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1 Yleistiedot
Lamidisc-lamellikytkin mahdollistaa luotettavan mekaanisen voimansiirron syöttölaitteesta
työstökoneisiin ja kompensoi pitkittäistä ja säteittäistä sekä kulman virhekohdistusta.
Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan mainittuja malleja ja luettelossa mainittuja yleisiä
teollisuuskäyttöjä. Erityisissä käyttötarkoituksissa ota yhteyttä Jaureen.

2 Tekniset tiedot
Nämä ohjeet koskevat Lamidisc-malleja SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM, CX ja DX.
*Nämä ohjeet kattavat myös R-versiot (SUR, SXR, DOR jne.).
*Nämä ohjeet eivät kata ATEX-versioita. Ota yhteyttä JAUREEN.
Mikäli käyttämäsi kytkimen piirustuksessa on ohje, joka eroaa tästä asiakirjasta
(IMO001718), toimi piirustuksessa mainitun ohjeen mukaan.



HUOMIO!
Varmista, että käytössäsi on ohjeiden uusin versio katsomalla JAUREN
verkkosivustolta WWW.JAURE.COM.

2.1 Ennen asennuksen aloittamista
Seuraavassa on joitakin yleisiä näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon asennettaessa.
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Levypakkojen taipuminen:
Levypakkaa asennettaessa tai irrotettaessa on erittäin tärkeää, että se ei pääse
taipumaan koko prosessin aikana, sillä se voi vaurioitua!

Kuva 2.1

Pulttien voitelu:
Jos kyseessä ovat öljytyt kierteet, vähennä kiristysmomenttiarvoja 20 prosentilla. Älä
käytä kierteisiin molybdeenidisulfidirasvaa (MoS2).
Kytkimen pultit on erittäin tärkeää kiristää oikeilla hylsyillä ja teknisten tietojen
mukaisesti.
Levypakan pultteja kiinnitettäessä pulttien varsiin on suositeltavaa lisätä pieni määrä
öljyä tai rasvaa asentamisen helpottamiseksi.
Levypakan pulttien kiristysmomentit:
Seuraavassa taulukossa 2.1 on esitetty levypakan voitelemattomien vakiopulttien
kiristysmomentit.
Mikäli piirustuksessa on ilmaistu eri arvo, noudata piirustuksessa mainittua arvoa.
*Jos kyseessä ovat ruostumatonta terästä olevat tarvikkeet (pultit ja mutterit), ota
yhteyttä Jaureen.

Asennus- ja kunnossapito-opas

LAMIDISC-MALLIT SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM,
CX ja DX

KOODI: IMO001718
VERSIO: 00
Sivu 4 / 56

Levypakan KOKO
90
110
132
158
185
202
228
255
278
302
325
345
380
410
440
475
505
540

Kiristysmomentti
13 Nm
30Nm
30Nm
60Nm
100Nm
150Nm
230Nm
450Nm
450Nm
600Nm
600Nm
780Nm
1100Nm
1500Nm
2000Nm
2600Nm
3300Nm
4100 Nm-

Taulukko 2.1: Kiristysmomentit ovat samat 6- ja 8-pulttisille malleille

Pultit yli 380-kokoisille kytkimille:
Kytkimet, joiden koko on yli 380: kun pultti sijoitetaan suoraan levypakan päälle, pää
on kiinnitettävä holkin päälle sen säteen vuoksi.

Kuva 2.2
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Punaiset kuljetusholkit
Jotta voitaisiin taata levypakan säilyminen ehjänä kuljetuksessa, joissakin tapauksissa
kytkimet toimitetaan suojattuina kuljetusholkeilla, jotka estävät levypakkaa taipumasta
kuljetuksen aikana.

Punainen
kuljetusholkki
Kuva 2.3

Nämä holkit on poistettava ennen asentamista. Katso asennusprosessin kuvaus.
Komposiittivälilevyt
Jos kytkinten välilevyt on valmistettu komposiittimateriaalista, noudata asiakirjan
IMO000499 ohjeita niiden oikeasta käsittelystä ja kunnossapidosta.
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3 Turvallisuusohjeet
Kytkimet saa asentaa ainoastaan ammattihenkilöstö, jotta varmistetaan osien oikea
käsittely sekä se, että tässä asiakirjassa kuvatut käsittelyt ja menettelyt tulevat
ymmärretyiksi ja tehdyiksi oikein.
Ennen asennuksen aloittamista varmista, että pulteille tarkoitetut porausreiät ovat puhtaat
ja ettei niissä ole ruostetta, maalia eikä ruosteenestoainetta.
Henkilöstön asennuksen aikaisen turvallisuuden takaamiseksi varmista ennen työn
aloittamista, että kaikki turvallisuussääntöjä noudatetaan:
-




Käytä suojalaseja ja -käsineitä.
Tarkista, että kaikki laitteet ovat hyvässä kunnossa.
Varmista, että koneet eivät pääse käynnistymään vahingossa.
Työskentelyalueella ei saa olla häiritseviä esteitä.
Älä seiso komponenttien takana nostamisen ja asentamisen aikana.
Käsittele komponentteja aina nostamalla niitä niiden painopisteestä.
Työskentelyalueen nostolaitteet on huolellisesti tutkittava ennen raskaiden
komponenttien siirtämistä. Joidenkin komponenttien pituus huomioiden
saatetaan vaatia erityisjärjestelyjä, jotta henkilöstölle ei aiheutuisi vaaraa.

HUOMIO!
Kytkimet ovat mahdollisesti vaarallisia pyöriviä
asianmukaisia
suojuksia
onnettomuuksien
turvallisuussääntöjen noudattamiseksi.

osia. Käytä
estämiseksi

aina
ja

HUOMIO!
Ennen kytkinten asentamista ja niitä käsiteltäessä varo aina vaurioittamasta
kytkintä ja erityisesti levypakkaa.
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4 Kuljetus, varastointi ja pakkaus
Toimitusmäärä on ilmaistu toimitusasiakirjoissa. Toimitettujen tuotteiden kunto on
tarkistettava vastaanottohetkellä. Jos osia on vaurioitunut kuljetuksessa tai niitä puuttuu,
siitä on ilmoitettava.
Kytkimet saatetaan pakata eri tavoin riippuen kuljetusreitistä ja pakkauskoosta. Ellei
sopimuksessa ole toisin sovittu, pakkauksena käytetään Jauren vakiopakkausta.
Pakkaukseen kiinnitetyt kuvamerkit tulee ottaa huomioon käsittelyssä.



HUOMIO!
Varmista oikeiden nostolaitteiden käyttö.

Kytkimet toimitetaan siten, että ne voi asettaa suoraan varastoon. Niitä voidaan
varastoida 6 kuukautta kuivassa ja pölyttömässä, tarkoitukseen sopivassa paikassa. Jos
kytkimiä aiotaan varastoida pidemmän aikaa tai laatikko avataan, katso kunnossapitoohjeet syöpymisen estämiseksi kohdasta 12.2.1.



HUOMIO!
Kosteat varastot (kosteus yli 65 %) eivät ole sopivia varastointipaikkoja. On muistettava,
että kondensaatiota ei saa päästä muodostumaan.
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5 Asentaminen ja purkaminen
5.1 Lamidisc SU -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Kuva 5.1
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5.1.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Irrota levypakka (5) molemmista keskittimistä (1) irrottamalla levypakan pultit ja
mutterit (8, 7). (Katso kuva 5.2.) Poista punaiset kuljetusholkit (jos ne sisältyvät
pakkaukseen).

Kuva 5.2

Tärkeää: Älä taivuta levypakkaa koko asennusvaiheen aikana, sillä se voi
vaurioitua!
-

Työnnä kumpikin keskitin (1) vastaavaan akseliinsa. . (Katso kuva 5.3.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.
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Kuva 5.3

-

Jatka kappaleessa 5.9 kuvatusta kohdistuksesta.
Aseta levypakka (5) paikalleen ja kiristä levypakan pultit ja mutterit (8, 7) asteittain
piirustuksessa ilmaistuihin arvoihin. (Katso kuva 5.4.)
Jos käytetään JS-muttereita, noudata asiakirjan IMO0001062 sisältämiä ohjeita.
Pultit tulee kiristää momenttiavaimella peräkkäin samaan momenttiin pelkästään
joko myötä- tai vastapäivään lisäten momenttia asteittain. Kiristä pultit ensin 20
prosenttiin, joka on määritetty piirustuksessa, kunnes kaikki pultit on kiristetty 20
prosenttiin. Tämä toimenpide tulee toistaa 40 prosenttiin jne. Kiristys on valmis,
kun kaikki pultit on kiristetty vastaavassa piirustuksessa määriteltyyn
kiristysmomenttiin.

Kuva 5.4
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Älä taivuta levypakkaa pulttien sijoittamisen aikana, sillä se voi vaurioitua!
-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

5.1.2 Purkaminen

- Irrota levypakan pultit ja mutterit (8, 7) taivuttamatta levypakkaa.
-

-

Irrota levypakka (5).
Irrota keskittimet (1) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Asennus- ja kunnossapito-opas

LAMIDISC-MALLIT SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM,
CX ja DX

KOODI: IMO001718
VERSIO: 00
Sivu 12 / 56

5.2 Lamidisc SX -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

5.2.1 Asentaminen

Kuva 5.5

Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Irrota levypakat (5) irrottamalla pultit ja mutterit (8,7). (Katso kuva 5.6.) Poista
punaiset kuljetusholkit (jos ne sisältyvät pakkaukseen).

Kuva 5.6
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Tärkeää:



-

Älä taivuta levypakkaa koko asennusvaiheen aikana, sillä se
voi vaurioitua!
Jos kyseessä ovat komposiittiakselit, niitä on käsiteltävä
varoen koko prosessin ajan. Kaikenlaisia iskuja on vältettävä!

Työnnä kumpikin keskitin (1) vastaavaan akseliinsa. . (Katso kuva 5.7.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.

Kuva 5.7

-

Jatka kappaleessa 5.9 kuvatusta kohdistuksesta.

-

Aseta välilevy (4) kiinnitysasentoonsa ja pitele sitä kunnolla, jotta se pysyy
paikallaan (esimerkiksi tukien, nostimien ja ketjujen avulla). (Katso kuva 5.8.)

-

Aseta levypakat (5) ja kiristä levypakan pultit ja mutterit (8, 7) asteittain
piirustuksessa ilmaistuihin arvoihin. (Katso kuva 5.8.)
Jos käytetään JS-muttereita, noudata asiakirjan IMO0001062 sisältämiä ohjeita.
Pultit tulee kiristää momenttiavaimella peräkkäin samaan momenttiin pelkästään
joko myötä- tai vastapäivään lisäten momenttia asteittain. Kiristä pultit ensin 20
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prosenttiin, joka on määritetty piirustuksessa, kunnes kaikki pultit on kiristetty 20
prosenttiin. Tämä toimenpide tulee toistaa 40 prosenttiin jne. Kiristys on valmis,
kun kaikki pultit on kiristetty vastaavassa piirustuksessa määriteltyyn
kiristysmomenttiin.

Kuva 5.8

Älä taivuta levypakkaa pulttien sijoittamisen aikana, sillä se voi vaurioitua!
-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

5.2.2 Purkaminen
-

-

Kiinnitä välilevy (4), jotta se pysyy paikallaan.
Irrota pultit ja mutterit (8, 7) ja irrota levypakka (5).
Poista välilevy (4).
Irrota keskittimet (1) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.
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5.3 Lamidisc CC-A -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Kuva 5.9

5.3.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Löysää ja irrota pultit ja mutterit (8, 7) ainoastaan keskittimen (1) puolelta.
Irrota keskittimet (1). (Katso kuva 5.10.)
Poista punaiset kuljetusholkit (jos ne sisältyvät pakkaukseen).
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Kuva 5.10

-

Työnnä kumpikin keskitin (1) vastaavaan akseliinsa. . (Katso kuva 5.11.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.
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Kuva 5.11

-

Aseta levypakat (5) ja välilevyn (4) sisältävä kokoonpano ja siirrä akseli oikeaan
asentoonsa. (Katso kuva 5.12.)
Jatka esikohdistuksesta.
Kiristä levypakan pultit ja mutterit (8, 7) asteittain piirustuksessa ilmaistuihin
arvoihin.
Jos käytetään JS-muttereita, noudata asiakirjan IMO0001062 sisältämiä ohjeita.

Kuva 5.12

Pultit tulee kiristää momenttiavaimella peräkkäin samaan momenttiin pelkästään
joko myötä- tai vastapäivään lisäten momenttia asteittain. Kiristä pultit ensin 20
prosenttiin, joka on määritetty piirustuksessa, kunnes kaikki pultit on kiristetty 20
prosenttiin. Tämä toimenpide tulee toistaa 40 prosenttiin jne. Kiristys on valmis,
kun kaikki pultit on kiristetty vastaavassa piirustuksessa määriteltyyn
kiristysmomenttiin.
Älä taivuta levypakkaa pulttien sijoittamisen aikana, sillä se voi vaurioitua!
-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.
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5.3.2 Purkaminen
-

-

Löysää pultit ja mutterit (8, 7).
Kiinnitä välilevy (4), jotta se pysyy paikallaan.
Siirrä akselit asentoon, jossa välilevyn (4) voi irrottaa.
Irrota välilevy (4) ja levypakat (5).
Irrota keskittimet (1) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.
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5.4 Lamidisc DO -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Kuva 5.13

5.4.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Löysää pultit (8, 10) ja irrota molemmat keskittimet (1, 2). Poista punaiset
kuljetusholkit (jos ne sisältyvät pakkaukseen).

-

Työnnä kumpikin keskitin (1, 2) vastaavaan akseliinsa. (Katso kuva 5.14.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.
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Kuva 5.14

-

Jatka kappaleessa 5.9 kuvatusta kohdistuksesta.

-

Purista levypakkaa (5) puristusruuveilla kummaltakin puolen. Työnnä ruuvit
välilevyssä (4) olevien aukkojen läpi ja kierrä ne laippoihin (3). Kutakin
levypakkaa tulee puristaa 3 mm. (Katso kuva 5.15.)
Tärkeää: Jos levypakkoja puristetaan liikaa, ne voivat vaurioitua!

-

Aseta välilevyn (4), levypakan (5) ja laipan (3) sisältävä kokoonpano paikalleen ja
aseta laipan liitäntäaukot kohdakkain. (Katso kuva 5.15.) Kokoonpanon ollessa
paikallaan irrota puristusruuvit.

PURISTUSRUUVIT
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Kuva 5.15

-

Kiristä pultit (8, 10) asteittain piirustuksessa ilmaistuihin arvoihin.

-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

5.4.2 Purkaminen
-

-

Löysää pultit (8, 10).
Purista levypakkoja (5) puristusruuveilla.
Irrota välilevyn (4), levypakan (5) ja laipan (3) sisältävä kokoonpano. Kun se on
irrotettu, irrota puristusruuvit.
Irrota keskittimet (1, 2) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.
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5.5 Lamidisc CC-E -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Kuva 5.16

5.5.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Löysää ja irrota pultit (8) ja irrota välilevy (3).

-

Löysää ja irrota pultit ja mutterit (5, 6) ainoastaan keskitinten (1) puolelta.

-

Poista keskittimet
pakkaukseen).

(1).

Poista

punaiset

kuljetusholkit

(jos

ne

sisältyvät

Asennus- ja kunnossapito-opas

LAMIDISC-MALLIT SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM,
CX ja DX

KOODI: IMO001718
VERSIO: 00
Sivu 23 / 56

Kuva 5.17

-

Työnnä kumpikin keskitin (1) vastaavaan akseliinsa. . (Katso kuva 5.18.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.
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** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.

Kuva 5.18

-

Aseta levypakan (4) ja laipan (2) sisältävät kokoonpanot ja kiinnitä ne paikoilleen
kiristämällä pultit ja mutterit (5, 6).
Älä taivuta levypakkaa pulttien sijoittamisen aikana, sillä se voi vaurioitua!

-

Siirrä akseli oikeaan asentoon. (Katso kuva 5.19).

Kuva 5.19

-

Jatka esikohdistuksesta.
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-

Purista levypakkaa (4) puristusruuveilla kummaltakin puolen. Työnnä ruuvit
keskittimen laipassa (1) olevien aukkojen läpi ja kierrä ne laippoihin (2). Kutakin
levypakkaa tulee puristaa 3 mm. (Katso kuva 5.20.)
Tärkeää: Jos levypakkoja puristetaan liikaa, ne voivat vaurioitua!

-

Asenna välilevyn (3) molemmat puoliskot ja kohdista liitäntäaukot. Irrota
puristusruuvit ja kiristä pultit (8).

PURISTUSRUUVIT

Kuva 5.20

-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

5.5.2 Purkaminen
-

-

Löysää pultit (8).
Irrota välilevyn (3) molemmat puoliskot.
Siirrä akselit asentoon, jossa keskittimet (1) voi irrottaa.
Löysää ja irrota pultit ja mutterit (5, 6) ainoastaan keskittimen (1) puolelta.
Irrota levypakan (4) ja laipan (2) sisältävät kokoonpanot.
Irrota keskittimet (1) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Asennus- ja kunnossapito-opas
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5.6 Lamidisc DOM -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Kuva 5.21

5.6.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Löysää pultit ja aluslevyt (3, 4) ja irrota molemmat keskittimet (1).

-

Työnnä kumpikin keskitin (1) vastaavaan akseliinsa. (Katso kuva 5.22.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.
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Kuva 5.22

-

Jatka kappaleessa 5.9 kuvatusta kohdistuksesta.

-

Purista levypakkaa (6) puristusruuveilla kummaltakin puolen. Työnnä ruuvit
säteittäin laipoissa (2) oleviin reikiin ja purista levypakkaa kolmannella ruuvilla,
joka on vaakasuunnassa kahden pultin välissä. Kutakin levypakkaa tulee puristaa
3 mm. (Katso kuva 5.23.)
Tärkeää: Jos levypakkoja puristetaan liikaa, ne voivat vaurioitua!

asennuslaitteisto

Kuva 5.23

-

Aseta välilevyn (5), levypakat (6) ja laipat (2) sisältävä kokoonpano paikalleen ja
aseta laipan liitäntäaukot kohdakkain. (Katso kuva 5.24.) Kokoonpanon ollessa
paikallaan irrota puristusruuvit.
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Kuva 5.24

-

Kiristä pultit (3) asteittain piirustuksessa ilmaistuihin arvoihin.

-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

5.6.2 Purkaminen
-

-

Löysää pultit (3).
Purista levypakkoja (6) puristusruuveilla.
Irrota välilevyn (5), levypakat (6) ja laipat (2) sisältävä kokoonpano. Kun se on
irrotettu, irrota puristusruuvit.
Irrota keskittimet (1) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Asennus- ja kunnossapito-opas

LAMIDISC-MALLIT SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM,
CX ja DX

KOODI: IMO001718
VERSIO: 00
Sivu 29 / 56

5.7 Lamidisc CX -lamellikytkimen asennusohjeet
Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Kuva 5.25

5.7.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Irrota välilevy (4) irrottamalla pultit ja mutterit (9,6). Poista punaiset
kuljetusholkit (jos ne sisältyvät pakkaukseen).
Irrota sovittimen (3) ja levypakan (5) sisältävä kokoonpano irrottamalla pultit ja
mutterit (8, 7) ainoastaan keskittimen (1, 2) puolelta. (Katso kuva 5.26.)
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Kuva 5.26

-

Työnnä kumpikin keskitin (1, 2) vastaavaan akseliinsa. . (Katso kuva 5.27.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.

Kuva 5.27
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-

Jatka kappaleessa 5.9 kuvatusta kohdistuksesta.
Aseta sovittimet (3) ja levypakan (5) sisältävä kokoonpano. (Katso kuva 5.28.)
Kokoonpanon ollessa paikallaan kiristä levypakan pultit ja mutterit (8, 7) asteittain
piirustuksessa ilmaistuihin arvoihin.
Jos käytetään JS-muttereita, noudata asiakirjan IMO0001062 sisältämiä ohjeita.

Älä taivuta levypakkaa pulttien sijoittamisen aikana, sillä se voi vaurioitua!
Pultit tulee kiristää momenttiavaimella peräkkäin samaan momenttiin pelkästään
joko myötä- tai vastapäivään lisäten momenttia asteittain. Kiristä pultit ensin 20
prosenttiin, joka on määritetty piirustuksessa, kunnes kaikki pultit on kiristetty 20
prosenttiin. Tämä toimenpide tulee toistaa 40 prosenttiin jne. Kiristys on valmis,
kun kaikki pultit on kiristetty vastaavassa piirustuksessa määriteltyyn
kiristysmomenttiin.

Kuva 5.28

-

Purista levypakkaa (5) puristusruuveilla kummaltakin puolen. Työnnä ruuvit
sovittimissa (3) olevien reikien läpi ja kierrä ne keskittimiin (1, 2). (Katso kuva
5.29.) Kutakin levypakkaa tulee puristaa 3 mm.
Tärkeää: Jos levypakkoja puristetaan liikaa, ne voivat vaurioitua!

-

Aseta välilevy (4) ja sen ollessa paikallaan irrota puristusruuvit. Pulttaa se kiinni
sovittimiin (3) kiristämällä pultit ja mutterit (9, 6) piirustuksessa ilmaistuihin
vastaaviin kiristysmomentteihin.
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PURISTUSRUUVIT

PURISTUSRUUVIT
Kuva 5.29

-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

5.7.2 Purkaminen
-

-

Irrota pultit ja mutterit (9, 6).
Purista levypakkoja (5) puristusruuveilla. Irrota välilevy (4). Kun se on irrotettu,
irrota puristusruuvit.
Irrota sovittimet (3) ja levypakan (5) sisältävä kokoonpano löysäämällä levypakan
pultit ja mutterit (8, 7).
Irrota keskittimet (1, 2) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.
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5.8 Lamidisc DX -lamellikytkimen asennusohjeet

Kuva 5.30

Lue kaikki ohjeet ennen asennuksen aloittamista.
5.8.1 Asentaminen
Kytkin toimitetaan koottuna. Toimi seuraavasti:
-

Löysää pultit ja aluslevyt (9, 6) ja irrota molemmat keskittimet (1, 2). Poista
punaiset kuljetusholkit (jos ne sisältyvät pakkaukseen).

-

Työnnä kumpikin keskitin (1, 2) vastaavaan akseliinsa. . (Katso kuva 5.31.)
Jos kyseessä on B01–B04-tyyppinen kiilauraliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000060 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on F01-tyyppinen kartioakseli- ja F02-tyyppinen kartioholkkiliitäntä,
noudata asiakirjan IMO000918 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on E01- ja E02-tyyppinen lieriöakseliliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000917 sisältämiä ohjeita.
Jos kyseessä on AC-tyyppinen kartiorengasliitäntä, noudata asiakirjan
IMO000849 sisältämiä ohjeita.

** Muunlaisten liitäntöjen ollessa kyseessä kysy neuvoja Jaurelta.
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Kuva 5.31

-

Jatka kappaleessa 5.9 kuvatusta kohdistuksesta.

-

Purista levypakkaa (5) puristusruuveilla kummaltakin puolen. Työnnä ruuvit
välilevyssä (4) olevien aukkojen läpi ja kierrä ne sovittimiin (3). (Katso kuva 5.32.)
Kutakin levypakkaa tulee puristaa 3 mm.
Tärkeää: Jos levypakkoja puristetaan liikaa, ne voivat vaurioitua!

-

Aseta välilevyn (4), levypakan (5) ja sovittimen (3) sisältävä kokoonpano
paikalleen ja aseta keskittimen (1, 2) liitäntäaukot kohdakkain. (Katso kuva 5.32.)
Kokoonpanon ollessa paikallaan irrota puristusruuvit.

-

Kiristä pultit ja mutterit (9, 6) asteittain piirustuksessa ilmaistuihin arvoihin.

PURISTUSRUUVIT
Kuva 5.32

-

Kytkimen ollessa paikallaan tarkista kohdistus uudelleen kappaleessa 5.9 kuvatun
mukaisesti.

Asennus- ja kunnossapito-opas

LAMIDISC-MALLIT SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM,
CX ja DX

KOODI: IMO001718
VERSIO: 00
Sivu 35 / 56

5.8.2 Purkaminen
-

-

Löysää pultit ja mutterit (9, 6).
Purista levypakkoja (5) puristusruuveilla.
Irrota välilevyn (4), levypakan (5) ja sovittimen (3) sisältävä kokoonpano. Kun se
on irrotettu, irrota puristusruuvit.
Irrota keskittimet (1, 2) niiden liitäntätyyppejä koskevien ohjeiden mukaisesti.
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5.9 Kohdistaminen
5.9.1 Kohdistaminen yhden levypakan sisältävissä malleissa: SU
5.9.1.1 Säteittäinen kohdistus:
Säteittäisen kohdistuksen voi tehdä laserkohdistimella tai varressa olevalla mittakellolla
ennen asennusta.
Käytettäessä mittakelloa aseta kellon magneettijalusta kuvan 5.33 mukaisesti toisen
akselin laipalle kellon ilmaisimen ollessa toisen akselin laipalla. Käännä mittakelloa 360
astetta ja vähennä pienin lukema suurimmasta lukemasta. Mahdollisimman pieni lukema
on paras kytkimen käyttöiän kannalta.
Huomautus: - TIR on mittakellon kokonaislukema, joka on kaksi kertaa
akselipoikkeama.

POIKKEAMA

•

Kuva 5.33

•

Huomautus: Malleissa, joissa on yksi levypakka, TIR saa olla korkeintaan
o 0,05 mm 6-pulttisissa malleissa (poikkeama < 0,025)
o 0,025 mm 8-pulttisissa malleissa (poikkeama < 0,012)

5.9.1.2 Pitkittäinen kohdistus:
Asennuksen aikana etäisyyden laippojen etupuolten välillä (DBFF) yhden levypakan
sisältävissä malleissa tulee olla taulukossa 5.1 mainituissa rajoissa. Jotta käyttöikä olisi
mahdollisimman pitkä, on suositeltavaa, että levyt ovat mahdollisimman tasaisesti. Tämän
vuoksi lämpölaajenemisesta aiheutuvat akselien liikkeet tulee ottaa tarkoin huomioon. Jos
etäisyys laippojen etupuolten välillä muuttuu -2 mm (akselit liikkuvat lähemmäs toisiaan)
kylmässä ja kuumassa koneessa, etäisyys laippojen etupuolten välillä tulee kylmissä
koneissa tarkoituksella suunnitella 2 mm suuremmaksi kytkintä asennettaessa.
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Kuva 5.34Etäisyys laippojen etupuolten välillä

On kuitenkin ymmärrettävä, että jokaisen levypakkakytkimen käyttöikään vaikuttaa
suoraan virhekohdistus: mitä parempi kohdistus on, sitä pidempi on kytkimen
käyttöikä.
Kytkimen KOKO
90-6
110-6
132-6
158-6
185-6
202-6
228-6
255-6
278-6
302-6
325-6
345-6
380-6
410-6
440-6
475-6
505-6
---------

± ∆Kx
± 0,07 mm
± 0,1 mm
± 0,13 mm
± 0,15 mm
± 0,18 mm
± 0,19 mm
± 0,21 mm
± 0,23 mm
± 0,26 mm
± 0,28 mm
± 0,32 mm
± 0,34 mm
± 0,38 mm
±0,41 mm
± 0,44 mm
± 0,47 mm
± 0,50 mm
---------

Kytkimen KOKO
--------278-8
302-8
325-8
345-8
380-8
410-8
440-8
475-8
505-8
540-8
570-8
605-8
635-8
675-8
700-8
730-8
760-8

± ∆Kx
--------± 0,18 mm
± 0,20 mm
± 0,21 mm
± 0,23 mm
± 0,25 mm
±0,27mm
± 0,29 mm
± 0,31 mm
± 0,33 mm
± 0,36 mm
± 0,38 mm
± 0,39 mm
±0,41mm
± 0,42 mm
± 0,44 mm
± 0,46 mm
± 0,48 mm

Kytkimen KOKO
----------------505-10
540-10
570-10
605-10
635-10
675-10
700-10
730-10
760-10

± ∆Kx
----------------± 0,25 mm
± 0,27 mm
± 0,28 mm
± 0,29 mm
±0,31mm
± 0,32 mm
± 0,33 mm
± 0,35 mm
± 0,37 mm

Taulukko 5.1 Sallittu pitkittäisen kohdistuksen poikkeama LAMIDISC-KYTKINMALLEISSA, JOISSA
ON YKSI LEVYPAKKA
*Jos kytkimen koko on suurempi, kysy neuvoa JAURELTA.
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Kun kytkin on paikallaan, kokonaiskohdistus on tarkistettava.
5.9.1.3 Kokonaiskohdistus yhden levypakan sisältävissä malleissa:
 (Y − Z )   180 
 D  x PI  ≤ MAMDAº
 


MAMDA=SSKPA = Suurin Sallittu Kohdistuksen Poikkeama Asennettaessa
Asteina (º)
PI= 3,1416
Y–Z: Katso kuva 5.35, millimetreinä
D = kytkimen koko, millimetreinä

Lamidisc SU

90-6–505-6
278 -8–760-8
505-10–760-10

Kuva 5.35

Nopeus (rpm)
0–1500
1500 – ....
SSKPAº
SSKPAº
0,1º
0,05º
0,04º

Taulukko 5.2 SSKPA-arvot LAMIDISC-KYTKINMALLEILLE,
LEVYPAKKA
*Jos kytkimen koko on suurempi, kysy neuvoa JAURELTA.

Nämä arvot huomioiden (Y–Z):lle saadaan seuraavat arvot:

0,075º
0,035º
0,028º
JOISSA

ON

YKSI
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Kytkimen KOKO
90-6
110-6
132-6
158-6
185-6
202-6
228-6
255-6
278-6
302-6
325-6
345-6
380-6
410-6
440-6
475-6
505-6
--

Y–Z
0–1500 rpm
1500– ... rpm
< 0,16 mm
< 0,12 mm
< 0,19 mm
< 0,14 mm
< 0,23 mm
< 0,17 mm
< 0,28 mm
< 0,21 mm
< 0,32 mm
< 0,24 mm
< 0,35 mm
< 0,26 mm
< 0,40 mm
< 0,30 mm
< 0,45 mm
<0,33 mm
<0,49 mm
<0,36 mm
<0,53 mm
<0,40 mm
<0,57 mm
<0,43 mm
<0,60 mm
<0,42 mm
<0,66 mm
<0,50 mm
<0,72 mm
<0,54 mm
<0,77 mm
<0,58 mm
<0,83 mm
<0,62 mm
<0,88 mm
<0,66 mm
--

Kytkimen KOKO
--------278-8
302-8
325-8
345-8
380-8
410-8
440-8
475-8
505-8
540-8

Y–Z
0–1500 rpm
1500– ... rpm
---------------<0,24 mm
<0,17 mm
<0,26 mm
<0,18 mm
<0,28 mm
<0,20 mm
<0,30 mm
<0,21 mm
<0,33 mm
<0,23 mm
<0,36 mm
<0,25 mm
<0,38 mm
<0,27 mm
<0,41 mm
<0,29 mm
<0,44 mm
<0,31 mm
<0,47 mm
<0,33 mm
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Kytkimen KOKO
505-8
540-8
570-8
605-8
635-8
675-8
700-8
730-8
760-8

Y–Z
0–1500 rpm
1500–... rpm
<0,44 mm
<0,31 mm
<0,47 mm
<0,33 mm
<0,49 mm
<0,35 mm
<0,53 mm
<0,37 mm
<0,56 mm
<0,39 mm
<0,59 mm
<0,41 mm
<0,61 mm
<0,43 mm
<0,63 mm
<0,45 mm
<0,66 mm
<0,47 mm

Kytkimen KOKO
505-10
540-10
570-10
605-10
635-10
675-10
700-10
730-10
760-10

Y–Z
0–1500 rpm
1500–... rpm
<0,36 mm
<0,25 mm
<0,38 mm
<0,27 mm
<0,40 mm
<0,28 mm
<0,42 mm
<0,29 mm
<0,44 mm
<0,31 mm
<0,47 mm
<0,33 mm
<0,49 mm
<0,34 mm
<0,51 mm
<0,36 mm
<0,53 mm
<0,37 mm

Taulukko 5.3 Sallitut (Y–Z)-arvot LAMIDISC-KYTKINMALLEILLE, JOISSA ON
YKSI LEVYPAKKA
*Jos kytkimen koko on suurempi, kysy neuvoa JAURELTA.
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5.9.2 Kohdistaminen kaksi levypakkaa sisältävissä malleissa: SX, CC-A, DO, CC-E,
DOM, CX ja DX
5.9.2.1 Säteittäinen kohdistus:
Säteittäisen kohdistuksen voi tehdä laserkohdistimella tai varressa olevalla mittakellolla
ennen asennusta.
Käytettäessä mittakelloa aseta kellon magneettijalusta kuvan 5.36 mukaisesti toisen
akselin laipalle kellon ilmaisimen ollessa toisen akselin laipalla. Käännä mittakelloa 360
astetta ja vähennä pienin lukema suurimmasta lukemasta. Mahdollisimman pieni lukema
on paras kytkimen käyttöiän kannalta.
Huomautus: - TIR on mittakellon kokonaislukema, joka on kaksi kertaa
akselipoikkeama.

POIKKEAMA

•

Kuva 5.36

5.9.2.2 Pitkittäinen kohdistus:
Asennuksen aikana etäisyyden laippojen etupuolten välillä (DBFF) kaksi levypakkaa
sisältävissä malleissa tulee olla taulukossa 5.4 mainituissa rajoissa. Jotta käyttöikä olisi
mahdollisimman pitkä, on suositeltavaa, että levyt ovat mahdollisimman tasaisesti. Tämän
vuoksi lämpölaajenemisesta aiheutuvat akselien liikkeet tulee ottaa tarkoin huomioon. Jos
etäisyys laippojen etupuolten välillä muuttuu -2 mm (akselit liikkuvat lähemmäs toisiaan)
kylmässä ja kuumassa koneessa, etäisyys laippojen etupuolten välillä tulee kylmissä
koneissa tarkoituksella suunnitella 2 mm suuremmaksi kytkintä asennettaessa.

Kuva 5.36 Etäisyydessä laippojen etupuolten välillä ei ole otettu huomioon keskittimissä eikä laipassa olevia tappeja
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On kuitenkin ymmärrettävä, että jokaisen levypakkakytkimen käyttöikään vaikuttaa
suoraan virhekohdistus: mitä parempi kohdistus on, sitä pidempi on kytkimen
käyttöikä.
Kytkimen KOKO
90-6
110-6
132-6
158-6
185-6
202-6
228-6
255-6
278-6
302-6
325-6
345-6
380-6
410-6
440-6
475-6
505-6
---------

± ∆Kx
± 0,15 mm
± 0,21 mm
± 0,26 mm
± 0,31 mm
± 0,37 mm
± 0,38 mm
± 0,42 mm
± 0,47 mm
± 0,52 mm
± 0,57 mm
± 0,65 mm
± 0,69 mm
± 0,76 mm
±0,82mm
± 0,88 mm
± 0,95 mm
± 1,01 mm
---------

Kytkimen KOKO
--------278-8
302-8
325-8
345-8
380-8
410-8
440-8
475-8
505-8
540-8
570-8
605-8
635-8
675-8
700-8
730-8
760-8

± ∆Kx
--------± 0,37 mm
± 0,40 mm
± 0,43 mm
± 0,46 mm
± 0,50 mm
±0,54mm
± 0,58 mm
± 0,63 mm
± 0,67 mm
± 0,72 mm
± 0,76 mm
± 0,78 mm
±0,82 mm
± 0,84 mm
± 0,89 mm
± 0,92 mm
± 0,96 mm

Kytkimen KOKO
----------------505-10
540-10
570-10
605-10
635-10
675-10
700-10
730-10
760-10

± ∆Kx
----------------± 0,50 mm
± 0,54 mm
± 0,57 mm
± 0,58 mm
±0,62 mm
± 0,64 mm
± 0,67 mm
± 0,70 mm
± 0,75 mm

Taulukko 5.4 Sallittu pitkittäisen kohdistuksen poikkeama LAMIDISC-KYTKINMALLEISSA, JOISSA
ON KAKSI LEVYPAKKAA
*Jos kytkimen koko on suurempi, kysy neuvoa JAURELTA.
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5.9.2.3 Kokonaiskohdistus kaksi levypakkaa sisältävissä malleissa:

 X   1 (Y − Z )   180 
 DCD  +  2 x D  x PI  ≤ MAMDAº
 
 


MAMDA=SSKPA = Suurin Sallittu Kohdistuksen Poikkeama
Asennettaessa, asteina (º)
PI= 3,1416
X = Poikkeama (puolet TIR-mittauksesta) (kuva 5.36), millimetreinä
Y–Z: Katso kuva 5.37, millimetreinä
DCD = Etäisyys levypakkojen keskikohtien välillä (kuva 5.38), millimetreinäKuva 5.37
D = kytkimen koko, millimetreinä

Kuva 5.38

Kohdistettaessa on noudatettava seuraavia arvoja:
Lamidisc SX, CC-A, DO, CC-E,
DOM, CX ja DX

90-6–505-6
278 -8–760-8
505-10–760-10

Nopeus (rpm)
0–1500
1500 – ....
SSKPAº
SSKPAº
0,1º
0,05º
0,04º

0,075º
0,035º
0,028º

Taulukko 5.5 SSKPA-arvot LAMIDISC-KYTKINMALLEILLE, JOISSA ON KAKSI
LEVYPAKKAA
*Jos kytkimen koko on suurempi, kysy neuvoa JAURELTA.
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Kokonaisvirhekohdistus voidaan jakaa seuraaviin:
 X   180 
  x

- Poikkeaman aiheuttama virhekohdistus
 DCD   PI 

-

 1 (Y − Z )   180 
 2 x D  x PI 
 



Kulman virhekohdistus

Edellä mainittu huomioon ottaen: jos poikkeama oli 0, kulman virhekohdistus voi olla
suurimman sallitun kohdistuksen poikkeaman suuruinen, ja toisaalta jos kulman
virhekohdistus oli 0, poikkeama voi olla suurimman sallitun kohdistuksen poikkeaman
suuruinen.
Seuraavissa kaavioissa on esitetty tällaisten tilanteiden sallitut arvot sekä keskipisteet
olettaen, että DCD-arvo = 1,000 mm. Näiden kaavioiden avulla voidaan saada
poikkeama- ja (Y–Z)-arvot mille tahansa DCD-arvolle ja keskipisteelle.
Käytännön esimerkkejä kaavioiden käytöstä: Lamidisc-lamellikytkimen koko on 345-6,
sen nopeus on 1000 rpm ja DCD = 2358 mm.
Jos kohdistettaessa POIKKEAMA-arvoksi mitataan esimerkiksi 1,5 mm:
-

Jaa todellinen DCD-arvo luvulla 1000. Tässä esimerkissä tulos on 2,358.
Jaa mitattu poikkeama-arvo edellisellä arvolla.
Tässä esimerkissä 1,5 mm / 2,358 = 0,636 mm.
Siirry kaavioon 5.1, joka vastaa tätä tapausta, ja valitse rivi 345-6.
Katso poikkeama 0,636 mm ja vastaavaa riviä seuraten saat (Y–Z)-arvon.
Tässä esimerkissä tulos on noin 0,76 mm.

Näin ollen 1,5 mm:n POIKKEAMALLE: (Y-Z) < 0,76 mm.
Toisena tapausesimerkkinä voitaisiin mitata ensin (Y–Z)-arvo, jolloin laskutoimitus tulisi
suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä:
-

Katso (Y–Z)-arvon avulla vastaava POIKKEAMA-arvo kaaviosta.
Kerro tämä arvo kaavalla:
DCD
1000

Asennus- ja kunnossapito-opas

LAMIDISC-MALLIT SU, SX, CC-A, DO, CC-E, DOM,
CX ja DX

KOODI: IMO001718
VERSIO: 00
Sivu 45 / 56

VIRHEKOHDISTUS 6-PULTTISILLE KAKSI LEVYPAKKAA SISÄLTÄVILLE MALLEILLE, JOISSA
DCD = 1,000 mm JA NOPEUS 0–1,500 rpm

POIKKEAMA
POIKKEA
MA

Kaavio 5.1: Sallitut virhekohdistusarvot 6-pulttisille kaksi levypakkaa sisältäville malleille, joissa DCD = 1000
mm ja nopeus 0–1500 rpm
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VIRHEKOHDISTUS 6-PULTTISILLE KAKSI LEVYPAKKAA SISÄLTÄVILLE MALLEILLE, JOISSA
DCD = 1,000 mm JA NOPEUS 0–1,500–… rpm

POIKKEAMA

Kaavio 5.2: Sallitut virhekohdistusarvot 6-pulttisille kaksi levypakkaa sisältäville malleille, joissa DCD = 1,000 mm ja
nopeus 1500–... rpm
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VIRHEKOHDISTUS 8-PULTTISILLE KAKSI LEVYPAKKAA SISÄLTÄVILLE MALLEILLE, JOISSA
DCD = 1,000 mm JA NOPEUS 0–1,500 rpm

POIKKEAMA

Kaavio 5.3: Sallitut väärinkohdistusarvot 8-pulttisille kaksi levypakkaa sisältäville malleille, joissa DCD = 1,000 mm ja
nopeus 0–1500 rpm
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VIRHEKOHDISTUS 8-PULTTISILLE KAKSI LEVYPAKKAA SISÄLTÄVILLE MALLEILLE, JOISSA
DCD = 1,000 mm JA NOPEUS 0–1,500–… rpm

POIKKEAMA

Kaavio 5.4: Sallitut virhekohdistusarvot 8-pulttisille kaksi levypakkaa sisältäville malleille, joissa DCD = 1,000 mm ja
nopeus 1500–... rpm
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POIKKEAMA
VIRHEKOHDISTUS 10-PULTTISILLE KAKSI LEVYPAKKAA SISÄLTÄVILLE MALLEILLE, JOISSA
DCD = 1,000 mm JA NOPEUS 0–1,500 rpm
Kaavio 5.5: Sallitut väärinkohdistusarvot 10-pulttisille kaksi levypakkaa sisältäville malleille, joissa DCD = 1,000 mm ja
nopeus 0–1500 rpm
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VIRHEKOHDISTUS 10-PULTTISILLE KAKSI LEVYPAKKAA SISÄLTÄVILLE MALLEILLE, JOISSA
DCD = 1,000 mm JA NOPEUS 0–1,500–… rpm

POIKKEAMA

Kaavio 5.6: Sallitut virhekohdistusarvot 10-pulttisille kaksi levypakkaa sisältäville malleille, joissa DCD = 1,000 mm ja
nopeus 1500–... rpm
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Käytännön esimerkki käyttäen MAMDA=SSKPA-kaavaa:
Lamidisc-lamellikytkimen koko on 345-6 ja sen nopeus on 1000 rpm. SSKPA:n tulisi olla
0,1º
Mittauksen jälkeen: DCD = 2358 mm
Jos POIKKEAMA-arvoksi mitataan 1,5 mm:

 X   1 (Y − Z )   180 
 DCD  +  2 x D  x PI  ≤ MAMDAº
 

 


 1,5   1 (Y − Z )   180 
 2358  +  2 x 345  x PI  ≤ 0,1º
 

 


Näin ollen 1,5 mm:n POIKKEAMALLE: (Y-Z) < 0,76 mm.

(Y − Z ) ≤ 0,76mm
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Tarkista myös, että kunkin levypakan paksuus S on taulukossa 5.6 ilmaistujen arvojen
sisällä.
Kytkimen KOKO
90-6
110-6
132-6
158-6
185-6
202-6
228-6
255-6
278-6
302-6
325-6
345-6
380-6
410-6
440-6
475-6
505-6
---------

S = levypakan
paksuus
7,5± 0,075 mm
8,4± 0,1 mm
8,4± 0,13 mm
11,2± 0,15 mm
14,0± 0,18 mm
15,5 ± 0,19 mm
17,5 ± 0,21 mm
20,5 ± 0,23 mm
21,2 ± 0,26 mm
24,4 ± 0,28 mm
26,0 ± 0,32 mm
28,2± 0,34 mm
32,0 ± 0,38 mm
33,2 ±0,41 mm
36,4 ± 0,44 mm
38,2 ± 0,47 mm
42,0 ± 0,50 mm
---------

Kytkimen KOKO
--------278-8
302-8
325-8
345-8
380-8
410-8
440-8
475-8
505-8
540-8
570-8
605-8
635-8
675-8
700-8
730-8
760-8

S = levypakan
paksuus
--------21,2 ± 0,18 mm
24,4 ± 0,20 mm
26,0 ± 0,21 mm
28,2 ± 0,23 mm
32,0 ± 0,25 mm
33,2 ±0,27 mm
36,4 ± 0,29 mm
38,2 ± 0,31 mm
42,0 ± 0,33 mm
46,0 ± 0,36 mm
51,6 ± 0,38 mm
53,2 ± 0,39 mm
60,8 ± 0,41 mm
65,2 ± 0,42 mm
68,8 ± 0,44 mm
71,2 ± 0,46 mm
72,8 ± 0,48 mm

Taulukko 5.6

Kuva 5.36

Kytkimen KOKO
----------------505-10
540-10
570-10
605-10
635-10
675-10
700-10
730-10
760-10

S = levypakan
paksuus
----------------42,0 ± 0,25 mm
46,0 ± 0,27 mm
51,6 ± 0,28 mm
53,2 ± 0,29 mm
60,8 ± 0,31 mm
65,2 ± 0,32 mm
68,8 ± 0,33 mm
71,2 ± 0,35 mm
72,8 ± 0,37 mm
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6 Käynnistys ja käyttö
Ennen käynnistystä ota huomioon seuraavat seikat:
-

Varmista, että puristusruuvit ja kuljetusholkit on poistettu.
Varmista, että kohdistus on oikein tehty ja että kytkin on piirustuksissa
määritettyjen mittojen mukainen.
Tarkista, että kaikki pultit on kiristetty oikeaan, piirustuksessa määritettyyn
kiristysmomenttiin.

JAURE suosittelee myös asentamaan suojuksen kytkimen päälle, jotta kukaan ei pääse
koskemaan pyörivään osaan. Suojuksia voi olla monenlaisia, esimerkiksi muovisia tai
metallisia, laajennettua metallia tai kiinteää metallia. JAURE suosittelee käyttämään
suojuksia, jotka on valmistettu laajennetusta tai rei’itetystä metallista. Tällaisten suojusten
ansiosta kunnossapitohenkilöstö voi tarkkailla kytkintä sen ollessa käynnissä ja pysäyttää
koneen, jos se havaitsee jotakin epätavallista.
Mikäli suojukset on valmistettu kiinteästä metallista, JAURE suosittelee, että suojuksissa
on aukko, jota peittää sarallinen luukku, jotta kytkimen voi tarvittaessa nähdä.
Kytkimen ja suojuksen väliin on suositeltavaa jättää riittävästi tilaa, jotta vierasaines ei
pääse juuttumaan siihen kiinni.

7 Kunnossapito ja tarkastukset
Kytkin on tarkastettava ajoittain (katso kohdat 7.2 ja 7.3), jotta voidaan havaita
mahdolliset viat, kuten ruoste, levypakan toimintahäiriö (katso kohta 7.2 B), elementtien
löystyminen jne.
Jos levypakka vaurioituu, se on palautettava tarkastusta varten JAURELLE.
7.1.- Suojaus syöpymistä vastaan
Jaure toimittaa kytkimen syöpymistä vastaan suojattuna. Tämä suojaus ei kuitenkaan
kestä kauan, eikä se välttämättä riitä tietyissä vaativissa ympäristöissä. Kun kytkin on
asennettu, Jaure suosittelee vahvasti syöpymisenestoaineen (”Rust Keeper 923” tai
vastaava) lisäämistä metalliosiin, erityisesti syövyttävissä ympäristöissä. Mikäli
kunnossapidon (katso kohdat 7.2 ja 7.3) tai tarkastusten yhteydessä havaitaan, että
joissakin osissa ei ole riittävästi syöpymisenestoainetta, sitä on lisättävä oikean
suojauksen varmistamiseksi, vaikka ruostetta ei olisi.
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7.2.- Kunnossapito koneen sammutusten välillä
LAMIDISC®-lamellikytkimen eräs suurimmista hyödyistä on mahdollisesti se, että oikein
asennettuna se ei vaadi ajoittaista kunnossapitoa, ja jos virhekohdistus ei ylitä suositeltuja
arvoja, LAMIDISC®-lamellikytkin voi toimia ilman kunnossapitoa koneen normaalin
pituisten sammutusten välillä. Mikäli koneen sammutusten väliin jää pitkä aika,
JAURE suosittelee, että koneen kunnossapito tehdään vähintään kerran vuodessa.
On kuitenkin mahdollista, että virhekohdistus pahenee ajan mittaan, ja syövyttävä
ympäristö voi myös heikentää levyjä. LAMIDISC®-lamellikytkimen etuna on, että
molempia olotiloja voidaan tarkkailla tarvitsematta sammuttaa konetta. Ainoa tarvittava
työkalu on stroboskooppivalo, jonka salaman taajuus on säädettävissä. Valaisemalla
levypakkoja yöllä voidaan havaita sekä virhekohdistus että levyjen kunto.
A. Virhekohdistus
Virhekohdistuksen arvioimiseksi levypakkoja on
tarkkailtava
kahdesta
eri
suunnasta.
Stroboskooppivalon salamien taajuus on säädetty
siten, että kytkin on (näennäisesti) pysähtynyt. Näin
käy, jos salamien taajuus on täsmälleen sama kuin
kierrosten määrä minuutissa, mutta myös jos taajuus
on kaksi kertaa enemmän kuin kierrosten määrä
minuutissa. Tätä toista olosuhdetta tulee kuitenkin
välttää, sillä havainnot ovat harhaanjohtavia.
Levypakka,
jonka
Disc pack under
virhekohdistus normaali.

normal misalignment.

Jos virhekohdistus on hyvin pieni, levypakan levyt koskettavat toisiaan, ja kytkin
näyttää juuri samalta kuin kuljetuspakkauksessaan (katso yllä oleva kuva). Jos
virhekohdistus on suuri, levyt kahden pultin välillä ovat erillään yhdestä kohtaa, mutta
koskettavat toisiaan vastakkaisesta päästä. Tämän erillään olon määrä on
väärinkohdistuksen suora funktio, mikä merkitsee sitä, että mitä suurempi on
virhekohdistus, sitä enemmän ne ovat erillään.
Jos kytkimiä tarkkaillaan säännöllisesti, kunnossapito-osasto voi arvioida, paheneeko
virhekohdistus ajan mittaan.
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B. Levyjen vioittuminen
Levypakan uloimmat levyt joutuvat suuremmalle
rasitukselle kuin sisemmät levyt. Näin ollen mikäli
levyt jostakin syystä vioittuvat, uloimmat levyt
vioittuvat ensin. Jaure on suunnitellut kytkimen,
jonka turvamarginaali on riittävä, jotta se voi välittää
määritettyä momenttia, vaikka kaksi ulointa levyä
vioittuisi. Kuitenkin kun uloimmat levyt vioittuvat,
seuraavista levyistä tulee uloimpia levyjä, ja ne
vuorostaan voivat vioittua.
Myös
levyjen
vioittumista
voi
tarkkailla
Disc
pack jonka
under
Levypakka,
virhekohdistus
suuri
high
misalignment.
stroboskooppivalolla.
Tätä
tarkoitusta
varten
salamien taajuuden on hieman erottava kytkimen
kierrosten määrästä minuutissa. Kun kytkintä
valaistaan, levypakka näkyy sen kääntyessä erittäin hitaasti. Näin voidaan tarkkailla
kytkimen ympärystä. Jos yhdessä tai kummassakin uloimmassa levyssä on murtumia,
kytkin näkyy alla olevan kuvan mukaisena.
JAURE suosittelee, että kone pysäytetään mahdollisimman pian, sillä uloimpien levyjen
vioittumisen syy ei katoa, vaan lopulta kaikki levyt voivat vioittua. Vaurioitunut
levypakka on vaihdettava uuteen, eikä sitä saa yrittää avata.

7.3.- Kunnossapito ja sammutus
Aina, kun kone sammutetaan rutiinikunnossapitoa varten,
tai vähintään kerran vuodessa, levyt, pultit ja akselin
pinta (jos keskittimet irrotetaan) tulee tarkastaa
huolellisesti. Jos levypakan uloimmissa levyissä
havaitaan murtumia, pakka on vaihdettava ja vian
aiheuttanut olosuhde on tutkittava. On muistettava, että
levyjen vioittuminen ei ole normaalia, ja jos niin käy,
siihen on oltava syy.
Levypakka,
Levypakka,
jonka
jonka
uloin
uloin
Disc pack
with
levy
levyvioittunut.
vioittunut.

outer failed disc.

Kaksi pääsyytä levyjen vioittumiselle ovat suuri
virhekohdistus ja syöpyminen. Jos levyn pinnoilla
havaitaan syöpymistä, levy on vaihdettava ja syöpymisen
syy poistettava. JAUREN valikoimissa on erityisesti pinnoitettuja levyjä (valinnaisena);
pinnoite suojaa monilta syövyttäviltä aineilta ja pidentää kytkimen käyttöikää.
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Mikäli muissa osissa havaitaan syöpymistä, sen voi poistaa hiekkapaperilla ja lisäämällä
syöpymisenestoainetta (”Rust Keeper 923” tai vastaava).
Pultin ympärystä on tarkkailtava mahdollisten kaupallisesti saatavilla olevien pulttien
varalta, sillä niiden geometria (kierteen pituus vs. kokonaispituus) tai materiaali saattaa
olla väärä. JAURE toimittaa pulttisarjoja kaikkiin LAMIDISC®-lamellikytkimiin.
Tarkista itselukittuvat mutterit asennuksen ja purkamisen jälkeen useita kertoja. Ne tulee
vaihtaa sen jälkeen, kun ne on purettu 2–3 kertaa ja ne ovat menettäneet
itselukittumisominaisuutensa.
Myös pulttien kiristysmomentit tulee tarkastaa. Pultit, joissa on merkkejä murtumista, tulee
välittömästi vaihtaa JAUREN alkuperäisiin pultteihin.

8 Varaosat
Jotta minkä tahansa vian ilmetessä voitaisiin saada nopeasti vaihto-osa, Jaure suosittelee
varaosapakkauksen tilaamista jokaiselle 4 joustavalle elementille. Varaosapakkaus
koostuu levypakasta ja sen vastaavista tarvikkeista. Varaosapakkausten tilaamista varten
ota yhteyttä Jaureen.
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