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Giriş
Bu teknik doküman ürünü güvenli ve nizamına uygun bir şekilde monte et-
mek, bağlamak, işletime almak ve denetlemek için ayrıntılı açıklamalar içerir.

Ayrıca, güvenlik uyarıları ve ürün ile ilgili genel bilgiler içerir.

Bu teknik dokümanın hedef grubu, yalnızca eğitimli ve yetkili uzman perso-
nelden oluşur.

Geçerlilik
Bu teknik doküman, tahrik milinin aşağıdaki tipleri için geçerlidir:
▪ Tahrik mili
▪ İzolatörlü tahrik mili
▪ Oynak mafsallı tahrik mili

Üretici
Bu ürünün üreticisi:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Faks: (+49) 9 41/40 90-7001
E-posta: sales@reinhausen.com

Gerekli olması halinde bu adresten ürünle ilgili daha fazla bilgiyi ve bu teknik
dokümanın diğer baskılarını temin edebilirsiniz.

Değişiklik yapma hakları
Bu teknik dokümanda yer alan bilgiler, baskı tarihinde onaylanmış olan tek-
nik spesifikasyonlardır. Önemli değişiklikleri teknik dokümanın yeni bir sayı-
sında dikkate alınır.

Bu teknik dokümanın doküman numarası ve versiyon numarası dipnotta be-
lirtilmiştir.

Eksiksizlik
Bu teknik doküman, yalnızca birlikte geçerli dokümanlarla tamamlanır.

Aşağıda belirtilen dokümanlar, birlikte geçerli dokümanlar olarak kabul edil-
mektedir:
▪ Ek sayfa (teslimat kapsamına dahildir)
▪ Ölçülü çizimler (teslimat kapsamına dahildir)
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Ayrıca, genel olarak yürürlükte olan kanun, standart ve yönergelerle birlikte,
ürünün kullanıldığı ülkede yürürlükte olan kazaların önlenmesi ve çevrenin
korunması ile ilgili mevzuatı dikkate alınız.

Saklama yeri
Bu teknik dokümanı ve bu dokümanlar ile birlikte geçerli olan diğer tüm do-
kümanları, kullanım için her zaman erişilebilir olacak bir şekilde hazırda sak-
layın.

Gösterim kuralları
Bu bölüm, kullanılan sembollere ve metin vurgularına genel bir bakışı içer-
mektedir.

Semboller

Sembol Anlamı
Anahtar açıklığı

Sıkma torku

Kullanılan sabitleme malzemesinin adedi ve türü

Yağ doldurun

Keserek açın, kesin

Temizleyin

Gözle kontrol

Elinizi kullanın

Adaptör halkası

Boya ile boyayın

1.5
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Sembol Anlamı
Eğe kullanın

Gres ile yağlayın

Bağlantı pimi

Katlanır metre kullanın

Testere kullanın

Hortum kelepçesi

Tel halka, tel emniyet

Tornavida kullanın

Yapıştırıcıyı sürün

Rondela

Tablo 1: Semboller

Uyarı konsepti

Bu teknik dokümanda uyarı işaretleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

Bölümle ilgili uyarı işareti

Bölümle ilgili uyarı işaretleri, bu teknik doküman içerisindeki bütün bir bölüm-
le veya kısımlarla, alt bölümlerle ya da birçok paragrafla ilgilidir. Bölümle ilgili
uyarı işaretleri, aşağıda yer alan örneğe göre yapılandırılmıştır:

 UYARI Tehlikenin türü ve kaynağı
Sonuçlar
► Önlem
► Önlem

1.6.2

1.6.2.1
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Tümleşik uyarı

Yerleşik uyarılar, bir bölüm içerisindeki belirli bir kısımla ilgilidir. Bu uyarı işa-
retleri, bölümle ilgili uyarı işaretlerine göre daha küçük bilgilendirme birimleri
için geçerlidir. Yerleşik uyarı işaretleri, aşağıda yer alan örneğe göre yapılan-
dırılmıştır:

 TEHLİKE!  Tehlikeli bir durumu önlemeye yönelik eylem talimatı.

İşaret sözcükleri ve piktogramlar

Aşağıdaki işaret sözcükleri kullanılır:

İşaret söz-
cüğü

Anlamı

TEHLİKE Önlenmediği taktirde ölüme veya ağır yaralanmaya yol
açan tehlikeli bir durumu tanımlar.

UYARI Önlenmediği taktirde ölüme veya ağır yaralanmaya yol
açabilecek tehlikeli bir durumu tanımlar.

DİKKAT Önlenmediği taktirde ağır yaralanmalara yol açabilecek
tehlikeli bir durumu tanımlar.

BİLGİ Maddi hasarların önlenmesine yönelik önlemleri tanımlar.
Tablo 2: Uyarı işaretlerindeki işaret sözcükleri

Tehlikelere karşı piktogramlar ile uyarılır:

Piktogram Anlamı
Tehlikeli bir yere karşı uyarı

Tehlikeli elektrik gerilimine karşı uyarı

Yanıcı maddelere karşı uyarı

Devrilme tehlikesine karşı uyarı

Tablo 3: Uyarı işaretlerindeki piktogramlar

1.6.2.2

1.6.2.3
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Bilgi konsepti

Bilgiler, belirli işlemlerin kolaylaştırılması ve bu işlemlerin daha iyi anlaşılma-
ları için sağlanır. Bu teknik dokümanda bilgiler, aşağıdaki desene göre dü-
zenlenmiştir:

Önemli bilgiler.

1.6.3
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Güvenlik

Genel güvenlik bilgileri
Bu teknik doküman ürünü güvenli ve nizamına uygun bir şekilde monte et-
mek, bağlamak, işletime almak ve denetlemek için ayrıntılı açıklamalar içerir.
▪ Ürün hakkında bilgi sahibi olmak için bu teknik dokümanı dikkatli bir şe-

kilde okuyun.
▪ Özellikle bu bölümde yer alan bilgileri dikkate alın.

Amaca uygun kullanım
Ürünün amacına uygun kullanılması ve bu teknik dokümanda belirtilen şart
ve koşulların yanı sıra teknik dokümana ve ürüne eklenen uyarı işaretlerinin
yerine getirilmesi halinde ürün kişiler, maddi değeri olan eşyalar ve çevre için
herhangi bir tehlike oluşturmaz. Bu, teslimattan montaja, işletimden sökmeye
ve bertarafa kadar ürünün tüm kullanım ömrü için geçerlidir..

İşletmeye ait kalite güvence sistemi, özellikle güvenlik gerekliliklerinin ve
sağlık gerekliliklerinin yerine getirilmesi bakımından olmak üzere, sürekli
yüksek bir kalite standardı sağlar.

Aşağıda belirtilenler, amaca uygun kullanım olarak değerlendirilir:
▪ Ürünü, yalnızca bu teknik dokümana ve üzerinde mutabakat sağlanan

teslimat koşulları ile teknik verilere uygun bir şekilde işletin
▪ Ürünle birlikte teslim edilen düzenekleri ve özel aletleri, yalnızca öngörü-

len amaç için ve bu teknik dokümanın kural ve esaslarına uygun bir şe-
kilde kullanın

▪ Ürünü yalnızca siparişin temelini oluşturan transformatör için kullanın
▪ Basım tarihi dahil, ürün için geçerli standardı tip levhası üzerinde bulabi-

lirsiniz
▪ Yük altında kademe değiştirici ve yük altında kademe değiştirici aksamı-

nın bir siparişle ilgili set olarak teslim edilmesi durumunda, yük altında
kademe değiştirici ile yük altında kademe değiştirici aksamının (tahrik
ünitesi, tahrik mili, şev dişlisi, koruyucu röle, vb.) seri numaraları birbiriy-
le eşleşmelidir.

 

Amacına uygun olmayan kullanım
Şayet ürün Amacına uygun kullanım bölümünde tanımlanandan farklı bir şe-
kilde kullanılacak olursa, bu, amacına uygun olmayan kullanım olarak kabul
edilir. Ayrıca şunlara da dikkat edin:
▪ Çabuk tutuşabilen ya da patlayıcı gazlar, buharlar veya tozlar nedeniyle

patlama ve yangın tehlikesi. Ürünü patlama tehlikesi bulunan alanlarda
çalıştırmayın.
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▪ Ürün üzerinde izin verilmeyen ya da usulüne uygun olmayan değişiklik-
ler yapılması, yaralanmalara, maddi hasarlara ve işlev bozukluklarına
yol açabilir. Yalnızca Maschinenfabrik Reinhausen GmbH şirketinin ona-
yını aldıktan sonra ürün üzerinde değişiklik yapın.

Personelin kalifikasyonu
Ürün yalnızca gerekli çalışmaların eğitimli uzman kişiler tarafından yapıldığı,
elektrikli enerji teknolojisi sistemlerinde ve tertibatlarında kullanım için öngö-
rülmüştür. Uzman kişiler bu tür ürünlerin kurulumu, montajı, işletime alınması
ve çalıştırılması hakkında bilgi sahibi olan kişilerdir.

İşletmecinin özen yükümlülüğü
Kazaların, arızaların, kaza sonucu oluşan hasarların ve izin verilmeyen şekil-
de çevreye zarar verilmesinin önlenmesi için, ürünün ve ürün parçalarının
nakliyesinden, montajından, işletiminden, bakım ve onarımından ve bertaraf
edilmesinden sorumlu olanlar, aşağıda belirtilenleri sağlamak zorundadır:
▪ Tüm uyarı işaretleri ve tehlikelerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır
▪ Personel düzenli aralıklarla iş güvenliği, işletim kılavuzu ve özellikle de

işletim kılavuzunda yer alan güvenlik uyarıları kapsamındaki tüm konu-
lar hakkında bilgilendirilmelidir

▪ Güvenli çalışmaya yönelik kurallar ve işletme talimatları ve ayrıca kaza
ve yangın gibi durumlarda personelin tutumuna ilişkin gerekli bilgiler, her
zaman kolay erişilebilir bir şekilde muhafaza edilmeli ve gerekli olması
halinde işletmede uygun yerlere asılmalıdır

▪ Ürün yalnızca kusursuz, işlevsel durumda işletilmeli ve özellikle güvenlik
tertibatları işlevsellikleri bakımından düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir

▪ Yalnızca üretici tarafından onaylı yedek parçalar, yağlama maddeleri ve
yardımcı maddeler kullanılmalıdır

▪ Belirtilen işletim koşulları ve kurulum yeri ile ilgili talepler dikkate alınma-
lıdır

▪ Zaruri olan tüm cihaz ve ilgili faaliyet için gerekli olan kişisel koruyucu
ekipmanlar, ilgililerin kullanımına sunulmalıdır

▪ Öngörülen bakım periyotlarına ve ilgili yönergelere uyulmalıdır
▪ Ürünün montaj, elektrik bağlantısı ve işletime alma çalışmalarının bu

teknik dokümana uygun olarak yalnızca vasıflı, eğitim almış personel ta-
rafından gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır

▪ İşletmeci, ürünün amacına uygun şekilde kullanılması için gereken özeni
göstermelidir

Kişisel koruyucu ekipman
Çalışmalar esnasında sağlık için tehlikeli en aza indirmek için kişisel koruyu-
cu ekipmanlar giyilmeli/takılmalıdır.
▪ İlgili çalışma için gerekli olan koruyucu ekipman, çalışma esnasında her

zaman giyilmeli/takılmalıdır.

2.4

2.5
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▪ Çalışma alanında kişisel koruyucu ekipman ile ilgili mevcut olan uyarılar
dikkate alınmalıdır.

Prensip itibarıyla kullanıl-
malıdır

 

Koruyucu iş giysileri
Düşük yırtılma dayanıklılığına sahip, dar
kollu ve çıkıntılı kısımları olmayan, dar
oturan iş giysileri. Özellikle hareketli maki-
ne parçalarına takılıp sıkışmaya karşı ko-
ruma sağlar.
Koruyucu ayakkabılar
Düşen ağır parçalara ve kaygan zeminde
kaymaya karşı korunmak amacıyla.

Tablo 4: Prensip itibarıyla kullanılması gereken koruyucu ekipman

 

Özel ortam koşullarında
kullanılmalıdır

Özel ortam koşullarında özel koruyucu
ekipmanlar kullanılmalıdır.
Bu ekipman, ortama bağlı olarak seçil-
melidir.
Koruyucu gözlük
Gözleri uçuşan parçalara ve sıçrayan sıvı-
lara karşı korumak için.

Koruyucu kask
Düşen veya uçuşan parça ve malzemele-
re karşı korunmak için.

Kulaklık
İşitme hasarlarına karşı korunmak için.

Koruyucu eldiven
Mekanik, termik ve elektriksel tehlikeler-
den korunmak için.

Tablo 5: Özel ortam koşullarında kullanılması gereken koruyucu ekipman
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Transformatörü kurutma

Transformatörün fırında kurutulması

Transformatörü fırında kurutacaksanız, aşağıdaki uyarıyı dikkate alın.

BİLGİ
 

Tahrik milinde, yük altında kademe değiştiricide ve transforma-
törde hasarlar!
Tahrik mili fırında kurutulacak olursa, bu işlem tahrik milinde hasarlar oluş-
masına yol açabilir ve dolayısıyla tahrik milinin doğru çalışma şekli olumsuz
etkilenebilir.
► Tahrik milini fırında kurutmayın.

 

Transformatörün transformatör kazanında kurutulması

Eğer aktif parçayı transformatör kazanında kurutuyorsanız, tahrik mili trans-
formatör üzerinde takılı kalabilir.

2.7

2.7.1
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Ürün tanımı
Bu bölümde, ürünün yapısı ve çalışma şekli ile ilgili bir genel bakış bulabilir-
siniz.

Fonksiyon açıklaması
Tahrik mili, tahrik ünitesi ile yük altında kademe değiştirici kafası/yüksüz çalı-
şan kademe değiştirici kafası arasındaki mekanik bağlantıdır.

Dikey yönden yatay yöne doğru yönlendirme, dik açılı redüktör üzerinden
gerçekleşir (bkz. çizim 892916).

Buna göre, montaj sırasında dikey tahrik mili, tahrik ünitesi ile dik açılı redük-
tör arasına, yatay tahrik mili ise dik açılı redüktör ile yük altında kademe
değiştirici veya yüksüz kademe değiştirici arasına takılmalıdır.

Teslimat kapsamı
Ürün, neme karşı korunmuş bir şekilde ambalajlı ve aşağıdaki gibi teslim edi-
lir:
▪ Tahrik mili
▪ Konik dişli tertibatı
▪ Kullanım kılavuzu
▪ Ek sayfalar
▪ Ölçülü çizim

Aşağıdakileri dikkate alın:
▪ Sevk evrakları yardımıyla teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol

edin
▪ Montaj işlemine kadar parçaları kuru bir yerde depolayın
▪ Ürünü hava sızdırmaz koruyucu kılıf içerisinde ambalajlı durumda bıra-

kın ve ancak montaj işleminden hemen önce ambalajından çıkartın

3
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Yapı/Modeller
Tahrik mili, dört köşe boru olarak tasarlanmıştır ve her iki ucunda yer alan iki
adet bağlantı kovanı ve bir bağlantı pimiyle, bağlantı yapılacak cihazın giriş
veya çıkış mili ucuna bağlanır.

Resim 1: Tahrik milinin bileşenleri

1 Şev dişlisi 2 Hortum kelepçesi
3 Teleskopik koruyucu boru 4 Bağlantı kovanı
5 Dört köşe boru 6 Bağlantı pimi
7 Adaptör halkası 8 Koruyu sac
9 Hortum kelepçesi   

3.3
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Oynak mafsalı olmayan tahrik mili, izolatörsüz

Resim 2: Oynak mafsalı olmayan tahrik mili, izolatörsüz (= Normal model)

Yapılandırma V 1 min. Ara yatak
Döndürme kolunun merkezi –
Konik dişli redüktörün merkezi
(izin verilen maksimum eksenel
sapma 2°)

536 mm 2472 mm olan maksi-
mum değerin aşılması
durumunda ara yatak
kullanılmalıdır.
V 1 ≤ 2472 mm (ara
yataksız)
V 1 > 2472 mm (ara
yataklı)

3.3.1
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Oynak mafsalı olmayan tahrik mili, izolatörlü

Resim 3: Oynak mafsalı olmayan tahrik mili, izolatörlü (= Özel model)

Yapılandırma V 1 min. Ara yatak
Döndürme kolunun merkezi –
Konik dişli redüktörün merkezi
(izin verilen maksimum eksenel
sapma 2°)

706 mm 2472 mm olan maksi-
mum değerin aşılması
durumunda ara yatak
kullanılmalıdır.
V 1 ≤ 2472 mm (ara
yataksız)
V 1 > 2472 mm (ara
yataklı)

Oynak mafsallı tahrik mili, izolatörsüz

Resim 4: Oynak mafsallı tahrik mili, izolatörsüz (= Özel model)

Yapılandırma V 1 min.
[mm]

Ara yatak konumu
[mm]

Döndürme kolunun merkezi –
Şev dişlisinin merkezi (izin veri-
len maksimum eksenel sapma
alfa = 20°)

798 V 1 > 2564

3.3.2

3.3.3
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Oynak mafsallı tahrik mili, izolatörlü

Resim 5: Oynak mafsallı tahrik mili, izolatörlü (= Özel model)

Yapılandırma V 1 min.
[mm]

Ara yatak konumu
[mm]

Döndürme kolunun merkezi –
Şev dişlisinin merkezi (izin veri-
len maksimum eksenel sapma
alfa = 20°)

978 V 1 > 2772

Etiket
İşaret plakası teleskopik koruyucu borunun üzerinde bulunuyor.

Resim 6: İşaret plakası pozisyonu

3.3.4

3.4
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Ambalaj, nakliye ve depolama

Ambalaj
Ürünlerin teslimatı, koşullara göre kısmen sızdırmaz bir ambalaj içerisinde,
kısmen de ek olarak kuru halde gerçekleştirilir.

Sızdırmaz ambalaj, plastik bir kılıfla ambalajlı ürünü her tarafından sarmalar.
Ek olarak kurutulan ürünler, sızdırmaz ambalaj üzerindeki sarı renkli bir uyarı
levhasıyla işaretlenirler..

Aşağıdaki paragraflarda yer alan ilgili uyarılar, amacına uygun şekilde tatbik
edilmelidir.

Uygunluk

BİLGİ
 

Sandıkların yanlış istiflenmesi nedeniyle maddi hasarlar oluşma
riski!
Sandıkların yanlış bir şekilde istiflenmesi, ambalajlanan üründe hasarlara
yol açabilir!
► Eşit büyüklükte en fazla 2 sandığı üst üste istifleyin.
► Sandıkları 1,5 m yükseklikten sonra istiflemeyin.

Ambalaj, yerel nakliye kanunlarına ve nakliye mevzuatına uyulması duru-
munda, hasarsız ve tamamen işlevsel bir nakliye yapmaya uygundur.

Ürün, sağlam bir sandık içerisine ambalajlanmıştır. Bu sandık, ambalajlanan
ürünün öngörülen nakliye konumunda izin verilmeyen konum değişikliklerine
karşı stabilize edilmesini ve ürünün hiçbir parçasının nakliye aracının yükle-
me yüzeyine veya boşaltma işleminden sonra zemine temas etmemesini
sağlar.

İşaretlemeler

Ambalaj üzerinde güvenli nakliye ve kurallara uygun depolama ile ilgili bilgi-
ler içeren işaretlemeler bulunmaktadır. Tehlikeli olmayan ürünlerin sevkiyatı
için aşağıdaki piktogramlar geçerlidir. Bu piktogramlar mutlaka dikkate alın-
malıdır.

Nemden ko-
ruyun

Üst Kırılabilir Buradan
kaldırın

Ağırlık mer-
kezi

Tablo 6: Sevkiyat için geçerli olan piktogramlar

4

4.1

4.1.1

 

4.1.2
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Ürünlerin nakliyesi, teslim alınması ve muamelesi

 UYARI Ölüm tehlikesi ve ağır yaralanma tehlikesi!
Devrilen veya düşen yük nedeniyle tehlike!
► Kaldırma araç gereçlerinin seçimi ve yükün bağlanması, yalnızca bu

konuda eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
► Havada asılı duran yükler altında durmayın.
► Taşıma kapasitesi 500 kg'nin üzerinde olan nakliye ve kaldırma araç

gereçleri kullanılmalıdır.

BİLGİ
 

Ambalajlanmış malda hasarlar!
Devrilen veya düşen yük nedeniyle hasar!
► Kaldırma araç gereçlerinin seçimi ve yükün bağlanması, yalnızca bu

konuda eğitimli ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
► Taşıma kapasitesi 500 kg'nin üzerinde olan nakliye ve kaldırma araç

gereçleri kullanılmalıdır.

Sallanma ve darbe yüklerinin yanı sıra, nakliye esnasında çarpma yükleri de
dikkate alınmalıdır. Olası hasarları önlemek için düşme, devrilme, yıkılma ve
çarpma durumları önlenmelidir.

Bir sandığın devrilmesi, belirli bir yükseklikten düşmesi (örn. bir kaldırma ara-
cının kopması sonucu) ya da frenleme olmaksızın düşmesi durumunda, ağır-
lıktan bağımsız bir hasar meydana gelmesi beklenmelidir.

Sevk edilen her gönderi, alıcı tarafından teslim alınmadan önce (teslim alma
onayı) aşağıdaki açılardan kontrol edilmelidir:
▪ Sevk irsaliyesine göre eksiksizlik
▪ Her türlü dış hasar.

Kontroller, boşaltma işleminden sonra, sandığa veya nakliye konteynırına
tüm yönlerden ulaşılabildiğinde yapılmalıdır.

Gönderiyi teslim alırken haricen görülebilen nakliye hasarları tespit edecek
olursanız, aşağıda açıklandığı şekilde hareket edin:
▪ Tespit ettiğiniz nakliye hasarını derhal sevk belgelerine kaydedin ve tes-

lim eden kişiden belgeyi imzalamasını isteyin.
▪ Ağır hasarlar, komple kayıp veya yüksek hasar masrafları söz konusu

olduğunda, derhal Maschinenfabrik Reinhausen GmbH firmasının satış
departmanını ve ilgili sigorta şirketini bilgilendirin.

▪ Hasarı tespit ettikten sonra nakliye şirketi veya nakliye sigortası tarafın-
dan bir inceleme yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilene kadar,
hasar durumunu daha fazla değiştirmeyin ve ambalaj malzemelerini de
mutlaka muhafaza edin.

▪ İlgili nakliye şirketi ile birlikte hasar olayı hakkında doğrudan yerinde tu-
tanak tutun. Hasarla ilgili tazminat talebinde bulunmak için bu mutlaka
gereklidir!

4.2

 

Görünür hasarlar
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▪ Mümkünse ambalajdaki ve ambalajlı üründeki hasarların fotoğraflarını
çekin. Nem (yağmur, kar, yoğuşma suyu) girişi sonucunda ambalajlı
üründe oluşan korozyon belirtileri için de bu durum geçerlidir.

▪ Hasarlı parçaların adlarını belirtin.

Sevkiyatı teslim aldıktan sonra ambalajı çıkardığınızda tespit ettiğiniz hasar-
lar durumunda (gizli hasarlar) aşağıdakileri uygulayın:
▪ Hasara neden olan kişinin hemen telefon aracılığıyla veya yazılı olarak

hasardan sorumlu olduğunu tespit edin ve bir hasar protokolü hazırlayın.
▪ Bunun için ilgili ülkede geçerli olan tarihleri dikkate alın. Bu konuda za-

manında bilgi alın.

Gizli hasarlarda nakliye şirketini (veya hasara neden olan diğer şahısları) so-
rumlu tutmak çok nadir durumlarda mümkündür. Sigorta bakımından bu tür
bir hasar durumu, yalnızca sigorta koşullarında açıkça belirtilmesi halinde
başarılı ve olumlu bir şekilde sonuçlanabilir.

 

Sevkiyatları depolama
Ambalajlanmış ürünler, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde dış
mekanda depolanabilir.

Depolama yerinin seçilmesi ve donatılması sırasında aşağıdakileri temin
edin:
▪ Depolanan ürünler neme (sel, kar ve buzun erimesi sonucu oluşan su),

kire, sıçanlar, fareler, termitler vb. gibi zararlılara ve yetkisiz erişime kar-
şı korunmalıdır.

▪ Zeminden gelen neme karşı korumak ve daha iyi havalandırma sağla-
mak amacıyla, sandıklar kalas ve paletler üzerine konulmalıdır.

▪ Alt zeminin yeterli taşıma kapasitesine sahip olması sağlanmalıdır.
▪ Ulaşım yolları açık tutulmalıdır.
▪ Depolanan ürünler düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, ayrıca fırtınadan,

sağanak yağışlardan ve yoğun kar yağışlarından vb. sonra uygun ön-
lemler alınmalıdır.

Sevkiyatları ambalajlarından çıkarma ve nakliye hasarları
bakımından kontrol etme
▪ Kasayı ürünün montajının yapılacağı yere kadar mümkün olduğunca

ambalajı içerisinde nakliye edin.
▪ Ambalajlı ürünleri ambalajlarından çıkardığınızda durumlarını kontrol

edin.
▪ Ürünleri sevk belgelerine göre eksiksizlikleri bakımından kontrol edin.

Gizli hasarlar

4.3

4.4
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Montaj
Bu bölüm tahrik milinin takılmasını ve bağlanmasını açıklamaktadır.

Tahrik milinin takılması
Montaj işlemi sırasında aşağıdaki uyarıyı dikkate alın:

BİLGİ
 

Tahrikte ve yük altında kademe değiştiricide veya değiştiricide
hasarlar!
Tahrik ünitesinin ve yük altında kademe değiştiricinin ya da değiştiricinin so-
runsuz çalışması tehlikeye girer.
► Birleştirilecek mil uçları tam olarak bir hizaya getirilmelidir.

Oynak mafsalı olmayan tahrik milinde müsaade edilen eksenel ofsetler

Dört köşe borunun her 1000 mm'lik uzunluğu için 35 mm'lik bir ofset ölçüsü-
nü (2 karşılık gelir) aşmaması koşuluyla, dikey ve yatay tahrik millerinde dü-
şük eksenel ofsetlere izin verilir.

Resim 7: Dikey tahrik milinin müsaade edilen maksimum eksenel ofseti

5

5.1
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Resim 8: Yatay tahrik milinin müsaade edilen maksimum eksenel ofseti

Bileşenlerin korozyona karşı dayanıklılığı

Dört köşe borular, bağlantı kovanları, bağlantı pimleri, cıvatalar ve tırnaklı
rondelalar korozyona karşı dayanıklıdır. Bu nedenle, söz konusu parçalara
transformatör kazanının dış boyasını sürmemenizi tavsiye ediyoruz.

Dört köşe borunun, teleskopik koruyucu borunun ve koruma sacının
kesilmesi

Dört köşe borular, teleskopik koruyucu boru ve koruyucu sac, ilave uzunluğa
sahip olarak (kademeli birim uzunlukları) teslim edilirler. Bu parçaları, trans-
formatöre monte edilirken doğru ölçüde kesmelisiniz. Nadir durumlarda, te-
leskopik koruyucu boruda iç borunun uzunluğunu da kısaltmanız gerekebilir.
Tahrik ünitesi - son sütun arasındaki müsaade edilen kumanda çubuğu aza-
mi toplam uzunluğu = 15 m.

Birim uzunlukları Motor tahriki Manuel tahrik
400 • •
600 • •
900 • •
1300 • •
1700 • •
2000 • •
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Birim uzunlukları Motor tahriki Manuel tahrik
2500 İzin verilmez •1)

Tablo 7: Dört köşe boruların kademeli birim uzunlukları

1) I>2000 yalnızca mil korumasız dikey montaj için mümkündür! Manuel tah-
rikler için teleskopik koruyucu borular, V1> 2462 dikey ölçülerde, ara yataklı
motor tahrikine benzer şekilde dikey olarak teslim edilmelidir.

Oynak mafsalı olmayan dikey tahrik milinin takılması

Dikey tahrik milini tahrik ünitesine takmak için, aşağıdaki gibi hareket edin:

1.  DİKKAT!  Motor tahrikinde bulunan motor koruma şalterini Q1 kapa-
tın (pozisyon O). Aksi takdirde motor tahrikinin istem dışı çalışmaya baş-
layabilir ve yaralanmalar meydana gelebilir.

2. Şev dişlisini transformatöre sabitleyin.

Resim 9: Şev dişlisi

5.1.1
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3. Tahrik ünitesi ile şev dişlisinin mil ucu arasındaki A ölçüsünü belirleyin.
Dört köşe boruyu A–9 mm uzunluğuna kısaltın.

Resim 10: Dört köşe borunun kısaltılması
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4. Dört köşe borunun kesim yerlerindeki çapakları alın.

Resim 11: Kesim yerlerindeki çapakların alınması



5 Montaj

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 27042/09 TR Tahrik mili

5. Birbirine gevşek vidalanmış bağlantı parçasını dayanıncaya kadar dört
köşe borunun üzerine itin.

Resim 12: Bağlantı parçasını dört köşe borunun üzerine itin.
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6. Bağlantı pimini tahrikin mil ucuna yerleştirin. Bağlantı parçasını, bağlantı
pimini ve mil ucunu gresle yağlayın (örn. ISOFLEX TOPAS L32). Dört
köşe boruyu bağlantı parçası ile mil ucunun üzerine itin.

Resim 13: Dört köşe borunun bağlantı parçası ile mil ucunun üzerine itilmesi

7. Dört köşe boruyu tahrikin üzerine sabitleyin.

Resim 14: Dört köşe borunun tahrikin üzerine sabitlenmesi
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8. Dört köşe boruyu döndürün.

Resim 15: Dört köşe borunun döndürülmesi

9. Teleskopik koruyucu borunun monte edilmesi için, ihtiyaç olması duru-
munda iç boruyu yarıksız taraftan kısaltın. Her iki koruyucu borunun üst
üste binmesi için asgari ölçü 100 mm'dir.

Dış borunun içerisinde kolayca kayabilmesi için, iç boru deforme olmamış
ve çapakları alınmış olmalıdır.
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Resim 16: İç borunun çapaklarının alınması

A ölçüsü (= Tahrik ünitesi ile
şev dişlisinin mil ucu arasın-
daki mesafe)

İç boru Dış boru

170 mm...190 mm 200 mm'ye kısaltın = 200 mm
191 mm...1130 mm A ölçüsü + 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. Dış boruyu iç boru üzerinden itin. Bu sırada iç borunun kesiksiz tarafı
üste bakmalıdır. Teleskopik koruyucu boruyu dört köşe borunun üzerine
itin. Ardından hortum kelepçelerini teleskopik koruyucu borunun üzerin-
den itin.

Resim 17: Teleskopik koruyucu borunun itilmesi
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11. Adaptör halkasını şev dişlisinin yatak boynu üzerinden yerleştirin ve yu-
karıya doğru itin. Bağlantı pimini şev dişlisinin mil ucuna yerleştirin. Dört
köşe boruyu içeri döndürün.

Resim 18: Adaptör halkasının ve bağlantı piminin takılması
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12. Bağlantı kovanlarını, bağlantı pimlerini ve mil uçlarını gresle yağlayın
(örn. ISOFLEX TOPAS L32) ve bağlantı kovanlı dört köşe borusunu şev
dişlisine sabitleyin. Bağlantı pimi ile üst bağlantı parçası arasındaki 3
mm'lik tek taraflı eksenel boşluğu ayarlayın.

Resim 19: Bağlantı kovanlarının monte edilmesi
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13. Alt koruyucu boruyu (iç boru) bir hortum kelepçesiyle tahrik ünitesinin
yatak boynuna sabitleyin . Daha sonra üst koruyucu boruyu (dış boru)
adaptör halkası üzerinden şev dişlisine itin . Üst koruyucu boruyu üst
ucundan ve alt koruyucu boruya geçiş yerinden birer hortum kelepçesiy-
le sabitleyin .

Resim 20: Koruyucu borunun monte edilmesi

Oynak mafsalı olmayan yatay tahrik milinin takılması

Üst redüktör kademesinin yük altında kademe değiştirici kafasına
hizalanması

Yatay tahrik milinin doğru monte edilmesi için, yatay tahrik mili üst redüktör
kademesinin mil ucu ile aynı hizada olacak şekilde, önce üst redüktör kade-
mesini hizalamanız gerekebilir.

5.1.2
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Bunun için şu şekilde hareket edin:
1. BİLGİ!  Yağ haznesine tamamen yağ doldurulmuş olduğundan emin

olun. Kurutma işleminden sonra, yağ haznesi bütünüyle yağ dolu olmak-
sızın redüktör kademesinin hizalanması, yük altında kademe değiştirici-
de hasarlara yol açar.

2. Cıvataları gevşetin ve basınç halkası segmentlerini yana çevirin.

Resim 21: Basınç halkası segmentleri

3. BİLGİ!  Redüktör kademesini, yatay tahrik mili redüktör kademesinin
tahrik mili ile aynı hizada olacak şekilde hizalayın. Redüktör kademesi-
nin hizalanması sırasında, redüktör kademesinin tahrik milini, redüktör
kademesinin tahrik mili eski konumunu koruyacak şekilde döndürün. Ak-
si taktirde, işletime alma sırasında değiştiricide ve transformatörde ha-
sarlar meydana gelebilir.

Resim 22: Redüktör kademesinin hizalanması
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4. Basınç halkası segmentlerini redüktör kademesi yönünde geriye çevirin
ve cıvataları sıkın. Yaylı rondelanın cıvata başı ile basınç halkası seg-
mentinin arasında bulunduğundan ve basınç halkası segmentlerinin re-
düktör kademesi gövdesine iyice bitişik olduklarından emin olun.

Resim 23: Basınç halkası segmentlerini sabitleyin

Üst redüktör kademesinin değiştirici kafasına hizalanması

Yatay tahrik milinin doğru monte edilmesi için, yatay tahrik mili üst redüktör
kademesinin mil ucu ile aynı hizada olacak şekilde, önce üst redüktör kade-
mesini hizalamanız gerekebilir.

Bunun için şu şekilde hareket edin:
1. Cıvataları gevşetin ve basınç halkası segmentlerini yana çevirin.

Resim 24: Basınç halkası segmentleri

2. BİLGİ!  Redüktör kademesini, yatay tahrik mili redüktör kademesinin
tahrik mili ile aynı hizada olacak şekilde hizalayın. Redüktör kademesi-
nin hizalanması sırasında, redüktör kademesinin tahrik milini, redüktör



5 Montaj

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 37042/09 TR Tahrik mili

kademesinin tahrik mili eski konumunu koruyacak şekilde döndürün. Ak-
si taktirde, işletime alma sırasında değiştiricide ve transformatörde ha-
sarlar meydana gelebilir.

Resim 25: Redüktör kademesinin hizalanması

3. Basınç halkası segmentlerini redüktör kademesi yönünde geriye çevirin
ve cıvataları sıkın. Yaylı rondelanın cıvata başı ile basınç halkası seg-
mentinin arasında bulunduğundan ve basınç halkası segmentlerinin re-
düktör kademesi gövdesine iyice bitişik olduklarından emin olun.

Resim 26: Basınç halkası segmentlerini sabitleyin

Üst redüktör kademesinin COMTAP® ARS kafasına hizalanması

Yatay tahrik milinin doğru monte edilmesi için, yatay tahrik mili üst redüktör
kademesinin mil ucu ile aynı hizada olacak şekilde, önce üst redüktör kade-
mesini hizalamanız gerekebilir.
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Bunun için şu şekilde hareket edin:
1. Cıvataları sökün ve basınç halkası segmentlerini yana çevirin.

Resim 27: Basınç halkası segmentleri

2. Tutucu pimlerin kavrama alanından çözmek için, redüktör kademesini
yaklaşık 10-12 cm kaldırın.

Resim 28: Tutucu pimler

3. BİLGİ!  Redüktör kademesini, yatay tahrik mili redüktör kademesinin
tahrik mili ile aynı hizada olacak şekilde hizalayın. Redüktör kademesi-
nin hizalanması sırasında, redüktör kademesinin tahrik milini, redüktör
kademesinin tahrik mili eski konumunu koruyacak şekilde döndürün. Ak-
si taktirde, işletime alma sırasında yüksüz çalışan kademe değiştiricide
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ve transformatörde hasarlar meydana gelebilir. Tutucu pimler ve redük-
tör kademesi gövdesinin içerisindeki yivler nedeniyle, yalnızca her
15°'de bir tespit yapılması mümkündür.

Resim 29: Redüktör kademesinin hizalanması

4. Redüktör kademesi tekrar COMTAP® ARS kafasının üzerine oturunca-
ya kadar, redüktör kademesini aşağıya doğru bastırın Tutucu pimin re-
düktör kademesinin gövdesi içerisindeki yivlerden birini kavradığından
emin olun.

Resim 30: Redüktör kademesini aşağıya doğru bastırın
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5. Basınç halkası segmentlerini redüktör kademesi yönünde geriye çevirin
ve cıvataları sıkın. Yaylı rondelanın cıvata başı ile basınç halkası seg-
mentinin arasında bulunduğundan ve basınç halkası segmentlerinin re-
düktör kademesi gövdesine iyice bitişik olduklarından emin olun.

Resim 31: Basınç halkası segmentlerini sabitleyin

Yatay tahrik milinin takılması

Yatay tahrik milini takmak için, aşağıdaki gibi hareket edin.
1. Üst redüktör kademesi ile şev dişlisinin mil ucu arasındaki A ölçüsünü

belirleyin ve dört köşe boruyu A–9 mm uzunluğuna kısaltın.

Resim 32: Dört köşe borunun kısaltılması
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2. Üst redüktör kademesi ile şev dişlisi gövdeleri arasındaki B iç genişliğini
belirleyin. Koruyucu sacı B-2 mm uzunluğuna kesin ve kesim yerlerinin
çapağını alın. Koruyucu sacı boya ile korozyona karşı korumaya alın.

Resim 33: Koruyucu sacın kısaltılması, çapağının alınması ve boyanması
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3. Birbirine gevşek vidalanmış bağlantı parçasını dayanıncaya kadar dört
köşe borunun üzerine itin.

Resim 34: Bağlantı parçasının dört köşe borunun üzerine itilmesi
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4. Bağlantı pimini, bağlantı parçasını ve şev dişlisinin mil ucunu gresle
yağlayın (örn. ISOFLEX TOPAS L32) ve bağlantı pimini mil ucuna yer-
leştirin. Hortum kelepçelerini dört köşe boruya geçirin ve dört köşe boru-
yu bağlantı parçası ile birlikte mil ucunun üzerine itin.

Resim 35: Dört köşe borunun bağlantı parçası ile mil ucunun üzerine itilmesi

5. Dört köşe boruyu şev dişlisine sabitleyin.

Resim 36: Dört köşe borunun şev dişlisine sabitlenmesi



5 Montaj

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 201644 042/09 TRTahrik mili

6. Bağlantı pimini, bağlantı kovanlarını ve üst redüktör kademesinin mil
ucunu gresle yağlayın (örn. ISOFLEX TOPAS L32) ve bağlantı pimini
mil ucuna yerleştirin. Dört köşe borusunu bağlantı kovanları ile birlikte
üst redüktör kademesine sabitleyin.

Resim 37: Dört köşe borusunu üst redüktör kademesine sabitleyin.
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7. Kısaltılan koruyucu sacı yük altında kademe değiştirici kafasındaki ve
şev dişlisindeki gövde çıkıntılarına yerleştirin. Koruyucu sacı her iki
ucundan birer hortum kelepçesiyle sabitleyin.

Resim 38: Koruyu sacın takılması
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8. Bir yatak sehpası veya bir saptırma redüktörü kullanılması durumunda,
koruyucu sacın üzerindeki kapakları sabitleyin.

Resim 39: Yatak sehpasının kapakları

Resim 40: Saptırma redüktörünün kapakları



5 Montaj

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016 47042/09 TR Tahrik mili

Oynak mafsallı tahrik milinin takılması
Oynak mafsallı tahrik milinin montajı, çoğunlukla motor tahriki ile dik açılı re-
düktör arasındaki dikey tahrik mili şeklinde gerçekleştirilir.

Teknik açıdan yatay bir uygulama da mümkündür. Buna karşın, yatay uygu-
lama şeklinde birlikte teslim edilen koruma plakasının uygun konumlandırıl-
masına ve oynak mafsalı üst redüktör kademesinde kullanmayı amaçla-
dığınızda 25 mm göbek iç çapına sahip bir oynak makara kullanmanız ge-
rektiğini dikkate alın.

Müsaade edilen eksenel ofsetler

Oynak mafsallı dikey ve yatay tahrik millerinde 20  değerinde eksenel ofsete
müsaade edilmektedir.

Resim 41: Oynak mafsallı dikey tahrik milinin müsaade edilen maksimum eksenel of-
seti

5.2
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Resim 42: Yatay tahrik milinin müsaade edilen maksimum eksenel ofseti

BİLGİ
 

Maddi hasarlar!
Oynak mafsalların usulüne uygun olmayan montajı, hasarlara veya hatalı
çalışmalara yol açabilir!
► Bükülen oynak mafsalın montaj sırasında körüğe zarar vermemesini

sağlayın.
► Yönlendirme açısının α 20°'den büyük olmamasını sağlayın.
► Yönlendirme açısının α, her iki oynak mafsalda aynı olmasını sağlayın.
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Resim 43: Yönlendirme açısı α
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Oynak mafsallı tahrik milinin takılması sırasında aşağıdaki gibi hareket edin:
1. Bağlantı pimini, bağlantı kovanlarını ve mil uçlarını gresle yağlayın, örn.

ISOFLEX TOPAS L32 ile.

Resim 44: Bağlantı piminin, bağlantı kovanlarının ve mil uçlarının gresle yağlanması
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2. Adaptör halkalarını döndürülebilir koruyucu borunun boynuna yerleştirin
. Döndürülebilir koruyucu borunun her iki parçasını iç içe geçirin  ve

gerekli açıyı ayarlamak için birbirlerine döndürün .

Resim 45: Adaptörün döndürülebilir koruyucu borulara yerleştirilmesi

3. Teslimat durumundaki oynak mafsallar, bağlantı pimiyle donatılmıştır
. Mil ucuna montaj için, aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekli-

dir: Hortum kelepçesini sökün . Körüğü yukarıya itin . Bağlantı pimi-
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ni sökün . Oynak mafsalı cihazın tahrik mili üzerinden itin . Bağlantı
pimini içeri itin . Körüğü bunun üzerine itin . Körüğü hortum kelep-
çesiyle sabitleyin .

Resim 46: Oynak mafsalların monte edilmesi

4. Ürünle birlikte teslim edilen daha kısa oynak mafsalı bağlantı pimleri ile
motor tahrikinin mil ucuna monte edin.

Resim 47: Oynak mafsalı motor tahrikinin mil ucuna takılması
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5. BİLGİ!  Daha uzun olan ikinci oynak mafsalı, şev dişlisindeki ve motor
tahrikindeki her iki oynak mafsalı bağlantı yerinin birbirine denk gelmesi-
ni sağlayacak şekilde şev dişlisine monte edin. Aksi takdirde hasarlar
veya hatalı çalışmalar meydana gelebilir.

Resim 48: İkinci oynak mafsalın dik açılı redüktöre takılması

6. Körüğü hortum kelepçesiyle sabitleyin.

Resim 49: Körüğün hortum kelepçesiyle sabitlenmesi
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7. Mafsalların boştaki mil uçlarını geçici olarak bir köşebent demiriyle bir-
leştirin ve bir hizada olacak şekilde düzeltin.

Resim 50: Mil uçlarının köşebent demiriyle birleştirilmesi
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8. Mil uçları arasındaki A ölçüsünü belirleyin. Dört köşe boruyu LR = A +
106 mm ölçüsüne kesin (LR = Dört köşe borunun uzunluğu). Dört köşe
borunun kesim yerlerindeki çapakları alın.

Resim 51: Dört köşe borunun kısaltılması
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9. Her iki teleskopik boruyu montaj işleminden önce A/2 + 120 mm ölçüsü-
ne (A = Her iki oynak mafsal ucu arasındaki ölçü) kısaltın ve çapaklarını
alın.

Resim 52: Teleskopik boruların kısaltılması
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10. Adaptör halkalarından bir tanesini motor tahrikinin yatak boynuna takın,
diğer adaptör halkasını da şev dişlisinin yatak boynuna takın.

Resim 53: Adaptörün takılması

11. Daha önce kısaltılan ve çapakları alınan dört köşe boruyu üst oynak
mafsal ucu üzerinden dayanma noktasına kadar itin.

Resim 54: Dört köşe borunun üst oynak mafsal ucu üzerinden itilmesi
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12. Yukarıya doğru uzun çıkıntılı üstteki esnek koruyucu boruyu, alttan dört
köşe borunun üzerine geçirin.

Resim 55: Esnek koruyucu borunun dört köşe boru üzerinden itilmesi
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13. İç boruyu, yarıklı tarafı aşağıya bakacak şekilde, dış borunun içine itin.
Hortum kelepçelerini takın.

Resim 56: Teleskopik boruların itilmesi
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14. Komple düzeneği yukarıya doğru itin ve bir işkence yardımıyla sabitle-
yin.

Resim 57: Komple düzeneğin işkence yardımıyla sabitlenmesi
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15. Aynı şekilde yukarıya doğru uzun çıkıntılı alt esnek koruyucu boruyu,
yukarıya doğru dört köşe borunun üzerine itin ve işkence yardımıyla sa-
bitleyin.

Resim 58: Alt esnek koruyucu borunun dört köşe boru üzerine itilmesi
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16. Dört köşe boruyu içeri döndürün ve tamamen aşağıya itin.

Resim 59: Dört köşe borunun içeri döndürülmesi
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17. Alt bağlantı kovanlarını sıkın. Mil ucu ve bağlantı parçası, bağlantı pim-
leri ile bağlantı kovanları arasında hiç bir eksenel boşluk kalmayacak şe-
kilde sıkıca bağlanmış olmalıdır.

Resim 60: Alt bağlantı kovanlarının sıkılması
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18. Üst bağlantı kovanlarını 3 mm'lik eksenel boşlukla monte edin.

Resim 61: Üst bağlantı kovanlarının monte edilmesi

19. Mil korumasının tek tek parçalarını yukarıdan başlayarak aşağıya doğru
monte edin. Döndürülebilir koruyucu borunun iki parçası arasındaki açı-
sal konumu ayarlayın ve mevcut hortum kelepçesiyle sabitleyin. Alt ve
üst koruyucu boruyu her iki ucundan birer hortum kelepçesiyle sabitle-
yin. Her iki teleskopik koruyucu boruyu bir hortum kelepçesiyle birbirine
sabitleyin.

Plastik adaptörler, döndürülebilir koruyucu borunun ilgili ucunda bulunmalı-
dır. Hortum kelepçelerini tam sıkmadan önce, teleskopik koruyucu boruyu
yalnızca adaptör genişliği kadar döndürülebilir üst ve alt koruyucu borunun
içerisine itin.
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Resim 62: Teleskopik koruyucu boruları ve esnek koruyucu boruları hortum kelepçe-
leriyle sabitleyin

İzolatörlü tahrik milinin takılması
Tahrik milinin izolasyon özelliği ile takılması için, dikey tahrik milinde izolatör-
lü bir versiyon mevcuttur.

 

5.3
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Müsaade edilen eksenel ofset

İzolatörlü dikey tahrik milinin, her 1000 mm'lik uzunluğu için 35 mm'lik bir of-
set ölçüsünü (2 karşılık gelir) aşmaması koşuluyla, düşük eksenel ofsete sa-
hip olmasına müsaade edilmektedir.

Resim 63: İzolatörlü dikey tahrik milinin müsaade edilen maksimum eksenel ofseti

İzolatörlü dikey tahrik milinin takılması

Dikey tahrik milini takmak için, aşağıdaki gibi hareket edin:

1.  DİKKAT!  Motor tahrikinde bulunan motor koruma şalterini Q1 kapa-
tın (pozisyon O). Aksi takdirde motor tahrikinin istem dışı çalışmaya baş-
layabilir ve yaralanmalar meydana gelebilir.

5.3.1
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2. Sürekli bir topraklamayı elde etmek için şev dişlisini transformatöre
ürünle birlikte teslim edilen temas diskleri ile çift taraflı olarak vidalayın.
Cıvatalar teslimat kapsamına dahil değildir.

Resim 64: Şev dişlisi
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3. Tahrik ünitesi ile dik açılı redüktörün mil ucu arasındaki A ölçüsünü belir-
leyin. Dört köşe boruyu, izolatörü dikkate alarak A–179 mm uzunluğuna
kısaltın.

Resim 65: Dört köşe borunun kısaltılması
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4. Dört köşe borunun kesim yerlerindeki çapakları alın.

Resim 66: Kesim yerlerindeki çapakların alınması

5. Çift bağlantı parçasını birlikte teslim edilen izolatör ve dört köşe boru ile
vidalayın. İzolatörü tahrik tarafına bakan yana monte edin.

Resim 67: Dört köşe boruyu ve izolatörü çift bağlantı parçası ile vidalayın.
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6. Birbirine gevşek vidalanmış bağlantı parçasını dayanıncaya kadar izola-
törün üzerine itin.

Resim 68: Bağlantı parçasının izolatörün üzerine itilmesi

7. Ürünle birlikte teslim edilen izolasyon halkasını motor tahrikinin yatak
boynuna takın.

Resim 69: İzolasyon halkası

8. Bağlantı pimini tahrikin mil ucuna yerleştirin. Bağlantı parçasını, bağlantı
pimini ve mil ucunu gresle yağlayın (örn. ISOFLEX TOPAS L32). Dört
köşe boruyu bağlantı parçası ile mil ucunun üzerine itin.

Resim 70: Dört köşe borunun bağlantı parçası ile mil ucunun üzerine itilmesi
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9. Dört köşe boruyu tahrikin üzerine sabitleyin.

Resim 71: Dört köşe borunun tahrikin üzerine sabitlenmesi

10. Dört köşe boruyu döndürün.

Resim 72: Dört köşe borunun döndürülmesi

11. Teleskopik koruyucu borunun monte edilmesi için, ihtiyaç olması duru-
munda iç boruyu yarıksız taraftan kısaltın. Her iki koruyucu borunun üst
üste binmesi için asgari ölçü 100 mm'dir.

Dış borunun içerisinde kolayca kayabilmesi için, iç boru deforme olmamış
ve çapakları alınmış olmalıdır.
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Resim 73: İç borunun çapaklarının alınması

A ölçüsü (= Tahrik ünitesi ile
dik açılı redüktörün mil ucu
arasındaki mesafe)

İç boru Dış boru

170 mm...190 mm 200 mm'ye kısaltın = 200 mm
191 mm...1130 mm A ölçüsü + 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. Dış boruyu iç boru üzerinden itin. Bu sırada iç borunun kesiksiz tarafı
üste bakmalıdır. Teleskopik koruyucu boruyu dört köşe borunun üzerine
itin. Ardından hortum kelepçelerini teleskopik koruyucu borunun üzerin-
den itin.

Resim 74: Teleskopik koruyucu borunun itilmesi
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13. Adaptör halkasını dik açılı redüktörün yatak boynu üzerinden yerleştirin
ve yukarıya doğru itin. Bağlantı pimini şev dişlisinin mil ucuna yerleştirin.
Dört köşe boruyu içeri döndürün.

Resim 75: Adaptör halkasının ve bağlantı piminin takılması
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14. Bağlantı kovanlarını, bağlantı pimlerini ve mil uçlarını gresle yağlayın
(örn. ISOFLEX TOPAS L32) ve bağlantı kovanlı dört köşe borusunu şev
dişlisine sabitleyin. Bağlantı pimi ile üst bağlantı parçası arasındaki 3
mm'lik tek taraflı eksenel boşluğu ayarlayın.

Resim 76: Bağlantı kovanlarının monte edilmesi
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15. Alt koruyucu boruyu (iç boru) bir hortum kelepçesiyle tahrik ünitesinin
yatak boynuna sabitleyin . Daha sonra üst koruyucu boruyu (dış boru)
adaptör üzerinden dik açılı redüktöre itin . Üst koruyucu boruyu üst
ucundan ve alt koruyucu boruya geçiş yerinden birer hortum kelepçesiy-
le sabitleyin .

Resim 77: Koruyucu borunun monte edilmesi

Oynak mafsallı ve izolatörlü tahrik milinin takılması
Tahrik milinin izolasyon özelliği ile takılması için, dikey tahrik milinin izolatörlü
ve oynak mafsallı bir versiyonu mevcuttur.

5.4
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Müsaade edilen eksenel ofset

Oynak mafsallı ve izolatörlü tahrik milinde 20  değerinde eksenel ofsete mü-
saade edilmektedir.

Resim 78: İzolatörlü ve oynak mafsallı dikey tahrik milinin müsaade edilen maksimum
eksenel ofseti

 

Yük altında kademe değiştirici ve motorlu tahrikin
ortalanması
Yük altında kademe değiştiriciyi ve motor tahrikini, motor tahrikinin ilgili MR
işletim kılavuzuna göre ortalayın.

5.5
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Ek

Konik dişli tertibatı CD 6400, ölçülü çizim (892916)
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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
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza")
105005 Moscow
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.,
47, Chongro, Chongro-gu,
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.
2549 North 9th Avenue
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
 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg

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

www.reinhausen.com
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