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Pier cie rozpr no-zaciskowy CLAMPEX® jest elementem ł cz cym wał z piast z wykorzystaniem
siły tarcia. Stosowany do wałów i piast cylindrycznych bez wpustów.

Wskazówki ogólne
Prosz zapozna si z niniejsz instrukcj przed zamontowaniem pier cienia. Prosz zwróci
szczególn uwag na informacje dotycz ce bezpiecze stwa monta u i u ytkowania!
Instrukcja monta u jest elementem wyrobu. Prosz przechowywa j przez cały czas u ytkowania
sprz gła.
Prawa autorskie niniejszej instrukcji zastrze one przez KTR Kupplungstechnik GmbH.

Oznaczenia dotycz ce bezpiecze stwa
STOP

!

NIEBEZPIECZE

STWO!

Niebezpiecze stwo uszkodzenia ciała i utraty
zdrowia.

OSTRO NIE!

Mo liwe uszkodzenie maszyny / urz dzenia.

UWAGA!

Szczególnie wa na informacja.

Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa
STOP

NIEBEZPIECZE STWO!
Podczas monta u lub demonta u pier cienia nale y bezwzgl dnie upewni si , e
cały nap d jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. Wiruj ce
cz ci nios ze sob powa ne zagro enie uszkodzenia ciała. Nale y bezwzgl dnie
zapozna si z cało ci niniejszej instrukcji.

• Wszystkie czynno ci zwi zane z pier cieniem musz by wykonane zgodnie z zasad - „Po
pierwsze - bezpiecznie".
• Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z monta em lub demonta em pier cienia nale y upewni
si czy został odł czony nap d oraz współpracuj ce urz dzenia.
• Nale y zabezpieczy nap d przed przypadkowym wł czeniem - na przykład poprzez umieszczenie
informacji w miejscu pracy lub poprzez usuni cie bezpiecznika z układu zasilania.
• Nie dotyka pier cienia podczas jego pracy.
• Nale y zabezpieczy pier cie przed przypadkowym dotkni ciem. Nale y zapewni odpowiednie
urz dzenia zabezpieczaj ce oraz osłony.

Wła ciwe u ytkowanie
Do monta u i demonta u pier cienia, mo e przyst pi osoba która:
• dokładnie przeczytała i zrozumiała niniejsz instrukcj ,
• posiada odpowiednie kwalifikacje, została upowa niona i jest do tego uprawniona.
Pier cie mo e by u ywany jedynie zgodnie z danymi technicznymi (patrz w katalogu rozdział
CLAMPEX®). Nie autoryzowane modyfikacje w wykonaniu pier cienia s niedopuszczalne. Nie
ponosimy adnej odpowiedzialno ci za wprowadzone zmiany jak i ich skutki. Zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzenia technicznych modyfikacji pier cienia prowadz cych do jego ulepszania.
Pier cie CLAMPEX® okre lony w niniejszej instrukcji, odpowiada stanowi technicznemu w chwili
drukowania niniejszej instrukcji.
Schutzvermerk
ISO 16016 beachten.
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CLAMPEX® KTR 100
Instrukcja monta u

no-zaciskowy dostarczany jest gotowy do monta u w urz dzeniu.

Tolerancje, gładko

powierzchni

Dokładna operacja toczenia jest
wystarczaj ca:
Rz ≤ 16µ
µm

Maksymalne dopuszczalne tolerancje:
d = h11/H11 - wał/piasta

Elementy pier cienia CLAMPEX® KTR 100
element
1
2
3
4
5

liczba
1
1
1
1
patrz katalog

opis
pier cie sto kowy tylny
obr cz zewn trzna (przeci ta)
obr cz wewn trzna (przeci ta)
pier cie sto kowy przedni
ruba wg DIN 912

®

rysunek 1: CLAMPEX KTR 100

UWAGA!
Zabrudzony lub u ywany pier cie , przed powtórnym zastosowaniem nale y rozmontowa
na cz ci, oczy ci a nast pnie naoliwi olejem o rzadkiej konsystencji (np. olejem Castrol
4 in 1 lub Klüber Quitsch Ex). Pier cie nale y zło y zgodnie z rysunkiem 1.

Monta
•

Sprawdzi wymiary wału i piasty pod wzgl dem wymaganej tolerancji (h11/H11).

•

Oczy ci powierzchnie stykowe wału i piasty oraz lekko je naoliwi olejem o rzadkiej konsystencji (np. olejem
Castrol 4 in 1 lub Klüber Quitsch Ex).

!

OSTRO NIE!
Nie wolno stosowa oleju ani smaru z dwusiarczkiem molibdenu lub dodatkami
wysokoci nieniowymi, a tak e past zmniejszaj cych współczynnik tarcia.

•

Nieznacznie odkr ci

•

R cznie dokr ci

•

Dokr ca równomiernie na krzy ruby mocuj ce, stopniowo zwi kszaj c moment dokr cania. Czynno
nale y powtarza a do osi gni cia, dla ka dej ruby, momentu dokr cania przedstawionego w tabeli 1.

ruby mocuj ce i umie ci pier cie KTR 100 pomi dzy wałem a piast .

ruby mocuj ce i wyosiowa pier cie z piast .

Tabela 1:
rozmiar ruby M
moment dokr cania
TA [Nm]
ruby do otworów
demonta owych M1
Schutzvermerk
ISO 16016 beachten.
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Demonta
NIEBEZPIECZE STWO!
Obluzowane lub spadaj ce cz ci nap du stanowi zagro enie uszkodzenia ciała i/lub
urz dzenia.
Nale y zabezpieczy cz ci nap du przed demonta em pier cienia.

STOP

•

Równomiernie, kolejno odkr ci wszystkie ruby mocuj ce o około 3-4 obroty.

•

Po odkr ceniu ostatniej ruby mocuj cej, pier cie zostaje zluzowany.

•

Je li tylny pier cie sto kowy nie zostanie zluzowany, nale y lekko uderza młotkiem w łby rub mocuj cych
(patrz rysunek 2).

•

Je li w wyniku uderze przedni pier cie sto kowy zostanie zaklinowany, nale y lekko uderza w wał i piast
(patrz rysunek 3).

•

Wysun

zluzowany pier cie spomi dzy wału i piasty.

rysunek 2: zluzowanie przedniego pier cienia sto kowego

rysunek 3: zluzowanie tylnego pier cienia sto kowego

OSTRO NIE!
W przypadku niezastosowania si do powy szych wskazówek lub nieprawidłowego doboru
pier cienia do zastosowania, nale y liczy si z zakłóceniem funkcjonowania pier cienia.

!

UWAGA!
Chromowane ruby umieszczono w
otworach, które mog słu y jako
demonta owe, w przednim pier cieniu
sto kowym.
Po usuni ciu chromowanych rub, uzyskuje
si dost p do otworów demonta owych.
Wkr caj c odpowiednie ruby (patrz tabela 1)
gł boko osadzony pier cie rozpr nozaciskowy mo e zosta wyci gni ty.

rysunek 4: otwory demonta owe

!

OSTRO NIE!
Otwory demonta owe posiadaj tylko 3-5 zwojów gwintu i nie jest on naci ty na wylot.
Otwory te nie s przeznaczone do luzowania pier cienia.

Utylizacja:

Schutzvermerk
ISO 16016 beachten.

Uszkodzony pier cie rozpr
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no-zaciskowy nale y oczy ci i złomowa .
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