Τοποθέτηση εδράνων ολίσθησης

Βήμα προς βήμα
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Πάχος κολάρου
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A

περ. 25°

περ. 25°

Έλεγχος

B

Πλάτος

Κωνικότητα

έως 25 mm
25 έως 50 mm
50 έως 120 mm

μέγ. 3 µm
μέγ. 5 µm
μέγ. 7 µm

Έλεγχος των κουζινέτων
1. Η Kolbenschmidt παραδίδει έτοιμα για
τοποθέτηση κουζινέτα – ανεξάρτητα από τη
βαθμίδα αρνητικής διάστασης.
Δεν επιτρέπεται η κατεργασία των εδράνων.

Τοποθέτηση

2. Συγκρίνετε με το έδρανο που έχει
αποσυναρμολογηθεί. Μόνο έτσι μπορεί να
διασφαλιστεί ότι η επιλογή σας ήταν σωστή.

Το περιφερειακό μήκος των κουζινέτων είναι μεγαλύτερο από
αυτό της οπής. Κατά την τοποθέτηση, το περιφερειακό μήκος
του εδράνου μειώνεται ελαστικά. Η τάση που προκύπτει σε
αυτή τη διαδικασία προξενεί την πίεση πρεσαρίσματος, η οποία
εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή του εδράνου.

1 Εγκοπή λίπανσης
2 Αρμός συναρμογής
3 Οπή λίπανσης
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1 Έκκεντρο συγκράτησης
2 Εγκοπή λίπανσης
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Πλάτος χιτωνίου
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Τελικός έλεγχος του
στροφαλοφόρου άξονα
Για τη διάμετρο άξονα
ισχύουν οι ανοχές που
αναφέρονται στον
κατάλογο. Μεμονωμένος
έλεγχος για τήρηση των
ανοχών για κυκλικότητα
και παραλληλότητα.
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Επιτρεπόμενη
εκκεντρότητα έως ένα
τέταρτο της ανοχής
άξονα.

περ. 25°
περ. 25°

Λεπτομέρειες –
Ροδέλες θρος

Λεπτομέρειες – Χιτώνια
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Τηρείτε οπωσδήποτε τις προδιαγραφές σύσφιγξης σε
κάθε διαδικασία επεξεργασίας και μέτρησης.
Σύμφωνα με το απεικονιζόμενο σχήμα απαιτούνται
δύο διαδικασίες μέτρησης:
1. οι μετρήσεις στην οπή υποδοχής (χωρίς κουζινέτο)
2. οι μετρήσεις στην οπή εδράνου

C

Σφάλμα ευθυγράμμισης της οπής
υποδοχής
•• επιτρεπόμενο συνολικό σφάλμα
ευθυγράμμισης: 0,02 mm
•• Σφάλμα ευθυγράμμισης ανάμεσα σε
κοντινές οπές: 0,01 mm

Επιτρεπόμενη κωνικότητα:

Το κουζινέτο, μετρημένο στις επιμέρους επιφάνειες, είναι
μεγαλύτερο από τη διάμετρο της οπής. Κατά τη
συναρμολόγηση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία καλή
εφαρμογή στο τοίχωμα οπής και αποτρέπει την πτώση ή τη
συστροφή.
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Σχηματίστε τη μέση τιμή από αυτές τις δύο τιμές
μέτρησης Α και Β και συγκρίνετέ τη με την τιμή
μέτρησης C. Το αποτέλεσμα δείχνει αν η οπή είναι
κυκλική. Αν διαπιστώσετε διαφορά ανάμεσα στις
τιμές μέτρησης Α και Β, αυτό είναι μία στρέβλωση
καπακιού με τη μισή διαφορά.

Εφαρμογή πρεσαρίσματος μέσω
προεξοχής

Πάχος τοιχώματος

Μετρήσεις διαμέτρου και κυκλικότητας στις οπές υποδοχής και στις μπιέλες
C

Διαστολή των κουζινέτων

Μέγιστες τιμές για κωνικά, κυρτά ή
κοίλα λειασμένους άξονες:
Πλάτος

Ανοχή

έως 30 mm
πάνω από 30 έως 50 mm
πάνω από 50 mm

3 µm
5 µm
7 µm

Έλεγχος – Σφάλματα
κυκλικότητας
Σε κάθε στροφαλοφόρο επισκευής,
ιδιαίτερα μετά από κάθε συμπληρωματική
σκλήρυνση, απαιτείται ένας έλεγχος
κυκλικότητας. Η επιτρεπόμενη απόκλιση
κυκλικότητας μετριέται με εφαρμογή
στους εξωτερικούς κύριους φορείς άξονα.
Επιτρεπόμενο σφάλμα ευθυγράμμισης των
κύριων φορέων αξόνων:
κοντινός φορέας		
0,005 mm
συνολικά			
0,010 mm
Αυτές οι ανοχές είναι κατευθυντήριες
τιμές, εφόσον ο κατασκευαστής δεν
προδιαγράφει άλλες τιμές.

Έκκεντρα
σταθεροποίησης

Λίπανση των
κουζινέτων

Προδιαγραφές
σύσφιγξης

Έλεγχος – Αξονική
ανοχή

Με αυτή τη βοήθεια συναρμολόγησης, το
κουζινέτο βρίσκεται στην προβλεπόμενη
θέση. Τα έκκεντρα σταθεροποίησης στα
κουζινέτα χρησιμεύουν μόνο στη χειροκίνητη
διευκόλυνση τοποθέτησης. Κατά τη μηχανική
συναρμολόγηση κινητήρων, τα έκκεντρα
εμποδίζουν. Για αυτό τον λόγο, διάφορα
κουζινέτα νέων κινητήρων, δεν διαθέτουν
πλέον έκκεντρα σταθεροποίησης.

Πάρτε ένα λαδωτήρι. Ένα πινέλο θα
μπορούσε να μεταφέρει σωματίδια
ρύπων από το δοχείο λαδιού.

Τηρείτε επακριβώς την προδιαγραφή
σύσφιγξης. Αυτό είναι σημαντικό για
τις προδιαγραφόμενες συνθήκες
πίεσης και συναρμογής – και άρα για
σταθερή εφαρμογή του εδράνου και
άριστη ανοχή λειτουργίας.

Το έδρανο συναρμογής είναι
διαμορφωμένο για την επισκευή με
πλευρική πρόσθετη επιμέτρηση.
Λειάνετε τον στροφαλοφόρο άξονα
σύμφωνα με αυτό το πλάτος
κουζινέτου, ταυτόχρονα τηρείτε την
αξονική ανοχή.

Μέτρηση ακτίνων
σωστό

λάθος

Οι ακτίνες πρέπει να αντιστοιχούν στα
στοιχεία του κατασκευαστή σε ό,τι αφορά
την τήρηση των τιμών. Πολύ μικρές ακτίνες
έχουν ως αποτέλεσμα θραύση του στροφαλοφόρου άξονα. Σε φορείς αξόνων με ακτινική σκλήρυνση πρέπει να προσέχεται
ιδιαίτερα η τήρηση της επιφανειακής ποιότητας και της ανοχής σχήματος.

Βάθος τραχύτητας
επιφάνειας
Η υπέρβαση της προδιαγραφόμενης ανοχής για την ποιότητα
επιφάνειας φορέα έχει ως
αποτέλεσμα αυξημένη φθορά.
Τα βάθη τραχύτητας επιφάνειας θα
πρέπει να αντιστοιχούν σε μία
αριθμητική μέση τιμή τραχύτητας
Ra (CLA) 0,2 µm το μέγιστο (αντιστοιχεί σε Rt 1 µm το μέγιστο). Το
ίδιο ισχύει για τις επιφάνειες
κύλισης του εδράνου συναρμογής.

Countdown
Όλα τα εξαρτήματα κινητήρα πρέπει να λιπαίνονται
επαρκώς. Ειδικά σε νέους συναρμολογημένους
κινητήρες, το λάδι χρειάζεται αρκετό χρόνο για να
φθάσει στα μεμονωμένα σημεία έδρασης. Ο κίνδυνος
αρχικής ζημιάς λόγω αυξημένης τριβής μείξης είναι
εδώ ιδιαίτερα μεγάλος. Αυτό μπορείτε να το
αποτρέψετε με πλήρωση λαδιού υπό πίεση όλου του
κυκλώματος λαδιού.

Έλεγχος σκληρότητας

Έλεγχος – Βίδες

Τα βάθη σκληρότητας στους στροφαλοφόρους άξονες είναι έτσι διαμορφωμένα, ώστε
να είναι εφικτή η λείανση όλων των βαθμίδων αρνητικής διάστασης χωρίς συμπληρωματική σκλήρυνση. Εξαίρεση υφίσταται,
όταν ο φορέας έχει "μαλακώσει" συνεπεία
υπερθέρμανσης. Εναζωτωμένοι άξονες πρέπει να υποβάλλονται σε συμπληρωματική
κατεργασία σε κάθε περίπτωση.

Οι βίδες διαστολής
επιμηκύνονται. Όταν
σημειώσουν ένα μέγιστο μήκος
ή μία ελάχιστη διάμετρο,
πρέπει να αντικατασταθούν. Το
ίδιο ισχύει για βίδες με
μηχανικές ζημιές.

Προσοχή:
Στη διάρκεια της επισκευής του στροφαλοφόρου άξονα
απαιτούνται αρκετοί έλεγχοι για
ρωγμές εκάστοτε
μετά την ευθυγράμμιση, τη
σκλήρυνση και τη
λείανση!

Πληροφορίες για την γκάμα προϊόντων θα βρείτε στον κατάλογο της εταιρείας
μας "Engine Bearings".
Ή ρωτήστε τον τοπικό συνεργάτη της Motorservice. Στην ιστοσελίδα
www.ms-motorservice.com και στην Technipedia της εταιρείας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.technipedia.info, ετοιμάσαμε για εσάς επιπλέον πολλές
περαιτέρω πληροφορίες.

Ο Όμιλος Motorservice είναι το δίκτυο διάθεσης για τα παγκόσμια προϊόντα
Aftermarket της Rheinmetall Automotive. Είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής
εξαρτημάτων κινητήρα για την ανεξάρτητη αγορά ανταλλακτικών. Με τις
κορυφαίες εταιρείες Kolbenschmidt, Pierburg, TRW Engine Components καθώς
και την εταιρεία BF, η Motorservice προφέρει στους πελάτες της μία πλούσια και
αναλυτική γκάμα προϊόντων σε κορυφαία ποιότητα, από έναν προμηθευτή.
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1 Ελευθέρωση
στη μετωπική
επιφάνεια
2 Ελευθέρωση
στην επιμέρους
επιφάνεια κολάρου
3 Εγκοπή λίπανσης
στη μετωπική
επιφάνεια
4 Ημικυκλική εγκοπή
5 Θύλακας λίπανσης
6 Επιφάνεια κύλισης
7 Μετωπική
επιφάνεια

Απόσταση
κολάρου
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Πλάτος
εδράνου
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1 Επιμέρους επιφάνεια
2 Ελευθέρωση της
επιφάνειας κύλισης
3 Πάχος τοιχώματος
4 Έκκεντρα αριστερά και
δεξιά
5 Μετωπική επιφάνεια
6 Οπή λίπανσης
7 Επιφάνεια κύλισης
8 Εγκοπή λίπανσης
εσωτερικά
9 Οπή ασφάλισης
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Πλάτος εδράνου

Βασικές αρχές
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Λεπτομέρειες – Κουζινέτα συναρμογής

www.ms-motorservice.com

Λεπτομέρειες – Επίπεδα κουζινέτα

