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1 Introdução

1 Introdução
Esta documentação técnica contém descrições detalhadas para montar,
conectar o produto de forma correta e segura, além de colocá-lo em
funcionamento e monitorá-lo.
Além disso, são apresentadas instruções de segurança e informações
gerais sobre o produto.
O público a quem esta documentação técnica se destina é exclusivamente o
pessoal técnico autorizado e treinado.

1.1 Validade
Esta documentação técnica é válida para o seguinte tipo de eixo de
transmissão:
▪ Eixo de transmissão com isolador protegido contra explosões

1.2 Fabricante
O fabricante do produto é:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 941 4090-0
E-Mail: sales@reinhausen.com
Se necessário, é possível receber mais informações sobre o produto e
novas edições desta documentação técnica através desse endereço.

1.3 Integridade
Esta documentação técnica é completa somente se estiver acompanhada
dos documentos complementares.
Os seguintes documentos são considerados documentos complementares:
▪ Folha suplementar (incluída no material fornecido)
▪ Desenhos cotados (incluídos no material fornecido)
Além disso, observe as leis, normas e diretrizes gerais em vigor, assim
como os regulamentos para prevenção de acidentes e proteção ambiental
do respectivo país de utilização.

1.4 Local de conservação
Mantenha esta documentação técnica, assim como outros documentos
complementares sempre em local acessível e sempre disponíveis para uso
futuro.
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1.5 Convenções de representação
1.5.1 Sistema de advertência
Nesta documentação técnica, os avisos de advertência estão representados
da forma descrita a seguir.
1.5.1.1 Aviso de advertência específico a determinadas seções
Os avisos de advertências específicos a determinadas seções dizem
respeito a capítulos ou seções inteiras, subseções ou vários parágrafos
dentro desta documentação técnica. Nesta documentação técnica, as notas
de advertência são estruturadas conforme o seguinte modelo:

ADVERTÊNCIA

Tipo do perigo!
Origem do perigo e consequências.
► Medida
► Medida

1.5.1.2 Advertência incorporada
Avisos de advertência integrados se referem a uma determinada parte
dentro de uma seção. Estes avisos de advertência são válidos para
unidades de informação menores que os avisos de advertência específicos
a seções. As notas de advertência integradas são estruturadas conforme o
seguinte modelo:
PERIGO! Instrução de procedimento para a prevenção de uma situação
perigosa.
1.5.1.3 Palavras de sinalização e pictogramas
São utilizadas as seguintes palavras de sinalização:
Palavra de
sinalização

Significado

PERIGO

Indica uma situação perigosa que causa a morte ou ferimentos
graves se não for evitada.

ADVERTÊNCI Indica uma situação perigosa que pode causar a morte ou
A
ferimentos graves se não for evitada.
ATENÇÃO

Indica uma situação perigosa que pode causar ferimentos se não
for evitada.

AVISO

Indica medidas para evitar danos materiais.

Tabela 1: Palavras de sinalização nas notas de advertência
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O alerta para os perigos é feito com pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertência de uma área de perigo

Advertência de uma tensão elétrica perigosa

Advertência de materiais inflamáveis

Advertência do perigo de queda

Advertência de perigo de esmagamento

Tabela 2: Pictogramas em notas de advertência

1.5.2 Sistema de informação
As informações têm como objetivo simplificar e melhorar o entendimento de
determinados processos. Nesta documentação técnica, as informações são
estruturadas segundo o seguinte modelo:
Informações importantes

1.5.3 Conceito de manuseio
Esta documentação técnica contém informações sobre procedimentos de
um só passo e de vários passos.
Informações sobre procedimentos de um só passo
As informações sobre procedimentos de um só passo de trabalho são
estruturadas de acordo com o seguinte modelo:
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Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
► Passo 1 de 1.
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).
Informações sobre procedimentos com mais de uma etapa
As informações sobre procedimentos que compreendem mais de uma etapa
de trabalho são estruturadas de acordo o seguinte modelo:
Objetivo do manuseio
ü Pré-condições (opcional).
1. Passo 1
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
2. Passo 2
ð Resultado do passo de manuseio (opcional).
ð Resultado do manuseio (opcional).
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2 Segurança
▪ Leia toda esta documentação técnica para conhecer bem o produto.
▪ Esta documentação técnica é parte integrante do produto.
▪ Leia e observe as informações de segurança deste capítulo.
▪ Leia e observe os avisos de advertência desta documentação técnica
para evitar perigos relacionados ao funcionamento.
▪ O produto foi fabricado com a tecnologia mais avançada disponível. No
entanto, a utilização indevida pode acarretar perigos para a vida e saúde
do usuário ou danos ao produto e a outros bens.

2.1 Utilização apropriada
O eixo de transmissão é a conexão mecânica entre o acionamento e o
cabeçote do comutador de derivação em carga/cabeçote do comutador de
derivação desenergizado.
A mudança da direção vertical para a horizontal é realizada pela caixa de
reenvio.
É necessário que, durante a montagem, o eixo de transmissão vertical seja
instalado entre o acionamento e a caixa de reenvio e que o eixo de
transmissão horizontal seja instalado entre a caixa de reenvio e o
comutador de derivação em carga ou comutador de derivação
desenergizado.
As seguintes utilizações são consideradas apropriadas:
▪ Utilize o produto exclusivamente conforme esta documentação técnica e
conforme as condições de entrega acordadas e dados técnicos
▪ Utilize os dispositivos e ferramentas especiais fornecidos exclusivamente
para o fim previsto e de acordo com as determinações desta
documentação técnica
▪ Utilize o produto exclusivamente para o transformador referente ao
pedido
▪ A norma válida para o produto e o ano de emissão encontram-se na
placa de características.
▪ O número de série do comutador de derivação em carga deve coincidir
com o dos respectivos acessórios (acionamento motorizado, eixo de
transmissão, caixa de reenvio, relé de proteção, etc.) se o comutador de
derivação em carga e os respectivos acessórios tiverem sido fornecidos
como um conjunto no mesmo pedido.

2.2 Informações básicas de segurança
Para evitar acidentes, falhas e avarias, bem como danos ao meio-ambiente,
o responsável pelo transporte, montagem, operação, conservação e
eliminação do produto ou de peças do produto deve observar o seguinte:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800276/04 PT

Eixo de transmissão-Ex

9

2 Segurança

Equipamento de proteção pessoal
O uso de roupas frouxas ou não adequadas aumenta o perigo de captura ou
enrolamento em partes rotativas e o perigo de que enganchem em partes
salientes. Com isso, há perigo para a vida ou integridade física.
▪ Para executar essa atividade, é preciso utilizar o equipamento de
proteção pessoal como um capacete, sapatos de proteção, etc.
▪ Nunca usar equipamento de proteção pessoal danificado.
▪ Nunca usar anéis, correntes nem adornos semelhantes.
▪ No caso de cabelos compridos, usar touca.
Área de trabalho
Desordem e áreas de trabalho mal iluminadas podem provocar acidentes.
▪ Manter a área de trabalho limpa e organizada.
▪ Garantir a boa iluminação da área de trabalho.
▪ Cumprir a legislação nacional aplicável para a prevenção de acidente.
Secar o transformador
A secagem do eixo de transmissão junto com a secagem da parte ativa do
transformador causa danos e problemas de funcionamento no eixo de
transmissão.
▪ Nunca secar o eixo de transmissão.
Trabalhos na operação
O produto só pode ser operado se estiver em perfeitas condições de
funcionamento. Caso contrário, há perigo para a vida e a integridade física.
▪ Verificar os dispositivos de segurança regularmente quanto ao seu
funcionamento correto.
▪ Realizar os trabalhos de inspeção e de manutenção e respeitar os
intervalos de manutenção descritos nesta documentação técnica.
Sinalizações de segurança
As placas informativas de advertência e as placas informativas de
segurança são sinalizações de segurança no produto. Elas constituem parte
integrante importante do conceito de segurança.
▪ Observar todas as sinalizações de segurança no produto.
▪ Manter todas as sinalizações de segurança no produto completas e
legíveis.
▪ Renovar as sinalizações de segurança danificadas ou inexistentes.
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Condições ambientais
Para garantir um funcionamento confiável e seguro, o produto deverá ser
operado somente sob as condições ambientais indicadas nos dados
técnicos.
▪ Observar as condições de operação indicadas e as exigências relativas
ao local de montagem.
Aditivos e materiais operacionais
Aditivos e materiais operacionais não permitidos pelo fabricante podem
causar ferimentos pessoais, danos materiais assim como falhas de
funcionamento no produto.
▪ São permitidas exclusivamente mangueiras, tubulações e bombas
condutoras que estejam aterradas e sejam aprovadas para o uso com
fluidos inflamáveis.
▪ Utilizar exclusivamente lubrificantes e aditivos aprovados pelo fabricante.
▪ Entrar em contato com o fabricante.
Modificações e adaptações
Modificações ao produto não permitidas ou não apropriadas poderão causar
danos pessoais, danos materiais e falhas no funcionamento.
▪ Alterar o produto somente após consultar a Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.
Peças de reposição
Peças de reposição não aprovadas pela Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH podem causar danos pessoais, danos materiais ao produto, assim
como falhas no funcionamento.
▪ Utilizar exclusivamente as peças sobressalentes aprovadas pela
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Entrar em contato com a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Normas e regulamentos
A seguir descrevem-se as normas e os regulamentos que se aplicam ao
produto com proteção contra explosões.
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2.3.1 Área de utilização do eixo de transmissão
O eixo de transmissão é certificado para Ex II 2G IIC T4. As áreas de
utilização a que a certificação se refere constam da sinopse apresentada
abaixo.
1
Eixo de
transmissão

2

3

II

2G

4

5

6

7

IIC

T4

8

Tabela 3: Exemplo para a área de utilização

Dígito

Significado

1

Símbolo de proteção contra explosão

2

Grupo de aparelhos

3

Categoria de aparelho

4

Ex: Símbolo de equipamento protegido contra explosão

5

Tipo de proteção contra ignição

6

Grupo de explosão

7

Classe de temperatura

8

Nível de proteção de equipamento EPL (Equipment Protection
Level)

Grupos de aparelhos (dígito 2)
I

aplica-se a aparelhos destinados à utilização em exploração
subterrânea de mineração, assim como instalações na superfície
que podem oferecer risco em virtude de gás metano e/ou pós
inflamáveis.

II

aplica-se a aparelhos destinados à utilização nas demais áreas
que podem oferecer risco em virtude de uma atmosfera
potencialmente explosiva.

Tabela 4: Grupos de aparelhos
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Categoria de aparelho/Classificação de zonas (dígito 3)
Designação
no caso de
gases

Designação Definição
no caso de
pós

1G

1D

(0)

(20)

2G

2D

(1)

(21)

3G

3D

(2)

(22)

Os aparelhos desta categoria são destinados à
utilização em áreas em que existe uma atmosfera
potencialmente explosiva permanente, de longa
duração ou frequente causada por uma mistura de
ar e gases, vapores ou névoas ou de misturas de
pós e gases.
Os aparelhos desta categoria são destinados à
utilização em áreas em que é provável existir uma
atmosfera potencialmente explosiva ocasional
causada por uma mistura de ar e gases, vapores
ou névoas ou de misturas de pós e gases.
Os aparelhos desta categoria são destinados à
utilização em áreas em que é improvável existir
uma atmosfera potencialmente explosiva ocasional
causada por gases, vapores, névoas ou pó em
suspensão, mas, caso isso ocorra, há grande
probabilidade de ser apenas raramente e durante
um período muito breve.

Tabela 5: Categoria de aparelho/Classificação de zonas

Tipos de proteção contra ignição (dígito 5)
d

Encapsulamento resistente à pressão

e

Segurança aumentada

i

Segurança intrínseca (ia, ib)

m

Encapsulamento de revestimento

o

Encapsulamento de óleo

p

Encapsulamento de sobrepressão

q

Encapsulamento de areia

n

Tipo de proteção contra ignição

Tabela 6: Tipos de proteção contra ignição
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Grupo de explosão (dígito 6)
EN/IEC

Gases, vapores (exemplos)

Energia de ignição
mínima (mJ)

IIA

Amoníaco

-

IIA

Acetona, etano, éter, gasolina, benzol,
diesel, petróleo, ácido acético, óleo
para aquecimento, hexano, metano,
propano

0,18

IIB

Etileno, isopreno, gás de rua

0,06

IIC

Hidrogênio, acetileno, dissulfeto de
carbono

0,02

Tabela 7: Grupos de explosão

Classes de temperatura (dígito 7)
Classe de
temperatura

Temperatura máxima de superfície
do equipamento

Temperatura de ignição
das substâncias
inflamáveis

T1

450 °C

> 450 °C

T2

300 °C

> 300 °C < 450 °C

T3

200 °C

> 200 °C < 300 °C

T4

135 °C

> 135 °C < 200 °C

T5

100 °C

> 100 °C < 135 °C

T6

85 °C

> 85 °C < 100 °C

Tabela 8: Classes de temperatura

Nível de proteção de aparelho EPL (dígito 8)
O nível de proteção do aparelho EPL (Equipment Protection Level) indica o
nível de proteção que é determinado para um aparelho em que se baseia a
probabilidade de uma ignição e são consideradas as diferenças entre
atmosferas de gás potencialmente explosivas, atmosferas de pó
potencialmente explosivas e atmosferas potencialmente explosivas em
escavações subterrâneas propensas à formação de grisu.

2.4 Medidas para a conformidade com as exigências de
proteção Ex
Para que sejam respeitadas as exigências de proteção contra explosões,
tanto o fabricante quanto o fabricante/operador do transformador devem
tomar determinadas medidas.
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2.4.1 Medidas a cargo do fabricante
Eixo de transmissão protegido contra explosões
A articulação de hastes protegida contra explosões é fornecida com
isolador.

2.4.2 Medidas que devem ser tomadas pelo fabricante/operador do
transformador
Isolador
No caso do eixo de transmissão vertical, é necessário montar o isolador no
lado voltado para a caixa de reenvio.
No caso do eixo de transmissão horizontal, é necessário montar o isolador
no lado voltado para o acionamento.
Aterramento das coberturas dos eixos de transmissão e caixa de
reenvio
Os seguintes componentes devem ser aterrados separadamente:
▪ Tubo de proteção telescópico do eixo de transmissão vertical
▪ Chapa de proteção do eixo de transmissão horizontal
▪ Caixa de reenvio

2.5 Qualificação do pessoal
A pessoa responsável pela instalação, colocação em funcionamento,
operação, manutenção e inspeção deve verificar se o pessoal tem
qualificação suficiente.
Eletricista qualificado
O eletricista qualificado tem conhecimentos e experiência devido à sua
formação específica, bem como conhecimento das respectivas normas e
disposições. Além disso, o eletricista qualificado tem as seguintes aptidões:
▪ O eletricista qualificado detecta por conta própria os possíveis perigos e é
capaz de evitá-los.
▪ O eletricista qualificado é capaz de realizar trabalhos na instalação
elétrica.
▪ O eletricista qualificado tem formação especializada no campo de
trabalho em que atua.
▪ O eletricista qualificado deve respeitar as disposições da legislação
vigente para a prevenção de acidentes.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Pessoas treinadas em eletrotécnica
Uma pessoa treinada em eletrotécnica recebe de um eletricista qualificado
informações e instruções sobre as suas tarefas e os perigos de um
comportamento indevido, bem como sobre dispositivos de proteção e
medidas de proteção. A pessoa treinada em eletrotécnica trabalha
exclusivamente sob a direção e supervisão de um eletricista qualificado.
Operador
O operador usa e opera o produto em conformidade com este documento
técnico. Ele é informado e treinado pelo operador sobre tarefas especiais e
os perigos potenciais resultantes de um comportamento indevido.
Assistência técnica
Recomendamos com ênfase que as manutenções, reparos e
reequipamentos sejam executados pelo nosso serviço técnico. Desse modo
fica garantida a execução profissional de todos os trabalhos. Se um trabalho
de manutenção não for realizado pela nossa assistência técnica, é preciso
que o pessoal encarregado tenha sido instruído e autorizado pela
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Pessoal autorizado
O pessoal autorizado da Maschinenfabrik Reinhausen GmbH é treinado e
formado para manutenções especiais.

2.6 Equipamento de proteção pessoal
É obrigatório o uso de equipamentos de proteção pessoal ao trabalhar para
minimizar os riscos à saúde.
▪ Durante o trabalho sempre devem ser utilizados os equipamentos de
proteção específicos para cada atividade.
▪ Nunca usar equipamento de proteção danificado.
▪ Na área de trabalho, devem ser seguidas as informações disponíveis
relativas a equipamentos de proteção.
Roupa de proteção de
trabalho

Roupa de trabalho justa ao corpo com resistência
mínima a rasgos, com mangas justas e sem partes
suspensas. A roupa de trabalho destina-se
principalmente a evitar que o trabalhador seja agarrado
por peças móveis.

Calçados de segurança Para proteção contra peças pesadas que possam cair e
contra escorregões em pisos escorregadios.
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Óculos de proteção

Para proteger os olhos de partículas lançadas ao ar e
jatos de líquidos.

Protetor facial

Para proteção do rosto de partículas lançadas ao ar e
jatos de líquidos ou outras substâncias perigosas.
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Capacete de proteção

Para proteção contra peças e materiais que possam
cair ou partículas lançadas ao ar.

Proteção auricular

Para proteção contra danos ao ouvido.

Luvas de proteção

Para a proteção contra perigos mecânicos, térmicos e
elétricos.

Tabela 9: Equipamento de proteção pessoal

2.7 Secar o transformador
2.7.1 Secar o transformador no forno
No caso de secagem do transformador no forno, observe o seguinte aviso.

AVISO

Danos ao eixo de transmissão, comutador de derivação em
carga e ao transformador!
Se for seco no forno, o eixo de transmissão poderá sofrer danos,
prejudicando assim o seu funcionamento correto.
► Não secar o eixo de transmissão no forno.

2.7.2 Secar o transformador no respectivo tanque
Secando a parte ativa no tanque do transformador, o eixo de transmissão
poderá permanecer montado no transformador.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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3 Descrição do produto
3.1 Descrição do funcionamento
O eixo de transmissão é a conexão mecânica entre o acionamento e o
cabeçote do comutador de derivação em carga.
A mudança da direção vertical para a horizontal é realizada pela caixa de
reenvio.
Portanto, é necessário que, durante a montagem, o eixo de transmissão
vertical seja instalado entre o acionamento e a caixa de reenvio e que o eixo
de transmissão horizontal seja instalado entre a caixa de reenvio e o
comutador de derivação em carga ou comutador de derivação
desenergizado.
O eixo de transmissão protegido contra explosões é um tubo quadrado com
isolador e é acoplado nas duas extremidades através de duas luvas de
acoplamento e um pino de acoplamento ao munhão de eixo propulsor ou
receptor do aparelho que deve ser conectado.

Figura 1: Eixo de transmissão com isolador protegido contra explosões
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3.2 Material fornecido
O produto é embalado com proteção contra umidade e fornecido da
seguinte maneira:
▪ Eixo de transmissão com isolador protegido contra explosões
▪ Caixa de reenvio
▪ Instruções de serviço
▪ Folhas suplementares
▪ Desenho cotado
Note o seguinte:
▪ Verificar se todos os componentes foram fornecidos de acordo com os
documentos de expedição
▪ Armazenar as peças em local seco até a montagem
▪ Deixar o produto embalado hermeticamente no envoltório protetor e
retirá-lo da embalagem somente no momento da montagem
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3.3 Estrutura/modelo
Esta seção contém uma descrição do eixo de transmissão protegido contra
explosões.

Figura 2: Componentes do eixo de transmissão protegido contra explosão

1 Caixa de reenvio

2 Braçadeira

3 Parafusos

4 Tubo de proteção telescópico

5 Luva de acoplamento

6 Isolador

7 Luva dupla de acoplamento

8 Tubo quadrado

9 Pino

10 Anel adaptador

11 Chapa de proteção

20

Eixo de transmissão-Ex

1800276/04 PT

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Configuração

V 1 min

Transmissão
intermediária

Meio da manivela – meio da caixa
de reenvio (deslocamento axial
máximo permitido 2°)

706 mm

Se o valor máximo de
2472 mm for ultrapassado,
será necessário utilizar
uma transmissão
intermediária.
V 1 ≤ 2472 mm (sem
transmissão intermediária)
V 1 > 2472 mm (com
transmissão intermediária)
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3.4 Placa de identificação
A placa de identificação está situada no tubo de proteção telescópico.

Figura 3: Posição da placa de identificação
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4 Embalagem, transporte e armazenagem
4.1 Embalagem
Se assim for exigido, o produto pode ser fornecido em parte com uma
embalagem impermeável e, além disso, parcialmente no estado seco.
Uma embalagem impermeável envolve o produto por todos os lados com
uma folha plástica.
Além disso, os produtos secos são identificados por uma plaqueta de aviso
amarela afixada na embalagem impermeável. Também é possível fornecer
no estado seco dentro do recipiente para transporte.
As instruções correspondentes que se encontram nas próximas seções
devem ser aplicadas criteriosamente.

4.1.1 Adequação

AVISO

Danos causados por empilhamento incorreto das caixas!
O empilhamento incorreto das caixas pode ocasionar danos ao material
embalado.
► A identificação externa da embalagem permite saber se, por exemplo, o
comutador de derivação em carga ou o seletor estão embalados na
posição vertical. Nunca empilhe essas caixas.
► O princípio básico é: não empilhe caixas a partir de uma altura de 1,5 m.
► Em outros casos aplica-se o seguinte: empilhe no máximo duas caixas
de tamanho igual.
A embalagem é adequada para meios de transporte que estejam em
perfeitas condições de conservação e funcionamento e de acordo com as
leis e regulamentos de transporte locais.
O material embalado é acondicionado em uma caixa estável. Essa caixa
garante que o material embalado permaneça estabilizado na posição de
transporte prevista para evitar mudanças de posição inadmissíveis e que
alguma de suas peças toque a área de carga do meio de transporte ou o
piso após o descarregamento.
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4.1.2 Marcações
A embalagem contém instruções para o transporte seguro e a
armazenagem adequada. Para o envio de produtos não perigosos, aplicamse os seguintes símbolos. Estes símbolos devem ser sempre observados.

Proteger contra Este lado para
a umidade
cima

Frágil

Suspender por
aqui

Centro de
gravidade

Tabela 10: Símbolos válidos para o envio

4.2 Transporte, recebimento e tratamento de envios
ADVERTÊNCIA

Perigo de morte e de ferimentos graves!
Perigo causado por cargas que possam tombar ou cair!
► Somente pessoal encarregado e instruído pode selecionar o material do
anteparo e os anteparos da carga.
► Não permanecer sob cargas suspensas.
► Empregar meios de transporte e dispositivos de içamento com
capacidade de carga > 500 kg.

AVISO

Danos ao produto embalado!
Danos causados por cargas que possam tombar ou cair!
► Somente pessoal encarregado e instruído pode selecionar o material do
anteparo e os anteparos da carga.
► Empregar meios de transporte e dispositivos de içamento com
capacidade de carga > 500 kg.
Além das vibrações, geralmente também ocorrem impactos durante o
transporte. Para afastar a possibilidade de danos, deve-se evitar que o
aparelho sofra quedas, tombamentos, choques ou seja virado de borco.
Caso uma caixa tombe, caia de certa altura (p. ex. por rompimento do
anteparo) ou caia livremente, geralmente ocorrem danos
independentemente do seu peso.
Antes da aceitação (confirmação de recebimento), o destinatário deve
verificar cada entrega quanto a:
▪ integridade do material de acordo com a nota de expedição
▪ danos exteriores de qualquer tipo
As verificações devem ser efetuadas depois do descarregamento, quando é
possível ter acesso à caixa ou à embalagem de transporte por todos os
seus lados.
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Danos visíveis Se, no recebimento do envio, forem constatados danos externos causados
pelo transporte, proceda da seguinte forma:
▪ Descreva imediatamente nos documentos de expedição os danos
causados pelo transporte constatados e exija a assinatura do responsável
pela entrega.
▪ No caso de danos graves, perda total e altos custos de reparação, entre
em contato imediatamente com o setor de vendas da Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH e com a seguradora responsável.
▪ Após a constatação do dano, não altere o seu estado e mantenha o
material de embalagem até que tenha sido decidida a realização uma
vistoria por parte da empresa de transporte ou da seguradora.
▪ Registre no local o dano com as empresas de transporte responsáveis.
Isso é indispensável para um pedido de indenização!
▪ Se possível, fotografe os danos na embalagem e no produto. Isso
também se aplica a danos por corrosão no material de embalagem pela
infiltração de umidade (chuva, neve, água de condensação).
▪ Indique o nome das peças danificadas.
Danos ocultos No caso de danos que só são descobertos após a retirada da embalagem
(danos ocultos), proceda da seguinte forma:
▪ Entre em contato com o possível causador do dano o mais rápido
possível por telefone e por escrito, comunicando-lhe da sua
responsabilidade e prepare uma descrição dos danos.
▪ Para isso, observe os prazos válidos no respectivo país. Informe-se sobre
isso com a antecedência necessária.
No caso dos danos ocultos, é difícil responsabilizar a empresa de
transportes (ou outros causadores do dano). Em termos atuariais, uma
solicitação de indenização dessa natureza somente tem chances de
sucesso se isso estiver expressamente determinado no contrato de seguro.

4.3 Armazenagem de material enviado
O produto embalado pode ser armazenado ao ar livre desde que seja
observado que está descrito abaixo.
Na seleção e preparação do local de armazenamento, é obrigatório:
▪ Proteger o material armazenado contra umidade (alagamentos, água de
degelo de neve e gelo), sujeira, animais nocivos como ratazanas, ratos,
cupins, etc. e contra o acesso não autorizado.
▪ Apoiar as caixas sobre caibros e ripas para protegê-las contra a umidade
do piso e proporcionar melhor ventilação.
▪ Garantir que a base de sustentação tenha capacidade de carga
suficiente.
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▪ Manter as vias de acesso livres.
▪ Verificar o material armazenado em intervalos regulares, especialmente
após tempestades, chuvas fortes, nevascas, etc. e tomar as providências
adequadas.

4.4 Desembalar os envios e verificar se existem danos
▪ Transportar a caixa, se possível ainda embalada, até o local onde o
produto será instalado.
▪ Durante a desembalagem, verificar o estado do produto.
▪ Verificar se estão presentes todos os acessórios de acordo com a nota de
expedição.
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5 Montagem
Este capítulo descreve a montagem e conexão do eixo de transmissão
protegido contra explosões.

5.1 Montar o eixo de transmissão
Durante a montagem, observe o seguinte:

AVISO

Danos ao acionamento e ao comutador de derivação em carga
ou comutador de derivação desenergizado!
Podem ocorrer falhas na operação do acionamento e do comutador de
derivação em carga ou do comutador de derivação desenergizado.
► Os munhões de eixo que devem ser conectados devem estar
perfeitamente alinhados.
Deslocamentos nos eixos permitidos
São permitidos pequenos deslocamentos nos eixos desde que esses não
ultrapassem 35 mm para cada 1000 mm de comprimento do tubo quadrado
(corresponde a 2°).

Figura 4: Deslocamento máximo permitido do eixo de transmissão vertical
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Figura 5: Deslocamento máximo permitido do eixo de transmissão horizontal

Resistência à corrosão dos componentes
Os tubos quadrados, suportes de conexão, pinos de acoplamento,
parafusos e arruelas de pressão são resistentes à corrosão. Portanto,
recomendamos não pintar estas peças com a tinta da pintura exterior do
tanque do transformador.
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Corte dos tubos quadrados, dos tubos de proteção telescópicos e da
chapa de proteção
Os tubos quadrados, os tubos de proteção telescópicos e a chapa de
proteção são fornecidos em tamanho maior que o necessário
(comprimentos graduados). Durante a montagem no transformador, é
necessário cortar essas peças na medida certa. Em raros casos é
necessário cortar também o tubo interno do tubo de proteção telescópico. O
comprimento máximo total de acionamento – última coluna = 15 m.
Comprimentos graduados

TAPMOTION® ED-Ex

400

•

600

•

900

•

1300

•

1700

•

Tabela 11: Comprimentos graduados dos tubos quadrados para acionamento motorizado com
proteção contra explosões TAPMOTION® ED-Ex

5.1.1 Montar o eixo de transmissão vertical com isolador
Para instalar o eixo de transmissão vertical, faça o seguinte:
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

ATENÇÃO! Desligar o disjuntor do motor Q1 no acionamento
motorizado (posição O). Caso contrário, isso pode provocar a
movimentação inesperada do acionamento motorizado, podendo
provocar ferimentos.
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2. Parafusar a caixa de reenvio para fixação ao transformador com os
discos de contato parafusados dos dois lados para garantir um
aterramento durável. Os parafusos não estão incluídos no material
fornecido.

Figura 6: Caixa de reenvio
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3. Determinar a distância A entre o munhão de eixo do acionamento e da
caixa de reenvio. Encurtar o tubo quadrado em função do isolador para o
comprimento A–179 mm.

Figura 7: Encurtamento do tubo quadrado
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4. Rebarbar as superfícies cortadas do tubo quadrado.

Figura 8: Rebarbar as superfícies cortadas

5. Parafusar a luva dupla de acoplamento dupla com o isolador fornecido e
tubo quadrado. Montar o isolador no lado voltado para o acionamento.

Figura 9: Parafusar o tubo quadrado com a peça de acoplamento dupla
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6. Deslizar a peça de acoplamento dupla parafusada até o batente no
isolador.

Figura 10: Deslizar a peça de acoplamento para o isolador

7. Inserir o pino de acoplamento no munhão de eixo do acionamento.
Lubrificar a peça de acoplamento, os pinos de acoplamento e o munhão
(p. ex., com ISOFLEX TOPAS L32). Deslizar o tubo quadrado com a peça
de acoplamento para o munhão.

Figura 11: Deslizar o tubo quadrado com a peça de acoplamento para o munhão
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8. Prender o tubo quadrado ao acionamento.

Figura 12: Prender o tubo quadrado ao acionamento

9. Mover o tubo quadrado para fora.

Figura 13: Mover o tubo quadrado para fora

10. Para a montagem do tubo de proteção telescópico, encurtar o tubo
interno no lado sem ranhura, se necessário. A medida mínima para
sobreposição dos dois tubos de proteção é de 100 mm.
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O tubo interno não pode estar deformado e deve estar rebarbado para que
deslize com facilidade pelo tubo externo.

Figura 14: Rebarbar o tubo interno

Distância A (= distância entre o
Tubo interno
munhão de eixo do acionamento e
da caixa de reenvio)

Tubo externo

170 mm...190 mm

Encurtar para 200 mm

= 200 mm

191 mm...1130 mm

Medida 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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11. Para o aterramento separado, fazer um furo com diâmetro de 11 mm no
tubo interno, com distância de 110 mm (a partir do lado fendido).

Figura 15: Fazer o furo de aterramento no tubo de proteção telescópico
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12. Deslizar o tubo externo sobre o tubo interno. O lado sem ranhura do
tubo interno deve estar voltado para cima. Deslizar o tubo de proteção
telescópico para o tubo quadrado. Em seguida, deslizar as braçadeiras
sobre o tubo de proteção telescópico.

Figura 16: Empurrar o tubo de proteção telescópico
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13. Colocar o anel adaptador sobre o colo de mancal da caixa de reenvio e
deslizar para cima. Inserir o pino de acoplamento no munhão da caixa
de reenvio. Mover o tubo quadrado para dentro.

Figura 17: Colocar o anel adaptador e o pino de acoplamento
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14. Lubrificar as luvas de acoplamento, pinos de acoplamento e munhão
(p. ex., com ISOFLEX TOPAS L32) e prender o tubo quadrado à caixa
de reenvio com as luvas de acoplamento. Deixar uma folga axial de
3 mm entre o pino de acoplamento e a peça de acoplamento superior.

Figura 18: Montar as luvas de acoplamento
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15. Criar uma ligação entre o tubo de proteção inferior (tubo interno) e a
terra de serviço com um fio-terra, o parafuso fornecido e arruelas de
contato. Por causa do perigo de colisão com a cabeça do parafuso,
instalar o parafuso de fixação do fio-terra pelo lado de dentro.

Figura 19: Parafusar o fio-terra ao tubo de proteção telescópico
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16. Prender o tubo de proteção (tubo interno) com uma braçadeira ao colo
de mancal do acionamento . Em seguida, deslizar o tubo de proteção
superior (tubo externo) sobre o adaptador na caixa de reenvio .
Prender o tubo de proteção superior à extremidade superior com a
segunda braçadeira .

Figura 20: Montar o tubo de proteção
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17. Nos dois tubos, fazer dois furos com diâmetro de 4,5 mm
aproximadamente no meio e com deslocamento de 180°. Em seguida,
parafusar os dois parafusos de folha metálica fornecidos e fixar um tubo
de proteção no outro para criar uma ligação galvânica.

Figura 21: Parafusar os parafusos de folha metálica

5.1.2 Montar o eixo de transmissão horizontal com isolador
Ajustar a caixa de engrenagem superior no cabeçote do comutador de
derivação em carga
Para a montagem correta do eixo de transmissão horizontal é necessário,
em alguns casos, alinhar primeiro a caixa de engrenagem superior de modo
que o eixo de transmissão horizontal fique nivelado com o munhão da caixa
de engrenagem superior.
Para isso, faça o seguinte:
1. AVISO! Danos ao comutador de derivação em carga por alinhamento da
caixa de engrenagem quando o compartimento de óleo não está
completamente preenchido. Verificar se o compartimento de óleo está
totalmente cheio de fluido isolante.
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2. Afrouxar os parafusos e girar os segmentos do anel de aperto para o
lado.

Figura 22: Segmentos do anel de aperto

3. AVISO! Alinhar a caixa de engrenagem de modo que o eixo de
transmissão horizontal fique nivelado com eixo de transmissão da caixa
de engrenagem. Durante o alinhamento da caixa de engrenagem, girar o
eixo de transmissão da caixa de engrenagem de modo que ele mantenha
a sua posição original. Caso contrário, durante a colocação em
funcionamento podem ocorrer danos ao comutador de derivação
desenergizado e ao transformador.

Figura 23: Ajustar a caixa de engrenagem
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4. Girar de volta os segmentos do anel de aperto no sentido da caixa de
engrenagem e apertar os parafusos. Verificar se a arruela de pressão se
encontra entre a cabeça do parafuso e o segmento do anel de aperto e
que os segmentos do anel de aperto estão firmes junto à carcaça da
caixa de engrenagem

Figura 24: Prender os segmentos do anel de aperto

Montar o eixo de transmissão horizontal
Para montar o eixo de transmissão horizontal, faça o seguinte:
1. Determinar a distância A entre o munhão de eixo da caixa de
engrenagem superior e a caixa de reenvio e encurtar o tubo quadrado
para o comprimento A–179 mm, levando em consideração o isolador.

Figura 25: Encurtar o tubo quadrado
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2. Medir a distância B entre a caixa de engrenagem superior e a caixa de
reenvio. Cortar a chapa de proteção na medida B-2 mm e rebarbar as
superfícies cortadas.

Figura 26: Encurtar e rebarbar a chapa de proteção

3. Para o aterramento separado, fazer um furo com diâmetro de 11 mm na
capa de proteção, com distância de 110 mm da caixa de reenvio.
Proteger a chapa de proteção contra corrosão com uma demão de tinta.

Figura 27: Fazer furo de aterramento na chapa de proteção
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4. Parafusar a luva dupla de acoplamento dupla com o isolador fornecido e
tubo quadrado. Montar o isolador no lado voltado para a caixa de reenvio.

Figura 28: Parafusar o tubo quadrado com a peça de acoplamento dupla

5. Deslizar a peça de acoplamento dupla parafusada até o batente no
isolador.

Figura 29: Peças de acoplamento
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6. Lubrificar o pino de acoplamento, peça de acoplamento e munhão da
caixa de reenvio (p. ex., com ISOFLEX TOPAS L32) e inserir o pino de
acoplamento no munhão. Inserir as braçadeiras no tubo quadrado e
deslizar o tubo quadrado com a peça de acoplamento para o munhão.

Figura 30: Deslizar o tubo quadrado com a peça de acoplamento para o munhão

7. Prender o tubo quadrado à caixa de reenvio.

Figura 31: Prender o tubo quadrado à caixa de reenvio
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8. Lubrificar o pino de acoplamento, luvas de acoplamento e munhão da
caixa de engrenagem superior (p. ex., com ISOFLEX TOPAS L32) e
inserir o pino de acoplamento no munhão. Prender o tubo quadrado com
luvas de acoplamento à caixa de engrenagem superior. Deixar uma folga
axial de 3 mm entre o pino de acoplamento e a peça de acoplamento
superior.

Figura 32: Prender o tubo quadrado à caixa de engrenagem superior
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9. Em seguida, inserir a chapa de proteção encurtada nos bocais de caixa
existentes no cabeçote do comutador de derivação em carga e na caixa
de reenvio. Prender, a cada extremidade, uma chapa de proteção com
uma braçadeira.

Figura 33: Montar a chapa de proteção
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10. Criar uma ligação entre a chapa de proteção e a terra de serviço com
um fio-terra, o parafuso fornecido e arruelas de contato. Por causa do
perigo de colisão com a cabeça do parafuso, instalar o parafuso de
fixação do fio-terra pelo lado de dentro.

Figura 34: Parafusar o fio-terra da chapa de proteção

5.1.3 Centralizar o comutador de derivação em carga e o acionamento
motorizado
► Centralizar o comutador de derivação em carga e o acionamento
motorizado de acordo com as respectivas instruções de serviço do
acionamento motorizado da MR.
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6 Colocação em funcionamento
Depois de montar o eixo de transmissão protegido contra explosões e
centralizar o comutador de derivação em carga com o acionamento
motorizado TAPMOTION® ED-Ex protegido contra explosões, a colocação
em funcionamento do transformador pode ser iniciada.
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7 Manutenção
PERIGO

Choque elétrico!
Um transformador sob tensão pode causar a morte ou ferimentos graves.
► Desligar o transformador nos lados de tensão alta e baixa.
► Proteger o transformador contra religamento.
► Verificar se não há tensão.
► Ligar à terra e em curto circuito todos os terminais do transformador
(cabos de ligação à terra, secionadores de terra).
► Cobrir ou tornar inacessíveis partes vizinhas que estejam sob tensão.

PERIGO

Choque elétrico!
Durante trabalhos realizados no comutador de derivação em carga, se
houver componentes desse comutador sob tensão, isso poderá causar a
morte ou ferimentos graves.
► Desligar da tensão todos os circuitos de corrente auxiliar como, por
exemplo, dispositivo de monitoramento de comutações, válvula de alívio
de pressão, pressostato.
► Certificar-se de que não há tensão.

ADVERTÊNCIA

Perigo de explosão!
Gases explosivos acumulados no compartimento de óleo do comutador de
derivação em carga, transformador, tubulação, conservador de óleo e na
abertura do desumidificador de ar podem crepitar ou explodir, causando
assim a morte ou ferimentos graves.
► Nas proximidades diretas do transformador não poderá haver fontes de
ignição com chamas abertas, superfícies aquecidas ou centelhas (por
exemplo, por carga estática).
► Não operar nenhum aparelho elétrico (por exemplo, formação de
centelhas por parafusadeiras de impacto).
► São permitidas exclusivamente mangueiras, tubulações e bombas
condutoras que estejam aterradas e sejam aprovadas para o uso com
fluidos inflamáveis.

AVISO

Danos ao acionamento motorizado!
Danos ao acionamento motorizado por água de condensação na caixa de
proteção do acionamento motorizado!
► Sempre feche hermeticamente a caixa de proteção do acionamento
motorizado.
► No caso interrupções do funcionamento de mais de 2 semanas, acoplar
o aquecimento anticondensação no acionamento motorizado e colocá-lo
em funcionamento. Se isso não for possível, como, por exemplo, durante
o transporte, colocar quantidade suficiente de agente secador na caixa
de proteção.
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7.1 Inspeção
O monitoramento do comutador de derivação em carga e do acionamento
motorizado limita-se a controles visuais ocasionais do cabeçote do
comutador de derivação em carga, do relé de proteção e do acionamento
motorizado. Por uma questão de praticidade, essas inspeções podem ser
realizadas junto com as inspeções de controle habituais no transformador.
Verifique o seguinte:
Intervalo

Medida

anualmente

Verificar se os pontos de lubrificação do
eixo de transmissão têm lubrificação
suficiente. Os pontos de lubrificação
encontram-se na descrição dos passos
de montagem (ver a página [►Parágrafo
5.1, Página 27]).

anualmente

Verificar a caixa de engrenagem
superior e a caixa de reenvio quanto a
vedação e danos.

anualmente

Verificar a vedação da porta, prensacabos e ventilação da caixa de proteção
do acionamento motorizado.

anualmente

Verificar o revestimento de todas as
peças pintadas do eixo de transmissão.

Tabela 12: Plano de inspeção
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8 Apêndice
8.1 Caixa de reenvio CD 6400, desenho dimensional (892916)
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