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Indledning 1
Navnekonvention

For disse anvendes udtrykket »gear« for produkter anvendt som reduktions- eller 
multiplikations-gear produktet.

1.1 Generelle bemærkninger

Formål med Driftsvejledningen
Denne vejledning beskriver gearet og informerer dig om håndteringen af det, fra montering til 
vedligeholdelse.

Gem denne driftsvejledning til senere brug. Læs driftsvejledningen før håndtering af gearet og 
følg anvisningerne.

Henvisning
Undtagelse fra erstatningspligt

Sørg for, at alle personer, der er autoriseret til at arbejde på gearet har læst og forstået denne 
driftsvejledning, før arbejde med gearet, og at den overholdes i alle henseender. Manglende 
overholdelse af driftsvejledningen kan medføre produkt-, tings- og/eller person-skader.

Siemens påtager sig intet ansvar for enhver skade eller driftsforstyrrelse som følge af 
manglende overholdelse af Driftsvejledningen.

Det beskrevne gear svarer til den tekniske stand på tidspunktet for udskrivning af denne 
driftsvejledning.

Af hensyn til den videre udvikling, forbeholder Siemens AG sig ret til at foretage de ændringer 
i de enkelte komponenter og tilbehør, der vil bevare deres væsentlige egenskaber, og forbedre 
deres effektivitet og sikkerhed, som anses for hensigtsmæssigt.

ATEX-Direktiv
Udtrykket "ATEX-retningslinje" der bruges i denne vejledning repræsenterer at 
overensstemmelse med gældende EU-overensstemmelseserklæring er opfyldt og Unionens 
relevante harmoniseringslovgivning for materiel og sikringssystemer til anvendelse i 
eksplosionsfarlig atmosfære.
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Nødvendig grundlæggende viden
For at forstå denne driftsvejledning, har du brug for en generel viden om gear. Du skal også 
have grundlæggende viden om følgende emner:

● Driftsplanlægning

● Montering

● Idriftsættelse

● Vedligeholdelse

Dokumentationslandskab
Den forhåndenværende driftsvejledning er en del af leveringen til dit gear.

Denne driftsvejledning er en del af den fuldstændige dokumentation, som leveres til gearet. 
Dokumentationen omfatter yderligere dokumenter, såsom.:

● Datablad

● Enhedsliste

● Måltegning

● Driftsvejledning til gearsmøring og konservering BA 7300

● Driftsvejledning til tilslutningskomponenter

● Driftsvejledning til enheder fra trejdepart

Ophavsret
Ophavsretten til denne Driftsvejledning forbliver hos SIEMENS AG.

Denne driftsvejledning må ikke helt eller delvist anvendes i konkurrenceøjemed eller stilles til 
rådighed for tredjemand uden samtykke fra Siemens AG.

Ret henvendelse om alle tekniske spørgsmål til Kundeserviceadressen (Side 123).

1.2 Smøremidler
Kvaliteten af den anvendte olie skal opfylde kravene i den separat medfølgende BA 7300 
Driftsvejledning, ellers bortfalder garantien fra Siemens.. Siemens anbefaler på det kraftigste 
at bruge en af olierne opført i BA 7300, der er blevet testet og opfylder kravene.

For at undgå misforståelser, har Siemens påpeget at denne anbefaling er på ingen måde er 
ment som en garanti for kvaliteten af de produkter, der leveres af din smøremiddel-leverandør. 
Hver smøremiddel-producent er selv ansvarlig for kvaliteten af sit produkt.

Data såsom olietype, olieviskositet og påkrævet oliemængde, findes på typeskiltet og i den 
medfølgende dokumentation. 

Oliemængden angivet på typeskiltet er en ca. mændge. Afgørende for oliemængden der skal 
påfyldes er markeringen på oliepinden eller olieskueglasset.

Indledning
1.2 Smøremidler
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Driftsvejledningen for anvendelse af smøremidler der i øjeblikket er anbefalet af Siemens AG 
kan også findes på Internettet (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/
44231658).

De der opførte olier er udsat for kontinuerlige tests. Under de nuværende omstændigheder 
kan det derfor være, at disse anbefalede olier fjernes på et senere tidspunkt eller erstattes 
med yderligere udviklede olier. 

Siemens anbefaler regelmæssig kontrol om den valgte smøreolie stadig er godkendt af 
Siemens. Ellers skal fabrikatet ændres. 

Indledning
1.2 Smøremidler
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Sikkerhedsanvisninger 2
2.1 Security-henvisninger

Siemens' produkter og løsninger med industrial security-funktioner understøtter den sikre drift 
i anlæg, løsninger, maskiner, apparater og/eller netværk. Disse er meget vigtige komponenter 
i et komplet industrial security-koncept. Produkter og løsninger fra Siemens videreudvikles på 
baggrund af denne devise. Siemens anbefaler derfor, at kunder regelmæssigt informerer sig 
om produkt-opdateringer.

Det er derfor vigtigt for en sikker drift af produkter og løsninger fra Siemens, at der sørges for 
egnede beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. beskyttelseskoncept til cellerne), og at enhver 
komponent implementeres i et komplet industrial security-koncept, som svarer til den aktuelle 
tekniske udvikling. Der skal også tages højde for produkter fra andre producenter. Yderligere 
informationer om industrial security findes på: http://www.siemens.com/industrialsecurity

Tilmeld dig vores produktspecifikke newsletter for at være up-to-date med produkt-
opdateringer. Yderligere informationer findes på: http://support.automation.siemens.com.

2.2 De fem sikkerhedsregler
For din personlige sikkerhed samt for at undgå materielle skader skal de sikkerhedsrelevante 
henvisninger og følgende fem sikkerhedsregler iht.  EN 50110-1, altid overholdes ved arbejde 
på elektriske komponenter på anlægget.

For at gennemføre arbejdet på maskinen, anvend de fem sikkerhedsregler før starten af 
arbejdet.

1. Udkobling
Hjælpestrømskredsene skal også kobles ud, f.eks. stilstandsvarme

2. Sikr mod genindkobling

3. Stille spændingsfri

4. Jording og kortslutning

5. Afdæk eller afskærm spændingsførende dele i nærheden

Efter afslutning af arbejderne skal de udførte foranstaltninger ophæves igen i omvendt 
rækkefølge.

2.3 Generelle bemærkninger

Indledning
Alt arbejde på gearet må kun udføres omhyggeligt og af kvalificeret personale.
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Symboler på gearet
For gearet er der følgende symbolske repræsentationer, der delvist er vist som en 
farvemærkning på gearet:

Tabel 2-1 Symboler og markeringer

Markerede steder på gearet Symbol Farvemærkning
Jordforbindelses-sted  

Udluftningspunkt gul

Oliepåfyldningspunkt gul

Olietømningspunkt hvid

Oliestandsviser rød

Oliestandsmåling rød

Olieoverløb  

Tilslutningspunkt svingningsovervågning  

Smørepunkt rød

Anvend fedt  

Transportøje  

Ringskrue  

Må ikke skrues af  

Justeringsflade, vandret  

Justeringsflade, lodret  

Sikkerhedsanvisninger
2.3 Generelle bemærkninger
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Markerede steder på gearet Symbol Farvemærkning
Disse symboler viser processen med Olie‐
standskontrol med Oliepinden.

 

Disse symboler angiver hvor oliepinden 
skrues fast.

 

2.4 Generelle advarselshenvisninger og symboler
Tabellen nedenfor indeholder de generelle advarselshenvisninger og deres symboler.

Tabel 2-2 Generelle advarselshenvisninger

ISO ANSI Advarselshenvisning
Advarsel mod farlig elektrisk spænding

Advarsel mod eksplosionsfarlige stoffer

--- Advarsel mod indsugningsfare

--- Advarsel mod varme overflader

--- Advarsel om sundhedsskadelige eller irriterende stoffer

--- Advarsel om ætsende stoffer

--- Advarsel om svævende last

--- Advarsel om håndkvæstelser

ATEX-godkendelse

Sikkerhedsanvisninger
2.4 Generelle advarselshenvisninger og symboler
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2.5 Særlig risikotype og personlige værnemidler

Forudsætninger
Opfyld følgende krav før arbejdet med gearene startes:

● Sørg for, at der ikke findes tryk i olietrykledningerne.

● Udfør kun arbejder på gearet ved stilstand.

● Afbryd de elektriske systemer fra strømforsyningen.

FARE

Elektrisk stød

Der kan opstå stød ved spændingsførende dele.

Sørg for, at hele systemet er strømløs, før du starter den elektriske installation.

Sikkerhedsudstyr
Bær ved håndtering med gearet følgende foreskrevne personlige værnemidler:

● Sikkerhedssko

● Arbejdsbeklædning

● Hjelm

● Beskyttelseshandsker

● Beskyttelsesbriller

ADVARSEL

Risiko for øjenskader

Små fremmedlegemer, f.eks. sand eller støv kan trænge ind i afdækningspladerne for de 
roterende dele og blive kastet tilbage af disse.

Bær beskyttelsesbriller.

Farer under drift
En beskadigelse af gearene er mulig 

Sikkerhedsanvisninger
2.5 Særlig risikotype og personlige værnemidler
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Hvis der sker uforklarlige ændringer under drift, skal du stillesætte gearet øjeblikkeligt ved at 
frakoble drivaggregatet. Sådanne ændringer kan f.eks. være ændringer i gearstøj eller øget 
driftstemperatur.

ADVARSEL

Fare for fald

Der er en øget risiko for at falde, når gearet betrædes under drift.

Gå kun ind til gearet og dets påbygninger for vedligeholdelses- og reparationsarbejde, og 
kun ved stilstand af gearet. Akselender, afdækninger, monteringsbeslag og rørstykker må 
ikke tilgås.

ADVARSEL

Livsfare ved rotaterende eller bevægelige dele

Der er risiko for at blive fanget eller indtrukket ved drejelige eller bevægelige dele.

Sikr rotaterende eller bevægelige dele ved passende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå 
berøring.

Overfladetemperatur
Afhængigt af driftsbetingelserne, kan gearene få ekstreme overfladetemperaturer.

ADVARSEL

Fare for forbrændinger

Der er mulighed for alvorlig skader på grund af varme overflader (> 55 ° C).

Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj.

ADVARSEL

Skoldningsfare

Der er mulighed for alvorlig skader ved udløb af varme driftsmidler under udskiftning.

Bær egnede beskyttelseshandsler, beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj.

ADVARSEL

Fare på grund af lave temperaturer

Der er mulighed for alvorlig skader på grund af kuldeskader (smerte, følelsesløshed, 
forfrysninger) på kolde overflader (< 0 °C).

Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj.

Sikkerhedsanvisninger
2.5 Særlig risikotype og personlige værnemidler
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Kemiske substanser
Ved anvendelse af kemiske stoffer kan der opstå kvæstelser.

ADVARSEL

Ætningsfare fra kemiske substanser

Omgang med aggressive rengøringsmidler kan forårsage personskade.

Overhold producentens anvisninger for håndtering af rengøringsmidler og opløsningsmidler 
Bær egnede sikkerhedsudstyr (handsker, beskyttelsesbriller). Eliminere straks 
nedadstrømmende opløsningsmiddel med bindemiddel.

FORSIGTIG

Risiko for skader på grund af kemisk aggressive driftsstoffer.

Ved omgang med kemisk aggressive driftsstoffer er der risiko for beskadigelse af øjne eller 
hænder.

Overhold sikkerhedsdatablade for den olie, der anvendes Bær egnede sikkerhedsudstyr 
(handsker, beskyttelsesbriller). Eliminerer straks nedadstrømmende olie med bindemiddel.

Eksplosionsfare

ADVARSEL

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Hvis der er en eksplosiv atmosfære, kan den eksplosive atmosfære antændes.

Sluk for anlægget ved en eksplosiv atmosfære.

2.6 Bestemmelsesmæssig anvendelse ved eksplosiv atmosfære
Brug kun gearet inden for rammerne for ydelse- og levering fastlagt i betingelserne og de 
tekniske data i tillægget (Side 133). Afvigende driftsbetingelser anses for at være forkerte. For 
heraf følgende skader udelukkende fra brugeren eller operatøren af maskinen eller anlægget.

Sikkerhedsanvisninger
2.6 Bestemmelsesmæssig anvendelse ved eksplosiv atmosfære
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Bemærk især følgende ved anvendelse af gearet:

● Foretag ikke ændringer på gear som går ud over den tilladte behandling beskrevet i denne 
Driftsvejledning. Dette gælder også for beskyttelsesanordninger for beskyttelse mod 
berøring.

● Anvend udelukkende originale reservedele.
Andre reservedele er ikke afprøvet og frigivet af Siemens. Ikke-godkendte reservedele kan 
ændre gearets tekniske karakteristika, og resultere i forringelse af den aktive eller passive 
sikkerhed.
For skader forårsaget af brug af ikke-godkendte reservedele, er ethvert ansvar og garanti 
for Siemens udelukket. Det samme gælder for eventuelt tilbehør ikke leveret af Siemens.

● Alle påsatte dele skal opfylde kravene i ATEX-direktivet.

Ved spørgsmål rettes henvendelse til Kundeservice (Side 123).

ADVARSEL

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Hvis der anvendes påsat dele, der ikke opfylder ATEX-direktivet, kan en eksplosiv atmosfære 
antændes.

Alle påsatte dele skal opfylde kravene i ATEX-direktivet. 

Tilslut aimplet elektriske driftsmidler (f.eks. overvågningsenheder, kontakter, Pt 100-
målermodstanden) uden identifikation i overensstemmelse med ATEX-direktivet ved hjælp 
af passende isolationforstærker egensikret til.

ADVARSEL

Fare for fald

Der er mulige alvorlig personskade på grund af fald.

Betræd kun gearet for vedligeholdelses- og reparationsarbejde, og kun ved stilstand af 
gearet. Akselender, afdækninger, monteringsbeslag og rørstykker må ikke tilgås.

Anvendelse af gearene 
Bemærk følgende, når du bruger gearene med følgende primære forpligtelser:

● Sikr gearets driftssikkerned.

● Gearet må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret, uddannet, udlært og 
kvalificeret personale.

● Under transport, montering og demontering, betjening, reparation og vedligeholdelse skal 
de relevante forordninger om industrielle sikkerhed og miljøbeskyttelse overholdes.

● Rengøring af gearet yderside med en højtryksrenser er ikke tilladt.

● Udfør ingen svejsning på gear og dermed forbundne dele. Brug gearene og relaterede dele 
som jordforbindelsespunkt for svejsearbejde. Tandhjul og lejer kan ødelægges ved 
svejsning.

Sikkerhedsanvisninger
2.6 Bestemmelsesmæssig anvendelse ved eksplosiv atmosfære
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● Udfør potentialudligning.

ADVARSEL

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Ved gnistdannelse på grund af et jordet gear, kan en eksplosiv atmosfære antændes.

Udfør potentialudligning i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer. 

Der er placeret gevindboringer på gearene til oprettelse af en jordforbindelse. Dette 
arbejde må kun udføres af specialiserede elektrikere.

● Sørg for, ved gear der drives sammen med elektriske maskiner, produktion af elektricitet, 
eller hvor strømmen løber (f.eks motorer og generatorer), at ingen strøm kan gå gennem 
gearet
Strømgennemstrømning kan forårsage uoprettelige skader på lejer og fortandinger. Strøm 
kan f.eks. opstå af kortslutning, spænding flashovers og ledende støvlag.
Brug isolatorer og jording af gear professionelt.

● Vær forsigtig, at sikre fastgørelseselementerne når du fjerner sikkerhedsudstyret.

● Sæt fjernet beskyttelsesudstyr på igen før idriftsættelse.

● Bemærk de på gearet anbragte indikationer, f.eks. typeskilt, retningspile osv. Indikationerne 
skal være fri for maling og snavs. Udskift ødelagte mærkater.

● Udskift, samtidig med monterings- eller afmonteringsarbejder, beskadigede skruer med 
skruer af samme type og styrkeklasse.

FARE

Livsfare på grund af tændt anlæg

Det vil resultere i død eller alvorlig legemsbeskadigelse.

Sæt gearet og et påsat eller separat olieforsyningsanlæg ud af drift ved hvert gennemført 
arbejde. Fastgør dreveenheden som følgende, for at forhindre utilsigtet idriftssættelse:
● Luk nøgleskabet.
● Fjern sikringen i strømforsyningen.
● Fastgør en meddelelse der indikerer, at der arbejdes på gearet.

Sørg for, at hele systemet er belastningsfri, så der ikke opstår fare under afvikling af arbejdet.

ADVARSEL

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Når der er elektrostatisk afladning på grund af en ladet belægning, kan en eksplosiv 
atmosfære antændes.

Sørg for, at højeffektive mekanismer, der kan føre til en ladning i belægningen, sikkert 
undgåes.

Sikkerhedsanvisninger
2.6 Bestemmelsesmæssig anvendelse ved eksplosiv atmosfære
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Meget effektive mekanismer til beregning af opladningsgenerering kan være:

● Den hurtige passage af luft med højt støvindhold

● Den pludselige udstrømning af trykgasser indeholder partiklerne.

● Andre kraftige friktionshandlinger (ikke manuel rengøring eller gnidning med 
rengøringsklude)

Ved en eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX-direktivet er nødvendig for områder af 
eksplosionsgruppe IIC eller med minimumtændingsenergi ≤ 3 mJ, skal belægningen være 
elektrostatisk afledende.

Alternativt opfylder belægningen kravene til ledningsevnen af belægningen, såvel som 
begrænsningen af lagtykkelsen af den påførte belægning ifølge DIN EN 13463-1. Den tilladte 
maksimale lagtykkelse afhænger af den angivne eksplosionsgruppe (IIA eller IIB eller IIC). 
Ved overfladebehandling med lagtykkelser < 200 μm forventes ingen elektrostatisk opladning.

Yderligere anvendelse af gearet 
Ved installation af gearet i udstyr eller anlæg, er producenten af maskinen eller udstyr forpligtet 
til at medtage forskrifterne, noterne og beskrivelserne i denne driftsvejledning, i hans 
driftsvejledning.

Sikkerhedsanvisninger
2.6 Bestemmelsesmæssig anvendelse ved eksplosiv atmosfære
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Sikkerhedsanvisninger
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Beskrivelse 3
3.1 Generel beskrivelse

Det, i denne driftsvejledning, behandlede FLENDER® tandhjulsgear, i det følgende blot kaldet 
»Gear", er udviklet til at drive arbejdsmaskiner i almindelig maskin- og minedrift (underjordiske 
applikationer udstyrsklasse M2).

Det cylindrisk tandhjulsgear leveres som to-‐, tre-‐ eller fire-trins gear. Det Kegle‐cylindrisk 
tandhjulsgear som to-‐, tre-‐ eller fire-trins gear. Disse er designet til en vandret 
monteringsposition. Efter ønske kan gearet også leveres til en anden monteringsposition.

Gearet kan grundlæggende køres i begge omdrejningsretninger. Undtagelserne er 
gearkonstruktioner med en tilbageløbsspærre eller omløbskobling. Skal rotationsretningen 
vendes for disse konstruktioner, så skal Siemens konsulteres.

Udførelser
Der er forskellige mulige akselenheder (udførelser og drejeretning), som er illustreret 
skematisk nedenfor som massiv aksel. Drejeretningspile viser afhængigheden af 
rotationsretningen for ind-‐ og udgangsaksel.

Tabel 3-1 Udførelser og tilhørende drejeretninger

Udførel‐
se

Konstruktion
H1SH H2.H, H2.M H3.H, H3.M H4.H, H4.M B2.H, B2.M B3.H, B3.M B4.H, B4.M

A

B

C ---

D ---

E ---
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Udførel‐
se

Konstruktion
H1SH H2.H, H2.M H3.H, H3.M H4.H, H4.M B2.H, B2.M B3.H, B3.M B4.H, B4.M

F ---

G --- --- --- --- ---

H --- --- --- --- ---

I --- --- --- --- ---

VÆR OPMÆRKSOM

Mulig ødelæggelse af gearet eller gearkomponenter på grund af forkert rotationsretning

Bestem før tilslutning af motoren, det roterende felt i det trefasede system ved hjælp af en 
fasesekvensindikator, og tilslut motoren i overensstemmelse med den angivne 
rotationsretning.

3.2 Udgangsudførelser
Drivakslen kan udføres i en af følgende varianter:

● S = Massiv aksel

● V = Massiv aksel forstærket

● F = Flangeaksel

● H = Hulaksel med pasfedernot

● D = Hulaksel til krympeskive

● K = Hulaksel med konturerede tænder i henhold til DIN 5480

Den følgende grafik viser de mulige drevudførelser:

Beskrivelse
3.2 Udgangsudførelser
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S Massiv aksel H Hulaksel med pasfedernot
V Massiv aksel forstærket D Hulaksel til krympeskive
F Flangeaksel K Hulaksel med konturerede tænder i henhold til 

DIN 5480

Billede 3-1 Udgangsudførelser

Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gearet kan findes på måltegningen i den 
samlede dokumentation for gearet.

3.3 Indkapsling

Indledning
Kappen består af støbejern. Hvis der er behov kan indkapslingen også være lavet af stål.

Indkapsling til gearstørrelse 12 er fremstillet i et stykke. Indkapslingen for en gearstørrelse fra 
13 er også designet i to dele.

En undtagelse er typen H1SH, som ved konstruktionsstørrelserne 13 til 22 af de andre typer, 
er udstyret med en todelt indkapsling.

Gearkassen har følgende udstyrsfunktioner: 

● Anslagspunkter for transport af gear

● Inspektions- og monteringsdæksel til inspektion

● Oliepåfyldningspunkt til oliepåfyldning

● Oliepind til oliestandskontrol

● Olieaftapningsskrue eller olieaftapningshane til olieskift

● Luftfilter eller vådluftfilter til ventilation og udluftning

Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gearet kan findes på måltegningen i den 
samlede dokumentation for gearet.

Beskrivelse
3.3 Indkapsling
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Fedtsmøresteder er identificeret med følgende tegn:

Billede 3-2 Skilt: Smørepunkt

Gearudstyr
Følgende grafik viser gearudstyr på gear af typen H..H  ≥ 12:

① Transportøjer ⑦ Befæstelse til omdrejningsmomentstøtte 
② Indkapsling ⑧ Akselpakning 
③ Inspektions- og monteringsdæksel ⑨ Ventilatorkappe 
④ Typeskilt ⑩ Dæksel
⑤ Dæksel ⑪ Ventilator
⑥ Gearbefæstning   

Billede 3-3 Gearudstyr på gear af typen H..H  ≤ 12

Følgende grafik viser gearudstyr på gear af typen H..H  ≥ 13:

Beskrivelse
3.3 Indkapsling
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① Inspektions- og monteringsdæksel ⑦ Dæksel
② Indkapsling ⑧ Gearbefæstning
③ Justeringsflade ⑨ Akselpakning 
④ Transportøjer ⑩ Dæksel
⑤ Typeskilt ⑪ Ventilatorkappe
⑥ Justeringsgevind ⑫ Ventilator

Billede 3-4 Gearudstyr på gear af typen H..H  ≥ 13

Følgende grafik viser gearudstyr på gear af typen H..M  ≥ 13:

① Inspektions- og monteringsdæksel ⑦ Befæstelse til omdrejningsmomentstøtte 
② Indkapsling ⑧ Akselpakning 
③ Justeringsflade ⑨ Dæksel
④ Transportøjer ⑩ Ventilatorkappe
⑤ Typeskilt ⑪ Ventilator 
⑥ Dæksel   

Billede 3-5 Gearudstyr på gear af typen H..M  ≥ 13:

Følgende grafik viser gearudstyr på gear af typen B..H ≤ 12:

Beskrivelse
3.3 Indkapsling
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① Akselpakning ⑦ Dæksel
② Lejehals ⑧ Gearbefæstning
③ Transportøjer ⑨ Befæstelse til omdrejningsmomentstøtte
④ Indkapsling ⑩ Luftlederhjelm
⑤ Inspektions- og monteringsdæksel ⑪ Ventilator
⑥ Typeskilt   

Billede 3-6 Gearudstyr på gear af typen B..H ≤ 12

Følgende grafik viser gearudstyr på gear af typen B..H ≤ 13:

① Akselpakning ⑦ Typeskilt
② Lejehals ⑧ Justeringsgevind
③ Inspektions- og monteringsdæksel ⑨ Dæksel
④ Indkapsling ⑩ Gearbefæstning
⑤ Justeringsflade ⑪ Luftlederhjelm
⑥ Transportøjer ⑫ Ventilator

Billede 3-7 Gearudstyr på gear af typen B..H ≥ 13

Følgende grafik viser gearudstyr på gear af typen B..H  ≥ 13:

Beskrivelse
3.3 Indkapsling
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① Akselpakning ⑦ Typeskilt
② Lejehals ⑧ Dæksel
③ Inspektions- og monteringsdæksel ⑨ Befæstelse til omdrejningsmomentstøtte
④ Indkapsling ⑩ Luftlederhjelm
⑤ Justeringsflade ⑪ Ventilator
⑥ Transportøjer   

Billede 3-8 Gearudstyr på gear af typen B..M  ≥ 13

Yderligere informationer
Yderligere information om placeringen af komponenter og en detaljeret illustration af gearet 
kan findes på måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

3.4 Gearenes olieforsyning
Olieforsyningen til de enkelte gearkomponenter kan udføres ved følgende 
olieforsyningsvarianter.

● Stænkesmøring

● Tryksmøring

● Kombination af de to olieforsyningsvarianter

3.4.1 Stænkesmøring

Medmindre andet er aftalt, gives en tilstrækkelig olieforsyning af fortandingen og rulningslejer 
ved stænksmøring.

Beskrivelse
3.4 Gearenes olieforsyning
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3.4.2 Tryksmøring

Indledning
Stænksmøring kan leveres orderspecific eller erstattes af et tryksmøresystem på:

● Afvigelse fra en vandret monteringsposition

● Høje rulningslejehastigheder

● Høje perifere hastigheder på fortandingen

Med tryksmøring bliver lejer liggende over oliespejlet og fortandinger forsynet tilstrækkeligt 
med olie gennem rørledninger.

Separat olieforsyningsanlæg
Smøringen og kølingen af de fortandede dele og rulningslejer er i tryksmøringskredsløbet ved 
kontinuerlig oliecirkulation fra et separat installeret olieforsyningssystem. 

Forsyning og distribution af smøremidlet til de enkelte smøresteder er givet over et konstrueret 
i linjesystem i gearet.

Luk alle overvågningenheder, før funktionsdygtig idriftsættelse.

Yderligere informationer
For mere information og en detaljeret billedefremstilling af gearet og olieforsyningssystemet, 
se måltegning i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om olieforsyningsanlægget og styringsinformation kan findes i separat 
datablad, i enhedslisten og i driftsvejledningen til olieforsyningsanlægget i den samlede 
dokumentation til gearet.

3.5 Opbevaring af aksler
Alle aksler er monteret i rullelejer.

3.6 Akselpakning

Indledning
Efter behov forhindrer en akselpakninger på drivakslen, at olien eller fedtet kan komme ud af 
gearet og snavs i at komme ind gearet.
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3.6.1 Radialakselpakning
Radialakselpakninger anvendes som standardpakninger. De er fortrinsvist udstyret med en 
ekstra støvlæbe, for at beskytte den egentlige tætningslæbe fra ekstern forurening.

VÆR OPMÆRKSOM

Ødelæggelse af radialeakselpakninger på grund af høje støvkoncentrationer

Hvis radialakselpakningen bliver beskadiget, kan det føre til utætheder på gearet.

Brug ikke radialakselpakninger uden ekstra beskyttelse i høje støvkoncentrationer.

Ved særlige monteringsstillinger indsættes de radialakselpakninger ved hjælp af en fedtpude 
i kombination med en ring (tørløbsbeskyttelse).

Under støvede forhold, i overensstemmelse med de tilladte krav i ATEX-direktivet, bliver 
indsatsen kun leveret i forbindelse med Taconite-pakningen (Side 33).

Den følgende grafik viser radialakselpakningen:

Billede 3-9 Radialakselpakning

3.6.2 Taconite-pakning
Tacolab-pakningen er en kobination af to pakningselementer:

● Radialakselpakninger der forhindrer lækage af smøreolie

● Fedtfyldte støvpakningen, består af labyrint og lamlpakning, som tillader brug i meget 
støvede omgivelser

Taconite-pakningen egner sig specielt til andvevndelse i støvede omgivelser.

VÆR OPMÆRKSOM

Utætheder på gearene på grund af manglende forsegling

Overhold de angivne eftersmøringsintervaller til eftersmøring af labyrinten. 
Eftersmøringsintervallerne fines i Servicesplanen (Side 109).
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Den følgende grafik viser en Tacolab-pakning:

① Labyrint, fyldt med fedt, eftersmøringsbar ③ Lamelpakning
② Smørenippel ④ Radialakselpakning

Billede 3-10 Taconite-pakning

Ved Taconite-pakninger skelnes der mellem følgende konstruktioner:

① Taconite "F-F" ③ Taconite "F-K"
② Taconite "F-H" ④ Udgang

Billede 3-11 Taconite‐pakning, varianter E, F, F‐F, F‐H og F‐K
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Følgende table beskriver varianter af Taconite-pakninger:

Tabel 3-2 Varianter af Taconite-pakning

Varianter af Taconite-
pakninger 

Anvendelsesområde Bemærkninger

"E" Alle drivaksler med eller uden ventilator ● Eftersmøringsbar labyrint
"F" Drivaksel

Udformning S: Massiv aksel
Udformning V: Massiv aksel forstærket
Udformning F: Flangeaksel

"F-F" Drivaksel
Udformning H: Hulaksel med pasfedernot
Udformning K: Hulaksel med konturerede tænder 
i henhold til DIN 5480

● Begge-sidet eftersmøringsbar labyrint, 
herunder beskyttelseshætte på 
udgangssiden der vender væk fra 
gearsiden

"F-H" Drivaksel
Udformning H: Hulaksel med pasfedernot
Udformning K: Hulaksel med konturerede tænder 
i henhold til DIN 5480

● På udgangssiden gensmørelig labyrint, 
på modsatliggende side støvtæt 
beskyttelseshætte

"F-K" Drivaksel
Udformning D: Hulaksel til krympeskive

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Antænding af eksplosiv atmosfære ved gnistdannelse eller overophedning på grund af lav 
frirum muligt.

Sørg for at der ved akseltætning med Tacolab-tætninger at indstillet hulmål på 1 mm på fedt-
labyrint ikke ændres ved at montere input- og output-elementer (f.eks. koblingskomponenter). 
Berør ikke roterende og faste dele.

3.7 Tilbageløbsspærre

Indledning
Til visse anvendelser kan gearet udstyres med en mekanisk tilbageløbsspærre. 
Tilbageløbsspærren tillader under drift kun den fastlagte drejeretning. Rotationsretningen er 
angivet på gearets ind‐ og ‐udgangsside af en drejeretningspil

Tilbageløbsspærren er via en mellemflange monteret olietæt på gearet og integreret i dette 
oliekredsløb.
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Funktionsmåde
Tilbageløbsspærren har centrifugalthævende gribere. Når gearet roterer i den angivne retning, 
roterer den indre ring sammen med griberbur i akslens rotationsretning, den ydre ring forbliver 
derved stationær. Fra et givet omdrejningstal (løfteomdrejningstal) løftes griberen fra den 
udvendige ring. Tilbageløbsspærre arbejder i denne driftstilstand slidfrit.

Bestem det roterende felt i trefaset strømforsyning før tilslutning af motoren, ved hjælp af en 
fasefølgeindikator. Tilslut motoren i overensstemmelse med den angivne rotationsretning.

Ved drejning af buret kan spærreretning for tilbageløbsspærren ændres. Ønskes en ændring 
i spærreretningen, er i hvert fald en konsultation med Siemens påkrævet.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af tilbageløbsspærren og gear på grund af forkerte drejeretning

Beskadigelse af tilbageløbsspærren og gear mulig på grund af forkerte drejeretning

Driv ikke motoren mod gearets spærreretning. Bemærk den fastklæbede meddelelse på 
gearet.

Den følgende grafik viser tilbageløbsspærre:

① Oliepåfyldningsskruen på tilbageløbsspærren. ⑤ Aksel
② Lukkedæksel ⑥ Bur med gribere
③ Yderring ⑦ Restoliedræning
④ Inderring   

Billede 3-12 Tilbageløbsspærre
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VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse eller fejl på tilbageløbsspærren

Beskadigelse eller fejl på tilbageløbsspærren mulige på grund af øget slid ved drift under 
løftedrejningshastigheder.

Forny, ved drift af gear med hastigheder, der er under løftehastighed for tilbageløbsspærren, 
tilbageløbsspærren regelmæssigt. Angivelserne til udskiftningsintervaller findes i 
måltegningen og på et advarselsskilt på gearet. Dette skilt er placeret på gearkassen, nær 
tilbageløbsspærren.

3.8 Drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre (specialudførelse)

Indledning
Til specielle anvendelser, f.eks. med dobbeltdrev, er en drejningsmomentbegrænsende 
tilbageløbsspærre tilgængelig. Denne tilbageløbsspærre er en kombination af en 
tilbageløbsspærre med centrifugalt betjente gribere og en bremse.

Den drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre er via en mellemfalnge monteret olietæt 
på gearet og integreret i dette oliekredsløb.

Gliderdrejningsmoment
For at sikre det indstillede glidedrejningsmoment, er føringsskruer for trykfjedre sikret med 
sikringstråd. Garantien udløber, hvis låsningstråden til skruerne mangler eller er beskadiget.

Tilbageløbsspærre arbejder i reglen slidfrit. Forebyggende skal målet "x min." efter hver 
frigivelsesoperation (kun Type FXRT) og derefter kontrolleres hver 12. måned.

ADVARSEL

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige anlægsdele

Der er risiko for, at lasten ikke holdes sikkert på plads efter motornedlukning og kan 
accelererer tilbagedrejning.

Gliderdrejningsmomentet er fra fabrikken indstillet til den korrekte værdi, og må ikke ændres.

Funktionsmåde
Gliderdrejningsmomentet bliver indstillet ved hjælp af et antal trykfjedre. Ved denne »glidning« 
er gearet og griberne til tilbageløbsspærren beskyttet mod utilladeligt høje belastninger under 
negativ rotation. Yderligere opnås der ved dobbeltdrev en ensartet fordeling af belastningen 
på begge gear ved tilbagedrejningsproces.

Bestem det roterende felt i trefaset strømforsyning før tilslutning af motoren, ved hjælp af en 
fasefølgeindikator. Tilslut motoren i overensstemmelse med den angivne rotationsretning.
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Ved drejning af buret kan spærreretning for tilbageløbsspærren ændres. Ønskes en ændring 
i spærreretningen, er i hvert fald en konsultation med Siemens påkrævet.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af tilbageløbsspærren og gear på grund af forkerte drejeretning

Beskadigelse af tilbageløbsspærren og gear mulig på grund af forkerte drejeretning

Driv ikke motoren mod gearets spærreretning. Bemærk den fastklæbede meddelelse på 
gearet.

Den følgende grafik viser en drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre:

① Føringsskrue med trykfjeder ⑤ Friktionsbelægning
② Sikringstråd ⑥ Bur med gribere
③ Inderring ⑦ Aksel (Mellemflange)
④ Yderring   

Billede 3-13 Drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre

Foranstaltningen angivet på tilbageløbsspærren "xmin." må ikke underskrides. Ved opnåelse af 
disse mål, konsulter med Siemens.

FARE

Løseventil (Type FXRT)

Ved tilstedeværelse af en eksplosiv atmosfære, må udløseren (kun type FXRT) ikke betjenes.

Bemærk ved brugen af denne type med opladningsevne også Driftssvejledningen for denne 
tilbageløbsspærre.
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3.9 Køling

Indledning
Efter behov kan gearet udstyres med følgende kølinger:

● Ventilator

● Køleslange

● Separat olieforsyningsanlæg

Sørg ved opstilling af gearene at der er en fri gearkassens overflade, således at overophedning 
af gearet er udelukket.

Henvisning
Olieforsyningsanlæg i henhold til ATEX-Direktiv

Olieforsyningsanlægget skal være konstrueret og fremstillet til brug i overensstemmelse med 
ATEX-direktivet.

3.9.1 Ventilator

Funktionsmåde
Ventilatoren er normalt tildelt på højhastighedsakselen på gearet og beskyttet af en 
luftlederhætte for at forhindre utilsigtet berøring. Ventilatoren suger luft gennem gitteret på 
luftlederhjelmen og lader den flyde gennem de laterale luftkanaler langs gearkassen. Derved 
bortleder luften en vis mængde af kapslingsvarmen.

Ved forkert brug kan gearet blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltningerm for at 
forhindre en overophedning af gearet:

● Sørg for at der, ved gear udstyret med ventilator, ved montering af 
sikkerhedsafskærmninger for koblingen eller lignende, er en tilstrækkelig afstand til 
indsugning af køleluften.
Den påkrævede afstand findes i måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

● Bemærk at ved reparation eller udskiftning af ventilatoren, er kun afbalancerede ventilatorer 
tilladt 

● Sørg for korrekt fastgørelse af luftlederhjelmen.

● Beskyt luftlederhjelmen mod skader udefra.

● Sørg for, at ventilatoren ikke berører luftlederhjelmen.
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● Anvend udelukkende luftlederhjelme, som har bestået stødprøven i henhold til DIN EN 
13463-1.

● Bemærk, at kølevirkningen af en snavset ventilator eller et isolerende lag snavs på 
kapslingsoverfladen reduceres væsentligt.
Rengør ventilatoren og gearet. Overhold angivelsernr til rengøring i kapitel Ventilator og 
gear (Side 114) rengøres.

Den følgende grafik viser en ventilator på et gear:

1 2

1 2

① Ventilator ② Luftlederhjelm

Billede 3-14 Ventilator

Yderligere informationer
Yderligere information, en detaljeret illustration af gearet og placeringen af de påsatte dele, 
henvises til måltegninger i den samlede dokumentation for gearet.

3.9.2 Køleslange

Indledning
Gearet kan udstyres med en køleslange i bundkarret. Køleslangen forsynes med kølevand 
gennem en vandtilslutning. Ejeren skal sikre dette. Som kølevand kan fersk-, hav-, eller brank-
vand anvendes. 

Funktionsmåde
Ved gennemstrømning i køleslangen bliver gearolie forsynet med en vis varmemængde og 
overført til kølevandet.
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Henvisning

Sørg for, at køleslangen nedsænket fuldstændigt, da det eller kan forårsage kondens.

Ved forkert brug kan køleslangen blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltninger:

● Sørg for at kølevandets tryk har et maksimum på 8 bar.
Strømningsretningen i gearet er valgfrit.

● Sørg for, at enderne på køleslangerne ikke er snoet, og reduceringsskruen ikke fjernes 
eller strammes.

● Løsn ikke kontramøtrikken.

● Dræn kølevandet ved risiko for frysning og lange gear-standsninger, og blæse resterende 
vand ud med trykluft.

● Brug en passende kølevandsmængderegulering (f.eks. vha en trykreduktionsventil eller en 
egnet afspærringsventil) for at undgå et alt for højt vandtryk på kølevandets indløb.

ADVARSEL

Risiko for øjenskader på grund af trykluft

Vand og skidtpartikler kan beskadige øjnene.

Brug egnede beskyttelsesbriller.

Den følgende grafik viser tilslutning af køleslangen:

① Drivaksel ③ Reduceringsskrue
② Kontramøtrik ④ Kølevandstilslutning

Billede 3-15 Tilslutning for Køleslange

Beskrivelse
3.9 Køling

Tandhjulsgear  5032da
Driftsvejledning 03/2016 41



Den påkrævede kølevandsmængde (i l/min) findes i følgende tabel:

Tabel 3-3 Påkrævet kølevandsmængde

Konstruk‐
tion

Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

H1SH 4 - 4 - 4 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -
H2.H - 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
H3.H - - 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8
H2.M - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8
H3.M - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8
B2.H - 4 8 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
B3.H - 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
B2.M - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8
B3.M - - - - - - - - - - 8 8 8 8 8 8

Den påkrævede kølevandsmængde for gearstørrelsen ≥ 19 fåes på forespørgsel.

Yderligere informationer
Yderligere information, en detaljeret illustration af gearet og placeringen af de påsatte dele, 
findes i måltegninger i den samlede dokumentation for gearet.

Den påkrævede kølevandsmængde og den maksimalt tilladte indtrædelsestemperatur kan 
findes i separat datablad, i enhedslisten eller måltegningen i den samlede dokumentation til 
gearet.

3.9.3 Separat olieforsyningsanlæg

Et separat olieforsyningsanlæg kan anvendes til køling.

Funktionsovervågningen følger gennem en temperaturovervågning i oliesumpen eller ved en 
pressostat.

Yderligere informationer 
Yderligere informationer for separate olieforsyningsanlæg findes i Driftsvejledning til 
Olieforsyningsanlæg i den samlede dokumentation til gearet.

Yderligere information om komponenter til Olieforsyningsanlægget kan findes i 
driftsvejledningen til komponenterne i den samlede dokumentation til gearet. 

Yderligere informationer til tekniske data findes i separat datablad og i enhedslisten i den 
samlede dokumentation for gearet.
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3.10 Koblinger
For gearets drev bliver fleksible koblinger eller sikkerhedskoblinger generelt anvendet.

For gear med fast udgangsaksel bliver fleksible koblinger eller sikkerhedskoblinger generelt 
anvendet til udgangsakslen.

Hvis der skal anvendes stive koblinger eller andre input eller output elementer, der skaber 
yderligere radiale eller aksiale kræfter, såsom tandhjul, remskiver, svinghjul eller hydrauliske 
koblinger, skal dette aftales ved aftale.

Hvis der anvendes en flydende kobling, sættes den hydrauliske enhed af den hydrauliske 
kobling til gear med ventilator på motorakslen, således at en tilstrækkelig afstand til udsugning 
af køleluft tilvejebringes.

Yderligere informationer
Yderligere information om koblingen kan findes i driftsvejledningen til koblingen i den samlede 
dokumentation til gearet.

3.11 Krympeskive
For et påsætningsgear, som en friktions- spændingsforbindelse mellem gearets hulaksel og 
maskine er en krympeskive forberedt.

Ved hjælp af krympeskiven bliver en trykforbindelse mellem en hulaksel og en akseltap 
(maskinaksel), i det følgende benævnt »akseltap" frembragt. Trykforbindelsen kan overføre 
drejningsmomenter, bøjningsmomenter og kræfter. Afgørende for moment- og/eller 
kraftoverførsel er det af krympeskiven genererede samletryk mellem hulakslen og akseltappen.

Yderligere informationer
Yderligere information om skrumpeskiven kan findes i den tilhørende driftsvejledning til 
skrumpeskiven. Denne driftsvejledningen er en del ad den samlede dokumentation til gearet.

3.12 Oliestandsviser
Til visuel inspektion af oliestanden er der anbragt en oliepind på gearet.

Kontrollér oliestanden ved stilstand af gearet og ved afkølet olie.

Yderligere informationer
Yderligere information om Oliestandsviser og oliestandskontrol kan findes i driftsvejledningen 
BA 7300 i den samlede dokumentation til gearet.

Yderligere information, en detaljeret illustration af gearet og placeringen af de påsatte dele, 
findes i måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.
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3.13 Olietemperaturovervågning
Afhængigt af ordren kan gearet udstyres med modstandstermometre Pt 100 til måling af 
olietemperatur i bundkarret.

For at kunne måle temperaturer eller temperaturforskelle, tilsluttes modstandstermometer Pt 
100 hos kunde til en evaluering. Modstandstermometeret har et forbindelseshoved til 
ledningsføring.

Følgende grafik viser olietemperaturovervågning på gear af typen H... og B...:

① Modstandstermometer Pt 100

Billede 3-16 Olietemperaturovervågning på gear af typen H... og B...

Yderligere informationer
Yderligere information, en detaljeret illustration af gearet og placeringen af de påsatte dele, 
findes i måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om olietemperaturovervågning , såsom styringsinformation og de 
tekniske data kan findes i driftsvejledningen til olietemperaturovervågning og i enhedslisten i 
den samlede dokumentation til gearet.

3.14 Lejeovervågning

3.14.1 Lejeovervågning vha Modstandstermometer Pt 100
Afhængigt af ordren kan gearet udstyres med modstandstermometre Pt 100 til lejeovervågning 
eller forberedes til det.

For at kunne måle temperaturer eller temperaturforskelle, tilsluttes modstandstermometer Pt 
100 hos kunde til en evaluering. Modstandstermometerene har et forbindelseshoved til 
ledningsføring.
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Følgende grafik viser lejeovervågning vha Modstandstermometer Pt 100:

① Modstandstermometer Pt 100

Billede 3-17 Lejeovervågning vha Modstandstermometer Pt 100

Yderligere informationer
Yderligere information, en detaljeret illustration af gearet og placeringen af de påsatte dele, 
findes i måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om lejeovervågning vha Modstandstermometer Pt 100, såsom 
styringsinformation og de tekniske data kan findes i driftsvejledningen til 
Modstandstermometer Pt 100 og i enhedslisten i den samlede dokumentation til gearet.

3.14.2 Lejeovervågning vha stødpulstransducer
Afhængigt af ordren kan gearet leveres med målenipler til lejeovervågning i nærheden af 
rulningslejet der skal overvåges, eller være forberedt til dette ved anbragte gevindskårne 
boringer.

Denne målenippel bruges til at fastsætte stødpulstransducerer med hurtigkobling. 
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Følgende grafik viser lejeovervågning vha en stødpulstransducer:

① Stødpulstransducer

Billede 3-18 Lejeovervågning vha en stødpulstransducer

Yderligere informationer
Yderligere information, en detaljeret illustration af gearet og placeringen af de påsatte dele, 
findes i måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om komponenter kan findes i driftsvejledningen til komponenterne i den 
samlede dokumentation til gearet.

Yderligere information om de tekniske data findes i separat datablad eller i enhedslisten i den 
samlede dokumentation for gearet.

3.14.3 Lejeovervågning vha Accelerationssensor
Afhængigt af ordren kan gearet være forsynet med gevindskåne boringer, der tjener til 
påsætning af accelerationsmålere. Disse gevindskåne boringe leveres afhængigt af varianten 
med et gevind M6 eller M8.

Følgende grafik viser accelerationssensor komplet (A) og gevindtilslutning (B) for varianterne 
1 til 4:

Beskrivelse
3.14 Lejeovervågning
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① Afskærmet kabel (oliefast) ④ Angivelse af følsomhed
② MIL-mærkat ⑤ Gevindstift
③ Accelerationssensor   

Billede 3-19 Accelerationssensor komplet (A) og gevindtilslutning (B) for varianterne 1 til 4

Følgende grafik viser accelerationssensor komplet (C) og gevindtilslutning (D) for varianterne 
5A og 5B:

Billede 3-20 Accelerationssensor komplet (C) og gevindtilslutning (D) for varianterne 5A og 5B

Beskrivelse
3.14 Lejeovervågning
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Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gearet med påsatte sensorer kan findes 
på måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om sensorerne kan findes i driftsvejledningen til sensorerne.

Beskrivelse
3.14 Lejeovervågning
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Driftsplanlægning 4
4.1 Leveringsomfang

Indholdet af forsendelsen er anført i forsendelsesdokumenterne. Kontrollér fuldstændigheden 
umiddelbart ved modtagelsen af gearet. Anmeld med det samme beskadigelse eller 
manglende dele til Kundeservice (Side 123).

ADVARSEL

Alvorlig personskade på grund af beskadiget produkt

Der kan opstår svære personskade.

Når der bemærkes synlige skader på gearet, må gearet ikke tages i drift.

4.2 Transport

Generelle bemærkninger
Gearet leveres i samlet tilstand. Yderligere elementer, som f.eks. skrumpeskiver, koblinger, 
oliekøler, rørledninger og fittings sendes eventuelt pakket separat.

Overhold følgende punkter under transporten af gearet, for ikke at beskadige gearet:

● Transport kun gearet med egnet udstyr.

● Transport gearet uden oliepåfyldning og behold gearet på transportemballagen.
Afhængigt af ordren kan gearet leveres med en oliepåfyldning. Overvej den ekstra vægt 
(antal liter x 10 N) og transportere gearet i monteringsposition.

● Undgå brug af forkerte anslagspunkt.
Gevindene i enderne af akselender må ikke anvendes til at fastgøre anhug.

● Transporter ikke gearet på rørledningerne.

● Sørg for, at anhugsmidler er designet med tilstrækkelige sikkerhed til gearets vægt.

ADVARSEL

Fare for kvæstelse

Der er en fare for at blive knust af den transporterede komponent, når løfteudstyr og 
løftetilbehør anvendes, der ikke er egnede og komponenten løsner sig.

Bemærk ved løftopgaver instruktionerne for vægtfordeling på emballagen.

Udfør transport af produktet i hævet stilling langsomt og omhyggeligt, for at undgå 
personskade og beskadigelse af gearet.
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Anhugning
Ved transport må gear kun få anhug på de udpegede og afmærkede løftepunkter.

Overhold ved anhug, løft, sænkning og flytning af last følgende foranstaltninger:

● Overhold belastningsgrænser

● Sørg lige byrdefordeling ved løftanordninger med flere lastkroge

● Bemærk excentrisk tyngdepunkt

● Overhold korrekt fastgørelse af anhugningsgrej

● Overhold lav kørselshastighed

● Svejning og anhug af lasten på genstande eller bygningsdele er ikke tilladt

● Lastkroge må ikke belastes i toppen

● Stil kun produktet på et lige, glidefast og bæredygtigt underlag

FARE

Nedfaldende last

Der er livsfare ved nedfaldende last på grund af forkert anhug.

Ophold dig ikke under den svævende last. Overhold belastningsgrænserne.

Emballage
Gearet leveres i samlet tilstand. Yderligere elementer sendes eventuelt pakket separat.

Afhængigt af transportvej og størrelse emballeres gearet på forskellig vis.

Vær opmærksom på symbolerne, der er anbragt på emballagen.

Billede 4-1 Transportsymboler

4.3 Anslagspunkter

Transportøjer
Til transport i løbet af færdiggørelse og monteringen er der placeret transportøjer på gearet.

Sørg for, at transportøjer på gearet kun belastes lodret i en vinkel på 45°.

Driftsplanlægning
4.3 Anslagspunkter
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Anhugningsøje
Til transport i løbet af færdiggørelse og monteringen er der placeret transportgevind til 
transportøjer på gearet.

Ved anhug på anhugshvirvler må skråtræk højst være 45°.

Ringskruer
Generelt er anvendelsen af anhugshvirvler anbefalet i stedet for ringskruer.

Bemærk, ved brug af ringskruer, deres reducerede kapacitet med skiftende fastgørelse til 
forskellige transportable komponenter.

Belastning af ringskruer ved sidetræk mod mod ringplanets retning er ikke tilladt.

Følgende grafik giver et overblik over tilladte skrå- og sideslag ved anvendelse af ringskruer:

A Tilladt skråtræk i retning mod ringplanet (vinkel maksimum 45°)
B Ikke tilladt sidetræk mod ringplanets retning

Billede 4-2 Skrå. og sidetræk ved ringskruer

Position for anslagspunkter
Den følgende grafik viser position for anslagspunkt på gear af typen H... og B...:

Billede 4-3 Position for anslagspunkt på gear af typen H... og B...

Driftsplanlægning
4.3 Anslagspunkter
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Den følgende grafik viser position for anslagspunkt på gear af typen H... med motor:

① Transportsikring til støtte af påsatte komponenter under kørsel

Billede 4-4 Position for anslagspunkt på gear af typen H... med motor

Den følgende grafik viser position for anslagspunkt på gear af typen B... med motor:

① Transportsikring til støtte af påsatte komponenter under kørsel

Billede 4-5 Position for anslagspunkt på gear af typen B... med motor

Den følgende grafik viser position for anslagspunkt på gear af typen B... med gearsvingarm:

Billede 4-6 Position for anslagspunkt på gear af typen B... med gearsvingarm

Driftsplanlægning
4.3 Anslagspunkter
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Ved drevenheder med yderligerer komponenter monteret på gear, såsom motor, kobling osv. 
kan et yderligere anslagspunkt være nødvendig på grund af den resulterende skift i 
tyngdepunkt.

Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gearet og positionen af anslagspunkterne 
kan findes på måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

4.4 Særegenheder til gearsmøring og konservering

4.4.1 Særegenheder til overfladebehandling
Sørg for, at følgende foranstaltninger, hvis det er aftalt, at gearet leveres udstyret med 
grundoverfladebehandling:

● Bemærk, ved anvendelse af dæklag, oplysningerne om Konserveringstilstandi BA 7300.

● Overhold angivelserne til belægning i kapitel Bestemmelsesmæssig anvendelse ved 
eksplosiv atmosfære (Side 20). 

Driftsplanlægning
4.4 Særegenheder til gearsmøring og konservering
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Montering 5
5.1 Generelle monteringshenvisninger

Installationen skal udføres med stor omhu af autoriseret, uddannet og passende instruerede 
fagfolk. Skader som følge af forkert håndtering fører til udelukkelse af ansvar.

Forudsætninger
Ved forkert brug kan gearet blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltninger:

● Beskyt gearet mod faldende genstande og dumpning.

● Udfør ingen svejsearbejder på det samlede drev.

● Brug ikke gearene som massepunkt for svejsearbejde.

● Anvend alle tildelte monteringsmuligheder til den passende konstruktion.

● Udskift kommende beskadigede skruer med skruer af samme type og styrkeklasse. 

● Sørg for at der er nok hejseværker tilgængelige. 

Monteringsposition og anslagspunkter
Sørg for, allerede i i planlægningsfasen, at der er tilstrækkelig frigang til installation og 
efterfølgende pleje- og vedligeholdelsesarbejde omkring gearet. Sørg for, til køling af gearet, 
en fri konvektion på kapslingens overflade med passende midler. Vær sikker på, at der ved 
gear med ventilator, er sikret tilstrækkelig frirum luftindtag.

Undgå brug af forkerte anslagspunkt (Side 49). Position for anslagspunkter kan findes på 
måltegningen i den samlede dokumentation for gearet. For at sikre tilstrækkelig smøring under 
drift, skal monteringspositionen angivet på måltegningen overholdes. 

FARE

Eksplosionsfare

Livsfare ved mulig antændelse i en eksisterende eksplosiv atmosfære ved montering og 
demontering af gearet.

Ved montering og afmontering af gear må der ikke være eksplosionsfarlige omgivelser.
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FARE

Eksplosionsfare på grund af opvarmning af gearene på grund af ydre påvirkning

Livsfare mulig ved overophedning af gearet på grund af ydre påvirkninger og dermed 
antændelse af en eksplosiv atmosfære.

Under drift er en opvarmning fra ydre påvirkninger, såsom direkte sollys eller andre 
varmekilder, ikke tilladt og skal forebygges ved passende foranstaltninger.

Ved følgende foranstaltninger kan opvarmning af gearet forhindres:
● En solskærm
● Et ekstra køleenhed
● En temperaturovervågning i bundkarret med afbryderfunktion

Omgivelsestemperaturen angivet på typeskiltet skal overholdes.

Hvis en solskærm bruges, så det kan føre til varmeakkumulering. 

Hvis en temperaturovervågningsenhed anvendes, udstedes en advarsel når den maksimalt 
tilladte bundkartemperatur nås. Hvis den maksimalt tilladte bundkartemperatur overskrides, 
skal drevet slukkes. Denne slukning fra operatøren kan føre til anlæg lukning.

FARE

Eksplosionsfare på grund af antændelse af opløsningsmiddeldampe

Der er risiko for antændelse af opløsningsmiddeldampe eller anden eksplosiv atmosfære 
under rengøringsarbejdet.

Ved rengøringsarbejde på gearet må der ikke være eksplosiv atmosfære til stede.

Bemærk følgende:
● Sørg for tilstrækkelig ventilation.
● Rygning forbudt.

5.2 Udpak gear

Indledning
 Indholdet af forsendelsen er anført i forsendelsesdokumenterne.

ADVARSEL

Alvorlig personskade på grund af defekt produkt

Hvis gearet er defekt, kan det føre til alvorlig personskade.

Tag ikke gearet i drift ved synlige skader.

Kontakt Kundeservice (Side 123). 

Montering
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Forudsætninger
Kontrollér fuldstændigheden umiddelbart ved modtagelse.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene ved korrosion

Når gearet udsættes for fugt, kan det medføre korrosionsskader.

Undgå at beskadige eller åbne pakken for tidligt, hvis pakken er en del af konserveringen. 

Fremgangsmåde
For at udpakke og benytte gearet, gå frem på følgende måde:

1. Fjern emballage og transportudstyr korrekt.

2. Udfør en visuel inspektion for skader og forurening.

3. Reporter med det samme beskadigelse eller manglende dele til Kundeservice (Side 123). 

4. Bortskaf emballage og transportudstyr korrekt.

5.3 Gearmontering

5.3.1 Fundament

Fundamentets egenskaber
Fundamentet skal udvise følgende egenskaber:

● Vandret og lige

● Stabil

● Fundamentkonstruktionen skal være stiv

● Reaktionskræfter fra gearet skal støttes

Krav til fundamentet
Der er følgende krav til fundamentet:

● Udfør fundamentet sådan, at der ikke skabes resonanssvingninger og ingen vibrationer fra 
tilstødende fundamenter kan overføres. 

● Placér fundamentetkonstruktion ifølge vægten og drejningsmomentet, under hensyntagen 
til de kræfter, der virker på gearet.

● Udfør en omhyggelig justering til ind- og udgangssideaggregaterne.
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● Overvej mulige forekommende elastiske deformationer ved hjælp af drevkræfterne.

● Forhindr et laterale stop ved ydre kræfter, som virker på gear.

VÆR OPMÆRKSOM

Manglende stabilitet af gearet

Beskadigelse på grund af ustabilitet af gearene er mulige.

Anvend skruer med mindst styrkeklasse 8.8. Find oplysninger og bemærker 
tilspændingsmomentet i kapitel Stramningsproces (Side 95). Spænd monteringsskruer og 
møtrikker med det angivne tilspændingsmoment. Sørg for, at gearet ikke drejes ved 
stramning af monteringsskruerne.

Yderligere informationer
Yderligere information om dimensioner, pladskrav og indretning af forsyningsforbindelser, 
findes i dimensionstegningerne i den samlede dokumentation for gearet.

5.3.2 Beskrivelse af monteringsarbejder

5.3.2.1 Indledning

Foranstaltninger før montering

FORSIGTIG

Ætningsfare fra kemiske substanser

Omgang med aggressive rengøringsmidler kan forårsage personskade.

Overhold producentens anvisninger for håndtering af rengøringsmidler og opløsningsmidler 
Bær egnede sikkerhedsudstyr (handsker, beskyttelsesbriller). Eliminere straks 
nedadstrømmende opløsningsmiddel med bindemiddel.

ADVARSEL

Fare for forbrændinger

Der er mulighed for alvorlig skader på grund forbrændinger på varme overflader (> 55 ° C).

Bær egnede beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj.

Ved forkert brug kan gearet blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltninger:

● Fjern korrosionsbeskyttelsen på akslerne og på påsætningsarealer med et egnet 
rengøringsmiddel.

● Undgå kontakt fra rengøringsmidlet med akseltætningsringe.
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● Spænd ind- og udgangselementer (f.eks. koblingsdele) ved hjælp af en 
stramningsanordning på akslerne og sikr disse.

● Kør ikke koblingsdelene gennem slag eller stød, da der herved kan opstå skader på gearet.

● Sørg for, at akseltætningsringene og løbeoverflader på akslen ikke beskadiges når 
koblingsdelene trækkes af.

● Skal ind- og udgangselementer trækkes af varme, henvises til de korrekte 
sammenføjningstemperaturer i måltegninger i Driftsvejledningen til koblingen.

● Opvarmningen kan, medmindre andet er foreskrevet, skabes induktivt, med en brænder 
eller i ovnen.

● Brug varmeskjold mod strålevarme, for at beskytte akseltætningsringe mod skader og 
opvarmning til over 100 °C.

● Spænd elementer hidtil på akslen hurtigt på, som angivet i den ordrespecifikke måltegning

● Placér gearet med et egnet hejseværktøj.

VÆR OPMÆRKSOM

Mangelfuld positionering

En beskadigelse af gearene eller enkeltkomponenter på grund af mangelfuld positionering 
er mulig.

Vær ved opstilling af drevene opmærksom på en nøjagtig justering af de enkelte 
komponenter. 

Utilladelig store forskydningsfejl af forbindende akselender på grund af vinkel- eller aksiale-
forskydninger, medfører for tidlig slitage og materielle skader. Utilstrækkeligt stive 
bundrammer eller underkonstruktioner kan forårsage en radial eller aksial forskydning under 
drift, som ikke kan måles ved stilstand.

Den følgende grafik viser spalteålet på fedtlabyrinten:

Billede 5-1 Spaltemål på fedtlabyrint
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FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Antænding af eksplosiv atmosfære ved gnistdannelse eller overophedning på grund af lav 
frirum muligt.

Sørg for at der ved akseltætning med Tacolab-tætninger at indstillet hulmål på 1 mm på fedt-
labyrint ikke ændres ved at montere input- og output-elementer (f.eks. koblingskomponenter). 
Berør ikke roterende og faste dele.

Yderligere informationer 
Yderligere information om fjernelse af korrosionsbeskyttelse kan findes i BA 7300 i den 
samlede dokumentation til gearet.

Yderligere information hvordan gearet rammes, der på grund af vægt gør brug af et 
løfteværktøj, findes i kapitel Ressourceplanlægning (Side 49).

Skal gearet transporteres med påsatte dele, er ekstra anslagspunkter påkrævet. Position for 
dette anslagspunkt kan findes på måltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

5.3.2.2 Justere

Indledning
Ordreafhængigt er, for indledende tilpasning i horisontal retning, bearbejdede flader 
(justeringsflader) til rådighed oven på gearoversiden.

FARE

Livsfare på grund af flyvende vragrester

Ikke-overholdelse af justeringsnøjagtighed kan forårsage akselbrud, hvilket resulterede i at 
liv og helbred kunne blive bragt i fare.

Justér gearet nøjagtigt, og i overensstemmelse med de angivne værdier.

Skader på gearet eller dets komponent- eller påsætningsdele er mulig.

Fra justeringsnøjagtigheden af akselakserne til hinanden hænger i væsentlig grad sammen 
med levetiden af aksler, lejer og koblinger. Stræb derfor næsten altid efter en nul-afvigelse. 
(bortset ZAPEX-koblinger og ledaksler) Find f.eks. også kravene til koblingerne i de tilhørende 
Driftsvejledninger.
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Fremgangsmåde 
Der kan gives justeringsgevind i gearets indkapslingsfod for at lette justeringen. 

Billede 5-2 Justeringsflade

For at justere gearet på justeringsfladen, gå frem på følgende måde:

1. Find den nøjagtige position af justeringsfladerne i måltegninger i den samlede 
dokumentation.

2. Bemærk de stansede værdier i justeringsfladerne.

3. Justér med disse justeringsflader gearet vandret, således at en korrekt drift af gearet er 
sikret.

Følgende grafik viser justeringsflade på gear fra størrelse 12:

① Justeringsflade

Billede 5-3 Justeringsflade på gear til størrelse 12

Ved gear fra størrelse 13 er der yderligere givet orienteringsflader til justering af gearet på 
toppen af gearkassen. For at lette justeringen af disse variabler er gear af denne størrelse 
forsynet med justeringsgevind i indkapslingsfoden.

Følgende grafik viser justeringsflade på gear fra størrelse 13:
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① Justeringsflade ② Justeringsgevind

Billede 5-4 Justeringsflade på gear fra størrelse 13

Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gearet kan findes på måltegningen i den 
samlede dokumentation for gearet.

Hjælpemiddel 
Den endelige Finjustering (Side 90) til ind- og udgangssiden udføres nøjagtigt ved akslernes 
akser med følgende hjælpemidler:

● Linealer

● Vaterpas

● Måleur

● Laserpositioneringssystem

● Søgerblad´osv.

Efter den endelige finjustering, indstilles gearet fast og indstillingen kontrolleres igen. 
Journalfør justeringsmålene og opbevar journalen sammen med denne Driftsvejledning.

5.3.3 Gearmontering på indkapslingsfod.

Indledning
Hvis det er nødvendigt, skru for type H1 og H2 for en stramning af fastgørelse fundament‐
monteringsskruer på luftlederhjelmen løs og skru dem derefter igen fast i tilslutningen.
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5.3.3.1 Montering på en fundamentsramme

Forudsætninger
Følgende forudsætninger skal være opfyldt før begyndelse af monteringen: 

● Fundamentet skal være vandret og lige.

● Gearet må ikke vrides under en stramning af monteringsskruerne. 

VÆR OPMÆRKSOM

Manglende stabilitet

Beskadigelse på grund af ustabilitet af gearene er mulige.

Sørg for, at fundamentrammen er vandret og lige. Jævnheden af gearets stående overflade 
er især vigtigt, da kontaktmønsteret af fortandingen såvel som belastningen på leje og dermed 
gearets levetid bliver påvirket heraf. Alle punkter i gearets stående overflade skal ligge mellem 
to imaginære parallelle planer, som har en afstand på 0,1 mm pr 1 m.

Placér fundamentrammekonstruktion ifølge vægten og drejningsmomentet, under 
hensyntagen til de kræfter, der virker på gearet. Gearenes fodflader skal være tilstrækkeligt 
understøttet. Utilstrækkeligt stive bundrammer eller underkonstruktioner kan forårsage en 
radial eller aksial forskydning under drift, som ikke kan måles ved stilstand.

Fremgangsmåde
For at montere gearet på en fundamentsramme, gå frem på følgende måde:

1. Rengør undersiden af gearfod-fladerne.

2. Placer gearet med et egnet hejseværktøj på fundamentsrammen.

3. Stram fundamentsskruer til det foreskrevne tilspændingsmoment (Side 96). Bring om 
nødvendigt anslag for at forhindre forskydning.

4. Juster gearet til input‐ og output-enheder nøjagtigt (Side 60).

5. Journaliser justeringsmål.

6. Opbevar journalen sammen med denne driftsvejledning. 

VÆR OPMÆRKSOM

Skader forårsaget af ujævnt strammede monteringsskruer

Beskadigelse af gearene på grund af ujævn stramning af skruer er mulig.

Spænd fastgørelsesskruerne jævnt. Sørg for, at gearet ikke drejes ved stramning af 
monteringsskruerne.
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5.3.3.2 Montering på et betonfundament med stenskruer eller fundamentsklodser

Forudsætninger
Undersiden af gearfod-fladen skal rengøres.

Fastgør gear med stenskruer
Den følgende grafik viser en stenskrue:

① Underlagsskive ④ Fundament
② Sekskantmøtrik ⑤ Stenskrue
③ Gearfod   

Billede 5-5 Stenskrue

For at fastgøre gearet med stenskruer, gå frem på følgende måde:

1. Hæng stenskruer med underlægningsskiver og sekskantmøtrikker i 
fundamentfastgørelsespunkter på gearkassen.

2. Placér gearet med et egnet hejseværktøj på betonfundamentet.

3. Juster gearet til ind- og udgangsaksler vandret ved hjælp pass-stykker (Side 60).

4. Bring, om nødvendigt, ved større angribende kraft anhug for at forhindre forskydning.

5. Støb beton ind i fordybningerne til stenskruerne.

6. Spænd sekskantmøtrikkerne for stenskruerne efter afbindings af betonen med det 
foreskrevne tilspændingsmoment (Side 96).

7. Journalfør justeringsmålene og opbevar journalen sammen med denne Driftsvejledning.

VÆR OPMÆRKSOM

Skader forårsaget af ujævnt strammede sekskantmøtrikker

Beskadigelse af gearene på grund af ujævn stramning af sekskantmøtrikker er mulig.

Spænd sekskantmøtrikkerne jævnt. Sørg for, at gearet ikke deformeres i 
stramningsproceduren.
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Fastgør gear med fundamentklodser
Den følgende grafik viser en fundamentsklods: 

① Monteringsskrue ⑥ Fundament
② Underlagsskive ⑦ Fundamentklods
③ Gearfod ⑧ Fladjern
④ Højde af færdige fundament ⑨ Gevindstift
⑤ Højde på de forberedte fundamenter   

Billede 5-6 Fundamentklods

For at fastgøre gearet med fundamentsklodser, gå frem på følgende måde:

1. Hæng fundamentklodser med underlægningsskiver og skruer i 
fundamentfastgørelsespunkter på gearkassen. 

2. Spænd monteringsskruerne indtil gearkassens fødderne er fladt på fundamentblokken.

3. Placér gearet med et egnet hejseværktøj på betonfundamentet.

4. Juster gearet vandret til ind- og udgangsaksler ved hjælp af stilleskruer (hvis det findes) 
(Side 60).

5. Bring, om nødvendigt, ved større angribende kraft anhug for at forhindre forskydning.

6. Forsegl åbninger i fundamentklodser før betonfundament hældes med egnet materiale 
(f.eks. Styropor).

7. Støb beton ind i fordybningerne til fundamentblokke.

8. Spænd fastgørelsesskruerne på fundamentklodser til betonen med det foreskrevne 
tilspændingsmoment (Side 96).

9. Journalfør justeringsmålene og opbevar journalen sammen med denne Driftsvejledning.

VÆR OPMÆRKSOM

Skader forårsaget af ujævnt strammede monteringsskruer

Beskadigelse af gearene på grund af ujævn stramning af skruer er mulig.

Spænd fastgørelsesskruerne jævnt. Sørg for, at gearet ikke deformeres i 
stramningsproceduren.
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5.3.3.3 Montering på et betonfundament med ankerskruer

Forudsætninger
Undersiden af gearfod-fladen skal rengøres.

Isæt ankerskrue
Den følgende grafik viser de indsatte ankerskruer:

① Grundplade ⑤ Ankerskrue
② Underlag ⑥ Trykplade
③ Betonkorn ⑦ Træ
④ Råfundament ⑧ Sekskantmøtrik

Billede 5-7 Indsat ankerskrue

For at indsætte ankerskruer, gå frem på følgende måde:

1. Placér underlaget på den eksisterende finfyldning i den givne grundplade.

2. Sæt ankerskruen ind.

3. Sæt trykpladen på og drej møtrikkerne på.

4. Understøt ankerskruen sådan med træ, at den er sat tilbage omkring 10 mm fra den øverste 
kant af underlaget.

5. Placer gearet med et egnet hejseværktøj.
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Fastgør gear med ankerskruer
Den følgende grafik viser en stramme ankerskrue:

① Sekskantmøtrik ⑤ Råfundament
② Skive ⑥ Ankerskrue
③ Indkapslingsfod ⑦ Grundplade
④ Betonkorn ⑧ Underlag

Billede 5-8 Tilspændt ankerskrue

For at fastgøre gearet med ankerskruer, gå frem på følgende måde:

1. Træk ankerskruerne opad. Til dette kan du indsætte en skrue eller gevindstang i det 
eksisterende gevind i forenden.

2. Isæt skiven.

3. Skru sekskantmøtrikken i hånden nogle gange.

4. Justér gearet med underlaget (Side 60).

– Bemærk de stansede værdier i rettelisterne.

– Overhold justering tolerancer til indgangs- og udgangs-sideaggregater i 
overensstemmelse med de tilladte vinkel- og aksial-forskydninger for koblingerne.

5. Journalfør justeringsmålene og opbevar journalen sammen med denne anledning. 

6. Hold ankerskruerne i position med hånden ved spænding af møtrikken.

7. Sæt beskyttelseshætten på.

8. Sæt den hydrauliske spændeanordning på.

9. Spænd skruerne i overensstemmelse med forspændingskræfterne (Side 96) vekslende 
med hinanden. 

10.Spænd sekskantmøtrikkerne med et egnet værktøj, indtil de stopper.

11.Journal tilspændingstrykket og forspændingskræfter og opbevar journalen sammen med 
denne vejledning. 
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FORSIGTIG

Forkert betjening af forspændingsenheden

Der er fare for kvæstelse ved forkert betjening af forspændingsenheden

Overhold, for at sikre korrekt håndtering og justering af forspændingensenheden 
driftsvejledningen fra producenten af forspændingsenheden.

VÆR OPMÆRKSOM

Manglende styrke af betonen

Beskadigelse på grund af ustabilitet af gearene på grund af manglende fasthed af betonen 
er mulige.

Før stramning af ankerskruerne skal betongen være afhærdet i mindst 28 dage.

5.3.3.4 Montering på en gearsvingarm

Fremgangsmåde
For at montere gearet på gearsvingarmen, gå frem på følgende måde:

1. Rengør undersiden af gearfod-fladerne og gearsvingarmen.

2. Placér gearet på gearsvingarmen med et egnet hejseværktøj.

3. Stram fodskruerne til det foreskrevne tilspændingsmoment (Side 96). Bring om nødvendigt 
anslag for at forhindre forskydning.

4. Juster gearet til input‐ og output-enheder nøjagtigt (Side 60).

5. Journaliser justeringsmål.

6. Opbevar journalen sammen med denne driftsvejledning. 

VÆR OPMÆRKSOM

Manglende stabilitet

Beskadigelse på grund af ustabilitet af gearene er mulige.

Sørg for, at gearsvingarmen er vandret og lige. Jævnheden af gearets stående overflade er 
især vigtig, da det haqr direkte konsekvenser der afhænger af kontaktmønster af tænderne 
og belastningen af lejerne, og dermed påvirkes levetiden for gearet. Sørg for, at alle punkter 
i gearets stående overflade ligger mellem to imaginære parallelle planer, som har en afstand 
på 0,1 mm pr 1 m.

Placér gearsvingarmkonstruktionen ifølge vægten og drejningsmomentet, under 
hensyntagen til de kræfter, der virker på gearet. Gearenes fodflader skal være tilstrækkeligt 
understøttet. For blød gearsvingarm kan også under drift forårsage en radial eller aksial 
forskydning, som ikke kan måles ved stilstand.
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VÆR OPMÆRKSOM

Skader forårsaget af ujævnt strammede monteringsskruer

Beskadigelse af gearene på grund af ujævn stramning af skruer er mulig.

Spænd fastgørelsesskruerne jævnt. Sørg for, at gearet ikke drejes ved stramning af 
monteringsskruerne.

Støtter for gear-svingearm

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene på grund af forkert montering af motoren og gearsvingarm

Beskadigelse af gearene på grund af forkert montering af motoren og gearsvingarm er mulig.

Motor og gearsvingarm må kun påsættes efter afsteming med Siemens. Påsæt 
Omdrejningsmomentstøtten uden forvrængning.

Kontrollér efter montering gearsvingarmen igen for justering af Ind- og udgangselementer til 
hinanden.

Den følgende grafik viser støtter for gear-svingearm:

① Motor ④ Omdrejningsmomentstøtte
② Gear ⑤ Elastisk arbejdsbuk
③ Gearsvingarm   

Billede 5-9 Støtter for gear-svingearm
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Nedenstående tabel viser tildeling af motorer og gearsvingarm:

Tabel 5-1 Motortildeling for gear-svingearmen 

Gearstørrelse Største tilladte standardmotor for den respektive geartype
B2 B3 B4

4 På forespørgsel 200 -
5 ... 6 225M 160
7 ... 8 280M 200
9 ... 10 315 225M
11 ... 12 355 280S
13 ... 14 400M 315M
15 ... 16 400M 315
17 ... 18 400M 355L
19 ... 22 På forespørgsel

Større motorer må kun påsættes efter afsteming med Siemens. 

Tag, ved påsætning af en omdrejningsmomentstøtte leveret af kunden, forbindelsen til 
fundament over et fleksibelt element.

Yderligere informationer
Yderligere informationer om udførelsen af fundamentet til fastgørelse af drejemomentstøtten 
findes i kapitel Fundament (Side 57). 

5.3.4 Montering af omdrejningsmomentstøtte til gearkassen

5.3.4.1 Montering af omdrejningsmomentstøtte
Tage ved alle påsætningsgear der svarer til Drejningsmoment på arbejdsmaskineakslen, på 
kapslingen modsatvirkende reaktionsmoment. 

5.3.4.2 Montering af Omdrejningsmomentstøtte

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene på grund af forkert montering af motoren og drejemomentstøtten

Beskadigelse af gearene på grund af forkert montering af motoren og drejemomentstøtten 
er mulig.

Motor og omdrejningsmomentstøtte må kun påsættes efter afsteming med Siemens. Montér 
drejemomentstøtten spændingsfrit på maskinsiden.

Påsæt momentstøtten spændingsfrit på maskinsiden.
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På cylindrisk tandhjulsgear med en motorlanterne findes drejemomentstøtten ligger overfor 
motorlanternen.

Den følgende grafik viser omdrejningsmomentstøtten til gearkassen:

① Maskinside ② Elastisk arbejdsbuk

Billede 5-10 Omdrejningsmomentstøtte til gearkasse

Nedenstående tabel viser tildeling af motorer og gearkassestøtten:

Tabel 5-2 Motortildeling for gearstøtten

Gearstørrel‐
se

Største tilladte standardmotor for den respektive geartype
H2 H3 H4 B2 B3 B4

4 200 - - 200 200 -
5 ... 6 225 225 - 225 225 160
7 ... 8 280 280 180 280 280 200
9 ... 10 280 280 225 280 280 225
11 ... 12 315M 315M 250 315M 315M 280
13 ... 14 - 355 315M 355 355 315M
15 ... 16 - 355 315 - 355 355M
17 ... 18 - 355 355M - 355 355
19 ... 22 På forespørgsel

Større motorer må kun påsættes efter afsteming med Siemens. 

Tag forbindelsen til fundament, ved påsætning af en omdrejningsmomentstøtte leveret af 
kunden, over et fleksibelt element.

Yderligere informationer 
Yderligere informationer om udførelsen af fundamentet til fastgørelse af drejemomentstøtten 
findes i kapitel Fundament (Side 57).
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5.4 Påglidningsgear med hulaksel

5.4.1 Påglidningsgear med hulaksel og pasfedernot

Indledning
Akselenden på arbejdsmaskinakslen (materiale C60+N eller stærkere) skal være udført med 
en pasfjeder i henhold til DIN 6885 del 1 formular A. Endvidere bør der være en 
centreringsboring foran efter DIN 332 formular DS. Tilslutningsmål for arbejdsmaskineaksel 
findes i måltegningen i den samlede dokumentation.

5.4.1.1 Forberedelse
Siemens anbefaler, at du til lettere demontering (Side 75) anbringer en trykolietilslutning i 
maskinens akselende, der åbner ind i hulakslens fordybning. Denne tilslutning kan også 
anvendes til tilførelse af rustfjerner. Ikke-overholdelse af denne anbefaling medfører ikke 
ansvar for anlægskonstruktoren, men for operatøren.

Følgende grafik viser forberedelse ved gear med hulaksel og pasfedernot:

① Trykolietilslutning ③ Maskineaksel
② Pasfjeder ④ Hulaksel

Billede 5-11 Gear med hulaksel og pasfedernot
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5.4.1.2 Montering

Foranstaltninger før montering

FORSIGTIG

Risiko for skader på grund af kemisk stoffer.

Overhold producentens anvisninger for håndtering af smøre- og opløsningsmidler.

Bær egnet beskyttelsestøj.

Ved forkert brug kan gearet blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltninger:

● Fjern den korrosionsbeskyttelse fra hulakslerne og fra maskinakslerne med et egnet 
rengøringsmiddel.

● Kontrollér hul‐ og maskineaksler for beskadigede sæder og kanter. 

● Bearbejd delene, hvis det er nødvendigt, med et egnet værktøj og rengør dem igen.

● For at forhindre dannelse rust smøres af et egnet smøremiddel på kontaktfladerne.

VÆR OPMÆRKSOM

Skader på akselpakningsringe på grund af rengøringsmiddel.

Skader på akselpakningsringe fra kemisk aggressive rengøringsmidler er mulig.

Undgå kontakt fra rengøringsmidlet med akseltætningsringe.

Påsætning

Fremgangsmåde

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene

Skader på gearet ved tiltning under montering er mulige.

Hulakslen skal flugte med maskinakslen ved aftrækning af gearet. En tiltning skal undgås.
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VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af rullelejet

En beskadigelse af rulningslejer ved tiltning under montering af gear er mulig

Hulakslen kan trækkes kun mod en maskineakselkrave, hvis en af følgende gearsamlinger 
er til stede:
● Omdrejningsmomentstøtte
● Arbejdsbuk
● Støtter med gear-svingearm

For at trække gearet af, gå frem på følgende måde:

1. Hejs gearet med et egnet hejseværktøj.

2. Træk gearet af ved hjælp af møtrik og gevindspindel.
Støtten foregår via hulakselen

Følgende grafik viser udtrækningen med gevindspindel ved gear med hulaksel og pasfedernot:

① Møtrik ⑤ Maskineaksel
② Endeskive ⑥ Hulaksel
③ Møtrik ⑦ Gevindspindel
④ Pasfjeder   

Billede 5-12 Påsætning med gevindspindel

I stedet for den viste møtrik- og gevindspindel kan et hydraulisk løfteudstyr også anvendes.

Axial sikring
Fastgør hulakslen, afhængigt af konstruktionen, aksialt på maskinakslen (f.eks. låsering, 
endeskive, indstilingsskrue).
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5.4.1.3 Afmontering

Foranstaltninger til demontering

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene på grund af tiltning

Skader på gearet ved tiltning under demontering er mulige.

Undgå tiltning når gearet trækkes af maskinakslen. Ved aftrækning af gear med hydraulisk 
løfteenhed kan der forekomme overdreven krafteffekter på kapslinger, lejer og andre 
gearkomponenter. Kontrollér under alle omstændigheder, hulakselopbevaringen for skader 
før udskiftning af gearet på maskinakslen.

Henvisning
Formindskelse af risiko for rivning

Afrund trykket mod gevindende på hovedet og smør det, når du bruger låseskruer eller 
gevindspindler, for at reducere risikoen for rivninger på dette sted.

Fremgangsmåde
For at afmonterer gearet med påsætningsgear og hulaksel fra maskinakslen, gør følgende:

1. Sikr gearet.

2. Fjerne den aksiale sikring for hulaksel.

3. Let fjernelse af rust opstået på sædepladserne på gearet ved hjælp af rustfjerner. Tilførslen 
af rustfjerner kan være gennem trykolietilslutningen med en pumpe.

4. Hejs gearet efter tilstrækkelig indvirkning af rustfjerneren med et egnet hejseværktøj og 
træk gearet af ved hjælp af enheden.

5. Fjernelse af gearet fra maskinakslen kan alt efter mulighederne på stedet udføres på 
følgende måde:

– Med låseskruer i en endeskive

– Med en central gevindspindel

– Med en hydraulisk løfteenhed
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Følgende grafik viser demontering med endeskive ved gear med hulaksel og pasfedernot:

① Låseskruer ④ Maskineaksel
② Skrue ⑤ Hulaksel
③ Pasfjeder ⑥ Endeskive til udtrykning

Billede 5-13 Afmontering med endeskive

Følgende grafik viser demontering med hydraulisk løfteenhed ved gear med hulaksel og 
pasfedernot:

① Gevindspindel ⑤ Maskineaksel
② Hydraulisk løfteenhed ⑥ Hulaksel
③ Trykolietilslutning ⑦ Hjælpeskive til udtrykning
④ Pasfjeder   

Billede 5-14 Afmontering med hydraulisk løfteenhed

Endeskive og hjælpeskive
Endeskiven og hjælpeskiven til at aftage gearet med, følger ikke med gearet. På begge 
endeflader på hulakselen er gevindhuller til rådighed til fastgørelse af endepladen på hulakslen.
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Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gevindboring kan findes på måltegningen 
i den samlede dokumentation for gearet.

Den følgende grafik viser en hulaksle med pasfedernot:

Billede 5-15 Hulaksel med pasfedernot

*) 2 gevind med 180° tilføjes

Gevindboringer på forside af gear-hulaksel 
Målene til gevindboringer på forside af gear-hulaksel findes i følgende tabel:

Tabel 5-3 Mål til gevindboringer på forside af gear-hulakslen

Gearstør‐
relse

m i mm s t i mm Gearstør‐
relse

m i mm s t i mm

4 95 M8 14,5 12 215 M12 19,5
5 115 M8 14,5 13 230 M12 19,5
6 125 M8 14,5 14 250 M12 19,5
7 140 M10 17 15 270 M16 24
8 150 M10 17 16 280 M16 24
9 160 M10 17 17 300 M16 24
10 180 M12 19,5 18 320 M16 24
11 195 M12 19,5 ≥ 19 På forespørgsel

VÆR OPMÆRKSOM

Skader på gearkappen eller andre gearkomponenter.

Skader på gearkappen eller andre gearkomponenter ved at overskride de maksimale 
trykkræfter.

Bliver hulakslen ved aftagelse af gearet ikke også understøttet, også på kapslingen, må de 
anvendte kræfter anført i nedenstående tabel ikke overskrides. Før genindsættelse af gearet 
på maskinakslen skal hulaksel kontrolleres for skader.
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Maksimal tvingningskraft
De maksimale trykkræfter er i nedenstående tabel:

Tabel 5-4 Maksimal tvingningskraft

Gearstørrelse  Maksimal tvingningskraft i 
N

Gearstørrelse  Maksimal tvingningskraft i 
N

4 22.600 12 113.600
5 33.000 13 140.000
6 37.500 14 160.000
7 50.000 15 193.000
8 56.000 16 215.000
9 65.000 17 240.000
10 82.000 18 266.000
11 97.200 ≥ 19 På forespørgsel

5.4.2 Påglidningsgear med hulaksel og pasfedernot i henhold til DIN 5480

Indledning
Akselenden på arbejdsmaskinakslen (materiale C60+N eller stærkere) skal være udført med 
en pasfjeder i henhold til DIN 5480. Endvidere bør der være en centreringsboring foran efter 
DIN 332 formular DS. Tilslutningsmål for arbejdsmaskineaksel findes i måltegningen i den 
samlede dokumentation.

5.4.2.1 Forberedelse
Siemens anbefaler, at du til lettere demontering (Side 82) anbringer en trykolietilslutning i 
maskinens akselende, der åbner ind i hulakslens fordybning. Denne tilslutning kan også 
anvendes til tilførelse af rustfjerner. Ikke-overholdelse af denne anbefaling medfører ikke 
ansvar for anlægskonstruktoren, men for operatøren.

Følgende grafik viser forberedelse ved gear med hulaksel og pass-fortanding:
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① Trykolietilslutning ③ Maskineaksel
② DU-bøsning ④ Hulaksel

Billede 5-16 Forberedelse ved gear med hulaksel og pasfortanding

5.4.2.2 Montering

Foranstaltninger før montering

FORSIGTIG

Risiko for skader på grund af kemisk stoffer.

Overhold producentens anvisninger for håndtering af smøre- og opløsningsmidler.

Bær egnet beskyttelsestøj.

Ved forkert brug kan gearet blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltninger:

● Fjern den korrosionsbeskyttelse fra hulakslerne og fra maskinakslerne med et egnet 
rengøringsmiddel.

● Kontrollér hul‐ og maskineaksler for beskadigede sæder og kanter. 

● Bearbejd delene, hvis det er nødvendigt, med et egnet værktøj og rengør dem igen.

● For at forhindre dannelse rust smøres af et egnet smøremiddel på kontaktfladerne.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af lejetætningsringene

Skader på akselpakningsringe fra kemisk aggressive rengøringsmidler er mulig.

Undgå kontakt fra rengøringsmidlet med akseltætningsringe.
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Hejsning med indbygget DU-bøsning

Fremgangsmåde

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene

Skader på gearet ved tiltning under montering er mulige.

Sørg for ved montering af gearkassen for en tilpasning af hulakselen og maskinakslen og 
passende tandstilling fra maskinakslen til hulakselen. Den korrekte tandstilling kan findes ved 
at dreje drivakslen eller let drejning af gearet omkring hulakslen.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af rullelejet

En beskadigelse af rulningslejer ved tiltning under montering af gear er mulig

Hulakslen kan trækkes kun mod en maskineakselkrave, hvis en af følgende gearsamlinger 
er til stede:
● Omdrejningsmomentstøtte
● Arbejdsbuk
● Støtter med gear-svingearm

For at trække gearet med indbygget DU-bøsning af, gå frem på følgende måde:

1. Hejs gearet med et egnet hejseværktøj.

2. Træk gearet af ved hjælp af møtrik og gevindspindel.
Støtten foregår via hulakselen
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Følgende grafik viser udtrækningen med indbygget BU-bøsning ved gear med hulaksel og 
pass-fortanding:

① Møtrik ⑤ Maskineaksel
② Endeskive ⑥ Hulaksel
③ DU-bøsning ⑦ Gevindspindel
④ Møtrik   

Billede 5-17 Hejsning med indbygget DU-bøsning

I stedet for den viste møtrik- og gevindspindel kan et hydraulisk løfteudstyr også anvendes.

Påsætning med løs DU‐Bøsning

Fremgangsmåde

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene

Skader på gearet ved tiltning under montering er mulige.

Sørg for ved montering af gearkassen for en tilpasning af hulakselen og maskinakslen og 
passende tandstilling fra maskinakslen til hulakselen. Den korrekte tandstilling kan findes ved 
at dreje drivakslen eller let drejning af gearet omkring hulakslen.
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VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af rullelejet

En beskadigelse af rulningslejer ved tiltning under montering af gear er mulig

Hulakslen kan trækkes kun mod en maskineakselkrave, hvis en af følgende gearsamlinger 
er til stede:
● Omdrejningsmomentstøtte
● Arbejdsbuk
● Støtter med gear-svingearm

For at trække gearet med hulaksel og pass-fortanding af arbejdsmaskinakslen med løs DU-
bøsning, gå frem på følgende måde:

1. Hejs gearet med et egnet hejseværktøj.

2. Skub den løse, medleverede DU-bøsning på maskinakslen.

3. Fastgør DU-bøsning med kabelstrips til fast anlæg.

4. Træk en DU-bøsning sammen med maskinakslen i gearhulakslen. 

I stedet for den viste møtrik- og gevindspindel kan et hydraulisk løfteudstyr også anvendes.

Axial sikring
Fastgør hulakslen, afhængigt af konstruktionen, aksialt på maskinakslen (f.eks. låsering, 
endeskive, indstilingsskrue).

5.4.2.3 Afmontering

Foranstaltninger til demontering

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene

Skader på gearet ved tiltning under demontering er mulige.

Undgå tiltning når gearet trækkes af maskinakslen. Ved aftrækning af gear med hydraulisk 
løfteenhed kan der forekomme overdreven krafteffekter på kapslinger, lejer og andre 
gearkomponenter. Kontrollér under alle omstændigheder, hulakselopbevaringen for skader 
før udskiftning af gearet på maskinakslen.

Henvisning
Formindskelse af risiko for rivning

Afrund trykket mod gevindende på hovedet og smør det, når du bruger låseskruer eller 
gevindspindler, for at reducere risikoen for rivninger på dette sted.
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Fremgangsmåde
For at afmontere påslidningsgear med hulaksel og maskinaksel, gå frem på følgende måde:

1. Sikr gearet.

2. Fjerne den aksiale sikring for hulaksel.

3. Let fjernelse af rust opstået på sædepladserne på gearet ved hjælp af rustfjerner. Tilførslen 
af rustfjerner kan være gennem trykolietilslutningen med en pumpe.

4. Fjern først endeskive og sikringsring.

5. Hejs gearet efter tilstrækkelig indvirkning af rustfjerneren med et egnet hejseværktøj og 
træk gearet af ved hjælp af enheden.

6. Fjernelse af gearet fra maskinakslen kan alt efter mulighederne på stedet udføres på 
følgende måde:

– Med låseskruer i en endeskive

– Med en central gevindspindel

– Med en hydraulisk løfteenhed

Følgende grafik viser demontering med endeskive ved gear med hulaksel og pass-fortanding:

① Låseskruer ④ Maskineaksel
② Trykolietilslutning ⑤ Hulaksel
③ DU-bøsning ⑥ Endeskive

Billede 5-18 Afmontering med endeskive
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Følgende grafik viser demontering med hydraulisk løfteenhed ved gear med hulaksel og 
pasfedernot:

① Gevindspindel ⑤ Maskineaksel
② Hydraulisk løfteenhed ⑥ Hulaksel
③ Trykolietilslutning ⑦ Hjælpeskive til udtrykning
④ DU-bøsning   

Billede 5-19 Afmontering med hydraulisk løfteenhed

VÆR OPMÆRKSOM

Skader på gearkappen eller andre gearkomponenter.

Skader på gearkappen eller andre gearkomponenter ved at overskride de maksimale 
trykkræfter.

Bliver hulakslen ved aftagelse af gearet ikke også understøttet, også på kapslingen, må de 
anvendte kræfter anført i nedenstående tabel ikke overskrides. Før genindsættelse af gearet 
på maskinakslen skal hulaksel kontrolleres for skader.

De maksimale trykkræfter er i nedenstående tabel:

Tabel 5-5 Maksimal tvingningskraft

Gearstørrelse  Maksimal tvingningskraft i 
N

Gearstørrelse  Maksimal tvingningskraft i 
N

4 22.600 12 113.600
5 33.000 13 140.000
6 37.500 14 160.000
7 50.000 15 193.000
8 56.000 16 215.000
9 65.000 17 240.000
10 82.000 18 266.000
11 97.200 ≥ 19 På forespørgsel
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Henvisning
Hjælpeskive er ikke inkluderet i leveringen af gearet.

Hjælpeskiven til at aftage gearet med, følger ikke med gearet.

5.4.3 Påglidningsgear med hulaksel og skrumpeskive

Indledning
Akselenden på arbejdsmaskinakslen (materiale C60+N eller stærkere) skal være udført foran 
med en centreringsboring i henhold til DIN 332 formular (med gevind). Tilslutningsmål for 
arbejdsmaskineaksel findes i måltegningen i den samlede dokumentation.

5.4.3.1 Montering

Foranstaltninger før montering

FORSIGTIG

Risiko for skader på grund af kemisk stoffer.

Overhold producentens anvisninger for håndtering af smøre- og opløsningsmidler.

Bær egnet beskyttelsestøj.

Ved forkert brug kan gearet blive beskadiget. Sørg for følgende foranstaltninger:

● Fjern den korrosionsbeskyttelse fra hulakslerne og fra maskinakslerne med et egnet 
rengøringsmiddel.

● Kontrollér hul‐ og maskineakslerne for beskadigede sæder og kanter. 

● Bearbejd delene, hvis det er nødvendigt, med et egnet værktøj og rengør dem igen.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af lejetætningsringene

Skader på akselpakningsringe fra kemisk aggressive rengøringsmidler er mulig.

Undgå kontakt fra rengøringsmidlet med akseltætningsringe.
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Henvisning
Boring i hulaksel og maskinaksel skal være fedtfri

Sørg for, at i området omkring skrumpeskivesædet ved boringen på hulakslen og 
maskinakslen er ren, fri for fedt og olie. Heraf afhænger sikkerheden ved momentoverførsel i 
vid udstrækning.

Brug ikke forurenede opløsningsmidler og rengøringsklude, såvel som rengøringsmidler der 
indeholder olie (f.eks. såsom paraffin eller terpentin) til at fjerne fedt.

FARE

Eksplosionsfare

Livsfare ved mulig antændelse af en eksplosiv atmosfære fra gnister eller varme overflader.

En glidning mellem hulakslen og akslestub eller en glidning af krympeskiven på hulaksel kan 
medføre gnistdannelse og varme overflader.
● Sørg for, at boringen på hulakslen og akseltappen på området for krympeskivesædet er 

ren, fri for fedt og olie.
● Sørg for, at krympeskiven er korrekt monteret og strammet, før anlægget tændes.

Hejsning med indbygget DU-bøsning

Fremgangsmåde

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene

Skader på gearet ved tiltning under montering er mulige.

Hulakslen skal flugte med maskinakslen ved aftrækning af gearet. En tiltning skal undgås.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af rullelejet

En beskadigelse af rulningslejer ved tiltning under montering af gear er mulig

Hulakslen kan trækkes kun mod en maskineakselkrave, hvis en af følgende gearsamlinger 
er til stede:
● Omdrejningsmomentstøtte
● Arbejdsbuk
● Støtter med gear-svingearm
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For at trække gearet med hulaksel og skrumpeskive af arbejdsmaskinakslen med indbygget 
DU-bøsning, gå frem på følgende måde:

1. Hejs gearet med et egnet hejseværktøj.

2. Træk gearet af ved hjælp af møtrik og gevindspindel.
Støtten foregår via endeskiven i hulakselen.

3. Træk gear med hulaksel indtil det sidder under krympeskiven på maskinakslen.
Maskineakslen centrerer sig i sædet under skrumpeskiven og i DU‐bøsningen.

4. Træk hulakslen mod maksinakselbunden.

Følgende grafik viser forberedelse ved gear med hulaksel og skrumpeskive:

① Endeskive ④ Møtrik 
② DU-bøsning ⑤ Hulaksel 
③ Maskineaksel ⑥ Gevindspindel

Billede 5-20 Forberedelse ved gear med hulaksel og krympeskive

Delene 4 og 6 hører ikke til leveringsomfanget.

Påsætning med løs DU‐Bøsning

Fremgangsmåde

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene

Skader på gearet ved tiltning under montering er mulige.

Hulakslen skal flugte med maskinakslen ved aftrækning af gearet. En tiltning skal undgås.
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VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af rullelejet

En beskadigelse af rulningslejer ved tiltning under montering af gear er mulig

Hulakslen kan trækkes kun mod en maskineakselkrave, hvis en af følgende gearsamlinger 
er til stede:
● Omdrejningsmomentstøtte 
● Arbejdsbuk
● Støtter med gear-svingearm

For at trække gearet med hulaksel og skrumpeskive af arbejdsmaskinakslen med løs DU-
bøsning, gå frem på følgende måde:

1. Hejs gearet med et egnet hejseværktøj.

2. Skub den løse, medleverede DU-bøsning på maskinakslen. 

3. Fastgør DU-bøsning med kabelstrips til fast anlæg.

4. Træk en DU-bøsning sammen med maskinakslen i gearhulakslen. 

I stedet for den viste møtrik- og gevindspindel kan et hydraulisk løfteudstyr også anvendes.

Axial sikring
Gennem forskriftsmæssig stramning af krympeskiven er en tilstrækkelig aksial holdning af 
gearet sikret. En yderligere aksial sikring er ikke påkrævet.

5.4.3.2 Afmontering

Fremgangsmåde
For at afmontere påslidningsgear med hulaksel og krympeskive, gå frem på følgende måde:

1. Sikr gearet.

2. Afmontér krympeskiven.

3. Tryk gearet med trykskruer fra maskinakslen indtil sæderne under krympeskiven og DU‐
bøsningen er fri.

4. Hejs gearet fra maskinakslen med et egnet hejseværktøj.
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5.5 Gear med flangeaksel Konstruktion F

5.5.1 Forudsætninger
Sørg, før montering af gearet med flangenaksel i konstruktion F, for følgende betingelser:

● Den forreste del af flangeakslen og modflangen skal være absolut fedtfri. Heraf afhænger 
sikkerheden ved momentoverførsel i vid udstrækning.

● Brug ikke forurenede opløsningsmidler og rengøringsklude, såvel som rengøringsmidler 
der indeholder olie (f.eks. såsom paraffin eller terpentin) til at fjerne fedt.

FORSIGTIG

Risiko for skader på grund af kemisk stoffer.

Mulig risiko for skader på grund af kemisk stoffer.

Overhold producentens anvisninger for håndtering af smøre- og opløsningsmidler. Bær egnet 
beskyttelsestøj.

5.5.2 Montér gear

Fremgangsmåde
For at monterer gear med flangeaksel Konstruktion F, gør følgende:

1. Rengør kontaktfladerne fra flangeakslen og modflange.

2. Placér gearet med et egnet hejseværktøj på modflangen.

3. Sørg for, før stramning af forbindelsesskruer, at centreringen af flangen stikker ind i 
hinanden.

4. Stram fobindelsesskruer jævnt til det foreskrevne moment.

VÆR OPMÆRKSOM

Beskadigelse af gearene ved ujævn tilspænding forbindingsskruerne

Beskadigelse af gearene ved ujævn tilspænding af forbindingsskruerne er mulig.

Stram fobindelsesskruer jævnt til det foreskrevne moment. Sørg for, at gearet ikke drejes ved 
stramning af forbindelsesskruerne.
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Tabellen nedenfor indeholder tilspændingsmomenter på flangeforbindelser.

Tabel 5-6 Tilspændingsmoment på flangeforbindelse

Gearstørrelse Styrkeklasse Tilspændingsmoment
Skrue DIN 931 Møtrik DIN 934

5 ... 6 10,9 10 610 Nm
7 ... 10 10,9 10 1050 Nm
11 ... 16 10,9 10 2100 Nm
17 ... 20 10,9 10 3560 Nm
21 ... 22 10,9 10 5720 Nm

5.6 Koblinger

Indledning
Koblinger skal afbalanceres i overensstemmelse med specifikationerne i den tilhørende 
Driftsvejledning. Om nødvcendigt hives koblingen ud.

Forskydninger af koblingsdele til hinanden kan opstå:

● Ved unøjagtig justering under montering

● Under drift af anlægget f.eks.:

– Ved varmeekspansion

– Ved akselafbøjning

– Ved for bløde maskinrammer eller understrukturer

VÆR OPMÆRKSOM

For tidlig slitage og materielle skader på gearet på grund af forkert justering

For tidlig slitage og materielle skader på gearet muligt på grund af forkert justering

Sørg for, at de maksimalt tilladte forskydninger ikke under nogen omstændigheder 
overskrides under drift. Denne værdi findes i Driftsvejledningen til koblingen.

Vinklet og radial forskydning kan forekomme samtidig. Sørg for, at summen af de to 
forskydninger ikke overstiger den maksimalt tilladte værdi i den vinklede eller radiale 
forskydning.

Hvis du bruger koblinger fra andre leverandører, så spørg, med angivelse af de radiale 
belastninger der forekommer, disse fabrikanter hvilke flugtningsafvigelser er tilladt.

Den følgende grafik viser de mulige forskydninger:
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Billede 5-21 Mulige forskydninger

Justere
Justeringen skal ske i to indbyrdes vinkelrette aksiale planer. Dette er muligt ved hjælp af en 
lineal (radial forskydning) og søgelære (vinkelforskydning) i henhold til figuren. Ved at bruge 
en måleur eller et laserjusteringssystem øges nøjagtigheden.

Den følgende grafik viser eksempel på en fleksibel kobling:

① Lineal ③ Målepunkter
② Søgerblad   

Billede 5-22 Justér for eksempel en fleksibel kobling

Henvisning

For at justere drevkomponenterne (lodret retning), anbefales brug af underlags- eller folie-
plader under fødderne. Kløer med stilleskruer kan med fordel bruges på fundamentet til 
sideværts justering af drevkomponenterne.

Udgangshulaksel og udgangsflangeaksel
Ved gear med udgangshulaksel eller udgangsflangeaksel bortfalder udgangssidens kobling.

Yderligere informationer
For mere information om tilladte forskydning i koblinger leveret af Siemens, henvises til de 
tilhørende driftsvejledning for koblinger i den fuldstændige dokumentation til gearet.
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For mere information om tilladte forskydninger ved brug koblinger fra andre producenter, skal 
der bedes om angivelse af de radiale belastninger, der opstår ved den respektive producent.

Yderligere information om koblinger kan findes i den tilhørende driftsvejledning til koblingen.

5.7 Tilslutte konponenter

5.7.1 Gear med påsætningkomponenter
Afhængigt af ordren kan gearet leveres med forskellige komponenter.

Ledningsfør de elektriske enheder til regulering og styring i overensstemmelse med kravene 
fra leverandørerne af enhederne.

Yderligere informationer 
Yderligere information om Drift og Service kan findes i den vedlagte driftsvejledningen i den 
samlede dokumentation til gearet.

De tekniske data for påsætningkomponenter findes i den ordre-specifikke udstyrsliste i den 
samlede dokumentation for gearet.

5.7.2 Gear med ledningsføring ledningføres i klemkasse

Fremgangsmåde
For at ledningsføre enhederne, gå frem på følgende måde:

1. Ledningsfør alle fabriksledningsførte enheder i henhold til diagram i klemkassen.

2. Slå bro over signalet i på en tilstedeværende pressostat i ca. 20 sekunder ved 
idriftsættelsen.
Det er nødvendigt, da trykket i gearet først skal stabilisere sig.

ADVARSEL

Eksplosions- og brandfare

Der er brandfare på grund af fritliggende varmestave.

Sæt kun eksisterende varmestave i drift, når en fuld nedsænkning i et oliebad er sikret.

Yderligere informationer
For mere information om de forkablede enheder, se den ordre-specifikke udstyrsliste i den 
samlede dokumentation for gearet.
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5.7.3 Tilslut køleslange

Fremgangsmåde
For at tilslutte køleslangen på gearet, gøres følgende:

1. Fjern låsepropperne fra tilsluningsmuffen før tilslutning af køleslangen.

2. Skyl køleslangen gennem for at fjerne eksisterende urenheder.

3. Luk kølevandstil- og -afløbsledninger. Tilslutningens placering findes i måltegningen.

Yderligere informationer
Yderligere information om Køleslangeen kan findes i den samlede dokumentation til gearet.

Henvisning

Overhold kapitelet for køleslange (Side 40).

5.7.4 Tilslutte pressostat
Tænd pressostaten for gear med pressostat til funktionel.

Slå bro over signalet i pressostaten i ca. 20 sekunder under idriftsættelsen.

Yderligere informationer 
Yderligere information om trykovervågning kan findes i driftsvejledningen til trykovervågning i 
den samlede dokumentation til gearet.

5.7.5 Montér separat olieforsyningsanlæg

Fremgangsmåde
For at tilslutte olieforsyning på gearet, gøres følgende:

1. Fjern blindflangen fra suge- og trykledningen før tilslutning til anlægget.

2. Tilslut udstyret i overensstemmelse med måltegningen i den samlede dokumentation til 
gearet og montér systemet separat.

3. Pas på ikke at stramme rørledningerne ved monteringen.

Yderligere informationer
Yderligere information om olieforsyningsanlægget kan findes i driftsvejledningen til 
olieforsyningsanlægget i den samlede dokumentation til gearet.
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5.7.6 Tilslut modstandstermometer Pt 100

Fremgangsmåde
For at tilslutte modstandstermometer Pt 100 på gearet, gøres følgende:

1. Sørg for, at tilslutningen til Modstandstermometer Pt 100 er ubeskadiget.

2. Ledningsfør Modstandstermometer Pt 100 elektrisk med evalueringsenheden. 
Evalueringsenheden leveres af kunden.

Yderligere informationer
Yderligere information om Modstandstermometer Pt 100 kan findes i driftsvejledningen til 
Modstandstermometer Pt 100 i den samlede dokumentation til gearet.

5.7.7 Tilslut lejeovervågning

Fremgangsmåde
For at tilslutte lejeovervågningen på gearet, gøres følgende:

1. Sørg for, at de tilstedeværende tilslutningerne til modtagelse af lejeovervågningen er 
ubeskadigede.

2. Installér lejeovervågning hos kunden.

Yderligere informationer
Yderligere information om Lejeovervågningen kan findes i driftsvejledningen til komponenterne 
til Lejeovervågningen i den samlede dokumentation til gearet.

5.7.8 Elektriske tilslutninger

Fremgangsmåde

FARE

Elektrisk stød

Der kan opstå stød ved spændingsførende dele.

Sørg for, at hele systemet er strømløs, før du starter den elektriske installation. Overhold de 
fem sikkerhedsregler (Side 15).
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For at tilslutte motorer og overvågningsenheder, gøres følgende:

1. Sørg for, at tilslutningerne til motoren og overvågningsenhederne er ubeskadigede.

2. Ledningfør motoren og overvågningsenhed i henhold til klemmeplanen og den tilhørende 
Driftsvejledning.

3. Isoler alle kabelføringer på elektrisk udstyr i henhold til driftsmiljøet.

Yderligere informationer
For mere information om de elektriske tilslutninger, se terminaldiagrammer og udstyrsliste i 
den samlede dokumentation for gearet.

5.8 Stramningsproces

5.8.1 Indledning

Skrue
Skruerne skal udvise følgende egenskaber:

● Af stål

● Udført i sort eller fosfatiseret

● Let olieret (tilfør ingen yderligere olie)

Henvisning
Udskift skrue

Udskift kommende beskadigede skruer med skruer af samme type og styrkeklasse.

Hangevind
Hangevind skal udvise følgende egenskaber:

● Af stål eller støbejern

● Tørre, afskårne gevind

Henvisning
Anvendelse af et smøremiddel

Anvendelsen af et smøremiddel er grundlæggende ikke tilladt, fordi det gør at 
skrueforbindelsen kan blive overbelastet.
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5.8.2 Forskruningsklasser
Overhold informationen i følgende tabel ved forskruning af monteringsskruer:

Tabel 5-7 Informationer til forskruning af monteringsskruer

Montering af Forskruningsklas‐
se

Fordeling af angi‐
vet drejningsmo‐
ment på værktøjet

Stramningsproces

Gear
Motor
Bremse
Omdrejningsmo‐
mentstøtte

C ± 5 % til ± 10 % ● Hydraulisk tilspænding med 
skruetrækker

● Drejemomentstyret tilspænding 
med momentnøgle eller 
signalgivende momentnøgle

● Stramning med 
præcisionsskruetrækker med 
dynamisk drejemomentmåling

 D ± 10 % til ± 20 % ● Drejemomentstyret tilspænding 
med skruetrækker

Beskyttelseshætte
Soltag

E ± 20 % til ± 50 % ● Stramning med 
impulsskruetrækker eller 
slagskruenøgle uden 
justeringkontrolenhed

● Stram med hånd med 
skruenøgle uden 
drejemomentmåling

Yderligere informationer
Yderligere information om tilspændingsmoment til fastgørelse af motor og bremse kan findes 
i driftsvejledningen fra den gældende producent.

5.8.3 Tilspændingsmomentet og forspændingskræfter.
De givne skrueforbindelser skal forskrues med tilspændingsmomenter med tabellen nedenfor 
i overvejelse.

Tilspændingsmomentet gælder for Friktionskoefficient fra μGes = 0,14.
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Følgende tabel indeholder den forspændingskræfter og tilspændingsmomenter for 
skrueforbindelser af styrkeklasser 8.8; 10.9; 12.9:

Tabel 5-8 Forspændingskræfter og tilspændingsmomenter

Gevind-no‐
minel dia‐
meter

Skruens 
styrkeklas‐
se

Forspændingskræfter til forskru‐
ningningsklasser i kapitel Forskru‐
ningningsklasser (Side 96)

Tilspændingsmoment for forskru‐
ningsklasse fra tabel i kapitel Forskru‐
ningsklasser (Side 96)

d
mm

 C D E C D E
FM min.

N
MA

Nm
M10 8,8 18.000 11.500 7200 44,6 38,4 34,3

10,9 26.400 16.900 10.600 65,4 56,4 50,4
12,9 30.900 19.800 12.400 76,5 66,0 58,9

M12 8,8 26.300 16.800 10.500 76,7 66,1 59,0
10,9 38.600 24.700 15.400 113 97,1 86,6
12,9 45.100 28.900 18.100 132 114 101

M16 8,8 49.300 31.600 19.800 186 160 143
10,9 72.500 46.400 29.000 273 235 210
12,9 85.000 54.400 34.000 320 276 246

M20 8,8 77.000 49.200 30.800 364 313 280
10,9 110.000 70.400 44.000 520 450 400
12,9 129.000 82.400 51.500 609 525 468

M24 8,8 109.000 69.600 43.500 614 530 470
10,9 155.000 99.200 62.000 875 755 675
12,9 181.000 116.000 72.500 1020 880 790

M30 8,8 170.000 109.000 68.000 1210 1040 930
10,9 243.000 155.000 97.000 1720 1480 1330
12,9 284.000 182.000 114.000 2010 1740 1550

M36 8,8 246.000 157.000 98.300 2080 1790 1600
10,9 350.000 224.000 140.000 2960 2 550 2280
12,9 409.000 262.000 164.000 3460 2980 2670

M42 8,8 331.000 212.000 132.000 3260 2810 2510
10,9 471.000 301.000 188.000 4640 4000 3750
12,9 551.000 352.000 220.000 5430 4680 4180

M48 8,8 421.000 269.000 168.000 4750 4090 3650
10,9 599.000 383.000 240.000 6760 5820 5200
12,9 700.000 448.000 280.000 7900 6810 6080

M56 8,8 568.000 363.000 227.000 7430 6400 5710
10,9 806.000 516.000 323.000 10.500 9090 8120
12,9 944.000 604.000 378.000 12.300 10.600 9500

M64 8,8 744.000 476.000 298.000 11.000 9480 8460
10,9 1.060.000 676.000 423.000 15.600 13.500 12.000
12,9 1.240.000 792.000 495.000 18.300 15.800 14.100
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Gevind-no‐
minel dia‐
meter

Skruens 
styrkeklas‐
se

Forspændingskræfter til forskru‐
ningningsklasser i kapitel Forskru‐
ningningsklasser (Side 96)

Tilspændingsmoment for forskru‐
ningsklasse fra tabel i kapitel Forskru‐
ningsklasser (Side 96)

d
mm

 C D E C D E
FM min.

N
MA

Nm
M72x6 8,8 944.000 604.000 378.000 15.500 13.400 11.900

10,9 1.340.000 856.000 535.000 22.000 18.900 16.900
12,9 1.570.000 1.000.000 628.000 25.800 22.200 19.800

M80x6 8,8 1.190.000 760.000 475.000 21.500 18.500 16.500
10,9 1.690.000 1.100.000 675.000 30.500 26.400 23.400
12,9 1.980.000 1.360.000 790.000 35.700 31.400 27.400

M90x6 8,8 1.510.000 968.000 605.000 30.600 26.300 23.500
10,9 2.150.000 1.380.000 860.000 43.500 37.500 33.400
12,9 2.520.000 1.600.000 1.010.000 51.000 43.800 39.200

M100x6 8,8 1.880.000 1.200.000 750.000 42.100 36.200 32.300
10,9 2.670.000 1.710.000 1.070.000 60.000 51.600 46.100
12,9 3.130.000 2.000.000 1.250.000 70.000 60.400 53.900

5.9 Afsluttende arbejde

Foranstaltninger

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Eksplosiv atmosfære kan antændes af overophedning af gearet ved lav oliestand på grund 
af lækage.

Sikr de eksisterende olieafløbsventiler mod utilsigtet åbning. Beskyt, ved brug af et 
olieskueglas eller oliestandsindikator for oliestandskontrol, disse mod skader.

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Antænding af en eksplosiv atmosfære på grund af elektrostatisk afladning er mulig.

Udfør potentialudligning i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer. Der 
er placeret gevindboringer på gearene til oprettelse af en jordforbindelse. Dette arbejde må 
kun udføres af specialiserede elektrikere.
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Efter alle elementer monteret eller tilsluttet, skal følgende afsluttende opgaver udføres:

● Kontrollér, om alle enheder demonteret for transport er genmonteret. 

● Kontrollér alle skrueforbindelser for tæthed efter opstilling af gearet.

● Kontrollér justeringen efter tilspænding af skruer. Justeringen må ikke have forandret sig.

● Beskyt gearet mod faldende genstande.

● Kontrollér at beskyttelsesanordning for roterende dele sidder i korrekt position.
Berøring af roterende dele er ikke tilladt.

● Beskyt kabelindføringen mod indtrængende fugt.

Yderligere informationer
Yderligere information om gearet og alle monterede og leverede løse komponenter, henvises 
der til driftsvejledningen til de respektive komponenter i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om de tekniske specifikationerne findes i separat datablad i den 
samlede dokumentation for gearet.
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Idriftsættelse 6
6.1 Foranstaltninger før idriftsættelse

Overhold følgende foranstaltninger før idriftsættelse af gearet:

● Overhold driftsvejledningen.

● Genmontér lukkeskruen gennem luftfilteret eller våd-luftfilteret. Overhold også BA 7300.

● Gear med tilbageløbsspærre: Overhold foranstaltninger før idriftsættelse for gear med 
tilbageløbsspærre (Side 102). 

● Fyld gearet med olie.

● Gear med olieforsyningsanlæg: Kontrollér den vedligeholdelsesfrie funktion af 
olieforsyningsanlægget.

● Kontrollér oliestanden.

● Kontrollér gearets tæthed.

● Kontrollér, om overvågningsenhederne er tilsluttet og tændt.

● Gear med olieforsyningsanlæg: Overhold foranstaltninger til idriftsættelse med 
olieforsyningsanlæg (Side 103).

● Sørg for, at alle rørledninger og komponenter er fyldt med olie. 

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Eksplosiv atmosfære kan antændes af overophedning af gearet ved lav oliestand.

Kontrollér oliestanden og korriger den om nødvendigt.

Kontrollere om ATEX-mærkningen på gearet er tilstede.

Yderligere informationer
Yderligere information om Temaet Olie- og ventilatorskift kan findes i driftsvejledningen BA 
7300 i den samlede dokumentation til gearet.

Yderligere information om de enkelte komponenter kan findes i driftsvejledningen til 
komponenterne i den samlede dokumentation til gearet.
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6.1.1 Gear med tilbageløbsspærre
Overhold følgende foranstaltninger ved idriftsættelse af gear med tilbageløbsspærre:

● Påfyld den, på advarselsskiltet, angivne oliemængde gennem oliepåfyldningsskruen på 
tilbageløbsspærren.
Anvend den samme olietype og olieviskositet som for gear.

● Kontrollér at tilbageløbsspærren kan drejes manuelt i fritløbende retning uden at udøve 
unødig kraft. Overhold ved dette drejeretningpilene på gearet.

● Bestem det roterende felt i trefaset strømforsyning før tilslutning af motoren, ved hjælp af 
en fasefølgeindikator.
Tilslut motoren i overensstemmelse med den angivne rotationsretning.

VÆR OPMÆRKSOM

Tilbageløbsspærre og gearet kan blive beskadiget

Hvis gearet drives tilbageløbsspærrens spærreretning kan tilbageløbsspærren og gearet 
blive beskadiget.

Driv ikke gearet mod tilbageløbsspærrens spærreretning. Overhold noteskiltet på gearet.

6.1.2 Gear med køleslange
Overhold følgende foranstaltninger ved idriftsættelse af gear med køleslange:

● Kontrollér tilslutningsledninger for fasthed og tæthed.

● Åbn afspærringsventilerne helt i kølervæsketilgangs- og udgangs-linje i kølesystemet.

● Sørg for, at det maksimalt tilladte tryk i køleslangen ikke overskrides.

● Sørg for, at den maksimalt tilladte temperatur for kølevandet ikke overskrides. 

Yderligere informationer
Yderligere information om Køleslangeen kan findes i databladet og i enhedslisten i den 
samlede dokumentation til gearet.

Yderligere informationer til tilslutningsmål og kølevandsparamenter findes på 
gearmåltegningen i den samlede dokumentation for gearet.

Yderligere information om nødvendig kølevandsmængde og den maksimalt tilladte 
indtrædelsestemperatur kan findes i separat datablad, i enhedslisten og i den samlede 
dokumentation til gearet.
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6.1.3 Gear med olieforsyningsanlæg

Overhold følgende foranstaltninger ved idriftsættelse af gear med olieforsyningsslange:

● Sørg for, at det maksimalt tilladte tryk for komponenterne i olieforsyningsanlægget ikke 
overskrides.

● Sørg for, at den maksimalt tilladte temperatur for komponenterne i olieforsyningsanlægget 
ikke overskrides. 

● Smør gearet 2 minutter gennem en forsmåringsfase med olieforsyningsanlægget. I løbet 
af denne tid, er rulningslejer og fortandinger til opstart tilstrækkeligt forsynet med olie.

FARE

Eksplosionsfare

Livsfare ved mulig antændelse i en eksisterende eksplosiv atmosfære fra gnister ved 
overophedning på grund af manglende eller utilstrækkelig køling eller smøring.

Åbn afspærringsventilerne helt i kølervæsketilgangs- og udgangs-linje i kølesystemet. 
Kontrollér tilslutningledninger for fasthed og stramhed.

FARE

Eksplosionsfare

Livsfare ved mulig antændelse i en eksisterende eksplosiv atmosfære fra gnister.

Dan bro på signalet fra pressostaten ved opstart i ca. 20 sekunder ved konstruktioner med 
flangepumpe. Dette er nødvendigt, da trykopbygningen i gearet skal stabilisere sig.

Yderligere informationer
Yderligere information om olieforsyningsanlægget kan findes i separat datablad, i enhedslisten 
og i driftsvejledningen til olieforsyningsanlægget i den samlede dokumentation til gearet.

6.1.4 Påfyldning af smøremiddel til gear med tilbageløbsspærre eller hjælpedrev
For at fylde smøremiddel på gear med tilbageløbsspærre eller hjælpedrev, følg disse trin:

1. Find oliemængde og olietype på typeskiltet eller ekstra plade.

2. Fjerne låseskrue på omløbskoblingen eller tilbageløbsspærren.

3. Påfyld et smøremiddel via et filter med maksimum 25 μm filterfinhed.

4. Skru låseskruen ind igen.

5. Kontrollér omløbskoblingens funktion før idriftsættelse.

Idriftsættelse
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6.2 Foranstaltninger under idriftsættelse
Overhold følgende foranstaltninger ved idriftsættelse af gear og journalfør dem:

● Ved gear med olieforsyningsanlæg: Kontrollér den vedligeholdelsesfrie funktion af 
olieforsyningsanlægget.

● Kontrollér oliestanden.

● Mål bundkartemperaturen (Side 111) efter opstart af gearet.

● Kontrollér tætheden af akselpakningerne på gearet (Side 32).

● Kontrollér berøringsfriheden af de roterende dele

● Kontrollér åbningstilstanden af sikringsventilen.

– Kontrollér, at alle olieafløbsventiler er lukkede.

– Sørg for, at alle andre ventiler er åbne.

● Kontrollér eksisterende tilslutningsledninger for fasthed og tæthed.

● Ved gear med lejeovervågning ved hjælp af svingningsmåling: Mål svingningerne på 
rulningslejerne (Side 116) for at generere udgangs- og sammenlignings-værdier.

● Ved gear med lejeovervågning vha modstandstermometer Pt 100: Mål temperaturen på 
rulningslejerne (Side 116) for at generere udgangs- og sammenlignings-værdier.

● Slå bro over signalet i pressostaten i ca. 20 sekunder under idriftsættelsen. Dette er 
nødvendigt, da trykopbygningen i gearet først skal stabilisere sig. Hvis der efter 20 sekunder 
ikke er opbygget olietryk, kan du forlænge tiden en smule i samråd med producenten.

Yderligere informationer
Yderligere information om temaet olie findes i driftsvejledningen BA 7300 i den samlede 
dokumentation til gearet.

Yderligere information om olieforsyningsanlægget kan findes i driftsvejledningen til 
olieforsyningsanlægget i den samlede dokumentation til gearet.

6.2.1 Gear med drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre

Beskadigelse gennem overophedning
Tilbageløbsspærren kan blive beskadiget eller ødelagt ved overophedning.

Kontrollér målet "xmin." regelmæssigt hver 12. måned. Foranstaltningen angivet på 
tilbageløbsspærren "xmin." må ikke underskrides.

Yderligere informationer
Yderligere information om omdrejningsbegrænsende tilbageløbsspærre kan findes i 
driftsvejledningen til omdrejningsbegrænsende tilbageløbsspærre i den samlede 
dokumentation til gearet.
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Drift 7
7.1 Driftsværdi

Indledning
For at sikre en fejlfri og problemfri drift af anlægget, overholdes driftsværdier gearet og 
ordrespecifikke data i betjeningsvejledningen til olieforsyningsanlægget.

Der gælder de i tillægget Tekniske data (Side 133) angivne driftsværdier. 

For olie gælder de operationelle værdier der er angivet nedenfor:

Tabel 7-1 Driftsværdi

Maksimal driftstemperatur 90 °C gælder for mineralolie fra API-Grupper I eller II og mættede 
syntetiske estere:

95 °C gælder for halvsyntetisk olie fra API-gruppe III, PAO- og 
PG-olie

Vandtryk på køleslange eller 
vand-oliekølere

< 8,0 bar  

Angivelser til olietryk kan findes i separat datablad, i enhedslisten og i måltegningen i den 
samlede dokumentation til gearet.

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Eksplosiv atmosfære kan antændes af statisk elektricitet.

Aflad ikke belægningen elektrostatisk. Sørg for, at højeffektive mekanismer, der kan føre til 
en ladning i belægningen, sikkert undgåes.

Meget effektive mekanismer til beregning af opladningsgenerering kan være:

● Den hurtige passage af luft med højt støvindhold

● Den pludselige udstrømning af trykgasser indeholder partiklerne.

● Andre kraftige friktionshandlinger (ikke manuel rengøring eller gnidning med 
rengøringsklude)

Yderligere informationer
Yderligere information om tekniske data til gearet, se datablad og enhedslisten i den samlede 
dokumentation for gearet.
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7.2 Uregelmæssigheder

Indledning
Når der opstår uregelmæssigheder i drevet, sluk for drivaggregatet med det samme. 

Visse uregelmæssigheder, er vist her som eksempel:

● Overskridelse af den maksimalt tilladte olietemperatur

● Udløst alarm gennem pressostaten i oliekøle- eller olieforsyningssystemet. 

● Forandret driftsstøj

VÆR OPMÆRKSOM

Gearet kan blive beskadiget af fejltilstande

Gearet kan blive beskadiget, hvis det drives yderligere ved indtrufne fejltilstande.

Sluk straks drevenhed når fejltilstande finder sted.

Afhjælp uregelmæssigheder
For at afhjælpe uregelmæssigheder, gå frem på følgende måde:

1. Når der opstår uregelmæssigheder i drevet, sluk for drivaggregatet.

2. Find årsagen ved hjælp af Fejladvarsler (Side 117).

3. Hvis årsagen ikke kan findes, kontakt Siemens Kundeservice (Side 123).

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

En eksplosiv atmosfære kan antændes af overophedning af gearet ved lav oliestand.

Overhold følgende foranstaltninger.
● Kontrollér jævnligt gearet for utætheder.
● Sikr de eksisterende olieafløbshaner mod utilsigtet åbning.
● Beskyt eventuelle oliestandsskueglas mod skader.
● Sørg for, at når sikkerhedsanordning er udløst og før genstart, skal en genstartspærre 

løftes.
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7.3 Tage ud af drift
Når gearets sættes ud af drift i længere tid, så er det nødvendigt at træffe følgende 
foranstaltninger afhængigt af varigheden af nedlukningen:

● Sluk for drivaggregatet.

● Ved gear med køleslange eller vand-oliekøler:

– Dræn, i tilfælde af frost eller længere stilstand, vandet fra køleslange eller vand-
oliekøleren fra og blæse resterende vandet ud med lufttryk.

– Luk afspærringsventilerne af kølevandstil- og -afløbsledninger.

● Konserver gearet ved længere stilstand. Følg derved proceduren beskrevet i 
driftsvejledningen BA 7300.

● Udfør følgende trin for gear med separat olieforsyningsanlæg eller et separat oliekøleanlæg 
før en konservering af gearene:

– Frakobl forbindelsen mellem gearet og det separate olieforsyningsanlæg eller den 
separate oliekøler.

– Forsegl åbningerne på gearet, separat olieforsyningsanlæg og separat oliekølesystem 
lufttæt.
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Vedligeholdelse 8
8.1 Generelle vedligeholdelsesinformationer

Operatøren skal sikre overholdelse af de angivne frister. Dette gælder også hvis 
vedligeholdelsesarbejdet er inkluderet i interne vedligeholdelsesplaner for operatøren.

Når de angivne frister for service- og reparationsarbejder ikke overholdes, kan gearene blive 
beskadiget.

De angivne intervaller i serviceplanen og frister er i høj grad afhængig af driftsforholdene for 
gearet. Derfor kan her kun angives middel-frister. Dette vedrører følgende værdier:

● Daglig driftstid 24 t

● Indkoblingsvarighed "ED" 100 %

● Drevhastighed for gearet 1500 1/min

● Gennemsnitlig olietemperatur i oliebundkarret (se BA 7300)

ADVARSEL

Livsfare på grund af tændt anlæg

Ved arbejde på spændingsførende gear kan dette føre til livsfarlige kvæstelser.

Sæt gearet og et påsat eller separat olieforsyningsanlæg ud af funktion, før der arbejdes på 
gearet. Sikr dreveenheden, for at forhindre utilsigtet idriftssættelse: Fastgør en meddelelse 
der indikerer, at der arbejdes på gearet. 

8.2 Servicesplan

Service- og reparationsarbejder
Nedenstående tabel giver en oversigt over alle vedligeholdelses- og reparationsarbejde, som 
skal udføres kontinuerligt eller periodisk.

Tabel 8-1 Service- og reparationsarbejder

Intervaller og frister Foranstaltninger
Efter behov Skift vådluftfilter

Rengør luftfilter
Rengør ventilator og gear

Skilt på gear, gearmåltegning Udskifte tilbageløbsspærre
I henhold til fabrikantoplysninger Kontrollér tændingsbeskyttelse
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Intervaller og frister Foranstaltninger
Dagligt Kontroller olietemperatur

Kontrollér tæthed
Kontroller olietrykket (hvis tryksmøring tilgængelig)
Kontollér gearstøj for forandringer
Kontrollér vandtryk

Månedligt og før hver start Kontrollér oliestand
400 driftstimer efter idrifttagelse Kontrollér vandindhold i olien

Udfør olieskift (eller afhængigt af olieprøveresultat)
Kontrollér monteringsskruer for fasthed

Hver 3. måned Kontrollér omdrejningsovervågning for hjælpedrev
Kontrollér hjælpedrev
Rengør oliefilter
Rengør luftfilter
Rengør grovfilter

Hver 3000 driftstimer Mål svingning af rulningsleje
Hver 3000 driftstimer, mindst hvert 6. måned Tving fedt ved Tacolab‐pakninger
Mindst hver 6. måned (se angivelsen på skil‐
tet på fedtsmørepunktet)

Tving fedt på fedtsmurt rulningslejer

Hver 5000 driftstimer, mindst hvert 10. måned Tving fedt ved pitotrør
Hver 12 måneder Kontrollér friktionsbelægninger på drejemomentbe‐

grænsende tilbageløbsspærre
Kontrollér slangeledninger
Kontrollér krympeskive
Kontrollér vandindhold i olien

Hver 10.000 driftstimer, mindst hvert 2. år Olieskift ved brug af mineralolie af API-gruppe I eller II, 
eller mættet syntetiske estere (eller afhængig af olie‐
prøveresultaterne)
Luft‐oliekøler kontrollers for tilstand (samtidig med olie‐
skift)
Vand‐oliekøler kontrollers for tilstand (samtidig med 
olieskift)

Hvert 2. år Udfør gearinspektion
Kontroller køleslange
Kontrollér monteringsskruer for fasthed
Rengør ventilator og gear

Hver 20.000 driftstimer, mindst hvert 4. år Olieskift udføres ved brug af halvsyntetisk olie af API-
gruppe III, PAO- eller PG-olie (eller afhængig af olie‐
prøveresultaterne)

6 år efter den påtrykte produktionsdato Kontrollér slangeledninger

Yderligere informationer
Yderligere information til yderligere Service- og reparationsarbejder findes i separat datablad 
i den samlede dokumentation for gearet.
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Yderligere information om påsatte komponenter kan findes i driftsvejledningen til 
komponenterne i den samlede dokumentation til gearet.

8.3 Service- og reparationsforanstaltninger

Indledning
Vedligeholdelse og servicering i forbindelse med gearsmøring og konservering er ikke anført 
i dette kapitel, se BA 7300 i den samlede dokumentation for Gear.

8.3.1 Kontroller olietemperatur

Beskadigelse af gearene ved for høje bundkartemperaturer
Hvis gearet betjenes med bundkartemperaturer over den maksimalt tilladte olietemperatur, 
kan det blive beskadiget på grund af utilstrækkelig smøring.

Betjen ikke gearet over den maksimalt tilladte olietemperatur.

Fremgangsmåde
For at kontrollere olietemperaturen, gøres følgende:

1. Lad gearet løbe ind.

2. Betjen gearet med maksimal arbejdsmaskine-ydeevne.

3. Mål temperaturen i bundkar.

4. Sammenlign den målte værdi med den maksimalt tilladte olietemperatur (Side 105).

5. Ved overskridelse af den maksimalt tilladte olietemperatur sættes gearet omgående stille. 
Kontakt Siemens Kundeservice.

8.3.2 Fyld tilbageløbsspærren med olie

Olietype og påfyldningsfilter
Bemærk ved fyldning af tilbageløbsspærren følgende punkter:

● Anvend den samme olietype og olieviskositet som for gear.

● Anvend et påfyldningsfilter med samme filterfinhed som ved gearet.

Vedligeholdelse
8.3 Service- og reparationsforanstaltninger

Tandhjulsgear  5032da
Driftsvejledning 03/2016 111



Fremgangsmåde
For at fylde tilbageløbsspærren med olie, gøres følgende:

1. Rengør oliepåfyldningspunktet på tilbageløbsspærren.

2. Åbn oliepåfyldningsskruen på tilbageløbsspærren.

3. Påfyld den oliemængde der er vist på advarselsskiltet på tilbageløbsspærren. Anvend den 
samme olietype og olieviskositet som for gear.
Anvend et påfyldningsfilter med samme filterfinhed som ved gearet.

4. Skru oliepåfyldningsskruen ind igen.

8.3.3 Udskifte tilbageløbsspærre

Indledning
Når gearet betjenes ved omdrejningstal, der er under løfteomdrejningstallet for 
tilbageløbsspærren, tilbageløbsspærren fornys gennem Kundeservice (Side 123) 
regelmæssigt.

Udskiftningsintervaller er angivet i gearmåltegning og på et skilt på gearet. Skiltet er placeret 
på gearkassen, nær tilbageløbsspærren.

Fremgangsmåde
For at skifte tilbageløbsspærren, gøres følgende:

1. Kontakt, i god tid inden udløb af udskiftningsfristen, Kundeservice (Side 123).

2. Lad tilbageløbsspærren udskifte af Kundeservice (Side 123).

3. Fyld den nye tilbageløbsspærre med olie.

8.3.4 Kontrollér friktionsbelægninger på drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre

Indledning
På friktionsbelægninger af den drejningsmoment-begrænsende tilbageløbsspærre kan slid 
forekomme, især ved hyppige glideoperationer
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Den følgende grafik viser momentbegrænsede tilbageløbsspærre:

① Føringsskrue med trykfjeder ⑤ Friktionsbelægning
② Sikringstråd ⑥ Bur med gribere
③ Tilbageløbsspærre-inderring ⑦ Aksel (Mellemflange)
④ Tilbageløbsspærre-yderring   

Billede 8-1 Drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre

Fremgangsmåde
For at kontrollere friktionsbelægninge på den drejningsmomentbegrænsende 
tilbageløbsspærre, gøres følgende:

1. Rengør målepunkter på tilbageløbsspærren

2. Mål målet "x". 

3. Når målet "x" underskrider grænseværdien "xmin." på tilbageløbsspærrens typeskilt, skal 
den drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre udskiftes.
Gearet må ikke længere betjenes.

Henvisning
Tab af garanti

Hvis sikringledningen til føringsskruer til trykfjedre fjernes eller beskadiges, bortfalder 
garantien.

Indstillingen af glidedrejemomentet må ikke ændres. Gliderdrejningsmoment blev indstillet fra 
fabrikken.

Yderligere informationer
Yderligere information om omdrejningsbegrænsende tilbageløbsspærre kan findes i 
driftsvejledningen til omdrejningsbegrænsende tilbageløbsspærre i den samlede 
dokumentation til gearet.
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8.3.5 Rengør ventilator og gear

Indledning
Når gearet betjenes med en beskadiget eller snavset ventilator kan det blive beskadiget af 
mangel på køling. Afhængigt af driftsbetingelserne kan det derfor være nødvendigt at rengøre 
ventilatoren og gear oftere end angivet i vedligeholdelsesplanen.

Beskyt akselpakninger med passende foranstaltninger mod kontakt med rengøringsmiddel.

Fremgangsmåde
For at rengøre ventilator og gear, gå frem på følgende måde:

1. Afmontér luftlederhjelmen.

2. Befri ventilatorhjul, afdækningsplader og beskyttelsesgitter for vedhæftet snavs med en 
hård pensel. Anvend aldrig en højtryksrenser.

3. Eliminer eventuelle korrosionssteder.

4. Montér luftlederhjelmen igen.
Sørg for korrekt fastgørelse af luftlederhjelmen. Ventilatoren må ikke berører 
luftlederhjelmen. 

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Ved kontakt mellem ventilator og luftlederhjelm på grund af forkert installation og gnister 
skabes kan en eksplosiv atmosfære antændes.

Sørg for korrekt fastgørelse af luftlederhjelmen. Ventilator og luftlederhjelm må ikke berøres.

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Når gearet overheder på grund af manglende køling, kan en eksplosiv atmosfære antændes.

Undgå støvaflejringer på gearet. Juster rengøring til de operationelle realiteter.

8.3.6 Kontroller køleslange

Indledning
Ved forurenet køleslange kan gearet blive beskadiget. Derfor er regelmæssig kontrol af 
køleslangen påkrævet.
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Fremgangsmåde
For at kontrollere køleslangen, følg disse trin:

1. Luk for kølevandforsyningen.

2. Luk kølevandstil- og -afløbsledninger til køleslangen.

3. Kontrollér den indre væg af i køleslangen for aflejringer.

– Afsættes der tykke aflejringer på den indvendige væg af køleslangen, igangsættes en 
analyse af kølevandet eller aflejringer. Sådanne analyser tilbydes af specialiserede 
virksomheder til kemisk rensning. Fra disse firmaer sælges også særlige 
rengøringsmidler til at fjerne aflejringer.

– Før der bruges et rengøringsmiddel kontrolleres foreneligheden af midlet med 
køleslangens materialer. Konsultation med Siemens Kundeservice er påkrævet. For 
brugen af forskellige rengøringsmidler overholdes producentens brugsanvisninger.

– Udskift meget snavsede køleslanger med nye. Konsulter med Siemens Kundeservice 
(Side 123).

4. Luk afspærringsventilerne af kølevandstil- og -afløbsledninger igen.

VÆR OPMÆRKSOM

Varmeakkumulering på grund af beskidte køleslanger

Beskadigelse af gearene på grund overhedning er mulig

Ved en kraftig forurening af i køleslangen, er varmeafledning fra gearet ikke længere 
garanteret. I et sådant tilfælde indersiden af køleslangen gennemgås af en kemisk rensning 
eller køleslangen udskiftes med en ny.

FARE

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Når gearet overheder på grund af manglende køling, kan en eksplosiv atmosfære antændes. 
Ved en stærkt forurenet køleslange er tilstrækkelig varmeafledning ikke længere mulig.

Rengør i dette tilfælde køleslange eller lad den udskiftes med en ny.

8.3.7 Kontrollér krympeskive

Indledning
Kontrollen af krympeskiven er begrænset til en visuel vurdering af tilstanden.
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Kontrolfunktioner
Ved kontrol af skrumpeskiven, overhold følgende punkter:

● Løse skruer

● Beskadigelse gennem voldsomme stød

● Flugtningsposition af den indvendige ring til den udvendige ring

Yderligere informationer
Yderligere information om skrumpeskive kan findes i driftsvejledningen til skrumpeskive i den 
samlede dokumentation til gearet.

8.3.8 Mål svingning af rulningsleje

Fremgangsmåde
For at måle svingningerne på rulningsleje, gå frem på følgende måde:

1. Mål svingningerne på rulningsleje.

2. Journaliser måleresultaterne.

3. Sammenlign optagede målte værdier med de komparative værdier, der blev optaget under 
idriftsættelse af gearet.

4. Udskift defekt rulningsleje

5. Opbevar journalen sammen med denne driftsvejledning.

Yderligere informationer
Yderligere information om måling af svingninger på rulingsleje kan findes i driftsvejledningen 
til måle-sensorer i den samlede dokumentation til gearet.

8.3.9 Mål temperatur på rulningsleje

Fremgangsmåde
For at måle temperaturen på rulningsleje, gå frem på følgende måde:

1. Mål temperaturen på rulningslejerne.

2. Journaliser måleresultaterne.

3. Sammenlign optagede målte værdier med de komparative værdier, der blev optaget under 
idriftsættelse af gearet.

4. Opbevar journalen sammen med denne driftsvejledning.

5. Udskift defekt rulningsleje
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Yderligere informationer
Yderligere information om temperaturmåling på rulingsleje kan findes i driftsvejledningen til 
Modstandstermometer Pt 100 i den samlede dokumentation til gearet.

8.3.10 Kontrollér tændingsbeskyttelse

Fremgangsmåde
For at kontrollere tændingsbeskyttelse, gøres følgende:

1. Kontrollér tændingsbeskyttelsen til temperaturovervågning for funktionalitet.

2. Kontrollér tændingsbeskyttelsen til temperaturovervågning for målenøjagtighed.

Yderligere informationer
Yderligere information om kontrol af tændingsbeskyttelse kan findes i driftsvejledningen til 
tændingsbeskyttelse i den samlede dokumentation til gearet.

8.3.11 Kontrollér monteringsskruer for fasthed
Ved kontrol af monteringsskruerne for fasthed, overhold følgende punkter:

● Vær opmærksom på angivelserne til forskruningsklasse (Side 96), forspændingskraft og 
tilspændingsmoment (Side 96).

● Udskift beskadigede skruer med skruer af samme type og styrkeklasse.

8.3.12 Gearinspektion
Overfør gear-inspektion til Siemens kundeservice. Teknikeren kan, på grund af erfaring mest 
pålideligt vurdere om, og hvilke dele af gearet, der skal udskiftes.

8.3.13 Afsluttende arbejde
Når alle vedligeholdelsestrin er udført, udskiftes beskadigede skruer med skruer af samme 
type og styrkeklasse.

8.4 Mulige fejl
De fejl, der er anført nedenfor, kan kun være tip til en fejlfinding.

Vær sikker på at repartion af fejl der opstår i garantiperioden, kun udføres af Siemens 
kundeservice.
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Lad opståede fejl løses af Siemens Kundeservice, selv efter udløbet af garantiperioden.

Henvisning
Tab af garanti

Hvis ændringer ikke er aftalt med Siemens, eller der ikke bruges originale reservedele til 
gearet, så bortfalder garantien for gearet.

Anvend kun originale reservelejer fra Siemens. Lad opståede fejl kun løses af Siemens 
Kundeservice, selv efter udløbet af garantiperioden.

Mulige fejl og deres afhjælpning
Følgende tabel giver et overblik over mulige fejl og deres afhjælpning.

Tabel 8-2 Mulige fejl og deres afhjælpning

Mulige fejl Årsager Afskafningsmuligheder
Låsningsfunktion fal‐
der ud på grund af til‐
bageløbsspærren

Skader på tilbageløbsspærre ● Tænd kundeservice
● Kontrollér tilbageløbsspærre og forny om nødvendigt

Pressostat udløser 
alarm

Minimum olietryk underskredet ● Kontrollér oliestand ved rumtemperatur
● Efterfyld om nødvendigt olien
● Kontrollér oliepumpe
● Udskift om nødvendigt oliepumpen
● Kontrollér oliefilter og grovfilter
● Om nødvendigt udskiftes oliefilter eller grovfiler rengøres

Fedtudtrædning på dri‐
vakslen

Radialakselpakningsring defekt ● Kontrollér radialakselpakningsringe og forny om 
nødvendigt

Støj
 

Skader på fortandingen ● Tænd kundeservice
● Kontrollér fortandede dele
● Udskift om nødvendigt beskadigede komponentet

Forøg lejefrirum ● Tænd kundeservice
● Indstil lejefrirum

Rulningsleje defekt ● Tænd kundeservice
● Udskift defekt rulningsleje

Støjoverskridelse skyldes frekvens‐
omformer-drift

● Tænd kundeservice
● Kontrollér motorregulering

Gearfastgørelsen har løsnet sig ● Spænd skruer og møtrikker med det foreskrevne 
tilspændingsmoment

● Udskift beskadigede skruer og møtrikker
Gear er olieret udenpå Utilstrækkelig forsegling af indkaps‐

lingsdæksel eller led
● Afdæk indkapslingsdækslet eller samlinger

Labyrintpakning olieret eller trans‐
portstilling forkert

● Kontrollér oliepåfyldning
● Rengør labyrint
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Mulige fejl Årsager Afskafningsmuligheder
Hoveddrevmotoren 
går ikke i gang

Motorens omdrejningsretning for‐
kert

● Vend motor polaritet

Bur med gribere til tilbageløbsspær‐
re forkert monteret eller defekt

● Tænd kundeservice
● Montér eller udskift tilbageløbsspærrens bur 180° roteret

Omløbskobling blokeret ● Tænd kundeservice
● Installation af en ny omløbskobling

Bur med gribere til omløbskoblin‐
gen forkert monteret og/eller defekt.

● Tænd kundeservice
● Montér eller udskift omløbskoblingens bur 180° roteret

Hoveddrevmotor kan 
starte men hjælpedrev 
er i drift

Elektrisk låsning mellem hoved-‐ og 
hjælpemotor defekt

● Kontrollér tilslutninger
● Udskift om nødvendigt defekte enheder

Omdrejningsovervågning defekt ● Kontrollér tilslutninger
● Udskift om nødvendigt defekte enheder

Hjælpedrevmotoren 
går ikke i gang

Overbelastning ved udgang ● Reducér belastning på udgang
Motor på hjælpedrev defekt ● Reparér eller udskift motoren
Motorbremse ikke udluftet ● Korrigér elektrisk tilslutning af motorbremsen

● Udskift om nødvendigt motorbremsen
Hjælpedrevmotor star‐
ter, drivakslen i hoved‐
drev roterer ikke

Motorernes omdrejningsretning for‐
kert

● Vend motor polaritet

Bur med gribere til omløbskoblin‐
gen forkert monteret

● Tænd kundeservice
● Monter eller udskift omløbskoblingens bur 180° roteret

Omløbskobling defekt ● Tænd kundeservice
● Installation af en ny omløbskobling

Lækage
 

Labyrintpakning olieret eller trans‐
portstilling forkert

● Kontrollér oliepåfyldning
● Rengør labyrint

Utilstrækkelig forsegling af indkaps‐
lingsdæksel eller led

● Kontrollér pakningern og forny om nødvendigt
● Afdæk indkapslingsdækslet eller samlinger

Radialakselpakningsring defekt ● Kontrollér radialakselpakningsring
● Forny om nødvendigt

Vådluftfilter komplet 
misfarvet

Vådluftfilter forbrugt ● Udskift vådluftfilter

Vådluftfilter farves op‐
pefra og nedefter

Vand i olie ● Undersøg olietilstanden vecd hjælp af reagensglas-
metoden for vandforurening

● Lad olie undersøge af kemisk laboratorium
● Udskift om nødvendigt olien
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Mulige fejl Årsager Afskafningsmuligheder
Olie skummer i gear Konserveringmiddel ikke fuldstæn‐

digt drænet
● Skift olie

Olieforsyningsanlægget er blevet 
drevet for længe ved lave tempera‐
turer

● Sæt olieforsyningsanlæg stille
● Lad olie afgasse

Gear for koldt i drift ● Luk gear ned
● Lad olie afgasse
● Genstart uden kølevand

Vand i olie ● Undersøg olietilstanden vecd hjælp af reagensglas-
metoden for vandforurening

● Lad olie undersøge af kemisk laboratorium
● Udskift om nødvendigt olien

Oliens defoamer opbrugt ● Undersøg olie
● Udskift om nødvendigt olien

Uegnede olier blandet ● Undersøg olie
● Udskift om nødvendigt olien

Olieudløb fra gearet Utilstrækkelig forsegling af indkaps‐
lingsdæksel eller led

● Kontrollér pakningern og forny om nødvendigt
● Afdæk indkapslingsdækslet eller samlinger
● Kontrollér pakningstryk og om nødvendigt, strammes 

skruerne
Rørføring utæt ● Kontrollér rørføring og udskift eller tæt om nødvendigt

Fejl på olieforsynings‐
anlæg

- ● Overhold driftsvejledning for olieforsyningsanlægget
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Mulige fejl Årsager Afskafningsmuligheder
Temperaturforhøjelse i 
drift

Oliestand i gearkassen for høj ● Kontrollér oliestand 
● Korrigér om nødvendigt oliestanden

Olie for gammel ● Kontrollér, hvornår sidste olieskift blev udført
● Udskift om nødvendigt olien

Olie stærkt forurenet ● Skift olie
Olieforsyningsanlæg eller køleslan‐
ge defekt

● Kontrollér olieforsyningsanlæg eller køleslange
● Udskift om nødvendigt defekte komponenter 
● Overhold driftsvejledning for olieforsyningsanlægget

Gear med vand-oliekøler: Kølevæ‐
skegennemstrømning for lav eller 
for høj

● Regulér ventiler i til- og afløbsledningerne
● Kontrollér vand-oliekøler for fri gennemstrømning

Gear med Luft-oliekøler: Luftgen‐
nemstrømning for lav

● Rengør Luft-oliekøler

Gear med Luft-oliekøler: Køleblok 
forurenet

● Rengør køleblok

Gear med oliekølesystem: Oliegen‐
nemstrømning genne oliekøler for 
lav

● Kontrollér oliefilter og grovfilter
● Om nødvendigt udskiftes oliefilter eller grovfiler rengøres

Gear med køleslange: Aflejringer i 
køleslangen

● Rengør eller udskift om nødvendigt køleslangen

Gear med ventilator: Indsugnings‐
åbningen til luftlederhjelm og gear‐
kassen er forurenet.

● Rengør luftlederhjelm og gear

Kølevæsketemperatur for høj ● Kontrollér temperatur og korriger om nødvendigt
Oliepumpe defekt ● Kontrollér oliepumpens funktion

● Reparer eller udskift om nødvendigt oliepumpen
Temperaturforhøjelse 
på lejepiunkterne

Oliestand i gearkassen for lav eller 
for høj

● Kontrollér oliestand ved rumtemperatur
● Korrigér om nødvendigt oliestanden

Olie for gammel ● Kontrollér, hvornår sidste olieskift blev udført
● Udskift om nødvendigt olien.

Olieforsyningsanlæg defekt ● Kontrollér olieforsyningsanlæg
● Udskift om nødvendigt defekte komponenter
● Overhold driftsvejledning for olieforsyningsanlægget

Rulningsleje defekt ● Tænd kundeservice
● Kontrollér rulningsleje og forny om nødvendigt

Oliepumpe defekt ● Kontrollér oliepumpens funktion
● Reparer eller udskift om nødvendigt oliepumpen

Temperaturforhøjelse 
på tilbageløbsspærre

Skader på tilbageløbsspærre ● Tænd kundeservice
● Kontrollér tilbageløbsspærre og forny om nødvendigt

Øget vibrationsamplitu‐
de på lejepiunkterne

Rulningsleje defekt ● Tænd kundeservice
● Kontrollér rulningsleje og forny om nødvendigt

Tandhjul defekt ● Tænd kundeservice
● Kontrollér tandhjul og forny om nødvendigt

Vedligeholdelse
8.4 Mulige fejl
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Mulige fejl Årsager Afskafningsmuligheder
Forureningsindikator 
for dobbeltfilter udløser 
alarm

Dobbeltfilter beskidt ● Dobbeltfilter tændes i henhold til separat Driftsvejledning
● Rengør forurenet filterindsats

Vand i olie Olieforsyningsanlæg eller køleslan‐
ge defekt

● Kontrollér olieforsyningsanlæg eller køleslange
● Udskift om nødvendigt defekte komponenter
● Overhold driftsvejledning for olieforsyningsanlægget

Gearet blæses med kølig luft fra 
maskinrummets ventilator. Vand 
kondenseret

● Gearkasse beskyttes med passende varmeisolering
● Luk luftudtag eller ændr retningen vha af andre 

strukturelle foranstaltninger
Klimatiske forhold ● Tænd kundeservice

● Brug om nødvendigt vådluftfilter
Olie skummer i bundkarret ● Undersøg olietilstanden vecd hjælp af reagensglas-

metoden for vandforurening
● Lad olie undersøge af kemisk laboratorium

Vedligeholdelse
8.4 Mulige fejl
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Service & Support 9
Kontakt

Ved reservedelsbestilling, anmodning om en kundeservicemontør eller tekniske spørgsmål 
rettes henvendelse til vores fabrik eller på en af vores Kundeserviceadresser:

Siemens Industriegetriebe GmbH

Thierbacher Straße 24

09322 Penig

Tyskland

Tlf.: +49 (0)37381 / 61-0

Fax: +49 (0)37381 / 80286
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Bortskaffelse 10
Bortskaf gear:

Overhold ved bortskaffelse af gearet ved slutningen af levetiden følgende foranstaltninger.

● Fjern driftsolie, konserveringsmiddel og kølevæske fra gearet og bortskaffe dem korrekt.

● Bortskaf de gearets komponenter i overensstemmelse med gældende nationale 
bestemmelser eller genbruge dem.

Miljøbeskyttelse
Ved bortskaffelse overholdes følgende miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

● Kasser eller genbrug emballagemateriale i overensstemmelse med gældende nationale 
bestemmelser.

● Opfang den gamle olie i egnede beholdere ved skift af olie. Eventuelt spildt olie fjernes 
straks med et oliebindemiddel.

● Hold konserveringsmidler adskilt fra brugt olie.

● Bortskaf brugt olie, konserveringsmiddel, oliebindemiddel og olie-gennemblødt klude i 
overensstemmelse med reglerne om miljøbeskyttelse.

Tandhjulsgear  5032da
Driftsvejledning 03/2016 125



Bortskaffelse

Tandhjulsgear  5032da
126 Driftsvejledning 03/2016



Reservedel 11
For at sikre gearet operationelle beredskab, skal der være vigtige reservedele på stedet.

Henvisning
Beskadigelse af gearene på grund af forkerte reservedele

Anvend udelukkende originale reservedele fra Siemens. For reservedele, der ikke stammer 
fra Siemens, påtager Siemens sig ingen garanti.

Andre reservedele er ikke afprøvet og frigivet af Siemens. Ikke-godkendte reservedele kan 
ændre gearets tekniske karakteristika, og resultere i forringelse af den aktive eller passive 
sikkerhed.

For skader forårsaget af brug af ikke-godkendte reservedele, er ethvert ansvar og garanti for 
Siemens udelukket. Det samme gælder for eventuelt tilbehør ikke leveret af Siemens.

Kontaktadressen til Siemens Kundeservice findes under Service & Support (Side 123).

Angivelser ved reservedelsbestilling
Reservedelslisten er til bestilling af reservedele. Anvend udelukkende reservedele fra 
Siemens.

Angiv følgende data ved reservedelsbestilling: 

● Bestillingsnummer med position

● Type og størrelse

● Delnummer

● Styktal
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Kvalitetsdokumenter A
A.1 Erklæring om indbygning
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Inkorporeringserklæring

Fabrikantens firmanavn og fulde adresse:

Siemens Industriegetriebe GmbH
Thierbacher Straße 24
09322 Penig
Deutschland – Germany

Navn og adresse på den person, som har bemyndigelse til at udarbejde den relevante
tekniske dokumentation:

Jens Klein
Siemens Industriegetriebe GmbH
Thierbacher Straße 24
09322 Penig
Deutschland – Germany

Beskrivelse og identifikation af delmaskinen:

Tandhjulsgear
H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH,
H.HM, H.DM, H.KM, H.FM,
B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH,
B.HM, B.DM, B.KM, B.FM
Størrelse 3 til 22
til drift af arbejdsmaskiner

Følgende "Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav" finder anvendelse og overholdes:
– Direktiv 2006/42/EF Tidende L 157, 9.6.2006, side 24-86, Bilag I

1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5; 1.2.6; 1.3.1 ‐ 1.3.4, 1.3.6 ‐ 1.3.8.1; 1.4.1, 1.4.2.1; 1.5.1, 1.5.2,
1.5.4 ‐ 1.5.11, 1.5.13; 1.6.1, 1.6.2; 1.7.1 ‐ 1.7.2, 1.7.4 - 1.7.4.3

Den særlige tekniske dokumentation iht. bilag VII del B er udarbejdet.
Producenten forpligter sig til, efter en behørigt begrundet anmodning fra de nationale
myndigheder, at fremsende relevant dokumentation om delmaskinen elektronisk.

Delmaskinen opfylder kravene i direktiv:
– Direktiv 2014/34/EU Tidende L 96, 29.3.2014, side 309-356

Delmaskinen må først tages i drift, når det i givet fald er konstateret, at den maskine,
som delmaskinen skal inkorporeres i, opfylder bestemmelserne i direktiv 2006/42/EF.

Siemens Industriegetriebe GmbH

Penig,  2016‐03‐23 i.V.
Jens Klein, Head of PD MD AP PNG

Penig,  2016‐03‐23 i.V.  
Tobias Bronsert, Head of PD MD AP PNG BA

Oversættelse af den originale inkorporeringserklæring

Kvalitetsdokumenter
A.1 Erklæring om indbygning
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EU-overensstemmelseserklæring

Produkt:

Tandhjulsgear
H.SH, H.VH, H.HH, H.DH, H.KH, H.FH,
H.HM, H.DM, H.KM, H.FM,
B.SH, B.VH, B.HH, B.DH, B.KH, B.FH,
B.HM, B.DM, B.KM, B.FM
Størrelse 3 til 22

Fabrikantens navn og adresse:

Siemens Industriegetriebe GmbH
Thierbacher Straße 24
09322 Penig
Deutschland – Germany

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

Genstand for erklæringen er det ovennævnte produkt.

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den
relevante EU-harmoniseringslovgivning:
– Direktiv 2014/34/EU Tidende L 96, 29.3.2014, side 309-356

Harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der erklæres
overensstemmelse med:

EN 1127‐1 : 2011
EN 1127‐2 : 2014
EN 13463‐1 : 2009
EN 13463‐5 : 2011
EN 13463‐6 : 2005
EN 13463‐8 : 2003
EN 60079-0 : 2012/A11:2013

Det bemyndigede organ, DEKRA EXAM GmbH, kodenummer 0158, har modtaget den
tekniske dokumentation.

Underskrevet for og på vegne af:

Siemens Industriegetriebe GmbH

Penig,  2016‐03‐23 i.V.
Jens Klein, Head of PD MD AP PNG

Penig,  2016‐03‐23 i.V.
Tobias Bronsert, Head of PD MD AP PNG BA

A.2 Overensstemmelseserklæring

Kvalitetsdokumenter
A.2 Overensstemmelseserklæring
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Tekniske data B
B.1 Generelle tekniske data

Typeskilt
Gearets typeskilt indeholder de vigtigste tekniske data.

① Firmalogo ⑧ Omdrejningstal n2

② Fabrikations-nr.: Fabriks-kode/Aftale-nr.-Posi‐
tion-Lfd.-nr./Konstruktionsår

⑨ Oliedata: Olietype, olieviskositet, oliemængde

③ Samlet vægt i kg ⑩ Numre på Driftsvejledningerne
④ Til særlige opgaver ⑪ ATEX-mærkning
⑤ Type, størrelse ⑫ Producent og fremstillingssted
⑥ Nominel effekt P2 i kW eller omdrejningsmo‐

ment T2 i Nm
⑬ Oprindelsesland

⑦ Omdrejningstal n1   

Disse data og aftaler mellem Siemens og kunden for gearet, bestemme grænserne for korrekt 
brug.

Yderligere informationer
Yderligere information om de tekniske data findes i separat datablad og i 
dimensionstegningerne i den samlede dokumentation for gearet.
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For mere information om alle vigtige tilbehørskomponenter herunder deres tekniske data og 
styringsinstruktioner, se den ordre-specifikke udstyrsliste i den samlede dokumentation for 
gearet.

Eksempel-kode
Følgende kode er et eksempel på et aftryk af felt 5 på typeskiltet og forklarer betydningen af 
de enkelte bogstaver og tal.

Yderligere informationer
Yderligere informationer til vægten og måleflade- zu den Gewichten und den Messflächen-
lydtrykniveau findes i kapitel Vægt (Side 136) og Måleflader-lydtrykniveau (Side 138).

Yderligere information om de tekniske data findes i separat datablad og i 
dimensionstegningerne i den samlede dokumentation for gearet.

ATEX-mærkning
Følgende tabel viser ATEX-mærkningen for underjordiske anvendelser:

Tabel B-1 ATEX-mærkning

Enheds‐
gruppe

Enheds‐
kategori

Markering

I M2  I M2 bck Ta..

Overhold følgende punkter:

● Ta min. ≤ Ta ≤ Ta max. = tilladt omgivelsestemperatur i °C:
Ta min. = minimum tilladte omgivelsestemperatur
Ta max. = maksimalt tilladte omgivelsestemperatur
Ta = Forkortelse for den omgivende temperatur

Tekniske data
B.1 Generelle tekniske data
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ADVARSEL

Eksplosiv atmosfære kan antændes

Hvis der er en eksplosiv atmosfære, kan den eksplosive atmosfære antændes.

Sluk for anlægget ved en eksplosiv atmosfære.

VÆR OPMÆRKSOM

Gearet kan blive beskadiget af forkert brug

Når gearet anvendes til andet end den tilsigtede anvendelse, kan det blive beskadiget.

Overhold mærkningen på typeskiltet på gearet til den nuværende anvendelse.

B.2 Omgivelsestemperatur
Fastlæggelserne i ATEX-direktivet gælder for omgivelsestemperaturrer fra -20 °C til 40 °C. 
Ved anvendelse af forskellige egnede foranstaltninger kan gearet anvendes i en 
omgivelsestemperatur på -40 °C til 60 °C. Dette skal generelt altid være godkendt af Siemens.

I de enkelte tilfælde gælder tilladte omgivelsestemperaturen angivet på typeskiltet altid.

Oplagring af gearene
Udsæt ikke gearet for skadelige påvirkninger, såsom kemisk aggressive produkter, 
omgivelsestemperatur med høj luftforurening, høj luftfugtighed og omgivelsestemperatur 
afvigende fra 0 °C til 40 °C.

B.3 Typer
Gearet er tilgængelig i følgende typer:

H.SH, H.VH B.SH, B.VH

H.HH, H.DH, H.KH B.HH, B.DH, B.KH

Tekniske data
B.3 Typer
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H.FH B.FH

H.HM, H.DM, H.KM B.HM, B.DM, B.KM

H.FM B.FM

Yderligere informationer
Yderligere information og en detaljeret illustration af gearet kan findes på måltegningen i den 
samlede dokumentation for gearet.

B.4 Vægt
De nøjagtige vægte findesi måltegningerne i den samlede dokumentation eller typeskiltet.

Alle vægtangivelser er for enheder uden oliepåfyldning og uden påsætninger. 

Vægten (vejl. værdi, i kg) af gearet (Side 135) , se de følgende tabeller:

Tabel B-2 Vægt

Kon‐
strukti‐
on

Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H1SH 128 - 302 - 547 - 862 - 1151 - 2395 -
H2.H 115 190 300 355 505 590 830 960 1335 1615 2000 2570

Tekniske data
B.4 Vægt
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Kon‐
strukti‐
on

Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H2.M - - - - - - - - - - 1880 2430
H3.H - - 320 365 540 625 875 1020 1400 1675 2295 2625
H3.M - - - - - - - - - - 2155 2490
H4.H - - - - 550 645 875 1010 1460 1725 2390 2730
H4.M - - - - - - - - - - 2270 2600
B2.H 140 235 360 410 615 700 1000 1155 1640 1910 2450 2825
B2.M - - - - - - - - - - 2350 2725
B3.H 130 210 325 380 550 635 890 1020 1455 1730 2380 2750
B3.M - - - - - - - - - - 2260 2615
B4.H - - 335 385 555 655 890 1025 1485 1750 2395 2735
B4.M - - - - - - - - - - 2280 2605

Tabel B-3 Vægt

Konstrukti‐
on

Gearstørrelse
15 16 17 18 19 20 21 22

H1SH 3200 - 4250 - 5800 - - -
H2.H 3430 3655 4650 5125 6600 7500 8900 9600
H2.M 3240 3465 4420 4870 6300 7200 8400 9200
H3.H 3475 3875 4560 5030 6700 8100 9100 9800
H3.M 3260 3625 4250 4740 6200 7600 8500 9300
H4.H 3635 3965 4680 5185 6800 8200 9200 9900
H4.M 3440 3740 4445 4915 6300 7700 8600 9400
B2.H 3990 4345 5620 6150 - - - -
B2.M 3795 4160 5320 5860 - - - -
B3.H 3730 3955 4990 5495 7000 8100 9200 9900
B3.M 3540 3765 4760 5240 6500 7600 8600 9400
B4.H 3630 3985 4695 5200 6800 8200 9200 9900
B4.M 3435 3765 4460 4930 6300 7700 8600 9400

B.5 Oliemængde
Oliemængde er angivet på typeskiltet anbragt på gearet.

Tekniske data
B.5 Oliemængde
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Oliemængden (vejl. værdi, i liter) på vandret montering af gearet Taconite-forseglinger, se de 
følgende tabeller.

Tabel B-4 Oliemængde

Kon‐
strukti‐
on

Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H1SH 8 - 25 - 48 - 79 - 137 - 199 - 223 -
H2.H - 12 17 18 31 35 49 52 82 88 154 160 243 249
H2.M - - - - - - - - - - 129 135 194 200
H3.H - - 18 20 32 36 54 56 96 102 181 187 269 280
H3.M - - - - - - - - - - 147 153 227 233
H4.H - - - - 28 30 53 55 88 96 144 155 255 262
H4.M - - - - - - - - - - 137 143 197 203
B2.H - 12 18 22 36 39 56 58 92 110 164 181 259 271
B2.M - - - - - - - - - - 147 160 223 235
B3.H - 10 17 18 30 34 47 51 80 86 147 158 240 251
B3.M - - - - - - - - - - 129 135 191 197
B4.H - - 18 20 33 36 53 66 88 99 161 166 258 263
B4.M - - - - - - - - - - 138 144 198 203

Oliemængden til gearstørrelser ≥ 17 fåes på forespørgsel.

B.6 Måleflader-lydtrykniveau
Gearet har en måleflade-lydtrykniveau på 1m afstand, som kan ses af de følgende tabeller.

Målingen udføres ved lydintensitet-metoden ifølge DIN EN ISO 9614 del 2.

Betjeningspersonalets arbejdsplads er defineret som det område på målefladen, som er 
placeret i 1 m afstand til gearet og i hvilke nærhed personer opholder sig.

Lydniveauet gælder for opvarmet gear samt omdrejningstalkabel n1 og udgangseffekt P2 i 
henhold til typeskilt, ved måling af en Siemens‐prøvning. Ved flere angivelser gælder den 
højeste hastighed og den højeste ydeevne

I måleflader-lydtrykniveau indgår, hvis tilstede, påsatte smøreenheder. Ved ud- og indgående 
rørledninger gælder flanges som grænseflade.

Lydniveauet angivet i tabellerne blev bestemt ved statistiske evalueringer af vores 
kvalitetskontrol. Med statistisk sandsynlighed overstiger gearet ikke disse støjniveauer.

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Måleflader-lydtrykniveauet LpA i dB(A) for gear med cylindriske tandhjul, se følgende tabeller.

Tabel B-5 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B2 5 - 8 1500 73 76 79 81 83 84 85 87 88 89
1000 67 71 73 74 77 78 79 80 82 83
750 61 64 66 67 70 71 72 73 75 76

9 - 14 1500 70 73 75 76 78 81 82 83 84 85
1000 63 67 68 70 73 74 75 77 79 80
750 <60 61 62 64 66 67 68 70 72 73

16 - 
22,4

1500 67 71 74 76 78 79 80 81 83 84
1000 60 64 67 68 70 72 73 74 78 79
750 <60 <60 61 63 65 67 68 69 71 72

B3 12,5 
- 31,5

1500 69 72 75 77 79 80 81 82 83 85
1000 62 65 68 69 71 72 73 74 77 78
750 <60 <60 63 64 66 68 69 70 71 73

35,5 
- 56

1500 67 69 72 73 74 75 77 79 82 84
1000 <60 63 65 66 67 69 71 72 73 75
750 <60 <60 <60 <60 62 64 65 67 69 70

63 - 
90   

1500 66 68 70 71 73 74 76 78 81 83
1000 <60 61 63 64 66 68 69 71 73 75
750 <60 <60 <60 <60 61 63 64 66 67 68

Tabel B-6 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B2 5 - 8 1500 91 92 94 - - - - - - -
1000 84 85 87 89 90 - - - - -
750 77 78 81 82 83 85 - - - -

9 - 14 1500 86 87 88 90 - - - - - -
1000 81 82 83 84 86 87 - - - -
750 74 75 77 78 79 80 - - - -

16 - 
22,4

1500 87 88 89 90 - - - - - -
1000 80 81 82 83 84 84 - - - -
750 73 73 74 74 75 76 - - - -

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B3 12,5 
- 31,5

1500 88 89 90 91 93 93 93 93 95 95
1000 80 82 83 83 84 85 86 86 88 88
750 74 75 76 77 78 78 79 79 81 81

35,5 
- 56

1500 86 87 88 89 90 91 92 92 93 93
1000 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
750 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79

63 - 
90   

1500 85 86 87 88 89 90 91 91 92 92
1000 77 78 79 80 81 81 82 82 83 84
750 70 71 72 73 74 75 75 76 77 77

Måleflader-lydtrykniveauet LpA i dB(A) for gear med cylindriske tandhjul uden ventilator, se 
følgende tabeller.

Tabel B-7 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B2 5 - 8 1500 72 75 78 80 82 83 84 86 87 88
1000 66 70 72 73 76 77 78 79 81 82
750 <60 63 65 66 69 71 72 73 74 75

9 - 14 1500 67 71 74 75 77 79 80 81 83 84
1000 61 65 67 69 72 73 74 76 77 78
750 <60 <60 60 63 65 66 67 69 71 72

16 - 
22,4

1500 63 66 69 71 72 74 75 77 78 80
1000 <60 61 63 65 67 68 69 71 72 74
750 <60 <60 <60 <60 60 62 63 64 66 67

B3 12,5 
- 31,5

1500 65 68 71 74 75 76 77 79 81 83
1000 <60 63 66 68 69 70 72 73 75 77
750 <60 <60 <60 61 62 64 65 66 68 71

35,5 
- 56

1500 60 65 67 70 71 71 72 74 77 79
1000 <60 <60 62 65 65 66 66 69 71 73
750 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 62 65 67

63 - 
90   

1500 <60 61 64 70 67 68 68 70 73 75
1000 <60 <60 <60 63 62 62 62 65 68 70
750 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 61 63

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau

Tandhjulsgear  5032da
140 Driftsvejledning 03/2016



Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B4 80 - 
125

1500 - - 64 65 67 68 70 72 75 76
1000 - - <60 <60 61 63 64 67 69 70
750 - - <60 <60 <60 <60 <60 <60 62 64

140 - 
224

1500 - - 60 61 63 65 66 68 71 72
1000 - - <60 <60 <60 <60 61 63 65 67
750 - - <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60

250 - 
400

1500 - - <60 <60 <60 62 63 65 67 69
1000 - - <60 <60 <60 <60 <60 <60 62 63
750 - - <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60

Tabel B-8 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B2 5 - 8 1500 89 90 93 - - - - - - -
1000 83 84 86 88 89 - - - - -
750 77 78 80 82 83 84 - - - -

9 - 14 1500 85 86 87 89 - - - - - -
1000 80 81 82 83 85 86 - - - -
750 73 74 76 77 78 79 - - - -

16 - 
22,4

1500 81 82 85 85 - - - - - -
1000 75 77 79 80 81 81 - - - -
750 68 70 72 73 74 75 - - - -

B3 12,5 
- 31,5

1500 84 85 86 87 87 88 89 90 91 92
1000 78 80 80 81 82 82 84 85 86 86
750 71 73 73 74 75 75 77 78 79 79

35,5 
- 56

1500 80 81 82 83 83 84 86 86 88 88
1000 75 76 76 77 77 78 80 81 82 83
750 68 69 70 70 71 72 74 74 75 76

63 - 
90   

1500 76 78 78 79 79 80 82 83 84 84
1000 71 72 73 73 74 75 76 77 78 79
750 64 65 66 67 67 68 70 70 72 72

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B4 80 - 
125

1500 77 79 80 81 82 83 84 85 86 86
1000 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80
750 65 66 68 68 69 71 71 72 73 74

140 - 
224

1500 73 75 76 77 78 79 80 81 82 82
1000 68 69 71 71 72 74 75 75 76 77
750 61 62 64 65 66 67 68 69 69 70

250 - 
400

1500 70 71 73 73 75 76 77 77 78 79
1000 64 66 67 68 69 70 71 72 73 73
750 <60 <60 <60 61 62 63 64 65 66 66

Måleflader-lydtrykniveauet LpA i dB(A) for gear med cylindriske tandhjul med ventilator, se 
følgende tabeller.

Tabel B-9 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H1 1,25 
- 2

1500 76 - 81 - 84 - 87 - 91 -
1000 71 - 76 - 79 - 81 - 83 -
750 67 - 72 - 75 - 78 - 80 -

2,24 
- 3,55

1500 73 - 79 - 82 - 84 - 9 -
1000 68 - 74 - 77 - 79 - 82 -
750 64 - 70 - 72 - 75 - 78 -

4 - 
5,6

1500 70 - 77 - 81 - 83 - 86 -
1000 65 - 71 - 75 - 77 - 80 -
750 61 - 68 - 71 - 72 - 75 -

H2 6,3 - 
10

1500 - 75 76 77 80 81 82 84 85 86
1000 - 69 71 72 74 75 77 79 80 81
750 - 66 68 69 70 72 73 75 76 77

11,2 
- 16

1500 - 73 75 77 79 80 81 82 85 88
1000 - 68 69 70 72 73 75 77 79 80
750 - 64 66 67 69 70 71 73 74 76

18 - 
28

1500 - 71 73 75 77 78 80 82 84 86
1000 - 65 67 68 71 72 73 75 77 78
750 - 62 64 65 67 68 69 71 73 74

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H3 22,4 
- 35,5

1500 - - 71 72 75 75 77 77 80 80
1000 - - 65 66 69 70 71 72 74 75
750 - - 62 62 66 67 67 68 70 70

40 - 
63

1500 - - 70 71 73 74 76 76 79 79
1000 - - 64 65 67 68 69 70 73 73
750 - - 62 62 63 64 65 66 69 69

71 - 
112

1500 - - 70 70 72 72 75 75 78 78
1000 - - 64 64 65 66 68 69 71 72
750 - - 61 61 62 62 64 65 67 67

Tabel B-10 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

H1 1,25 
- 2

1500 - - - - - - - - - -
1000 85 - - - - - - - - -
750 82 - 85 - - - - - - -

2,24 
- 3,55

1500 90 - - - - - - - - -
1000 84 - 87 - - - - - - -
750 80 - 83 - 84 - - - - -

4 - 
5,6

1500 89 - 93 - - - - - - -
1000 82 - 84 - 85 - 87 - - -
750 77 - 79 - 81 - 83 - - -

H2 6,3 - 
10

1500 88 90 92 94 96 96 - - - -
1000 83 84 85 86 87 88 88 89 90 -
750 79 80 81 82 83 83 84 84 85 85

11,2 
- 16

1500 90 91 92 93 95 95 - - - -
1000 82 83 84 85 85 86 86 87 87 87
750 78 79 79 80 81 81 82 82 83 83

18 - 
28

1500 87 90 91 92 93 94 94 95 95 95
1000 80 81 82 83 83 84 85 85 86 86
750 75 77 78 79 79 80 80 81 81 81

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

H3 22,4 
- 35,5

1500 81 81 84 84 84 85 - - - -
1000 75 75 78 78 78 79 - - - -
750 71 72 74 74 75 76 - - - -

40 - 
63

1500 80 80 83 82 83 83 - - - -
1000 73 74 77 77 77 77 - - - -
750 69 70 72 73 73 73 - - - -

71 - 
112

1500 78 78 82 82 82 82 - - - -
1000 72 72 75 75 75 76 - - - -
750 68 68 71 71 71 72 - - - -

Måleflader-lydtrykniveauet LpA i dB(A) for gear med cylindriske tandhjul uden ventilator, se 
følgende tabeller.

Tabel B-11 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H1 1,25 
- 2

1500 73 - 77 - 79 - 81 - 83 -
1000 69 - 72 - 75 - 76 - 78 -
750 65 - 69 - 71 - 73 - 75 -

2,24 
- 3,55

1500 70 - 75 - 77 - 79 - 81 -
1000 66 - 70 - 72 - 74 - 76 -
750 62 - 67 - 68 - 71 - 73 -

4 - 
5,6

1500 67 - 72 - 74 - 76 - 78 -
1000 <60 - 67 - 70 - 71 - 73 -
750 <60 - 63 - 66 - 67 - 70 -

H2 6,3 - 
10

1500 - 71 74 75 76 77 79 79 80 81
1000 - 66 69 70 71 72 74 74 75 76
750 - 63 66 67 67 69 70 71 72 73

11,2 
- 16

1500 - 69 72 73 74 75 77 77 78 79
1000 - 64 67 68 69 70 72 72 73 74
750 - 61 64 65 66 67 69 69 70 71

18 - 
28

1500 - 66 69 70 71 72 74 74 75 76
1000 - 61 64 65 66 68 69 69 70 71
750 - <60 61 62 63 64 66 66 67 68

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H3 22,4 
- 31,5

1500 - - 68 69 73 74 74 75 77 77
1000 - - 63 65 68 69 69 71 72 73
750 - - 60 61 65 66 65 67 69 69

35,5 
- 63

1500 - - 65 67 70 71 71 73 74 75
1000 - - <60 62 65 66 66 68 69 70
750 - - <60 <60 62 63 63 65 66 67

71 - 
112

1500 - - 62 64 67 68 68 70 71 72
1000 - - <60 <60 62 63 63 65 66 67
750 - - <60 <60 <60 <60 <60 62 63 64

H4 100 - 
140

1500 - - - - 66 67 68 69 70 71
1000 - - - - 62 63 63 64 65 66
750 - - - - <60 <60 <60 61 62 63

160 - 
250

1500 - - - - 64 65 66 66 68 68
1000 - - - - <60 60 61 62 63 64
750 - - - - <60 <60 <60 <60 60 61

280 - 
450

1500 - - - - 61 62 63 64 65 66
1000 - - - - <60 <60 <60 <60 60 61
750 - - - - <60 <60 <60 <60 <60 <60

Tabel B-12 Måleflader-lydtrykniveau

Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

H1 1,25 
- 2

1500 - - - - - - - - - -
1000 80 - - - - - - - - -
750 77 - 79 - - - - - - -

2,24 
- 3,55

1500 83 - - - - - - - - -
1000 78 - 80 - - - - - - -
750 75 - 77 - 79 - - - - -

4 - 
5,6

1500 79 - 82 - - - - - - -
1000 75 - 77 - 79 - 81 - - -
750 71 - 74 - 76 - 78 - - -

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Kon‐
strukti‐
on

iN n1 i 1/min Gearstørrelse
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

H2 6,3 - 
10

1500 81 82 84 85 85 86 - - - -
1000 76 77 80 80 80 81 83 83 84 -
750 73 74 76 77 77 78 80 80 81 81

11,2 
- 16

1500 79 80 82 83 83 84 - - - -
1000 74 75 77 78 78 79 81 81 82 82
750 71 72 74 75 75 76 77 78 79 79

18 - 
28

1500 77 78 80 80 81 82 83 84 84 85
1000 72 73 75 75 76 77 78 79 79 80
750 69 70 72 72 73 73 75 75 76 76

H3 22,4 
- 31,5

1500 78 79 81 81 82 83 83 84 85 86
1000 73 74 76 77 77 78 79 79 81 81
750 70 71 73 73 74 75 75 76 77 78

35,5 
- 63

1500 76 76 78 79 79 80 81 81 83 83
1000 71 72 73 74 75 75 76 77 78 78
750 67 68 70 71 71 72 73 73 75 75

71 - 
112

1500 73 74 76 76 77 78 78 79 80 81
1000 68 69 71 71 72 73 73 74 75 76
750 65 66 68 68 69 70 70 71 72 72

H4 100 - 
140

1500 72 73 75 75 76 76 77 78 78 78
1000 67 68 70 70 71 72 72 73 73 74
750 64 64 66 67 68 68 69 69 70 70

160 - 
250

1500 69 70 72 73 73 74 74 75 75 76
1000 64 65 67 68 68 69 70 70 71 71
750 61 62 64 64 65 66 66 67 67 68

280 - 
450

1500 67 67 69 70 70 71 72 72 73 73
1000 62 63 64 65 66 66 67 68 68 68
750 <60 <60 61 62 62 63 64 64 65 65

Tekniske data
B.6 Måleflader-lydtrykniveau
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Glosar

CAVEX
CAVEX er et monterings- og distributionsselskab for snekke- og hjulsætgear, snekkegear og 
drev-løsninger.

CSFW
Type CAVEX® snekke- og hjulsætgear, hvor flangen er defineret som output.

DU-bøsning
Betegnelse for en glidelejetype.

ED
Indkoblingsvarighed

HPG
High Precision Gears

MIL-mærkat
Et MIL-mærkat er et cirkulært stik til militæret, rumfart og industrielle applikationer.

PAO
Poly-alfa-olefin er en syntetisk paraffin og naphthabaseret basisolie.

PG/PAG
Polyglycol er en syntetisk, ofte vandopløselig polymer-baseret basisolie. 

ZAPEX-kobling
En ZAPEX-kobling er en vridningsstabilt tandkobling fremstillet af Siemens AG.
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Indeks

A
Advarselshenvisnings-symboler, 17
Afsluttende arbejde, 98
Akselleje, 32
Akselpakning, 32
Anslagspunkter, 55
ATEX-Direktiv, 11

B
Bortskaffelse, 125

D
Diagonaltræk, 51
Dokumentationslandskab, 12
Drejemomentbegrænsende tilbageløbsspærre, 37, 
38
Driftsværdi

indhold, 105
Olie, 105

F
Farvemarkeringer, 16
Fastspændingsskruer

Forskruningsklasse, 96
Forspændekraft, 96
Hangevind, 95
kontrollér for fasthed, 117
Skrue, 95
Stramningsproces, 96
Tilspændingsmoment, 96

Fedtsmørepunkt, 28
Fejl, 117
Fejlfinding, 117, 118
Foranstaltninger

før idriftsættelse, 101
under idriftsættelse, 104

Forsendelsespapirer, 49

G
Gammel olie, 125
Gearanvendelse, 21

Gearinspektion, 117
Gearkasse, 27
Gearkonstruktioner, 25
Gearmarkeringer, 16
Gearudstyr, 28
Gliderdrejningsmoment, 37

I
Interval, 109

K
Kobling, 43
Kontakt, 123
Krympeskive

kontrollere, 115
Kundeservice, 123
Køleslange

Funktionsmåde, 40
Idriftsættelse, 102
Kølevandsmængde, 42
Opbygning, 41

Køling, 39

L
Lejeovervågning

Accelerationssensor, 46
Modstandstermometer, 44
Stødpulstransducer, 45
Tilslutning, 94

Leveringsomfang, 49
Luftlederhjelm, 39

M
Miljøbeskyttelse, 125
Modstandstermometer, 44

Tilslutning, 94
Monteringshenvisning, 55
Monteringsposition, 55

O
Olie, 12
Olieforsyning, 31
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Olieforsyningsanlæg, 32, 42
Idriftsættelse, 103

Olieforsyningsvarianter, 31
Oliestandsviser, 43
Olietemperatur

kontrollere, 111
Olietemperaturovervågning, 44
Omdrejningsretning, 25
Ophavsret, 12

P
Påglidningsgear

Afmontering, 75
Axial sikring, 74
Endeskive, 76
Hjælpeskive, 76
Hydraulisk løfteenhed, 76
Montering, 72, 78, 85

R
Radialakselpakning, 33
Reparationsarbejder, 109
Reservedelsbestilling, 123, 127
Ringskruer, 51
Risikotype, 18
Rulningsleje

Mål svingning, 116
Mål temperatur, 116

S
Servicesplan, 109
Sidetræk, 51
Sikkerhedsregler, 15
Sikkerhedsudstyr, 18
Smøremiddel, 12
Stænkesmøring, 31

T
Taconite-pakning, 33
Tage ud af drift, 107
Tekniske data, 133
Tilbageløbsspærre, 36

Forny, 112
Funktionsmåde, 35
Idriftsættelse, 102

Kontrollér friktionsbelægning, 112
påfyld olie, 112

Transportanvisning, 49
Transportsymbol, 50
Tryksmøring, 32
Typeskilt, 133

Eksempel på type og størrelse, 134

U
Udgangsudførelser, 26
Udpakning, 56
Udstyrsfunktioner, 27
Undtagelse fra erstatningspligt, 11
Uregelmæssigheder, 106

V
Vedligeholdelsesarbejde, 109
Vedligeholdelsesinformationer, 109
Ventilator, 39

Y
Yderligere anvendelse, 23
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