisaţi-l în sus. Introduceţi bolţul de cuplare în capătul arborelui
transmisiei unghiulare. Rotiţi ţeava pătrată în interior.

Figura 75: Montarea inelului adaptor şi a bolţului de cuplare
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14. Lubrifiaţi consolele de cuplare, bolţul de cuplare şi capătul arborelui (de
ex. ISOFLEX TOPAS L32) şi fixaţi ţeava pătrată pe consolele de cuplare de pe transmisia unghiulară. Ajustaţi un joc axial unilateral de 3 mm
între bolţul de cuplare şi piesa de cuplare superioară.

Figura 76: Montarea consolelor de cuplare

15. Ataşaţi tubul de protecţie inferior (tubul interior) cu un colier de furtun la
manşonul lagărului dispozitivului de acţionare . Apoi, împingeţi tubul
de protecţie superior (tubul exterior) peste adaptor pe transmisia un-

76

Arborele de antrenare

042/09 RO

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

5 Montarea

ghiulară . Asiguraţi tubul de protecţie superior la tubul de protecţie inferior, cu ajutorul unui colier de furtun atât la capătul superior, cât şi la
punctul de conectare .

Figura 77: Montarea tubului de protecţie

5.4 Montarea arborelui de antrenare cu izolator şi articulaţie
cardanică
Un model cu izolator şi articulaţie cardanică în arborele de antrenare vertical
este disponibil, de asemenea, pentru izolarea instalaţiei arborelui de antrenare.
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Dislocare axială permisă
O dislocare axială de 20° este permisă pentru arborele de antrenare cu izolator şi cu articulație cardanică.

Figura 78: Dislocare axială maximă permisă a arborelui de antrenare vertical cu izolator şi articulaţie cardanică

5.5 Centrarea comutatorului de reglaj sub sarcină şi a
dispozitivului de acţionare cu motor
Centraţi comutatorul de reglaj sub sarcină şi dispozitivul de acţionare cu motor, aşa cum este descris în instrucţiunile de exploatare relevante MR pentru
unitatea de acţionare cu motor.
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6 Anexă
6.1 Transmisie unghiulară CD 6400, desen cu dimensiuni
(892916)
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