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GENEL BÝLGÝLER

Bu Ýþletme ve Bakým Talimatý, �IEC� tavsiyelerine uygun olarak
imal edilen, alçak gerilim tam kapalý, endüstride genel kullaným
amaçlý, kafesli Asenkron Motorlar�ý kapsar. Genellikle sürekli
iþletme türünde (S1) - 20oC...+40oC aralýðýndaki soðutma
havasý sýcaklýklarý ve deniz seviyesine göre 1000 m�yi
geçmeyen yükseklikler için tasarlanmýþlardýr.

Standart motorlarýn koruma türü IP 55�tir (IEC 34-5). Ýstek
üzerine, daha ileri derecede korunmuþ motorlar imal/teslim
edilebilir. Motorun koruma türü, plakasýnda IP�den sonra yazýlan
iki rakamla belirtilir.

Motorlarýn yapý biçimleri ve kurulma düzenleri DIN IEC 34-7�ye
göre olup kataloðumuzda gösterilmiþtir. Yapý biçiminin simgesi
plakada yazýlýdýr.

Elektrik motorlarý sanayideki uygulamalarda
kullanýlýrken, gerilimli bölümlere ve dönen millere

   dokunma tehlikesi vardýr. Kaza ve zararýn önlenebilmesi
   için taþýma, yerleþtirme, montaj, iþletmeye alma ... için
   gerekli planlama çalýþmasý, bilgili ve yetkili personel
   tarafýndan yapýlmalý ve kontrol edilmelidir.

   Bu talimat hertürlü kurma, iþletme ve bakým olasýlýðýný
   kapsamayacaðýndan, en azýndan aþaðýdaki hususlar
   dikkate alýnmalý ve kontrol edilmelidir.

   - Ýlgili katalogda, iþletme talimatýnda, plakada ve diðer
     belgelerde montaj, baðlantý, ortam ve iþletme koþullarý için
     verilen teknik deðerler ve bilgiler,
   - Genel kurma ve güvenlik talimatlarý,
   - Yerel ve tesise özgü özellikler,
   - Taþýma ve kaldýrma düzenleri ile aletlerin uygun kullanýmý,
   - Kiþiyi koruyucu donaným kullanýlmasý.

Bir motor, sanayi bölgesi olmayan bir yerde kullanýlýyorsa, ek
koruyucu önlemler alýnmalýdýr.
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TAÞIMA

132 yapý büyüklüðündeki motorlarda gövdeye sabit olarak
birlikte dökülmüþ iki kaldýrma halkasý vardýr. 160...355 yapý
büyüklüðündeki DIN 580�e uygun bir adet kaldýrma halkasý
vardýr.

Motorlar kaldýrma halkalarý ile kaldýrýlmalýdýr. Kullanýlan
kaldýrma düzeninin kapasitesi en az motor aðýrlýðýnda

   olmalýdýr. Motor aðýrlýðý için kataloða bakýnýz. Tespit plakasý
   ile beraber bir motor grubunu taþýrken, asla motor kaldýrma
   halkasý ile kaldýrmayýnýz. Bu durumda tespit plakasýnýn
   kaldýrma halkalarý kullanýlmalýdýr.

Motorlarýn silindirik makaralý ve açýsal temaslý bilyalý yataklarý
varsa, taþýmada yataklarýn zarar görmelerini önlemek için bir
kilitleme düzeni öngörülmüþtür. Motorlar iþletmeye alýnmadan
önce bu düzen muhakkak çýkarýlmalýdýr.

Tek sýra açýsal temaslý bilyalý yataklarý olan düþey kurulu
motorlar düþey konumda taþýnmalýdýr.

DEPOLAMA

Motorlar uzun müddet depolanacaksa, nemsiz, titreþimsiz,
temiz ve iyi havalandýrýlmýþ yerlerde muhafaza edilmeli ve
iþletmeye alýnmadan önce yalýtým dirençleri ölçülerek
gerekiyorsa sargýlarý kurutulmalýdýr. (Lütfen yalýtým direnci
bölümüne bakýnýz. Sayfa 5).
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GENEL BÝLGÝLER

HAVALANDIRMA VE SOÐUTMA

Yapý büyüklüðü 56 olan motorlarýn soðutma pervanesi yoktur.
(IC 410, DIN IEC 34-6).

Yapý büyüklüðü 63...355 olan motorlar, çelik saçtan yapýlmýþ
delikli mahfaza kapaðý içinde çalýþan soðutucu bir pervane ile
dýþ yüzeyden soðutulur (IC 411, DIN IEC 34-6). Pervane
mahfaza tasýnýn arka yüzeyinde, standart deney parmaðýnýn
koþullarýna uygun ve yeteri kadar hava geçiþine elveriþli delikler
açýlmýþtýr. Yüksek nitelikli plastik malzemeden enjeksiyon yolu
ile imal edilen soðutma pervanesi, motorun arka tarafýndaki mil
çýkýþýna tespit edilmiþ olup, dönüþ yönüne baðlý olmaksýzýn çalýþýr.

Plastik pervane ile birlikte enjekte edilmiþ karþýlýklý iki dil, mildeki
çevresel kanala girerek, pervaneyi eksenel yönde tespit eder.
Yine plastik pervane ile birlikte enjekte edilmiþ kama pervaneyi
radyal (dönme) yönde tespit eder.

Pervaneleri sökmek için diller kanaldan çýkarýlmalý ve
araya sokulan yassý saç desteði ile açýk konumda

   tutulmalýdýr.

Pervaneleri takarken veya sökerken daima uygun takýmlar
kullanýlmalýdýr.

Soðutma havasýnýn giriþi ile duvar veya diðer makineler
arasýndaki uzaklýk hava giriþ çapýnýn en az dörtte biri kadar
olmalýdýr. Motorun sýcak çýkýþ havasý soðutma için tekrar
çekilmemelidir. Hava giriþi üstte olan düþey kurulmuþ motorlar
özel ek bir kapakla korunarak, suyun ve yabancý cisimlerin
motor içine girmesi önlenmelidir.

Pervane mahfaza kapaðýnýn hava delikleri gerektiðinde
düzenli olarak temizlenmelidir. Bu amaçla yaðsýz basýnçlý hava
motor dýþýna doðru üflenmelidir.
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SU BOÞALTMA DELÝKLERÝ

Plastik tapa ile kapatýlmýþ su boþaltma delikleri, motorun yapý
biçimi ve kurulma düzenine uygun olarak mahfazasýnýn en alt
noktasýnda bulunur ve daima temiz tutulmalýdýr. Tapalar
çýkarýlýrsa, motor mahfazasýnýn koruma derecesi IP 44�e düþer.

PARAZÝTLER VE GÝDERÝLMESÝ

Motorlar VDE 0875�e göre G parazit derecesinde yapýlýr. Bu
parazit derecesi sanayi uygulamalarý için yeterlidir. Eðer oturma
bölgeleri için N (Normal) veya A (Alçak) parazit dereceleri
istenirse, kullaným yerinde parazit ölçümlerinin yapýlmasý ve
uygun giderme önlemlerinin alýnmasý tavsiye edilir.

EK ÖZELLÝKLER VEYA TAMAMLAYICI AKSAMLAR

Sipariþ edildiðinde aþaðýdaki gibi ek özellikler veya
tamamlayýcý aksamlar saðlanabilir:

        * Daha yüksek koruma derecesi
        * Tropikal yalýtým
        * Özel boyama (Aðýr iklim koþullarýna dayanýklý)
        * PTC Termistörler
        * Termostatlar
        * Su yoðunlaþmasýný önleyici ýsýtýcýlar
        * Yatak sýcaklýk hissedicileri
        * Düþey kurulmalarda koruyucu ek kapak
        * Elektromekanik frenler
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YERLEÞTÝRME VE ÝÞLETME

KURMA

Motorlar düz ve titreþimsiz bir temele kurulmalýdýr. Bütün motor
ayaklarý tam yüzeyleri ile oturmalýdýr.

Elveriþsiz iþletme koþullarýnda gövde parçalarýnýn
sýcaklýðý 100oC�ye kadar çýkabilr ve hatta geçebilir.

   Bu parçalara dokunulmamalý ve/veya dokunulmasý
   önlenmelidir. Normal kablo ve elektronik elemanlar gibi
   sýcaklýða duyarlý parçalar gövdenin sýcak yerine saptanmamalý
   veya deðememelidir.

HÝZAYA GETÝRME

Motorlar daima duyarlý bir biçimde hizaya getirilmelidir.
Özellikle iþ makinasýna doðrudan baðlandýklarýnda

   buna daha fazla dikkat edilmelidir. Yanlýþ hizaya getirme yatak
   bozulmasýna, titreþime ve hatta mil kýrýlmasýna neden olabilir.
   Bir motorda yatak bozulmasý veya titreþim saptanýr saptanmaz,
   hizaya getirme kontrol edilmelidir.

Motor iþ makinasýna baðlanýrken, millerin bir komparatör
yardýmýyla yarýçapsal ve açýsal olarak hizaya getirilmesi gerekir.
Bunun için her iki kavrama yarýsý birlikte 90o döndürülerek,
dört noktada ölçüm yapýlýr.

Makinalar ýsýsal dengeye ulaþtýktan sonra hizaya
getirmenin tekrar kontrol edilmesi tavsiye edilir.

4

!

!

!
!

ÝLETÝM KAVRAMALARI VE KASNAKLARI

Kullanýlan kavrama ve kasnaklar iþletme esnasýnda radyal veya
eksenel mil yükleri uyguluyorsa, izin verilen mekanik kuvvetlerin
katalog deðerleri geçirilmemelidir. Yalnýz esnek kavramalar
kullanýlmalýdýr, zira esnemeyen kavramalar özel bir yatak
tasarýmý gerektirir.

Ýletim elemanlarý yalnýz uygun takýmlar kullanarak
takýlmalý ve sökülmelidir. Yataklara asla bir basýnç

   veya darbe uygulanmamalýdýr. Ýstatistikler motor arýzalarýnýn
   yaklaþýk %70�inin yatak bozulmalarýndan kaynaklandýðýný
   göstermektedir. Yatak bozulmalarýnýn çoðuna da bir
   kavrama veya kasnaðýn takýlmasýnda yapýlan hatalý bir iþlem
   neden olmaktadýr.

Eðer bir kayýþ tahriki kullanýlýrsa, kayýþ gerdirmesini doðru
ayarlayabilmek için motor tespit raylarýna saptanmalýdýr. Miller
paraler, kasnaklar bir hizada ve kayýþ alt yaný çekici olmalýdýr.
Kayýþýn aþýrý gerdirilmesi mile ve yataklara zarar verebilir.

Tespit raylarýnýn ve kayýþ kasnaklarýnýn seçimi için lütfen
kataloða bakýnýz.

DENGELEME

Rotorlar mil ucuna konan TAM KAMA ile dinamik olarak
dengelenmiþtir. Bu nedenle, mil ucuna takýlan kavrama,
kasnak vey pervane gibi mil elemanlarý kama yuvasý boþ
olarak malafa üzerinde dengelenmelidir.

Bazý özel hallerde rotorlar YARI KAMA ile dinamik olarak
dengelenir. O zaman tahrik yanýndaki mil ucunun yüzü H harfi
ile iþaretlenir. Bu durumda, mil elemanlarý kama yuvasý
açýlmadan önce düz bir malafa üzerinde dengelenmelidir.

Mil ucuna konan kama bant ile tutturularak, taþýma
esnasýnda düþmesi önlenir. Eðer motor, iletim kavra-

   malarý v.b. gibi elemanlar mil ucuna takýlmadan önce
   çalýþtýrýlacak ise, kama mil ucuna emniyetli bir þekilde tespit
   edilerek fýrlamamasý için gerekli önlem alýnmalýdýr.

!
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YERLEÞTÝRME VE ÝÞLETME

YALITIM DÝRENCÝ

Yeni yapýlmýþ veya yeni sarýlmýþ motorlarýn yalýtým direnci
normal durumda çok iyidir. Ancak elveriþsiz taþýma, depolama
veya durma koþullarýnda nem ve/veya pislik yalýtým direncini
istenmeyen düþük bir düzeye indirebilir.

Bir elektrik motoru ilk kez veya uzun bir depolama veya
durma süresinden sonra devreye alýnmadan önce
sargýlarýnýn yalýtým direnci ölçülmelidir. Ölçme, 500V DC
uygulanarak yapýlýr ve yaklaþýk bir dakika sonra son direnç
deðeri okunur.

Ölçme esnasýnda veya ölçmeden hemen sonra
tehlikeli gerilimde olan uçlara dokunulmamalýdýr.

   Ayrýca besleme kablolarý baðlanmýþsa, devrenin açýkça
   kesilmiþ olmasýna dikkat ediniz. Bu uyarý hem esas hem de
   yardýmcý devreler ve özellikle yoðunlaþmaya karþý ýsýtma
   devreleri için geçerlidir.

Yalýtým direncinin en küçük deðeri için bir sýnýr deðer
söylenemez ise de, aþaðýdaki çizelge 25oC sargý
sýcaklýðýnda yapýlan ölçümler için yönlendirici olabilir.

       Anma gerilimde sýnýr
                 deðerler

    < 2kV

Ölçme gerilimi 500 V, DC

Yeni, temizlenmiþ veya onarýlmýþ
sargýlarýn en düþük yalýtým direnci   

10 MW

Uzun iþletme sürelerinden sonra
özgül yalýtým direncinin kritik deðeri  

0.5 MW/kV
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Yeni gibi kuru sargýlarda yalýtým direnci yukarýda verilen 10MW.
sýnýr deðerlerinin çok üstündedir. Eðer yalýtým direncinin deðeri
dolayýnda veya altýnda ise, sargýda önemli miktarda nem ve
pislik bulunmasýndan þüphe edilebilir. Bu durumda uygun
önlemler alýnmadan, motorun çalýþtýrýlmasýna izin verilmemelidir.
Ýlk adým olarak yalýtýcý parçalarýn, kablolarýn, klemens uçlarýnýn
yüzeyleri temizlenir ve kurutulur. Tekrar ölçülen yalýtým direnci
yine düþük çýkarsa, sargýlarýn nemli olma olasýlýðý vardýr ve
kurutma gerekir. Kurutma esnasýnda sýcaklýk artýþý saatte 5 K
ve son sýcaklýk 80oC�ý geçmemelidir. Kurutma iþlemi, bir fýrýnda
yapýlabileceði gibi herhangi bir ýsýtýcý kullanarak veya bir
ototransformatör vasýtasý ile sargýnýn U1 ve V1 uçlarýna motor
anma geriliminin %5...10�u kadar düþük bir gerilim ve anma
akýmýnýn %20...30�u kadar bir akým uygulayarak yapýlýr.
Alternatif akým kullanýlýrsa, rotorun çýkarýlmasý gerekir. Nemin
uzaklaþtýrýlabilmesi için havalandýrmanýn yeterli olmasýna
özellikle dikkat edilmelidir. Kurutmadan sonra yalýtým direnci
ancak sargý 25oC dolayýndaki oda sýcaklýðýna kadar soðuyunca
ölçülmelidir, zira sýcak sargýlarýn yalýtým direnci düþüktür.
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INSTALLATION AND OPERATION

UÇ BAÐLANTI KUTUSU

Bütün uç baðlantý kutularý IP 55 koruma derecesine uygun olup,
kablo giriþinin her iki yandan kolayca yapýlabilmesi için motor
gövdelerinin ön üst kýsmýna yerleþtirilmiþtir. Temel yapýmda
motorlarýn altý adet sabit ucu vardýr ve uç baðlantý kutusu içinde
bir topraklama vidasý bulunur. Her uç baðlantý kutusu kapaðýnýn
altýnda baðlama þemasý vardýr. Besleme kablosunun iletkenleri
baðlama þemasýna uygun olarak baðlanmalýdýr. Þebekenin plaka
deðerlerine uygunluðu daima kontrol edilmelidir. Besleme
kablosunun kesiti anma akýmýna ve tesise özgü koþullara göre
seçilmelidir. Besleme kablolarýnýn baðlantýsý, sürekli ve güvenilir
bir temas saðlayacak biçimde özel bir itina ile yapýlmalýdýr.
Baðlantýlarýn sürekli olarak sýký kalmasý için motor uçlarýna
emniyet somunlarý konmuþtur. Gevþek baðlantýlar aþýrý ýsýnma
yapabilir ve motor arýzalarýna neden olabilir. Bütün kablo
destekleri uygun bir biçimde yerleþtirilerek, besleme
kablosunun eðilmesi veya bükülmesi önlenmelidir.
Kullanýlmayan giriþ delikleri tapalar ile sýkýca kapatýlmalýdýr.
Bütün contalar ile oturma yüzeylerinin iyi durumda olduðunu
ve doðru takýldýðýný kontrol ediniz. Zarar görmüþ olaný
deðiþtiriniz.

UÇ BAÐLAMALARI VE YOLVERME

          Kutup             Nominal gerilim 380V, 50Hz. veya 400V, 50Hz.�de kW olarak çýkýþ güçleri
                                              220V (D ) / 380V Y                                        380V (D )
          sayýsý                    220-240V (D ) / 380-415V Y                            380-415V (D )

       2 ve 4                                    £ 3    kW                                      ³ 4    kW

           6                                        £ 2.2 kW                                      ³ 3     kW

           8                                        £ 1.5 kW                                      ³ 2.2  kW

     Yolverme                                                                                Doðrudan yolverme,
     yöntemleri                      Doðrudan yolverme                         Y / D  veya diðerleri
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Doðrudan yolverme

Kafesli bir asenkron motora en kolay yol verme yöntemi motorun
þebekeye doðrudan baðlanmasýdýr. Gerekli yolverme donanýmý
sadece doðrudan yolvericidir. En çok yeglenen bu yöntemde,
yüksek yolverme akýmý nedeniyle Elektrik Ýdareleri�nin kurallarýna
ve sýnýrlamalarýna dikkat edilmelidir.

Yýldýz Üçgen ( Y / D ) Yolverme

Motorun yolverme akýmý þebeke sýnýr deðerinden büyükse,
yýldýz üçgen yolverme kullanýlabilir. Üçgen baðlamada 380V
veya 400V için sarýlmýþ bir motora yýldýz baðlamada yol
verilir. Bu yöntemde yolverme akýmý ve momenti doðrudan
yolverme deðerinin yaklaþýk 1/3�üne düþer. Yýldýzdan üçgene
geçiþte akým ve moment darbelerini sýnýrlamak için geçiþ,
motor anma hýzýna olabildiðince yaklaþýnca (%93...95)
gerçekleþtirilmelidir.

Yumuþak Yolverme

Bazý hallerde motorlarýn yumuþak yol almasý istenir, yolverme
akýmý ise önemli deðildir. O zaman bir yumuþak yolverici
kullanýlabilir. Böylece yolverme süresi yumuþak bir yolvermeye
göre ayarlanabilir ve motor çalýþmasý sürekli izlenerek voltajýn
gereksinimine göre ayarlanabilir, dolayýsýyla kayýplarýn en düþük
düzeye indirilmesi saðlanabilir. Yumuþak yolverici kullanýldýðýnda,
motorun moment özeðrisi iþ makinasýnýn özelliklerine uygun
olmalýdýr.



YERLEÞTÝRME VE ÝÞLETME

3-Faz, tek hýz

       D             Y        Y/D

     W2      U2      V2                                          W2      U2      V2                                            W2      U2      V2

   U1      V1      W1                                         U1      V1      W1                                          U1      V1      W1

     Y/D  Anahtar

     L1      L2       L3                                         L1       L2       L3                                      L1      L2      L3

3-Faz, çok hýz

        2 Hýz, Dahlander sargý             2 Hýz, 2 Sargý

     2U      2V      2W               2U      2V      2W                                2U      2V      2W               2U      2V      2W

   1U      1V     1W              1U      1U      1W                               1U     1V      1W              1U      1V      1W

     L1       L2      L3         L1      L2       L3                                    L1       L2      L3         L1      L2      L3

          Düþük hýz                  Yüksek hýz     Düþük hýz            Yüksek hýz

                                            Tek faz, tek hýz

                                      Z1      C       C                   Z1       C        C

                                      U1      Z2     U2                   U1      Z2       U2

             L1                   N                                              L1                  N

                    Mil ucu              Mil ucu
                                          (tahrik tarafý)          (tahrik tarafý)
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DÖNME YÖNÜ

Bütün motorlarýmýz her iki dönme yönünde çalýþmaya
elveriþlidir.

Eðer L1, L2, L3 besleme hatlarý U1, V1, W1, uçlarýna
baðlanýrsa motor mil ucu tarafýndan bakýldýðýnda saat
yönünde döner. Eðer herhangi iki ucun besleme hatlarý
deðiþtirilirse, motor saat yönüne ters döner.

Motoru karþý iþ makinasýna baðlamadan önce, çabuk
açma/kapama yaparak, dönme yönünü kontrol ediniz.

MOTORLARIN KORUNMASI

Stator sargýlarýnýn ýsýsal korumasý iþletme koþullarýna en
uygun olacak biçimde seçilmelidir. Gecikmeli aþýrý akým
korumasý (bimetal mekanizmalý) saðlayan kesicilerden
baþka motorlar aþýrý yüklemeye karþý sargýlarýna yerleþtirilen
termistörler (yarý iletken sýcaklýk duyargalarý) yardýmýyla da
korunabilir. Sargýlara bimetal anahtarlar olan termostatlar da
yerleþtirilebilir. Termistörlü ýsýsal koruma, sýcaklýðý en kritik
nokta olan sargýda kontrol ettiðinden ve dýþ etkenlerden,
iþletme türünden... baðýmsýz olduðundan, diðer motor
koruma düzenlerine göre daha güvenlidir.

Sigortalar, normal olarak motoru deðil, sadece sistemi
korurlar.



DEVREYE ALMA

Bir motoru kurduktan sonra aþaðýdaki kortroller ve deneyler
yapýlmalýdýr:

- Yalýtým ve iþletme koþullarýnýn plaka bilgileri ile uygunluðu,
- Motorun doðru yerleþtirilmiþ ve hizaya getirilmiþ olmasý,
- Mil elemanlarýnýn uygun takýlmasý,
- Yalýtým direncinin yeterli olmasý,
- Dönme yönü,
- Soðutma havasý akýþýnýn engellenmemesi,
- Rotorun serbestçe dönebilmesi,
- Bütün sýkma elemanlarýnýn ve elektriksel baðlantýlarýnýn
  sýký olmasý,
- Topraklama baðlantýlarýnýn iyi yapýlmýþ olmasý,
- Yataklarýn uygun yaðlanmasý,
- Ek parçalarýn takýlmýþ, uygun baðlanmýþ ve bakýmý yapýlabilir
  olmasý,
- Hareketli ve gerilimli kýsýmlara dokunmaya karþý bütün
  koruyucu önlemler alýnmýþ olmalý,
- Motor freni varsa, uygun olarak takýlmalý, baðlanmalý ve
  bakýmý yapýlabilmeli,
- Motora boþta tam hýzýna çýkýncaya kadar yol veriniz,
- Yataklardaki ve kapaklardaki gürültülere ve titreþimlere
  dikkat ediniz,
- Eðer motor yumuþak dönmüyorsa veya olaðan dýþý
  gürültüler varsa, motoru devreden çýkartýnýz. Motor
  yavaþlarken gürültünün nedenini araþtýrýnýz. Yavaþlamada
  arýza ortadan kalkarsa, nedeni elektriksel veya manyetik
  türdendir. Aksi halde arýza nedeni mekaniktir.
- Motor boþta iyi çalýþmýþsa, anma gücünde yüklenir. Dönme
  yumuþaklýðýný gözleyiniz ve besleme gerilimi ile motor
  iþletme deðerlerini not ediniz.
- Isýsal dengeye ulaþýncaya kadar sargýnýn, yataklarýn...
  sýcaklýðýný not ediniz.
- Motoru durdurmak için kesiciyi açýnýz ve frenleme yapmadan
  durmasýný bekleyiniz ve eðer varsa, su yoðunlaþmasýný
  önleyen ýsýtýcýyý devreye alýnýz.
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!
Motor soðukken ýsýsal koruma sisteminin bir zarar
veya yaralanmaya neden olmamasý için sýcaklýk

   duyargalarý, motorun tekrar beklenmedik bir otomatik
   kalkýþ yapmasýný önleyecek biçimde baðlanmalý ve
   kontrol edilmelidir.

Yukarýdaki kontrol listesi her türlü olasýlýðý kapsa-
yamaz. Bu nedenle, tesisin ve yerin özel koþulla-

   rýný, bunlarla ilgili ek talimatlarý bilen yerleþtirme ve
   devreye alma mühendisi tarafýndan baþka önlemler de
   alýnabilir.

!



TAM KAPALI KAFESLÝ ASENKRON MOTORLARIN GENEL TASARIMI
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Yapý Büyüklüðü 56  
Ön    : Serbest Yatak (Yay gerilmeli)

                                Arka  : Serbest Yatak
Yapý Büyüklüðü 63...132  

Ön    : Serbest Yatak (Yay gerilmeli)

                                         Arka  : Serbest Yatak

Yapý Büyüklüðü 280/4-6-8...355  
Ön    : Silindirik Makaralý Rulman

                                                    Arka  : Sabitlenmiþ YatakYapý Büyüklüðü 160...280/2  
Ön    : Serbest Yatak (Yay gerilmeli)

                                              Arka  : Sabitlenmiþ Yatak



BAKIM

YATAKLAR
56...280/2 yapý büyüklüðündeki motorlarda, imalatçýsý tarafýndan
ömür boyu yaðlanmýþ, her iki tarafý kapalý (ZZ) rulmanlar vardýr.
Çok az olasý olmakla beraber, bu tip bir yatak arýzalanýrsa
deðiþtirilmesi gerekir. Tekrar yaðlanmasý mümkün deðildir.

280/4-8...355 yapý büyüklüðündeki motorlarda, iþletme esnasýnda
yaðlamak için nipelleri bulunan açýk tip rulmanlar vardýr.

Ýstek üzerine 160...280/2 yapý büyüklüðünde motorlar da açýk tip
bilyalý veya makaralý yataklar veya yaðlama nipelleri ile teslim
edilebilir.

Motorlarýn yapýmý esnasýnda yataklarýn yaðlanmasý için SHELL
ALVANIA R3 tipi gres kullanýlmýþtýr.

Motor yapý büyüklüklerine göre kullanýlan yatak tipleri ve izin
verilen mekanik kuvvetler katalog listelerinde belirtilmiþtir.

NÝPELLERÝ OLAN MOTORLARIN TEKRAR YAÐLANMASI
Bu motorlarda gres tipini, miktarýný ve yaðlama aralýðýný gösteren
bir yaðlama plakasý bulunur.

Aþaðýdaki çizelgede verilen yaðlama aralýklarý normal sürekli
iþletme koþullarý yani anma yükünde ve hýzýnda, titreþimsiz
çalýþma, kavramalý tahrik, soðutucu ortam sýcaklýðý 40oC ve
aþaðýdak seçim çizelgesinde belirtilmiþ yüksek nitelikli rulman
gresleri için geçerlidir.

K3K Gresleri   K3N Gresleri (Daha yüksek sýcak.)
BP/ENERGREASE LS3          SHELL/ALVANIA G3
MOBIL/MOBILUX 3          SHELL/ALVANIA R3
ARAL/ARALUB HL3          ARAL/ARALUB 4340
ELF/ROLEXA 3          ESSO/BEACON/3

Aþaðýda verilen yaðlama aralýklarý 70oC yatak sýcaklýðý için
verilmiþtir. Kayýþ tahriki gibi bir nedenle sýcaklýk artarsa, bu
aralýklar kýsalýr. Tersine, düþük ortam sýcaklýðýnda olduðu gibi
yatak sýcaklýðý azalýrsa, yaðlama aralýklarý uzar. Yaklaþýk olarak
yatak sýcaklýðý 15K artar veya azalýrsa, yaðlama aralýðý yarýya
düþer veya iki kata çýkar.
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Bununla beraber, iþletme süresine bakýlmaksýzýn, gres yaþlanma
nedeniyle en geç 3 yýl iþletmeden sonra deðiþtirilmelidir. Yeniden
gres koymak için motor gereken ölçüde sökülür, yataklar iyice
temizlenir veya deðiþtirilir, sonra yeni gres konur. Yataklarýn
boþluklarýný yan yüzeyler hizasýna kadar gres ile doldurunuz.
Yataklama düzenlerinde aþýrý yaðlamayý önlemek için rulman
kapaklarýnýn içine gres konmaz.

Tavsiye edilen greslerin içinde kalýnlaþtýrýcý olarak lityum sabunu
ve asas yað olarak mineral yað bulunur. Mineral yað
oksitleþmeyi ve korozyonu önleyici katka maddeleri içerir
(Rulman gresleri K3N DIN 51 825).

Bir yataða doldurulacak gres miktarý iç boþluk hacminin yaklaþýk
1/3�ü kadar olmalýdýr. Parmak hesabý ile kullanýlacak gresin
gram biriminde miktarý en az mm biriminde yatak iç çapý kadar
olmalýdýr.

Genelde farklý gres tipleri birbirleri ile karýþtýrýlmamalýdýr.
Kalýnlaþtýrýcýlarý farklý tipte olan greslerin karýþtýrýlmasý onun
bileþimini ve fiziksel özelliklerini bozabilir. Kalýnlaþtýrýcýlar ayný
tipte olsa bile, katkýdaki olasý farklýlýklar zararlý etkiler yapabilir.

Yeni greslerin yatak içinde düzenli daðýlmasýný saðlamak için,
yataklarýn motor çalýþýrken yaðlanmasý gerekir. Baþlangýçta
yatak sýcaklýðý önemli ölçüde yükselir ve fazla gres yataktan
atýldýktan sonra normal deðerine düþer.

Nipelli motorlarýn iþletme saati olarak tekrar yaðlama aralýklarý

            Yapý Büyüklüðü

   Kutup Sayýsý              160-180                    200-225                   250-280                  315-355

             2                        5.000                         4.000                       3.000                      3.000

             4                      10.000                         8.000                       6.000                      3.000

           ³ 6                     15.000                       12.000                       9.000                      5.000

- Yukarýdaki tüm deðerler 50Hz içindir. 60Hz için 20% azaltýlmalarý gerekir.



BAKIM

YATAK DEÐÝÞTÝRME
Bilyalý yataklarý, iç bileziði hafifçe asýttýktan sonra bir çektirme
düzeni yardýmýyla sökünüz. Asla çekiç kullanmayýnýz. Silindir
makaralý yataklarýn iç bileziði bir alev yardýmýyla çabuk
ýsýtýlmalý ve vidalý bir çektirici ile çýkarýlmalýdýr. Buna raðmen
çýkmýyorsa, iç bilezikte taþlayarak V biçimli bir oluk açýnýz
ve onu kýrýnýz. Yataklarý takmadan önce, mil üzerine konmasý
gereken parçalarýn yeride olduðunu kontrol ediniz. Takma ve
birleþtirme esnasýnda büyük özen gösteriniz ve temizlik
koþullarýn uyunuz. Bilyalý yataklarý ve makaralý yataklarýn iç
bileziklerini yaðda veya havada yaklaþýk 80oC sýcaklýða
kadar ýsýtýnýz, sonra mil üzerine kaydýrarak geçiriniz.
Yataklara zarar verdiðinden, sert darbelerden kesinlikle
kaçýnýlmalýdýr. Yataklarý öngörüler gres ile doldurunuz.

Tek sýralý açýsal temaslý bilyalý yataklarý takarken, iç bilezik
geniþ omuzunun ve dýþ bilezik dar omuzunun iþletme
konumunda eksenel itme kuvvetine ters yönde bakmasýna
dikkat ediniz.

Takma esnasýnda sýzdýrmazlýk bileziklerinin doðru konulduðu
kontrol edilmelidir.
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YATAK SIZDIRMAZLIKLARI

Yeni keçe sýzdýrmazlýk bilezikleri yatak kapaklarýna konmadan
önce 80oC�de yüksek viskositeli sýcak yað (DIN 51 517 - C100)
ile emdirilmelidir. Keçe bilezikler öyle boyutlanmalýdýr ki, mil
içine kayarak kolayca girebilmeli ve çevresel olarak iyice
kavramalýdýr.

V-ring toz contalarý ve radyal mil contalarý (yað keçeleri)
uygun bir takým ile yerine itilerek takýlmalýdýrlar. Her iki
contanýn deðme yüzeylerine hafifçe gres sürülmelidir.
Aþýrý sürtünmeden meydana gelebilecek zararýn
önlenebilmesi için, V-ring ton coontalarýnýn doðru
eksenel konumda konmasýna dikkat edilmelidir.

YAÐ KEÇESÝ             LASTÝK TOZ CONTASI         KEÇE SIZDIRMAZLIK
V-RING

Greslenecek
yüzey

Greslenecek
yüzey



ARIZALAR, OLASI NEDENLERÝ VE ÇARELER

MEKANÝK ARIZALAR                                                    OLASI NEDENLER                                                                          ÇARELER
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Yatakta aþýrý gres          Aþýrý gresi atýnýz

Yatak kirli          Yataðý temizleyiniz veya deðiþtiriniz. Sýzdýrmazlýklarý kontrol ediniz

Sýzdýrmazlýk bileziði mili sýkýyor          Keçe sýzdýrmazlýðý yuvasýna daha iyi yerleþtiriniz veya deðiþtiriniz

Kayýþ aþýrý gerili          Kayýþ gerilimini azaltýnýz

Kavrama kasýyor          Makinayý daha iyi hizaya getiriniz

Ortam sýcaklýðý > 40oC          Özel yüksek sýcaklýk gresi kullanýnýz

Yetersiz yaðlama          Talimata uygun olarak yaðlayýnýz

Yatak boþluðu az          * Daha büyük boþluklu yatak kullanýnýz

Yatakta paslanma          Yataðý deðiþtiriniz, sýzdýrmazlýklarý kontrol ediniz

Yatak kasýyor          Yataðýn takýlmasýný kontrol ediniz, dýþ bileziðin daha az sýkmasýný saðlayýnýz

Yatak boþluðu aþýrý          * Daha küçük boþluklu yatak kullanýnýz

Yatakta yamancý cisimler          Yataðý temizleyiniz veya deðiþtiriniz

Yatak bileziðinde izler          Yataðý deðiþtiriniz, motor çalýþmaz iken titreþimleri önleyiniz

Dönen kýsýmlar sürtüyor          Tekrar hizaya getirerek nedenini önleyiniz

Yetersiz soðutma          Pervane mahfaza tasýnýn hava deliklerini, motor yüzeyini ve gerekirse pervaneyi kontrol ediniz

Motor rotorunda dengesizlik          Rotoru tekrar dengeleyiniz

Eðik mil nedeniyle yalpalayan rotor          Ýmalatçýya danýþýnýz

Ýletim elemanlarýnda dengesizlik          Ýletim elemanlarýný dengeleyiniz

Hizaya getirme yetersiz          Motor ve iþmakinasýný ýsýsal dengede duyarlý olarak hizaya getiriniz

Uyumsuz iletim, örneðin diþli kutusu          Kontrol ediniz ve nedeni ortadan kaldýrýnýz

Tespit yüzeyi saðlam deðil          Kontrol ediniz ve nedeni ortadan kaldýrýnýz

Ýþ makinasýndan gelen darbeler          Kontrol ediniz ve nedeni ortadan kaldýrýnýz

Yataklarda arýzalarýn tanýnmasý bazen güçtür. Þüpheli hallerde yataklarý deðiþtiriniz. * Ýmalatçýya danýþýnýz.
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ARIZALAR, OLASI NEDENLERÝ VE ÇARELER

ELEKTRÝKSEL ARIZALAR                                                        OLASI NEDENLER                                                             ÇARELER
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Aþýrý yük             Yükü azaltýnýz veya daha büyük bir motor seçiniz

Aþýrý kalkýþ ve/veya devrilme yük momenti             Yük momentini azaltýnýz veya moment davranýþý daha yüksek bir motor seçiniz

Þebeke gerilimi düþük veya frekansý yüksek             Besleme koþullarýný düzeltiniz

Þebeke gerilimi yüksek veya frekansý düþük             Besleme koþullarýný düzeltiniz

Faz kopukluðu             Anahtarý ve besleme devresini kontrol ediniz

Stator sargýsý yanlýþ baðlý             Sargý baðlamasýný kontrol ediniz

Stator sargýsýnda sarýmlar arasý veya faz kýsa devresi             Sargýyý ve yalýtým direncini kontrol ediniz. Yapýmcýya danýþýnýz

Kafeste yetersiz baðlantý             Yapýmcýya danýþýnýz

Aþýrý kalkýþ sýcaklýðý             Kalkýþ sýklýðýný azaltýnýz veya motor tanýmlamasýný tekrar hesaplayýnýz

Aþýrý kalkýþ süresi             Kalkýþý kolaylaþtýrýnýz veya motor tanýmlamasýný tekrar hesaplayýnýz

Anahtarda arýzalý temas             Arýzalý temaslarý yenileyiniz

Kondansatör arýzalý             Kondansatörün gerilimini kontrol ediniz, gerekirse deðiþtiriniz
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YEDEK PARÇALAR
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YEDEK PARÇALAR

Hassas boyut toleranslarýna göre tasarlanmýþ ve iþlenmiþ olduðundan, bütün yedek parçalar kolayca deðiþtirilebilir.
Sipariþte motor tipi, seri numarasý, yapý biçimi ve parça numarasý ile adýný eksiksiz bildiriniz.

Parça No Tanýmlama

  1     Komple sargýlý stator: Verniklenmiþ ve gövdeye çakýlmýþ
  3     Komple rotor: Balansý yapýlmýþ, milli, iþlenmiþ (Kamalar hariç)
  6     Ön kapak
  7     Arka kapak
  8     Flanþ (Biçim A) - Flanþ numarasýnýn belirtilmesi             DIN 42 948
  9     Flanþ (Biçim C) - Flanþ numarasýnýn belirtilmesi             DIN 42 948
11a     Ön rulman (Bilyalý veya silindirik makaralý)             DIN 625 / DIN 5412
11b     Arka rulman                   DIN 625
12     Pervane mahfaza tasý (63...355)
13     Soðutma pervanesi (63...355)
22     Mil ucu kamasý             DIN 6885
24     Uç baðlantý kutusu
30     Conta (Uç baðlantý kutusu ile kapaðý arasý)
31     Uç baðlantý kutusu kapaðý
34     Uç plakasý - Klemens (Köprü, somun ve pullar dahil)             DIN 46 294
40     Kablo giriþ rakoru             DIN 46 320
43     Conta (Uç baðlantý kutusu ile motor gövdesi arasý)
64     Kaldýrma halkasý (160...355)             DIN 580
65     Rulman tutucu dýþ kapak (Yaðlama nipelli motorlarda)
66     Rulman tutucu iç kapak (Yaðlama nipelli motorlarda)
72a     Disk yay (56...280)
72b     Helezon yay (315 - 355)
75     Yað tutucu disk (Yaðlama nipelli motorlarda)
76     Dýþ segman: Rulman ve yað tutucu diskin tespiti için             DIN 471

    (Yaðlama nipelli motorlarda ön ve arka tarafta, 160...280 arka tarafta)
79     Yaðlama nipeli (315 ve 355 standart, 160...280 isteðe baðlý olarak)             DIN 71 412
80     Ýç segman: Arka rulmaný kapaðýna sabitlemek için (160...280)             DIN 472
81     Lastik toz contasý: (V-ring) veya isteðe baðlý olarak yað contasý             (DIN 3760 Form �A�)
82     Koruyucu Ek Kapak (Kanopi)
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