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Indukciós motor és generátor gépkönyv
Biztonsági előírások
AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR

1. Általános
Az általános és munkaterület specifikus biztonsági előírások, amelyek ebben a 
fejezetben bemutatásra kerülnek, mindig betartandók.

2. Szándékozott felhasználás
Az elektromos gépek feszültség vagy forgás miatt veszély jelentő alkatrészeket 
tartalmazhatnak, és forró felületekkel rendelkezhetnek. Tilos a gépre felmászni. A 
szállításhoz, tároláshoz, telepítéshez, csatlakoztatáshoz, üzembe helyezéshez, 
üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges valamennyi műveletet felelős, 
szakképzett személynek kell végrehajtania (az EN 50 110-1 / DIN VDE 0105 / IEC 60364 
szabványoknak megfelelően). A szakszerűtlen kezelés súlyos személyi sérülést vagy 
vagyoni kárt okozhat. Veszély!

Ezek a gépek ipari és kereskedelmi telepítésekben alkotóelemek, amint az az (MD) 
98/37/EC Gépészeti Direktívában meg van határozva. Tilos az üzembehelyezés addig 
amíg a végtermék direktívának való megfelelősége nem kimutatott (kövesse biztonsági 
és telepítési szabályokat, pl. EN 60204). 

Ezek a gépek megfelenek az EN 60034 / DIN VDE 0530 harmonizált standardoknak. 
Használatuk robbanásveszélyes környezetben tilos, kivéve ha kifejezetten ilyen célra 
készültek (kövesse a kiegészítő instrukciókat).

Semmi esetre ne használjon ≤ IP23 védettséget szabadtéren. Léghűtéses kivitelű 
modellek tipikusan -20°C ... +40°C közötti környezeti hőmérsékletre és ≤ 1000 m 
tengerszint feletti magasságra vannak tervezve. A környezeti hőmérséklet a levegő-
/vízhűtésű modelleknél nem lehet kevesebb, mint +5°C (siklócsapágyas gépekhez lásd 
a gyártó dokumentációját). Mindenképpen, vegye figyelembe az adattáblán feltüntetett 
eltéréseket. A helyi feltételeknek meg kell egyezniük az összes adattáblán található 
adattal.

3. Szállítás, raktározás
Azonnal jelentse a sérüléseket a szállítmányozó cégnek. Állítsa le az üzembehelyezést, 
ha szükséges. Az emelőszemek a gép tömegének megfelelően vannak méretezve, ne 
terhelje túl őket. Győződjön meg az emelőszemek megfelelőségéről. Ha szükséges, 
használjon megfelelő, kielégítően méretezett szállítóeszközöket (pl. kötelek). Távolítsa el 
a szállítási kiegészítőket (pl. csapágyrögzítés, rezgéscsillapítók) üzembehelyezés előtt. 
későbbi felhasználáshoz raktározza el őket. 

A gépek tárolásához száraz, por- és rezgésmentes helyet válasszon (nyugalomban 
károsodhatnak a csapágyak). Üzembe helyezés előtt meg kell mérni a szigetelési 
ellenállást. Ha ez a névleges feszültségre számítva voltonként nem haladja meg az 1 kΩ-
ot, akkor a tekercselés szárítására van szükség. Kövesse a gyártó útmutatását. A 
hosszú távú tárolással kapcsolatos eljárásokat mindig megfelelően figyelembe kell venni.
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4. Telepítés
Gondoskodjon az egyenletes alátámasztásról, a láb vagy karima szilárd rögzítéséről 
és a pontos egyenesbe állításról. A szerelvény ne rezonáljon a forgási frekvenciára és 
a hálózati frekvencia kétszeresére. Forgassa meg a forgórészt, és figyelje meg, nem 
hallható-e csúszásra utaló rendellenes zaj. Ellenőrizze a forgásirányt szétkapcsolt 
állapotban. 

A tengelykapcsolók és a hajtás egyéb elemeinek beszerelésekor és eltávolításakor 
kövesse a gyártó útmutatását, és fedje le őket érintésvédő burkolattal. A szétkapcsolt 
állapotban végzett próbaüzemhez zárolja vagy távolítsa el a tengelyvégi reteszt. 
Küszöbölje ki a túlzott radiális és axiális csapágyterhelést (vegye figyelembe a gyártó 
dokumentációját). A gép kiegyensúlyozását a H (teljes retesz) vagy az F (fél retesz) 
betű jelzi. Fél retesz esetében fél retesszel kiegyensúlyozott tengelykapcsoló 
szükséges. Teljes retesz esetében retesz nélkül kiegyensúlyozott tengelykapcsoló 
szükséges. Ha a tengelyvégi retesz egy része láthatóan kiáll, akkor mechanikus 
kiegyensúlyozás szükséges.

Hozza létre a szellőztető- és hűtőrendszer szükséges csatlakozásait. A szellőztetést 
semmi sem gátolhatja, és a távozó levegőt (a szomszédos egységekét is) nem szabad 
közvetlenül felvenni.

5. Villamos összeköttetés
Minden tevékenységet csak szakképzett személyek végezhetnek a gép nyugalmi 
állapotában. A munka megkezdése előtt a következő biztonsági előírásokat 
mindenképp alkalmazni kell.

• Áramtalanítás!

• Visszakapcsolás megakadályozása!

• Meggyőződés a betáplálás leválasztásáról!

• Földelés és rövidrezárás!

• A környező feszültség alatt lévő részek véletlen érintés elleni védelme!

• A segédáramkörök áramtalanítása (pl. állóhelyzeti fűtés)!

Az EN 60034-1 / DIN VDE 0530-1 “A” zóna - feszültség ± 5%, frekvencia ± 2%, 
hullámforma és szimmetria határértékeit túllépve, - magasabb 
hőmérsékletemelkedéssel jár és befolyásolja az elektromágneses kompatibilitást. 
Vegye figyelembe az adattábla értékeit és a kapocsházban található ábrát.

Az összeköttetést úgy kell elkészíteni, hogy a biztonságos és tartós elektromos 
kapcsolat fennmaradjon. Használjon megfelelő kábelsarukat/sorkapcsokat. Hozzon 
létre és tartsa karban az egyenpotenciálra hozó összeköttetést. 

A feszültség alatt álló és egyéb részek (földelés) közötti távolságnak meg kell felelniük 
a vonatkozó szabványoknak és a gyártó által előírt értékeknek.

Semmilyen idegen anyag, por vagy pára nem megengedett a kapocsházban. Zárja le a 
nem használt kábelbevezetéseket por- és vízzáró módon. Rögzítse a reteszt, amikor a 
gépet tengelykapcsoló nélkül forgatja. A kellékekkel ellátott gépek esetén ellenőrizze 
ezek megfelelő működését üzembehelyezés előtt.

A megfelelő telepítés (pl. az erősáramú és a jelkábelek szétválasztása, árnyékolt 
kábelek stb.) a telepítő felelőssége.
 2 -  Biztonsági elõírások 3BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
6. Működtetés
Kapcsolt üzemmódú üzemelés elfogadható a „kielégítő” tartományba (Vrms ≤ 4,5 mm/s) 
eső rezgéserősség az ISO 3945 szerint. (Dugattyús motoros generátorok esetén az ISO 
8528-9 szerint.) Ha eltérést tapasztal a normál működéstől – például megemelkedett 
hőmérsékletet, zajt vagy rezgést –, és bizonytalan, akkor kapcsolja le a gépet. Állapítsa 
meg az okot, és szükség esetén forduljon a gyártóhoz.

Ne iktassa ki a védelmi eszközöket, még a próbák alatt sem. Nagymértékű 
szennyeződés esetén, tisztítsa meg a hűtőrendszert periódikusan. Nyissa meg az 
elzáródott leresztő csavarokat időről időre.

Zsírozza a csapágyakat az üzembehelyezéskor indítás előtt. Zsírozza újra a 
csapágyakat a gép működése közben. Kövesse a zsírzási adattábla utasításait. 
Használjon megfelelő fajta zsírt. Siklócsapágyas gépeknél vegye figyelembe az 
olajcserére vonatkozó előírásokat és ha kényszerkenésű a rendszer győződjön meg 
annak működéséről.

7. Karbantartás és szerviz
Kövesse a gyártó előírásait. Tovabbi részletekhez lásd a széleskörű kezelői 
kézikönyvet. Örízze meg ezeket a biztosági előírásokat!

8. Frekvenciaváltó
Frekvenciaváltós használat esetén a motortesten külső földelést kell használni a hajtott 
berendezés és motor közötti potenciálkiegyenlítés érdekében, kivéve ha a két gép egy 
fémből készült alapra van szerelve. Motorméretek, nagyobb mint IEC 280, használjon 
0,75 x 70 mm lapos vezetőt vagy legalább kettő 50 mm² körkeresztmetszetű vezetőt. A 
körkereszmetszetű vezetőknek legalább 150mm-re kell lenniük egymástól.

Ennek a kialakításnak nincs villamos biztonsági funkciója; szerepe csak a 
potenciálkiegyenlítés. Amikor a motor és a hajtómű közös acél alapra kerül, nincs 
szükség potenciálkiegyenlítésre.

Az EMC-követelmények teljesítése érdekében kizárólag erre a célra jóváhagyott 
kábeleket, csatlakozókat és vezetékeket használjon. (Lásd a frekvenciaátalakítóhoz 
tartozó útmutatást.)

Potential equalisation

Plate/strip Cables/wires

Driven machinery

         V1
  U1          W1
PE
         3~ M

0.75 mm

                     70 mm

            > 150 mm

min 50 mm

Feszültségkiegyenlítés 

Szalag/lemez Kábel/vezeték 

Hajtott gép 
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Kiegészítő biztonsági előírások állandó mágneses szikron gépekhez

Villamos bekötés és üzemeltetés
Amikor a gép tengelye forog az állandó mágneses gép feszültséget indukál a 
kapcsokra. Az indukált feszültség arányos a fordulatszámmal, és veszélyes lehet még 
alacsony fordulatnál is. Akadályozza meg a tengely forgását mielőtt kinyitja a 
kapocsházat vagy a munkát végez a sorkapcsokon.

FIGYELMEZTETÉS:A frekvenciaváltós gép kapcsai áram alatt lehetnek akkor is ha a 
gép nem forog.

FIGYELMEZTETÉS:Vigyázzon a visszatáplálással, amikor a betáp oldalon dolgozik.

FIGYELMEZTETÉS:Ne lépje túl a gép megengedett maximális fordulatszámát. Lásd a 
termékspecifikus gépkönyvet.

Karbantartás és szerviz
Az állandómágneses szinkrongépeket csak szakképzett és az ABB által jóváhagyott 
szervizek javíthatnak. További információk érdekében vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel.

FIGYELMEZTETÉS:Csak szakképzett, a mindenkori biztonsági előírásokkal tisztában 
lévő személyek, tarthatnak karban és nyithatnak ki állandó 
mágneses szinkrongépeket.

FIGYELMEZTETÉS:Nem engedélyezett az állandó mágneses szinkrongép rotorjának 
eltávolítása erre a célra tervezett speciális szerszám nélkül.

FIGYELMEZTETÉS:A mágneses mezőszórás, amelyet egy nyitott vagy szétszerelt 
állandó mágneses szinkrongép vagy egy ilyen gép rotorja okoz, 
megzavarhat vagy károsíthat más elektromos vagy 
elektromágneses készüléket és alkotóelemet, mint pl. 
szívritmusszabályzó, hitelkártya vagy ezekkel egyenértékű.

FIGYELMEZTETÉS:Laza és lehullott fémrészek állandó mágneses szinkrongépekbe 
történő bejutása vagy azok rotorjával történő érintkezésbe lépése 
megakadályozandó.

FIGYELMEZTETÉS:Egy nyitott állandó mágneses szinkrongép visszazárása előtt 
minden nem oda tartozó dolog eltávolítandó a gép belsejéből.

MEGJEGYZÉS:Vigyázzon a mezőszórással és lehetséges indukált feszültséggel, 
amikor az állandó mágneses szinkrongép különálló rotorját forgatja, 
mivel az a környező berendezéseket károsíthatja, pl. esztergák vagy 
kiegyensúlyozó gépek.
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
Kiegészítő biztonsági előírások robbanásveszélyes környezetre
készült villamos motorokra

MEGJEGYZÉS:Ezen utasításokat követni kell a motor biztonságos és megfelelő 
telepítéshez, üzemeltetéshez és karbantartásához. Mindenkinek meg 
kell ismerni, aki ezen tevékenységek valamelyikét folytatja. Az 
utasítások figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével járhat.

FIGYELMEZTETÉS: A robbanásveszélyes környezetre készült motorok különlegesen arra 
készültek, hogy megfeleljenek a robbanásveszélyes környezetre 
vonatkozó előírásoknak. Nem megfelelő használat, rossz bekötés, 
vagy változtatás, bármily csekély, és a megbízhatóság veszélybe 
kerül. 

Az elektromos berendezések robbanásveszélyes környezetben 
történő bekötésére és használatára vonatkozó szabványokat 
maradéktalanul be kell tartani, különösen a telepítésre vonatkozó 
nemzeti szabványokat (lásd a következő szabványokat: EN 
60079-14, EN 60079-17, GOST-R 52350.14, GOST-R 52350.17, 
GB3836.15, IEC 60079-14, IEC 60079-17). Valamennyi javítást 
és felújítást az IEC 60079-19, EN 60079-19, GOST-R 52350.19 
és GB 3836.13 szabványoknak megfelelően kell elvégezni. Csak 
ezeknek a szabványoknak az alkalmazásában jártas gyakorlott 
személy kezelheti ezt a fajta berendezést.

Megfelelőségi tanúsítvány
Minden ABB Ex-forgógép, amely robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra 
készült, megfelel az ATEX 94/9/EC direktíyának és CE-jelöléssel van ellátva az adattáblán.

Érvényesség
Ezen utasítások a következő ABB Oy's villamos motortípusaira vonatkoznak, 
amennyiben azok robbanásveszélyes környezetben üzemelnek. 

Szikramentes Ex nA, I. osztály 2. rész, I. osztály 2. zóna

- AMA indukciós gépek, méretek: 315–500

- AMI indukciós gépek, méretek: 400–630

- HXR indukciós gépek, méretek: 315–560

- AMZ szinkrón gépek, méretek: 710–2500

Fokozott biztonságú Ex e

- AMA indukciós gépek, méretek: 315–500

- AMI indukciós gépek, méretek: 400–630

- HXR indukciós gépek, méretek: 315–560
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Túlnyomásos Ex pxe, Ex pze, Ex px, Ex pz

- AMA indukciós gépek, méretek: 315–500

- AMI indukciós gépek, méretek: 400–630

- HXR indukciós gépek, méretek: 315–560

- AMZ szinkrón gépek, méretek: 710–2500

Porgyulladás-védelem (DIP), Ex tD, II. osztály 2. rész, II. osztály 22. zóna, III. osztály

- AMA indukciós gépek, méretek: 315–500

- AMI indukciós gépek, méretek: 400–630

- HXR indukciós gépek, méretek: 315–560

- M3GM indukciós gépek, méretek: 315–450

(Különleges alkalmazás vagy felépítés esetén bizonyos motortípusoknál további 
információkra lehet szükség.)

Megfelelés az ipari szabványoknak
A mechanikai és elektromossági szabványokon kívül a robbanásveszélyes 
környezetbe tervezett motoroknak az alábbi nemzetközi/nemzeti szabványoknak is 
meg kell felelniük:

• A robbanásveszélyes környezetekre vonatkozó általános követelményekkel 
kapcsolatos szabványok:

– EN 60079-0

– IEC 60079-0

– GB 3836.1

– GOST-R IEC 60079-0

• Az Ex p védelemmel kapcsolatos szabványok:

– EN 60079-2

– IEC 60079-2

– GB 3836.5

– GOST-R IEC 60079-2

• Az Ex e védelemmel kapcsolatos szabványok:

– EN 60079-7

– IEC 60079-7

– GB 3836.3

– GOST-R 52350.7

• Az Ex nA védelemmel kapcsolatos szabványok:

– EN 60079-15

– IEC 60079-15
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– GB 3836.8

– GOST-R IEC 60079-15

• A gyúlékony por elleni védelemmel kapcsolatos szabványok:

– EN 61241-1; EN 60079-31

– IEC 61241-1; IEC 60079-31

– GB 12476.1

– GOST-R IEC 61241-0; GOST-R IEC 61241-1-1; GOST-R IEC 60079-31

• Nemzeti villamossági szabályzat (NEC):

– NFPA 70

Kanadai villamossági szabályzat, I. rész (CE szabályzat):

– C 22-1-98

Az ABB gépek (csak a II. csoportra érvényes) az alábbi megjelöléseknek megfelelő 
környezetekben állíthatók üzembe:

Atmoszféra (EN);

G - gázok által okozott veszélyes környezet

D - por által okozott veszélyes környezet

Átvételi vizsgálat
• Az áru megérkezéskor azonnal ellenőrizze a gépet, hogy nem látható-e sérülés. 

Amennyiben talál ilyet, azonnal értesítse a szállítmányozót. 

• Ellenőrizze az összes adattábla értéket, különös tekintettel a feszültség, bekötés 
(csillag vagy delta), kategória, a védelem módja és hőmérséklet jelzés 
szempontjából.

Vegye figyelembe a következő szabályokat minden műveletnél!

FIGYELMEZTETÉS:Szakaszolja ki és lakatolja le a tápellátó fiókot, mielőtt a gépen 
vagy a meghajtott berendezésen munkát végez. Biztosítsa, hogy 
a környezet nem robbanásveszélyes munka közben.

Indítás és újra indítás

• Az egymást követő maximális indítások száma megtalálható a gép műszaki adatai 
között. 

• Az új indítási szekvencia akkor engedélyezett, ha a gép környezeti hőmérsékletre 
hült (-> hidegindítások) vagy üzemi hőmérsékleten van (-> melegindítások).

Zona (IEC) Kategória (EN) Jelölés

1 2 Ex px, Ex pxe, Ex e

2 3 Ex nA, Ex N, Ex pz, Ex pze
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Földelés és EPH

• Indítás előtt ellenőrízze, hogy az összes földelő és EPH kábel megfelelően be van 
kötve. 

• Ne távolítson el semmilyen földelő vagy EPH kábelt, amelyeket a gyártó felszerelt. 

Térközök, kúszóáramutak és elválasztás

• Ne távolítson el, vagy változtasson meg bármit a kapocsházakban, ami 
csökkentheti a térközöket kúszóáramutakat bármely rész között.

• Ne szereljen be semmilyen új készüléket a kapocsházba az ABB Oy megkérdezése 
nélkül.

• Mindenképp győződjön meg, hogy a rotor és állórész közötti légrés minden rotor 
és csapágy karbantartás után megmérésre kerül. A légrésnek mindenhol 
azonosnak kell lennie.

• Központosítsa a ventilátort a ventilátortakaróhoz vagy a levegőbevezezéshez, 
minden karbantartás után. A térköz minimum 1%-a kell, hogy legyen a ventilátor 
maximum átmérőjének, a szabványok szerint.

Csatlakozások kapocsdobozban

• A fő kapocsdobozban minden csatlakozást Ex-jóváhagyással rendelkező 
csatlakozókkal kell megvalósítani, amelyeket a gyártó a géppel együtt szállít. 
Egyéb esetben kérjen tanácsot az ABB Oy cégtől.

• A gyújtószikramentes áramkörként (Ex i) megjelölt kiegészítő kapocsdobozok 
minden csatlakozóját csatlakoztatni kell a megfelelő biztonsági reteszekhez.

• Az energiakorlátozott (Ex nL) és a gyújtószikramentes áramköröket (Ex i) 
elválasztólemez vagy 50 mm-es kúszóút segítségével kell elválasztani az egyéb 
elektromos áramköröktől. További információval a kapcsolási rajz és a 
kapocsdoboz rajzai szolgálnak.

Állóhelyezeti fűtés

• Ha az állóhelyezti fűtés, önszabályozás nélküli, azonnal bekapcsolásra kerül, 
miután a motor leállításra került, tegyen megfelelő intézkedéseket a motor belső 
hőmérsékletének szabályozására. The anti-condensation heaters can only 
operate within a temperature-controlled environment.

Indítás előtti ventiláció

• Ex nA és Ex e gépek lehetnek, vagy némely esetben, előszellőztető rendszer 
előkészítéssel kell, hogy ellátva legyenek.

• Indítás előtt, ellenőrizze a gép átszellőztetésének szükségességét, amely ahhoz 
szükséges, hogy a burkolat mentes legyen az éghető gázoktól. A kockázatfelmérés 
alapján, az ügyfélnek és/vagy a helyi hatóságoknak kell eldönteni, hogy szükség 
van-e indítás előtti ventillációra vagy sem.

MEGJEGYZÉS:Ha bármilyen konfliktus merül fel ezen biztonsági előírások és a 
gépkönyv között, a biztonsági előírások érvényesek.
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
1. Fejezet - Bevezetés

1.1 Általános információ
Ez a felhasználói kézikönyv információkat tartalmaz az ABB gyártmányú forgógépek 
szállításra, tárolásra, üzembehelyezésre, működtetésre és karbantartásra 
vonatkozóan.

A működtetés, karbantartás és felügyelet minden körülményére kitér. A gépkönyv és 
minden egyéb géphez tartozó dokumentáció alaposan tanulmányozása fontos, 
mindenféle művelet előtt, hogy a gép megfelelő müködése és hosszú élettartama 
biztosítva legyen.

MEGJEGYZÉS:Némely ügyfélspecifikus kiegészítőt nem tartalmaz ez a kézikönyv. 
Kiegészítő dokumentációk a projekdokumentációban találhatók.

Az ebben a gépkönyveben található műveleteket csak szakképzett gyakorlattal 
rendelkező a felhasználó álltal feljogosított személyek végezhetnek.

Ezen dokumentációt és részeit tilos az ABB előzetes írásbeli engedélye nélkül másolni, 
ill. terjeszteni, valamint tilos harmadik fél álltali, ill. engedélyezetlen felhasználás.

Az ABB folyamatosan javítja ezen kézikönyv tartalmát, és üdvözöl minden ezzel 
kapcsolatos javaslatot. További információért, lásd Fejezet 9.1.3 A motor- és 
generátorszerviz elérhetősége.

MEGJEGYZÉS:Ezen utasításokat a gép biztonságos és megfelelő telepítése, 
karbantartása érdekében követni kell. Mindenkinek meg kell ismernie, 
aki telepíti, működteti vagy karbantartja ezt a készüléket. Az előírások 
figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.

1.2 Fontos megjegyzés
A dokumentációban található információ néha általános és különféle ABB által gyártott 
gépre érvényes lehet.

Ahol konfliktus helyzet áll elő a szállított gép és az itt közölt információk között, a 
felhasználónak el kell dönteni, mérnöki tudását latba téve, mi a teendő. Kétség esetén 
vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel.

A Biztonsági előírások fejezetben leírt figyelmeztetéseket mindig be kell tartani.

A biztonság azok elővigyázatosságtól, megfontoltságától és óvatosságától függ, akik 
működtetik és szervizelik a gépe. Míg minden biztonsági előírás betartása fontos, és a 
gép körüli elővigyazatosság szükséges - mindig vigyázzon magára.

MEGJEGYZÉS:A balesetek megakadályozása érdekében, a biztonsági előírások és 
készülékek, amelyek a biztonságos munkavégzéshez szükségesek, 
jelenléte és betartása szükséges. Ez vonatkozik a kérdéses ország 
általános biztonsági előírásaira, munkaterület specifikus előírásokra és 
az ebben a gépkőnyvben, valamint géppel a szállított utasításokra.
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1.3 Felelősségkorlátozás
Semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre az ABB a közvetlen, 
közvetett, speciális, esetleges vagy következmény károkért, amelyek ebben a 
dokumentumban feltüntetett szoftver vagy hardver használatából ered.

A garancia a gyártási vagy anyaghibákra vonatkozik. A garancia nem fedezi a géppel 
történt károsodásokat, személyes vagy harmadik személy részére nem megfelelő 
tárolásból, nem megfelelő telepítés vagy géphasználatból eredő károkat. A 
garanciafeltételek részletes feltételeit az Orgalime S2000 dokumentumban találja.

MEGJEGYZÉS:A kiadott garancia érvényét veszti, amennyiben, a gép működési 
feltételei megváltoznak, a gép konstrukciójában változást eszközölnek, 
vagy a javítás az ABB gyár, ahol a gép készült, előzetes írásbeli 
engedélye nélkül történt.

MEGJEGYZÉS:A helyi ABB értékesítési iroda ettől eltérő garanciális feltételekt 
szabhat, amelyek ott kerülnek meghatározásra.

A kapcsolathoz lásd e kézikönyv hátoldalát. Ne felejtse el megadni a gép gyári számát, 
amikor gépspecifikus kérdésekről értekezik.

1.4 Dokumentáció

1.4.1 A gép dokumentációja
Javasolt, hogy a géphez tartozó dokumentációt alaposan tanulmányozza, mielőtt 
bármilyen tevékenységet végez. Ez a gépkönyv a géppel kerül leszállításra és hozzá 
van rögzítve egy műanyag borítóban.

MEGJEGYZÉS:A dokumentáció a megrendelőhöz kerül leszállításra. További 
másolatokhoz vegye fel a kapcsolatot a helyi ABB irodával vagy az 
ügyfélszolgálattal, lásd Fejezet 9.1.3 A motor- és generátorszerviz 
elérhetősége.

Kiegészítésképpen, minden géppel leszállításra kerül egy méretezett körvonalrajz, egy 
bekötési diagram és egy adatlap amely a következőket tartalmazza:

• Felállítás és a gép külméretei

• A gép súlya és az alapra ható erők

• Emelőszemek elhelyezkedése a gépen

• Műszerezés és a kiegészítők elhelyezkedése

• Csapágy olaj és kenőanyag igény

• Betáp és segéd kapcsolatok.

MEGJEGYZÉS:Némely ügyfélspecifikus eszköz leírását itt nem találja. Kiegészítő 
információkat a projekt dokumentációban talál. Eltérés esetén a 
kiegészítő dokumentáció érvényes.
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1.4.2 A dokumentácíóban nem szereplő információ
Ez a felhasználói kézikönyv nem tartalmaz információt indító, védelmi vagy 
fordulatszám-szabályozó készülékekről. Ezt az információt a megfelelő készülékek 
utasításaiban talál.

1.4.3 A kézikönyvben szereplő egységek
A mértékegységek vagy az SI (metrikus) vagy az US rendszer szerint vannak 
feltüntetve.. 

1.5 A gép azonosítása

1.5.1 A gép gyári száma
Minden gép egy 7-jegyű azonosítóval rendelkezik. Ez mind az adattáblán, mind a gép 
házán fel van tüntetve.

A gyári számot minden géppel kapcsolatos levelezésben fel kell tünteni, mivel ez az 
egyedüli a gépet pontosan azonosító információ.

1.5.2 Adattábla
Egy rozsdamentes acéllemez adattábla van a gép házára tartósan rögzítve. Ezt tilos 
eltávolítani. Az adattábla elhelyezkedéséhez, lásd Melléklet Tipikus adattábla 
elhelyezések.

Az adattábla tartalmazza a gyártás helyét, azonosítóját, villamos és mechanikus 
információkat tartalmaz, lásd Ábra 1-1 Közvetlen hálózati üzemmódra, IEC szerint, 
készült gépek adattáblája (Robbanásveszélyes helyre készült gépek ATEX 
direktívának megfelelően).

Ábra 1-1 Közvetlen hálózati üzemmódra, IEC szerint, készült gépek adattáblája 
(Robbanásveszélyes helyre készült gépek ATEX direktívának megfelelően)
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Ábra 1-2 Frekvenciaváltós hajtásra, IEC szerint, készült gépek adattáblája

Ábra 1-3 Közvetlen hálózati üzemmódra, NEMA szerint, készült gépek adattáblája

1. Típusmegjelölés
2. Gyártási év
3. Üzemmód
4. Bekötés módja
5. Szigetelési osztály
6. Gép súlya [kg] vagy [lbs]
7. Védettség [IP osztály]
8. Hűtés típusa [IC kód]
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9. Beépítési helyzet [IM kód] (IEC)
10. Kiegészítő információ
11. Gyártó
12. Gyári szám
13. Teljesítmény [kW] vagy [HP]
14. Állórész feszültsége [V]
15. Frekvencia [Hz]
16. Fordulatszám [f/min]
17. Állórész árama [A]
18. Teljesítménytényező [cosf]
19. CSA jelölés
20. Standard
21. Állórész beragadás leírása kVA/ HP (NEMA)
22. Környezeti hőmérséklet [°C] (NEMA)
23. Szerviz tényező (NEMA)
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2. Fejezet - Szállítás és kicsomagolás

2.1 A szállítást megelőző óvintézkedések

2.1.1 Általában
A gyárban a gép szállítása előtt a következő óvintézkedések történnek meg. 
Ugyanilyen óvintézkedések szükségesek, amikor a gépet mozgatja:

• Némely gép, és az összes sikló- vagy hengergörgős csapággyal szerelt, 
rendelkezik szállítási lezáró biztosítással

***A következő pont gördülőcsapágyakra vonatkozik

• A golyós- és görgőscsapágyak a csapágyadat táblán megadott kenőanyaggal 
vannak zsírozva, ez a gép házán helyezkedik el.

***A következő pont siklócsapágyakra vonatkozik

• A siklócsapágyak olajjal elárasztásra és leürítésre kerülnek. Minden olaj ki- és 
belépő, valamint olajcsövek ledugaszolásra kerülnek. Ez megfelelő védelmet 
biztosít korrozió ellen

***A következő pont levegő-víz hőcserélős hűtésű gépekre vonatkozik

• Levegő-víz hőcserélők leeresztésre és a ki- bemeneti nyilások lezárásra kerülnek

• A megmunkált fémfelületek, mint a tengelyvég, korroziógátló réteggel vannak 
bevonva 

• A gép megfelelő víz elleni (sópára, pára), valamint szállítás során lehetséges 
rozsdásodás és rezgés elleni védelem érdekében, a gépet tengeri 
csomagolásban kell szállítani.

2.1.2 Csapágyadat tábla
Egy rozsdamentes acéllemez tábla a motor házhoz rögzítve. Elhelyezkedéséhez, lásd  
Melléklet Tipikus adattábla elhelyezések.

Ezen feltüntetésre kerülnek a csapágyak típusai és a használandó kenőanyag, lásd  
2-1 Ábra Csapágyadat tábla zsírkenésű gördülőcsapágyak esetén és  2-2 Ábra Csapágyadat 
tábla siklócsapágyak esetén.
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***A következő ábra gördülőcsapágyakra vonatkozik

 2-1  Ábra - Csapágyadat tábla zsírkenésű gördülőcsapágyak esetén

1. H-oldali csapágy típusa

2. HE-oldali csapágy típusa

3. Kenési időközök

4. Zsírmennyiség H-oldali csapágyhoz

5. Zsírmennyiség HE-oldali csapágyhoz

6. Kiegészítő információ

7. A gyári zsírfeltöltés típusa

***A következő ábra siklócsapágyakra vonatkozik

 2-2  Ábra - Csapágyadat tábla siklócsapágyak esetén
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1. H-oldali csapágy típusa

2. HE-oldali csapágy típusa

3. Olajcsere időközök

4. Viszkozitási osztály

5. Olajmennyiség a H-oldali csapágyhoz (önkenő esetén)

6. Olajmennyiség a HE-oldali csapágyhoz (önkenő esetén)

7. A H-oldali csapágykenés módja. Olajáramlás és nyomás kényszerolajzású 
csapágy esetén

8. A HE-oldali csapágykenés módja. Olajáramlás és nyomás kényszerolajzású 
csapágy esetén

9. Rotor hosszjáték (axiális)

MEGJEGYZÉS:Az adattáblán feltüntetett információk kötelezően betartandók. Ennek 
elmulasztása kizátja a csapágyakra vonatkozó garanciát.

2.2 A gép emelése
Mielőtt a gépet emeli, győződjön meg arról, hogy a megfelelő emelőberendezés 
rendelkezésre áll, és a személyzet jártas ebben a tevékenységben. A gép súlyát 
megtalálhatja az adattáblán, a méretrajzon és a csomaglistán. 

MEGJEGYZÉS:Csak a teljes gép megemelésére szánt emelőszemeket használja. Ne 
használja az egyéb kiegészítő emelőszemeket, mivel ezek csak 
szervizelési céllal vannak elhelyezve.

MEGJEGYZÉS:A gép tömegközéppontja azonos tengelymagasság esetén is 
különbözhet, a különféle teljesítmények, építési alakok és kiegészítő 
eszközök miatt.

MEGJEGYZÉS:Ellenőrizze a gép házhoz integrált emelőszemek sértetlen állapotát az 
emelés előtt. Sérült emelőszemek használata tilos.

MEGJEGYZÉS:Húzza meg az emelőszemeket emelés előtt. Amennyiben az 
emelőszem helyezetén állítani kell, használjon megfelelő alátétet.

MEGJEGYZÉS:A gépnek az alapról történő emeléséhez csak az ISO 7000-0625 
szabvány jelölésével ellátott emelési pontokat használja 2-3 Ábra Itt 
emelendő – jelzés (ISO 7000-0625).
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 2-3  Ábra - Itt emelendő – jelzés (ISO 7000-0625)

2.2.1 Tengeri csomagolású gépek emelése
A tengeri csomagolás általában faládát jelent, amely laminált papirral van bevonva 
belülről. A tengeri csomagolást alulról targoncával vagy daruval kötél segítségével 
emelhető. A kötél helyzete a csomagolásra fel van festve.

 2-4  Ábra - Vízszintes és függőleges gépek emelése tengeri csomagolásban 
daruval, a gép emelőcsavarjainak használatával
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2.2.2 Raklapon lévő gép emelése
Ez vagy daruval emelhető az emelőszemek használatával , lásd  2-5 Ábra Vízszintes és 
függőleges gépek emelése raklapon, a gép emelőcsavarjainak használatával, vagy a raklap 
aljáról targoncával. A gép csavarokkal van a raklaphoz rögzítve.

 2-5  Ábra - Vízszintes és függőleges gépek emelése raklapon, a gép 
emelőcsavarjainak használatával

2.2.3 A csomagolás nélküli gép emelése
Megfelelő emelőszerkezet használata kötelező! Mindig daruval a gépen elhelyezett 
emelőszemek segítségével emelje, lásd  2-6 Ábra A csomagolás nélküli gépek emelése. A 
gépet soha ne emelje targonca segítségével alulról vagy a talpnál.
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 2-6  Ábra - A csomagolás nélküli gépek emelése

***A következő fejezet függőleges beépítésre vonatkozik

2.3 Egy függőleges beépítésű gép megfordítása
Szükséges lehet a gép függőlegesből vízszintesbe fordítására, pl. ha csapágyat cserél, 
vagy visszafelé. Lásd  2-7 Ábra Gép forgatható emelőszemekkel: emelés és forgatás. 
Akadályozza meg a festés vagy egyéb részek sérülését a folyamat során. A 
csapágyrögzítő eszközöket csak a gép függőleges helyzetében távolítsa el vagy 
helyezze vissza.

 2-7  Ábra - Gép forgatható emelőszemekkel: emelés és forgatás
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2.4 Ellenőrzés megérkezéskor és kicsomagolás

2.4.1 Ellenőrzés megérkezéskor
Ellenőrizze a gépet és a csomagolást azonnal megérkezéskor. Minden sérülést 
fényképezzen le és azonnal jelentsen, pl. egy héten belül meg kell ejteni minden 
szállítási biztosításhoz tartozó bejeentést. Ezért fontos, hogy minden a gondatlan 
kezelésre utaló nyomot ellenőrizzen és azonnal jelentsen a szállítmányzónak és a 
gyártónak. Használja a Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV.

Egy gép, amelyet mindjárt megérkezéskor nem telepítenek, tilos felügyelet és 
védőintézkedések nélkül hagyni. Részletekhez, lásd 2.6 Raktározás Melléklet.

2.4.2 Ellenőrzés kicsomagoláskor
Helyezze a gépet úgy, hogy a többi dolog mozgatását ne akadályozza és sima, 
rezgésmentes felületre.

Miután a csomagolást eltávolította, ellenőrizze, hogy a gép nem sérült-e és minden 
kiegészítő megvan. Pipálja ki a listán a meglévő kiegészítőket. Amennyiben sérülést 
vél felfedezni, ill. valamely kiegészítő hiányzik, készítsen fényképet és jelentést 
azonnal a beszállítónak. Használja a  Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV-
ben találaható ellenőrző listát.

A csomagolóanyag megfelelő újrahasznosítsához és elhelyezeséhez, lásd 10.3 A 
csomagolóanyag újrahasznosítása Melléklet.

2.5 Telepítési utasítások a fő kapocsház és hűtőrészek tekintetében
Ezen utasításokat akkor kell alkalmazni, amikor a gép a fő részek felszerelése nélkül 
érkezik a helyszinre, mint kapocsház vagy hűtőrészek. Lásd a projekt dokumentációba 
becsatolt rajzokat az alkatrészek elhelyezkedése tekintetében. Az összes csavar, anya 
és alátét a szállítmány része.

A mechanikai összeszerelést csak gyakorlattal rendelkező személyzet végezheti. Aktív 
villamos részek, mint állórész kábelek, szerelését csak szakképzett személyek 
végezhetik. 

A biztonsági előírások mindig betartandók, további információkat a Biztonsági előírások 
fejezetben.

A garancia megtartása érdekében, ezek az utasítások pontosan betartandók.

2.5.1 A fő kapocsház telepítése
A gép ezen része külön kerül leszállításra. Telepítését a következők szerint kell 
elvégezni:

1. Emelje ki a kapocsházat a csomagolásból (pl. egy daruval) az emelőszemeknél.

2. Ellenőrizze a csatlakozó felületek por- és szennyeződés mentességét.

3. Készítse elő a leszállított csavarokat, stb. a telepítéshez.

4. Emelje a kapocsházat közvetlenül a gép házára, ahová a kapocsházat 
csatlakoztatni kell (lásd projekt dokumentációval leszállított rajzok).
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5. A NEMA kapocsház esetében: húzza át az állórész kábeleket a membránon.

6. Csatlakoztassa a kapocsházat a gép házához. Biztosítsa a tömítést a két felület 
között.

7. Húzzon meg minden csavart max. 200 Nm-el. (lásd  7-2 Táblázat - Általános 
meghúzási nyomatékok).

Csak a NEMA fő kapocsházra vonatkozóan: Miután a kapocsházat mechanikusan 
csatlakoztatta a gép házához, az állórész kábeleket kell csatlakoztatni a kapcsokhoz:

1. Ellenőrizze az állórész kábelek és a kapcsok jelöléseit.

2. Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő kapcsokhoz a jelöléseknek megfelelően 
(U1, V1, W1 vagy L1, L2, L3). Lásd a villamos kapcsolási rajzot további 
információk tekintetében.

3. Húzza meg az előzetesen behelyezett csavarokat max. 80 Nm-el. (lásd  Melléklet 
Tipikus erőátviteli kábelbekötések).

2.5.2 A hűtőrészek telepítése
Ha a hűtő vagy a hőtőrendszer részei (pl. zajcsökkentő, légcsatorna) külön kerültek 
leszállításra, azokat a helyszínen a következők szerint kell telepíteni.

1. Emelje ki a hűtőrendszer részeit a csomagolásból egy megfelelő eszköz (pl. daru) 
segítségével az emelőszemeknél.

2. Ellenőrizze a csatlakozó felületek por- és szennyeződés mentességét.

3. Ellenőrizze a rajzok segítségével a megfelelő szerelési helyzeteket.

4. Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztató eszköz, csavarok, alátétek és anyák 
leszállításra kerültek.

5. Emelje a részeket a megfelelő heylre és rögzítse azt a leszállított részekkel. 
Győződjön meg arról, hogy az összes tömítés a megfelelő helyre kerül.

6. Húzza meg összes csavart max. 80 Nm-el. (lásd  7-2 Táblázat - Általános meghúzási 
nyomatékok).

2.6 Raktározás

2.6.1 Rövid idejű raktározás (kevesebb, mint 2 hónap)
A gépet szabályozott környezettel rendelkező megfelelő raktárban kell tárolni. Egy jó 
raktárhelyiség rendelkezik:

• Állandó hőmérséklettel, lehetőleg +10°C (50°F) és +50°C (120°F) között. Ha a 
páramentesítő fűtés be van kapcsolva, és a környezeti hőmérséklet magasabb, 
mint +50°C (120°F), biztosítani kell, hogy a gép nincs túlmelegítve

• Alacsony páratartalommal, lehetőség szerint < 75%. A gép hőmérséklete a 
lecsapódási pont felett tartandó, hogy megakadályozzuk a páralecsapódást a gép 
belsejében. Amennyiben a gép rendelkezik páralecsapódást megakadályozó 
fűtéssel azt használni kell. Ezek működését időről időre ellenőrizni kell. Ha a gép 
nem rendelkezik páralecsapódást megakadályozó fűtéssel, egy alternatívát kell 
találni a gép belsejében történő páralecsapódás megakadályozására
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• Stabil, rezgésmentes alapokkal. Ha a lehetséges rezgések túl magasak, a gépet 
szigetelni kell a gép talpa alá helyezett megfelelő gumituskókkal

• Áramló levegővel, amely tiszta és mentes a portól és korrozív gázoktól

• Rovarok és élősködők elleni védelemmel.

Ha a gépet szabadtérben kell tárolni, soha ne hagyja “csak úgy” a szállítási 
csomagolásban. E helyett géppel a következőket kell tenni 

• Vegye ki a plasztik csomagolásból

• Takarja, hogy teljesen megakadályozza az eső bekerülését a gépbe. A takarásnak 
lehetővé kell tennie a gép szellőzését

• Helyezze legalább 100 mm (4”) magas merev támasztékra, hogy alulról 
semmilyen nedvesség ne kerülhessen a gépbe

• Biztosítson jó szellőzést. Ha a gépet a szállítási csomagolásban hagyja, készítsen 
elég nagy nyílásokat a csomagolásra

• Biztosítson védelmet a rovarok és élősködők ellen. 

Használja az ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV Mellékletben található ellenőrző 
listát Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV.

2.6.2 Hosszú idejű raktározás (több, mint 2 hónap)
A rövid idejű raktározás kiegészítéseként, a következőket kell még megtennie.

Mérje meg a tekercsek szigetelési ellenállását 3 havonta, lásd 7.6 Az állórész- és 
rotortekercselés karbantartása Melléklet.

Ellenőrizze a festett felületek állapotát 3 havonta. Ha korróziót észlel, távolítsa el és 
fesse át

Ellenőrizze a korrózió-gátló bevonat állapotát a fekete fémfelületeken (pl. tengelyvég)
3 havonta. Amennyiben korróziót észlel, távolítsa el finom csiszolóvászonnal és javítsa 
ki a korrózióvédő bevonatot újra

Biztosítson kis szellőző nyilásokat, amennyiben a gépet fa ládában raktározza. Gátolja 
meg víz, rovarok és élősködők bejutását a dobozba, lásd  2-8 Ábra Szellőző nyilások.

Használja a 2 Tárolás Melléklet található ellenőrző listát Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI 
JEGYZŐKÖNYV.
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 2-8  Ábra - Szellőző nyilások

***A következő fejezet érvényessége: Folyadékhűtés

Az ú.n. vízhűtőköpenyes gépeket víz és glikol keverékkel kell feltölteni, minimum 
glikoltartalom 50%. A glikol kiváltható hasonló folyadékkal. Győződjön meg arról, hogy 
a keverék elviseli a raktározási hőmérsékletet fagyás nélkül. A folyadék be- és kilépő 
nyílásai lezárandók feltöltés után.

***A következő fejezet érvényessége: Görgőscsapágy

2.6.3 Görgőscsapágyak
Tartsa be a következőket:

• A hengergörgős csapágyakat alaposan kell kenni a raktározás alatt. A 
használható zsírok tekintetében lásd 2.1.2 Csapágyadat tábla Melléklet

• Forgassa meg a rotort 10 fordulattal 3 havonta, hogy a csapágyak állapota jó 
maradjon. Távolítsa el a lehetséges szállítási rögzítéseket forgatás közben

• A gépek el lehetnek látva záróeszközökkel, hogy megakadályozzák a szállítás és 
raktározás közbeni károsodást. Ellenőrizze a csapágyrögzítést rendszeresen. 
Húzza meg a szállítási rögzítést az axiális önbeálló csapágy típusnak megfelelően, 
lásd  2-1 Táblázat - Meghúzási nyomaték vízszintes gépeknél (megkent csavar).

MEGJEGYZÉS:Túl nagy meghúzási nyomaték károsítja a csapágyat.

MEGJEGYZÉS:Az alkalmazott csapágytípusok tekintetében, lásd 2.1.2 Csapágyadat 
tábla Melléklet, és az axiális önbeálló csapágy információhoz a 
méretrajzot.
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***A következő táblázat érvényessége: Vízszintes telepítés

 2-1. Táblázat - Meghúzási nyomaték vízszintes gépeknél (megkent csavar)

***A következő táblázat érvényessége: Függőleges telepítés 

 2-2. Táblázat - Meghúzási nyomaték függőleges gépeknél (megkent csavar)

Axiális önbeálló 
csapágy típusa

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

Meghúzási nyomaték 
[pound foot]

6316 45 33

6317 50 37

6319 60 44

6322 120 90

6324 140 100

6326 160 120

6330 240 180

6334 300 220

6034 140 100

6038 160 120

6044 230 170

Axiális önbeálló 
csapágy típusa

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

Meghúzási nyomaték 
[pound foot]

7317 30 22

7319 30 22

7322 60 44

7324 60 44

7326 90 66

7330 160 120

7334 350 260
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***A következő fejezet érvényessége: Siklócsapágy

2.6.4 Siklócsapágyak
Végezze el a következő intézkedéseket:

• A siklócsapágyas gépek kenőanyag nélkül, pl. olaj, kerülnek leszállításra. 
Ellenőrizze a csapágy belsejét az olajvédőréteg megléte tekintetében. Tectyl 511 
vagy egyéb egyenértékű anyag befecskendezése szükséges a csapágyba a 
feltöltő nyílásokon keresztül, ha a raktározás időtartama hoszabb, mint két hónap. 
A körrózióvédelmi kezelés 6 havonta megismétlendő 2 évig. Ha a raktározási 
időtartam hoszabb, mint 2 év, a csapágyat szerelje szét és külön kezelje 

• A csapágyakat meg kell nyitni, és minden részüket meg kell vizsgálni a raktározás végén 
és üzembehelyezés előtt. Mindenféle korrózió eltvolítandó finom csiszolóvászonnal. Ha a 
tengely benyomódást okozott az alsó bélésen, azt ki kell cserélni egy újra

• A siklócsapágyas gépek szállítási rögzítéssel rendelkeznek, amely 
megakadályozza a csapágykárosodást szállítás és raktározás alatt. Ellenőrizze a 
rögzítést időről-időre. A szállítási rögzítő eszközt húzza meg az axiális önbeálló 
csapágyaknál részletezettek szerint, lásd  2-1 Táblázat - Meghúzási nyomaték 
vízszintes gépeknél (megkent csavar).

MEGJEGYZÉS:Túl erős meghúzás károsítja a csapágyat.

 2-3. Táblázat - Meghúzási nyomaték (megkent csavar). Az axiálisan önbeálló 
csapágy viseli a záróerőt

2.6.5 Nyílások
Amennyiben a gép olyan nyílásokkal rendelkezik, amelyek nincsenek használatban 
azokaz le kell szigetelni. A hűtők és a gépben található csövezés leürítendő és 
kitisztítandó leszigetelésük előtt. A szárítás meleg és száraz levegő csöveken történő 
átfúvásával történjék.

2.7 Vizsgálatok, feljegyzések
A raktározás időtartama, az elvégzett óvintézkedések és utasítások, dátummal együtt, 
feljegyzendők. Idevonatkozó ellenőrző-listához, lásd  Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI 
JEGYZŐKÖNYV.

Axiálisan önbeálló 
csapágy típusa

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

Meghúzási nyomaték 
[pound foot]

ZM_LB 7 100 74

EF_LB 9 250 180

EF_LB 11 300 220

EF_LB 14 600 440

EM_LB 14 600 440

EF_LB 18 900 670
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3. Fejezet - Telepítés és beállítás

3.1 Általános
Gondos tervezés és előkészítés egyszerű és megfelelő telepítéssel fizetődik ki és 
biztosítja a biztonságos üzemet és maximális rendelkezésre állást.

***A következő bekezdés érvényessége: Minden veszélyes környezetre készült gép

A veszélyes környezetre vonatkozó villamos gépek szabványokat figyelembe kell 
venni, különösen a telepítésre vonatkozó nemzeti szabványokat (lásd IEC 60079-14).

MEGJEGYZÉS:Általános, valamint a helyi munkabiztonsági előírások betartandók 
telepítés során.

MEGJEGYZÉS:Biztosítsa a gép védelmét ha a közelben munkavégzés folyik.

MEGJEGYZÉS:Ne használja a gépet földelésként hegesztéshez.

3.2 Az alap tervezése

3.2.1 Általában
A alapozás kialakításának biztosítani kell a biztonságos üzemelést és a maximális 
hozzáférhetőséget. Elegendő helyet kell a gép körül hagyni a karbantartás és 
megfigyelés igényelte könnyű hozzáféréshez. A hűtőlevegő akadály nélkül áramljon a 
géphez és ugyanígy távozzon is tőle. Elővigyázattal kell eljárni, hogy közelben lévő gép 
vagy egyéb eszköz ne melegítse a hűtőlevegőt, ill. a szerkezetet mint pl. csapágyak.

Az alapnak erősnek, merevnek, simának és külső rezgésektől mentesnek kell lennie. A 
gép lehetséges alappal történő rezonanciája megvizsgálandó, az alap (a géppel) 
természetes frekvenciája nem lehet a ±20%-os határon belül a futási (forgási) 
frekvenciának.

A betonalap előnyben részesítendő, jóllehet, egy megfelelően megtervezett acélalap 
szintén elfogadható. Az alaphoz való rögzítés, a levegő, víz, olaj és kábel csatornákat, 
valamint a kiöntéshez szükséges lyukakat figyelembe kell venni az elkészítés előtt. A 
kiöntő lyukak helyzete és az alap magassága meg kell, hogy egyezzen a tervrajzon 
feltüntetettekkel.

Az alapot úgy kell tervezni, hogy lehetővé tegye 2 mm-es (0.8 inch) aláttélemez 
elhelyezését a gép talpa alatt, ezzel biztosítva az állítási lehetőséget, és az esetleges 
későbbi gépcsere megkönnyítését. A gép tengelymagassága és a talp elhelyezkedése 
mindig tartalmaz egy bizonyos gyártási tűrést, ezek kompenzálására szolgál a 2 mm-
es (0.8 inch) aláttélemez.

MEGJEGYZÉS:Az alap számítása és megtervezése nem tartozik az ABB szállítási 
terjedelmébe és azt az ügyfélnek vagy egy harmadik személynek kell 
elvégezni. Ezen túlmenően, a kiöntés szintén (normál esetben) nem az 
ABB felelőssége és terjedelme.
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3.2.2 Az alapra ható erők
Az alap és a szerelőcsavarok méretezésénél vegye figyelembe, hogy azok ellen kell 
álljanak hirtelen fellépő nyomatéknak, amelyek a gép indításakor, vagy egy 
rövidzárlatnál keletkeznek. A rövidzárlati erő egy fokozatosan csökkenő szinusz 
hullám, amely irányt vált. Ezen erők mérete megtalálható a gép rajzán.

***A következő fejezet érvényessége: Függőleges telepítés

3.2.3 A függőleges gépek peremei
A szerelőperem kialakítása az IEC-60072 szabványnak megfelelően történik. A gép 
pereme minden esetben egy alapon elhelyezkedő ellentétes peremre kerül 
felszerelésre.

Az egyszerű összekapcsoláshoz és működésközbeni vizsgálatok elvégzésének 
lehetőségéhez javasolt egy szerelési adapter.

3.3 A gép telepítés előtti előkészítése
A következőket végezze el:

• Mérje a tekercs szigetelési ellenálását, mielőtt bármilyen egyéb előkészületet 
végez, a  3.3.1 Fejezet Szigetelési ellenállás mérések leírtak szerint

• Távolítsa el a szállítási rögzítést, amennyiben van ilyen. Tegye el későbbi 
lehetséges használatra. Lásd  3.3.2 Fejezet A szállítási rögzítő eszköz 
leszerelése további utasítások érdekében

• Győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló zsír megfelel a csapágy 
adattáblán feltüntetettekkel, lásd  2.1.2 Fejezet Csapágyadat tábla . Kiegészítő 
javasolt zsírok a  7.5.3.5 Fejezet Csapágyzsírok találhatók

***A következő pont és megjegyzés csak: Sikócsapágyas gépekre vonatkozik

• Töltse fel a a siklócsapágyakat megfelelő olajjal. Lásd  7.5.2.4 Fejezet 
Olajminőség

MEGJEGYZÉS:A siklócsapágyak mindig olaj nélkül kerülnek leszállításra!

• Távolítsa el a korrózió-gátló bevonatot a tengelyvégről és a gép talpáról 
lakkbenzinnel

• Szerelje fel a tengelykapcsoló-felet a  3.3.4 Fejezet A tengelykapcsoló-fél 
szerelése-ban leírtak szerint

• Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz leeresztő csavarok - a gép legmélyebb pontjain - 
nyitva vannak-e, lásd  3.3.6 Fejezet Páralecsapódás leeresztő dugók.

3.3.1 Szigetelési ellenállás mérések
Mielőtt a gépet először indítja, hosszú leállás után vagy az általános karbantartási 
munka részeként, a gép szigetelési ellenállását mérni kell. Ez magában foglalja az 
állórész tekercselés és a segédeszközök mérését. Csúszógyűrűs gépek esetén a 
mérés magában foglalja a rotor tekercsek mérését is, lásd  7.6.4 Fejezet Szigetelési 
ellenállás teszt.
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3.3.2 A szállítási rögzítő eszköz leszerelése
Némely gép és az összes amely sikló- vagy hengergörgős csapággyal rendelkezik el 
van látva szállítási rögzítő eszközzel. A sikló- vagy hengergörgős csapággyal 
rendelkező gépeknél ez egy acél rúd, amely a tengelyvéget rögzíti a csapágyházhoz. 

Telepítés előtt távolítsa el a szállítási rögzítő eszközt. A tengelyvéget tisztítsa meg a 
anti-korrozív bevonattól. A rögzítő eszközt tegye el későbbi lehetséges használatra.

MEGJEGYZÉS: A csapágykárosodás elkerülése érdekében a rögzítő eszköz minden 
esetben felszerelendő amikor a gépet mozgatja, szállítja vagy raktározza. 
Lásd  2.1 Fejezet A szállítást megelőző óvintézkedések.

3.3.3 Tengelykapcsoló típusa

***A következő fejezet a gördölőcsapágyas gépekre vonatkozik

Ezeket a gépeket rugalmas tengelykapcsolóval kell csatlakoztatni, pl. gumidugós.

Ha az axiálisan rögzített csapágy a HE-oldali (lásd méretrajz), biztosítsa a 
tengelykapcsoló felek közötti szabad axiális elmozdulás lehetőségét, hogy lehetővé 
válljon a gép tengelyének hőtágulása a csapágyak károsodása nélkül. A várható 
hőtágulás a  3.6.4 Fejezet A hőtágulás korrigálása-ban leírtak szerint számítható ki.

***A következő fejezet a függőleges beépítésű gépekre vonatkozik

Ezek a gépek elviselnek valamennyi terhelést a hajtott gép tengelye felől. Ez esetben a 
tengelykapcsoló felek axiális irányú elcsúszása megakadályozandó a tengelyvégre 
szerelt zárólemez segítségével.

MEGJEGYZÉS:A gép nem használható szíj, lánc vagy hajtóműves kapcsolathoz, 
hacsak nem direkt ilyen használatra tervezték. Ugyanez vonatkozik 
nagy axiális erőhatással járó alkalmazásokra.

***A következő fejezet az axiálisan elmozduló siklócsapágyas gépekre vonatkozik

A siklócsapágy kialakítása lehetővé teszi a rotor axiális elmozdulását a határértékek 
között. Standard csapágyak semmilyen axiális erőnek nem állnak ellen a hajtott gép 
irányából. Bármilyen ilyen erő csapágykárosodást okoz. Ezért, minden axiális erőt a 
hajtott gépnek kell viselni és a tengelykapcsolónak korlátozott axiális elmozdulást 
engedélyezőnek kell lennie.

3.3.4 A tengelykapcsoló-fél szerelése

3.3.4.1 A tengelykapcsoló kiegyensúlyozása

Normál esetben a a rotor dinamikus kiegyensúlyozása fél retesszel történik. A 
tengelyvégre beütött betű jelzi a kiegyensúlyozást:

• H = fél retesszel

• F = teljes retesszel

A tengelykapcsoló-fél kiegyensúlyozása ennek megfelelően történjen.
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3.3.4.2 Felépítés

Tartsa be a következő utasításokat, amikor szereli a tengelykapcsoló-felet.

• Kövesse a beszállító általános utasításait

• A tengelykapcsoló-fél súlya jelentős lehet. Gondoskodjon megfelelő 
emelőszerkezetről

• Tisztítsa meg a tengelyvéget a korróziógátló bevonattól, és ellenőrizze a csatlakozó 
méreteket rajz ellenében. Győződjön meg róla, hogy a reteszhornyok tiszták és 
mentesek a sorjától

• Kenjen egy vékony réteg olajat a tengelyvégre és a tengelykapcsoló-fél furatába, 
hogy ezzel is elősegítse a szerelést. Soha ne vonja be a csatlakozó felületeket 
molibdén-diszulfiddal (Molykote) vagy hasonló termékkel

• A tengelykapcsolót véletlen érintés ellen burkolattal védeni kell.

MEGJEGYZÉS:Annak érdekében, hogy ne kárósítsa a csapágyakat, ne fejtsen ki 
azokra erőket a szerelés során. 

3.3.5 Szíjhajtás
Az erre tervezett gépek mindig H-odali hengergörgős csapággyal rendelkeznek. If a belt 
drive is used, make sure that the driving and the driven pulleys are correctly aligned.

MEGJEGYZÉS:A tengelyvég és csapágyak megfelelősége a szíjhajtáshoz mindig 
megvizsgálandó ilyen alkalmazások esetén. Ne lépje túl a rendeléskor 
feltüntetett radiális erőt.

3.3.6 Páralecsapódás leeresztő dugók
A gépek legalsó részén leeresztőszelep található. Felépítésének köszönhetően a 
leeresztőszelep nem engedi a port a gép belsejébe, a lecsapódott vizet azonban 
leereszti. A leeresztőszelepeknek mindig nyitva kell lenniük, vagyis a szelep egyik fele 
bent, a másik fele kint legyen. A kinyitáshoz ki kell húzni a leeresztőszelepet a házból. 
Az AMA/AMI 560–630 gépeken a leeresztőszelep (M12 csavar) nyílása 6–12 mm-es.

***A következő fejezet a vízszintes beépítésű gépekre vonatkozik

Két leeresztő dugó van telepítve a gép mindkét végén. 

***A következő fejezet a függőleges beépítésű gépekre vonatkozik

Két leeresztő dugó van telepítve a gép alsó pajzsán. 

Az erőátviteli kapocsház egy dugóval rendelkezik a legalacsonyabb pontján, ennek 
azonban üzem közben zárva kell lenni.
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***A következő fejezet a vízszintes beépítésű betonalapra szerelt gépekre vonatkozik

3.4 Telepítés betonalapra

3.4.1 A szállítás terjedelme
Ez általában nem terjed ki a telepítésre, hézagoló lemezekre, szerelési csavarokra, 
vagy alaplemezekre. Ezek csak speciális rendelés esetén, és annak megfelelően 
kerülnek szállításra.

Ha új rögzítőcsavarok furására van szükség vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel.

3.4.2 Általános előkészítés
A telepítés előtt vegye figyelembe a következőket:

• Készítsen elő acél alátétlemezeket. Lehetséges állítások a következő vastagságú 
lemezeket igénylik 1, 0,5, 0,2, 0,1 és 0,05 mm (40, 20, 8, 4 és 2 mil)

• Készítsen elő kalapácsot, állító csavarokat vagy hidraulikus emelőket az axiális és 
horizontális beállításhoz

• Készítsen elő mérőórát, vagy lehetőség szerint lézeres optikai analizátort, a 
pontos és precíz gépbeállítás érdekében

• Készítsen elő egy fogantyút, hogy a rotort forgatni tudja a beállítás során

• Kültéri telepítés esetén biztosítson védelmet a nap és eső ellen, hogy ezzel is 
megakadályozza a telepítés során a mérési hibákat.

MEGJEGYZÉS:A gépek a vertikális beállításhoz minden lábnál emelőcsavarokkal 
rendelkeznek.

3.4.3 Alapozási előkészületek

3.4.3.1 Az alap és a kiöntő lyukak előkészítése

Alapcsavarok vagy alaplemezek akkor kerülnek felhasználásra, ha a gép betonalaphoz 
lesz rögzítve.

A következőket vegye figyelembe az alap előkészítésénél:

• Az alap tetejét seperje le vagy porszívóval tisztítsa meg

• A kiöntőlyukak fala durva felszínű kell legyen, hogy jó rögzítést biztosítson. Ez 
okból a szennyeződés kiküszöbölése érdekében alaposan át kell őket mosni és 
öblíteni. Olaj vagy zsír eltávolítása érdekében a beton felületéről távolítson el 
rétegeket

• Ellenőrizze, hogy a kiöntőlyukak elhelyezkedése és az alap magassága 
megegyezik a rajzokon szereplőkkel

• Rögzítsen egy egy acéldrótot az alaphoz a középvonal megjelöléséhez. Szintén 
jelölje meg a gép axiális helyét.
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3.4.3.2 Tuskók vagy alaplemezek előkészítése

Amennyiben a hézagolók és alaptuskók a szállítás részei, akkor külön kerülnek 
leszállításra. Ezek szerelése a helyszínen történik.

MEGJEGYZÉS:Ahhoz, hogy az alaptuskók megfelelően a betonhoz rögzítődjenek 
festetleneknek és szennyeződés/por- mentesnek kell lenniük.

Ábra 3-1 Tipikus alaptuskó rögzítés

Annak érdekében, hogy a tuskókat vagy az alaplemezt szerelni tudja a gépet az alap 
fölé kell függeszteni egy daruval. A következők szerint járjon el, lásd Ábra 3-1 Tipikus 
alaptuskó rögzítés:

• Tisztítsa meg a korrozió ellenes bevonattal rendelkező részeket lakkbenzinnel

• Csavarozza a bezsírozott szintezőcsavarokat az alaptuskókba (5) vagy 
alaplemezekbe

• Tekerjen egy réteg szalagot a rögzítőcsavar (2) felső része köré az Ábra 3-1 
Tipikus alaptuskó rögzítés-nek megfelelően. A szalag megakadályozza, hogy a 
csavar felső része belesüllyedjen a betonba és lehetővé teszi az újrahúzást 
miután a beton megkötött
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• Helyezze a rögzítő csavart (2) az alaplemezbe (1), hogy azok teteje 1...2 mm-el 
(40...80 mil) az anya (4) felső felülete fölött van

• Rögzítse a peremet (3) és az alsó anyát (4) a rögzítőcsavarhoz (2). Hidalja a 
rögzítő peremet (3) a csavarokhoz hegesztéssel és húzza meg az anyákat. Ha a 
hidalás nem lehetséges, két anya közé rögzítse a peremet

• Miután az alaplemez szerelése megtörtént; a gépet meg kell emelni és a padló 
fölött függeszteni kell. A gép talpa és az alaplemezek, valamint a rögzítőcsavarok 
megtisztítandók lakkbenzinnel

• Szerelje az összeszerelt alaptuskókat vagy alaplemezeket a gép talpa alá a 
szerelő csavarral (6) és alátéttel (3). Központosítsa a szerelő csavart (6) a gépben 
található lyukban borítással pl. papír, karton vagy szalag, a csavar felső részén

• Helyezze a 2 mm-es (0.8 inch) alátétlemezt (7) a talp és a lemez (1) közé. 
Rögzítse a lemezt szorosan a talp ellenében a szerelő csavarral (6)

• Helyezze a szintező lemezt (8) a szintező csavar (5) alá

• Ellenőrizze, hogy a lemez (1) és a rögzítőcsavar között lévő hely (2) szoros. Ha a 
beton behatol ebben a résben az anyákhoz, az újrahúzás nem lehetséges.

MEGJEGYZÉS:A szalag és az acél lemez nem tartozik a tuskók szállítási 
terjedelmébe.

3.4.4 Összeszerelés
Óvatosan emelje és helyezze az alapra a gépet. Egy durva horizontális beállítás 
elvégezhető a korábban odahelyezett acéldróttal és az axiális hely megjelölésével. A 
vertikális beállítás elvégzéséhez használja a szintező csavarokat. Szükséges 
pontosság 2 mm-en (80 mil) belüli.

3.4.5 Vonalba állítás
Járjon a következők szerint  3.6 Fejezet Beállítás.

3.4.6 Kiöntés
Ez a telepítés nagyon fontos része. Kövesse a vegyület gyártójának utasításait.

Magas minőségű nem zsugorodó anyagot használjon, hogy később ne legyenek 
problémái a kiöntéssel. Repedések a kiöntő keverékben vagy nem megfelelő kötés a 
beton alaphoz nem megengedhető.

3.4.7 Végső összeszerelés és vizsgálat
Miután a beton megkötött, emelje meg a gépet az alapról és húzza újra a rögzítőcsavarokat. 
Rögzítse az anyákat pl. egy pontozóval történő ráütéssel. Emelje vissza a gépet az alapra és 
húzza meg a szerelő csavarokat.

Ellenőrizze a beállítást, hogy biztosítsa a gép a megengedett rezgésértékeken belül 
fog futni. Ha szükséges, végezze a beállítást az alátétlemezekkel, és utánna készítse 
el a csapos rögzítést a gépen található H-oldali lyukaknak megfelelően.
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3.4.7.1 A gép talpának csapokkal történő rögzítése

A gép egy csapoló lyukkal rendelkezik talpanként a H-oldalon. Mélyítse a lyukakat 
keresztül- fúrással az acél alapig. Ezután, kúposítsa a lyukakat egy dörzsszerszám 
segítségével. Megfelelő kúpos tüskék behelyezésével biztosítsa a pontos beállítást, és 
tegye lehetővé a későbbi újra telepítést az esetleges gépleszerelés után.

3.4.7.2 Burkolatok és kiegészítők

Fejezze be a komplett tengelykapcsoló telepítését, a két fél gyártói utasítás szerinti, 
összeillesztésével.

MEGJEGYZÉS:A tengelykapcsolót burkolattal kell ellátni.

A telepítés befejezéseként gondosan ellenőrizze, hogy a szerszámok és idegen 
anyagok nem maradtak a burkolatokon belül. Ezenkívül takarítson össze minden port 
és szemetet. 

Ellenőrizze, hogy az összes tömítés megfelelően illeszkedik, amikor a burkolatokat 
szereli.

Raktározza a beállításhoz és szereléshez szükséges kiegészítőket a szállítási rögzítő 
eszközökkel együtt egy későbbi lehetséges felhasználáshoz.

***A következő fejezet a vízszintes beépítésű, acélalapra telepített gépekre vonatkozik

3.5 Telepítés acélalapra

3.5.1 A szállítás terjedelme
Általában nem tartalmazza a telepítést, a hézagolólemezeket vagy szerelőcsavarokat. 
Ezek csak különleges esetekben kerülnek a szállítás terjedelmébe.

Ha új rögzítő lyukak furása szükséges, vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel.

3.5.2 Az alap ellenőrzése
Mielőtt a gépet az alapra helyezi, a következőket kell elvégezni.

• Gondosan tisztítsa meg az alapot

• Az alapnak simának és párhuzamos síkúnak kell lennie 0,1mm-en (4.0 mil) belül 
vagy attól jobbnak

• Az alap mentes kell, hogy legyen a külső rezgésektől.

3.5.3 A gépek felállítása
A gépet óvatosan emelje és helyezze az alapra.

3.5.4 Beállítás
Lásd a  3.6 Fejezet Beállítás-nál leírtakat.
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3.5.5 Végső szerelés és vizsgálat

3.5.5.1 A gép talpának rögzítése

A gép egy csapoló lyukkal rendelkezik talpanként a H-oldalon. Mélyítse a lyukakat 
keresztülfurással az acélalapig. Ezután kúposítsa a lyukakat egy dörzsszerszám 
segítségével. Megfelelő kúpos tüskék behelyezésével biztosítsa a pontos beállítást, és 
tegye lehetővé a későbbi újra telepítést az esetleges gépleszerelés után.

3.5.5.2 Burkolatok és kiegészítők

Fejezze be a komplett tengelykapcsoló szerelését, a két fél gyártói utasítás szerinti 
összeillesztésével.

MEGJEGYZÉS:A tengelykapcsolót burkolattal kell ellátni.

A telepítés befejezéseként gondosan ellenőrizze, hogy szerszámok és idegen anyagok 
nem maradtak a burkolaton belül. Ezenkívül takarítson össze minden port és szemetet. 

Ellenőrizze, hogy az összes tömítés megfelelően illeszkedik, amikor a burkolatokat 
szereli.

Raktározza a beállításhoz és szereléshez szükséges kiegészítőket a szállítási rögzítő 
eszközökkel együtt egy későbbi lehetséges felhasználáshoz.

***A következő fejezet a függőleges beépítésű gépekre vonatkozik

3.5.6 A függőleges beépítésű gépek telepítése acélalapra
A szerelőkarima lehetővé teszi a függőleges gépeknél az egyszerű összekapcsolást, 
valamint a működés közbeni vizsgálatot. A karimát az IEC szabvány szerint kell 
elkészíteni.

A szerelőkarima nem ABB szállítási terjedelem.

Ábra 3-2 Szerelőperem/karima

A gépet helyezze a szerelőkarimára. A csavarokat enyhén húzza meg.
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3.6 Beállítás

3.6.1 Általános
Annak érdekében, hogy hosszú és kielégítő élettartamot biztosítson mindkét, a hajtó és 
a hajtott gép tekintetében, a gépeket megfelelően be kell egymáshoz állítani. Ez azzal 
jár, hogy a két tengely közötti radiális valamint a szögeltérés minimális legyen. A 
beállítás során a lehető legnagyobb gondossággal járjon el, mivel a beállítási hibák 
csapágy és tengelykárosodáshoz vezetnek.

Mielőtt a beállítást megkezdi, szerelje fel a tengelykapcsoló-feleket, lásd  3.3.4 Fejezet A 
tengelykapcsoló-fél szerelése. A tengelykapcsoló-feleket lazán össze kell csavarozni, 
annak érdekében, hogy a beállítás során egymáshoz képest elmozdulhassanak. 

A következő szöveg mindkét, beton- és acélalapra történő telepítésre vonatkozik. Nem 
szükségesek hézagoló lemezek betonalap esetén, amennyiben a beállítás és kiöntés 
megfelelően történt.

3.6.2 Durva szintezés
A beállítás és alátétlemezek behelyezésének megkönnyítése érdekében, emelőcsavarok 
vannak a gép talpában elhelyezve, lásd Ábra 3-3 Vertikális talpbeállítás. A gépet hagyja 
az emelőcsavarokon. A gép mind a négy talpán fel kell feküdnie 0,1mm-en (4.0 mil) 
belüli, vagy jobb párhuzamos síkon. Ha nem ez a helyzet a gép kerete el fog csavarodni 
vagy meghajlik, ami csapágy vagy egyéb károsodáshoz vezethet.

Ellenőrizze. hogy a gép vertikálisan, horizontálisan és axiálisan szintben van. Végezze 
el a megfelelő beállítást a lábak alá helyezett alátétlemezekkel. A vízszintes beállítást 
egy vízmérték segítségével ellenőrizze.

Ábra 3-3 Vertikális talpbeállítás

3.6.3 Durva beállítás
Az axiális és keresztirányú beállítás megkönnyítése érdekében helyezzen konzolokat 
beállítócsavarokkal a sarkokra, lásd Ábra 3-4 A tartólemezek helyzetének beállítása.

A gép talpa

Emelő 
csavar

Rögzítő 
csavar

Lemez

Alap
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Ábra 3-4 A tartólemezek helyzetének beállítása

Az állítókonzolok az alap szélén helyezkednek el és a tágulási csavarok rögzítik őket, 
lásd Ábra 3-5 A konzol szerelése. Az állítócsavarok segítségével mozdítsa a gépet, 
amíg a gép és a meghajtott berendezés tengelye durván egyvonalba nem kerül és a 
tengelykapcsoló-felek közötti távolság megfelelő. Az állító csavarokat csak kissé 
szorítsa meg.

Ábra 3-5 A konzol szerelése

MEGJEGYZÉS:Ábra 3-5 A konzol szerelése mutatja a betonalapra szerelt 
állítókonzolt, hasonlóképp szerelje acélalapra is.

***A következő fejezet siklócsapágyas axiális játékkal rendelkező gépekre vonatkozik

A H-oldali siklócsapágy egy mutatóval van ellátva, mely jelzi a futási középpontot, 
amelyet egy bemarás jelez a tengelyen. Szintén bemarás jelzi a véghelyzeteket. A 
pozíciót a jelölő hegye jelzi, lásd Ábra 3-6 Jelölések a tengelyen és futásközéppont 
jelzés. Vegye figyelembe, hogy a futásközéppont nem feltétlen egyezik a mágneses 
középponttal, mivel a ventilátor eltolhatja a rotort.

 

TARTÓK ÁLLÍTÓCSAVARRAL

 
BRACKET WITH ADJUSTING SCREW 

EXPANSION BOLT 

KONZOL ÁLLÍTÓCSAVARRAL 

D BEL 
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Ábra 3-6 Jelölések a tengelyen és futásközéppont jelzés

3.6.4 A hőtágulás korrigálása

3.6.4.1 Általános

Az üzemi hőmérséklet jelentős hatással van a beállításra, és ezt a munkálatok során 
figyelembe kell venni. A gép hőmérséklete alacsonyabb telepítés során, mint üzem 
közben. Ezért, a tengelyközéppont magasabbra kerül, azaz a talptól távolabb lesz, 
mint álló helyzetben.

Ezért szükséges lehet hőmérséklet kompenzált beállításra a hajtott gép üzemi 
hőmérsékletének, tengelykapcsoló típusának, a gépek egymástól való távolságának, 
stb. függvényében.

3.6.4.2 Termális expanzió felfelé

A tengelyközéppont és a gép talpa közötti távolság a következő képlet segítségével 
számítható ki megközelítőleg:

H =  × T × H ahol

H = termális expanzió [mm] 

 = 10 × 10-6 K-1

T = 40 K

H = tengelymagasság [mm]

MEGJEGYZÉS:Vegye figyelembe a hajtott gép hőtágulását a villamos tekintetében, 
hogy meg tudja határozni a teljes termikus expanziót.

MUTATÓ KÜLSŐ TÖMÍTÉS

FUTÁSI KÖZÉPPONT

ROTOR VÉGHELYZETEK
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3.6.4.3 Axiális hőtágulás

Figyelembe kell venni ha a HE-odali csapágy axiális elmozdulás ellen rögzített. Lásd a 
körvonalrajzot annak érdekében, hogy meghatározhassa melyik csapágy rögzített.

A rotor várható hőtágulása arányos az állórész hosszával, és a következő képlet 
segítségével számítható ki megközelítőleg:

L =  × T × L ahol

L = termális expanzió [mm] 

 = 10 × 10-6 K-1

T = 50 K (AMA, AMB, AMK, AMI esetén), 80 K (AMH, HXR, M3BM, M3GM esetén)

L = állórész hossza [mm]

MEGJEGYZÉS:Biztosítson szabad axiális elmozdulást a tengelykapcsoló felek között 
(a merev tengelykapcsoló kivételével) annak érdekében, hogy az 
axiális hőtágulás ne károsítsa a csapágyakat.

3.6.5 Végső beállítás

3.6.5.1 Általános

A következőkben, a végső beállítás indikátor órák segítségével történik, jóllehet 
vannak egyéb és pontosabb mérőeszközök is. Mi mégis ezt mutatjuk be, hogy a 
beállítás elméletét elmagyarázzuk.

MEGJEGYZÉS:A méréseket csak megfelelő alátétlemezelés és a rögzítőcsavarok 
lehúzása után végezze.

MEGJEGYZÉS:A végső beállítási méréseket mindig jegyezze fel jövőbeli referencia 
miatt.

3.6.5.2 A tengelykapcsoló felek ütése

A beállítási folyamatot ezzel a méréssel kezdje. Ezen mérés megmutatja, ha a 
tengelynél és/vagy tengelykapcsoló feleknél bármilyen pontatlanság van.

A tengelykapcsoló fél ütését a gép csapágyházra vonatkoztatva kell mérni. Helyezze 
az órákat az Ábra 3-7 A tengelykapcsoló fél ütésének mérése szerint. Hasonlóképp 
ellenőrizze a hajtott gép tengelykapcsoló felének ütését annak csapágyházára 
vonatkoztatva.

Egy egyszerű emelőrúdra lesz szükség a siklócsapágyas gép rotorjának 
megforgatásához.

***A következő megjegyzés a siklócsapágyakra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A siklócsapágyakat olajjal fel kell tölteni mielőtt forgatja őket.

Az engedélyezett ütés mértéke kisebb, mint 0,02 mm (0.8 mil).
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Ábra 3-7 A tengelykapcsoló fél ütésének mérése

3.6.5.3 Egytengelyűség, anguláris és axiális beállítás

Miután a gép durva beállítása a  3.6.2 Fejezet Durva szintezés és  3.6.3 Fejezet Durva 
beállítás szerint megtörtént, a végső beállítás megkezdődhet. Ezt a lépést nagy 
elővigyázatossággal kell végezni. Ennek hiányában komoly rezgések keletkezhetnek 
és mindkét gép károsodása következhet be.

A beállítást a tengelykapcsoló gyártójának utasításai szerint kell elvégezni. A gép 
egytengelyűsége, anguláris és axiális beállítása szükséges. Némely standard kiadvány 
javaslatokkal szolgál a tengelykapcsoló beállításához, pl. BS 3170:1972 "Erőátviteli 
rugalmas tengelykapcsolatok".

Az általánosságban elfogadottaknak megfelelően az egytengelyűségi és szögeltérés 
nem lehet nagyobb, mint 0,05-0,10 mm és az axiális eltérés nem lehet nagyobb, mint 
0,10 mm, lásd Ábra 3-8 A beállítási hibák meghatározása. A kialakuló ütés mértéke 
0,10-0,20 mm egytengelyűség és anguláris hiba következtében.

Ábra 3-8 A beállítási hibák meghatározása
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 Telepítés és beállítás - 313BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
3.6.5.4 Beállítás

A gép beállítása a következő irányelvek szerint történjen.

1. A gép az emelőcsavarjain álljon

2. Forgassa a rotort és ellenőrizze az axiális hosszjátékot, lásd  3.6.3 Fejezet Durva 
beállítás

***A következő megjegyzés a siklócsapágyakra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A siklócsapágyakat olajjal fel kell tölteni mielőtt forgatja őket.

3. Szerelje fel a beállításhoz szükséges eszközöket. Ha órákat használ, praktikus 
úgy állítani őket, hogy mindkét irányba rendelkezésre álljon a fél skála. Ellenőrizze 
az órák rögzítésének merevségét, hogy elkerülje az esetleges “lógást”, lásd Ábra 
3-9 Beállítás ellenőrzése órákkal

Ábra 3-9 Beállítás ellenőrzése órákkal

4. Mérje meg és jegyezze fel az eltérési értékeket az egytengelyűség, anguláris és 
axiális vonatkozásban négy különböző pozicióban: fent, lent, jobbra és balra, aza 
minden 90°-ban, miközben mindkét tengelyt egyidejűleg forgatja. Az értékek 
feljegyzésre kerülnek

5. A gép vertikális állításához használja az állítócsavarokat vagy hidraulikus 
emelőket. A vertikális síkon történő beállítás megkönnyítése érdekében, 
emelőcsavarok vannak a vízszintes gépek talpába szerelve, lásd Ábra 3-3 
Vertikális talpbeállítás. A beállítás pontosságát néha befolyásolja a hőtágulás, 
lásd  3.6.4 Fejezet A hőtágulás korrigálása

6. Mérje meg a talp alja és az alaplemez közötti távolságot és készítsen megfelelő 
vastagságú tömör blokkot vagy éket vagy biztosítson megfelelő mennyiségű 
alátétlemezt

7. Helyezze a tömör blokkokat vagy alátétlemezeket a gép talpa alá. Lazítson az 
emelőcsavarokon és húzza meg a rögzítőcsavarokat

8. Újra ellenőrizze a beállítást. Amennyiben szükséges végezze el a korrekciót

9. Vegyen fel egy jegyzőkönyvet a jövőbeli ellenőrzésekhez
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10. Húzza meg újra az anyákat és elmozdulás ellen rögzítse őket hegesztéssel vagy 
egy pontozóval úgy, hogy megfelelően erősen ráüt

11. Csappal rögzítse a gép talpát a jövőbeni szerelés megkönnyítése érdekében, lásd  
3.4.7.1 Fejezet A gép talpának csapokkal történő rögzítése.

3.6.5.5 Engedélyezett eltérések

Meghatározott toleranciákat lehetelen lefektetni, mivel túl sok minden befolyásolja. Túl 
nagy tolerancia rezgéseket okoz és csapágy vagy egyéb károsodáshoz vezethet. Ezért 
javasolt olyan kis toleranciákkal dolgozni amennyire csak elehetséges. Az elfogadható 
maximális eltéréseket a lenti 3-1. táblázatban találja. A beállítási hibák leírásához lásd 
Ábra 3-8 A beállítási hibák meghatározása.

A tengelykapcsoló gyártója által megadott toleranciák a tengelykapcsolóra vonatkoznak 
nem a hajtó- és hajtott gépre. Ezen értékek csak akkor használhatók ha kisebbek, mint a 
lenti 3-1. táblázatban találhatók.

Táblázat 3-1.  Javasolt engedélyezett eltérések

3.7 Telepítés utáni gondoskodás
Ha a gép hosszú ideig nem kerül üzembe telepítés után, ugyanazok az intézkedések 
szükségesek mint a  2.6.1 Fejezet Rövid idejű raktározás (kevesebb, mint 2 hónap) 
leírtakban szerepel. Ne felejtse el megforgatni a tengelyt legalább 10-szer 3 havonta és, 
hogy az önkenő csapágyakat töltse fel olajjal. Amennyiben felléphetnek külső rezgések, a 
tengelykapcsolót meg kell nyitni és megfelelő gumibakokat kell a gép talpa alá helyezni.

Tengelykapcsoló információ Engedélyezett beállítási hiba

Tengelykapcsoló
átmérője

Tengelykapcsoló 
típusa

Egytengelyűség

 r

Anguláris

 b

Axiális

 a

100 – 250 mm

(4 – 10”)

Merev karima 0,02 mm 

(0.8 mil)

0,01 mm 

(0.4 mil)

0,02 mm 

(0.8 mil)

Hajtómű 0,05 mm

(2 mil)

0,03 mm 

(1 mil)

0,05 mm 

(2 mil)

Rugalmas 0,10 mm 

(4 mil)

0,05 mm 

(2 mil)

0,10 mm

(4 mil)

250 – 500 mm

(10 – 20”)

Merev karima 0,02 mm 

(0.8 mil)

0,02 mm 

(0.8 mil)

0,02 mm 

(0.8 mil)

Hajtómű 0,05 mm 

(2 mil)

0,05 mm 

(2 mil)

0,05 mm

(2 mil)

Rugalmas 0,10 mm 

(4 mil)

0,10 mm 

(4 mil)

0,10 mm

(4 mil)
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***A következő megjegyzés a hengergorgős csapágyakra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A külső rezgések károsítják a gördülőelemek felületét, ezáltal 
megrövidítve a csapágy élettartamát.

***A következő megjegyzés a siklócsapágyakra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A külső rezgések károsítják a csúszófelületeket, ezáltal megrövidítve a 
csapágy élettartamát.
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4. Fejezet - Gépészeti és villamos kapcsolatok

4.1 Általános
A gépészeti és villamos kapcsolatok kiépítése a telepítés és beállítás után történik. 
Gépészeti kapcsolatok lehetnek a légcsatornák, vízcsövek és/vagy olajrendszerek, 
ahol vannak. 

A villamos kapcsolatok magukban foglalják az erősáramú- és segéd kábeleket, földelő 
kábeleket és a lehetséges kényszerhűtés motorokat.

A megfelelő lépések meghatározásához tekintse meg a körvonalrajzot, a bekötési 
digramot és a géphez tartozó adatlapot.

MEGJEGYZÉS:Soha ne fúrjon plusz lyukat vagy menetet a motoron, mivel ezzel 
károsíthatja a gépet.

4.2 Gépészeti kapcsolatok

***A következő fejezet légcsatornás gépekre vonatkozik

4.2.1 Hűtőlevegő bekötés
Azok a gépek, amelyeket hűtőlevegő be- és/vagy kiáramlásra légcsatornára alakítottak 
ki, csatlakozó felületekkel rendelkeznek a körvonalrajznak megfelelően.

Tisztítsa ki alaposan a légcsatornákat, mielőtt a géphez csatlakoztatja őket, és 
ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a hűtőlevegő utjában. A csatlakozásokat megfelelő 
tömítésekkel lássa el. Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a légcsatorna.

***A következő fejezet levegő-víz hőcserélős és vízköpenyes hűtésű gépekre vonatkozik

4.2.2 Hűtővíz csatlakoztatás

***A következő fejezet levegő-víz hőcserélős gépekre vonatkozik

4.2.2.1 Levegő-víz hőcserélő

Az ilyen hűtési rendszerrel kialakított gépek csatlakozói DIN 633 vagy ANSI B 16.5 
alapján kerülnek kialakításra. Csatlakoztassa a felületeket és kötéseknél használon 
megfelelő tömítést. A gép indítása előtt a vizet nyissa meg. 

***A következő fejezet vízköpenyes hűtésű gépekre vonatkozik

4.2.2.2 Vízhűtésű házak

Acélházas vízhűtésű kialakítás csak zárt édesvizzel feltöltött hűtőrendszerrel 
használható. A csatlakozó felületek kialakítása az ügyfél igényei szerint kerül 
kialakításra, és a körvonalrajzon is ennek megfelelően kerül bemutatásra. 
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A hűtővíz a gépházába integrált csöveken cirkulál. A ház és a csövek anyaga standard 
szénacél EN 10025: S235 JRG2 alapján, megegyezik DIN 17100 - RSt 37-2-vel. Ez az 
anyag korrodál, sós vagy szennyezett vízzel érintkezik. A korrózió termékei és lerakodásai 
elzárhatják a víz utját. Ezért nagyon lényeges tiszta és gátlóval rendelkező vizet használjon 
a hűtőrendszerben.

A hűtővíz standard értékei:

• pH 7,0 - 9,0

• Alkalinitás (CaCO3) > 1 mmol/kg

• Klorid (Cl) < 20 mg/kg

• Szulfát < 100 mg/kg

• KMnO4-koncentráció < 20 mg/kg

• Al-koncentráció < 0,3 mg/kg

• Mn-koncentráció < 0,05 mg/kg

Legtöbb esetban normál csapvíz/ivóvíz, kielégíti ezeket az előírásokat.

A hűtővízhez gátlót, amely megakadályozza a korróziót és zavarosodást, és szükség 
esetén fagyállót kell adni. A hűtővíz útjába kerülő összes anyagot (csövek, hőcserélő, 
stb.) vegye figyelembe a kiválasztás során.

Javasolt gátló:

Gyártó ASHLAND

Termék RD-25

amely megfelel az acélhoz, rézhez, alumíniumhoz és sok egyéb anyaghoz.

Csak megfelelő magas minőségű csatlakozó elemeket és tömítéseket használjon. 
Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

***A következő fejezet siklócsapágyas gépekre vonatkozik 

4.2.3 Siklócsapágy olajrendszer
Az olajfürdős kenőrendszerrel rendelkező gépek olajozócső-karimákkal, és esetleg 
nyomásmérőkkel és áramlásjelzőkkel is rendelkeznek. Szerelje be az összes 
szükséges olajozócsövet, és csatlakoztassa az olajkeringető egységeket.

Az olajellátó rendszert a gép közelébe telepítse, egyenlő távolságra az egyes 
csapágyaktól. Mielőtt csatlakoztatná a csöveket a csapágyakhoz, tesztelje az olajellátó 
rendszert öblítőolaj átáramoltatásával. Ezután távolítsa el és tisztítsa meg az 
olajszűrőt.

Az olajtartály felépítésének biztosítania kell, hogy a tartályból ne juthasson nyomás az 
olaj-visszavezető csövön keresztül a csapágyhoz.

Szerelje fel és csatlakoztassa az olajbevezető csöveket a csapágyakhoz. Szerelje fel az 
olajkilépő csöveket a csapágyakból lefelé, legalább 15°-os szögben, ami 250–300 mm/m-es 
esésnek felel meg. Ha a csövek lejtése túl kicsi, az olajszint a csapágyban növekedni fog; az 
olaj túl lassan folyik a csapágyból az olajtartályba, ami olajszivárgáshoz vagy olajáramlási 
problémákhoz vezethet.
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MEGJEGYZÉS:Ne fúrja meg a gép burkolatát, mivel ezzel súlyosan károsíthatja a 
gépet.

Megfelelő olajjal (amelynek viszkozitása is megfelelő) töltse fel a rendszert. Ezeket az 
adatokat a körvonalrajzon találja. Amennyiben az olaj tisztasága kérdéses, szűrje át az 
olajat 0.01 mm-es (0.4 mil) szűrőn, hogy eltávolítsa a szilárd szennyeződéseket.

Indítsa el az olajtáplálást, és ellenőrizze a lehetséges szivárgásokat, mielőtt indítja a 
gépet. A normál olajszint esetén a betekintő üveg félig takart. 

MEGJEGYZÉS:A csapágyak kenőanyag nélkül kerülnek leszállításra.

MEGJEGYZÉS:A gép kenőanyag nélküli járatása azonnali csapágykárosodáshoz 
vezet.

***A következő fejezet Ex p védettségű gépekre vonatkozik

4.2.4 Az öblítőlevegőcső csatlakoztatása
Az EEx p vagy Ex p gép túlnyomásos védelemmel rendelkezik. A felszereléshez 
tartozik egy vezérlés, amely magában foglalja a légszabályzót és egy túlnyomás 
szelepet. A rendszer szennyeződésmentes túlnyomásos levegőt használ védőgázként. 
Indítás előtt a gép átöblítésre kerül, hogy az esetlegesen jelen lévő veszélyes gázok 
távozzanak. Működés közben a gép túlnyomás alatt van tartva, hogy a veszélyes 
gázok ne léphessenek be.

Az öblítő levegő betáplálása egy peremen keresztül csatlakozik a szabályozó 
egységhez. A levegő nyomásnak 4 és 8 bar között kell lennie. Az átfolyás mértéke 
öblítéskor, ill. üzem közben az Ex - tanúsítványon van meghatározva. A 
vezérlőrendszer részletes leírásához lásd a beszállító útmutatóját.

4.2.5 A rezgésérzékelők elhelyezése
Amennyiben a rezgésérzékelők kiállnak a gép házából, akkor külön kerülnek 
leszállításra, hogy a szállítás közbeni károsodást megakadályozzuk.

Ha csapágyrezgés-távadók használatbavételéhez hajtsa végre az alábbi eljárást:

1. Válassza le a leszerelt rezgéstávadókat a kábelekről.

2. Távolítsa el a pajzsdugókat gép csapágypajzsainak menetes szerelőnyílásaiból.

3. A szerelési felületeket megfelelő korróziógátló szerrel védje a rozsda ellen.

4. Szerelje a rezgéstávadókat a menetes szerelőnyílásokba. A meghúzási nyomaték 
a távadó típusútól függ:

• PYM TRV18: 10 Nm

• PYM 330400_: 3,3 Nm

• PYM 330500_: 4,5 Nm

5. Végül csatlakoztassa a kábeleket a rezgéstávadóhoz.
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***A következő védelemmel foglalkozó fejezet után: Ex e és Ex n

4.2.6 Levegőtisztítási rendelkezések
A motor az Ex-kategóriától függően levegőcsatlakozókkal rendelkezhet. A 
rendelkezések használata esetén a csatlakozások az alábbi ábrának feleljenek meg.

További információ az Indítás előtti ventiláció pontban található, a kézikönyv elején.

Csatlakozók AMA/AMI gépek esetén

Ábra 4-1 Csatlakozók AMA/AMI gépek esetén 

• Levegőbevezetés: csak a ház egyik oldalához csatlakoztassa, mindhárom 
csatlakozó felhasználásával.

• Levegőkivezetés: csatlakoztassa a hűtőhöz az egyik oldalon.
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Csatlakozók HXR gépek esetén

A levegőbevezetést és -kivezetést ellentétes oldalra, a motor szemközti végeihez kell 
csatlakoztatni.

Ábra 4-2 HXR gépek levegőbe- és -kivezető csatlakozói

***A következő csapágytípussal foglalkozó fejezet után: Súrlódásmentes csapágy 
olajködkenéssel

4.2.7 Görgőscsapágy olajködellátása
Az olajködkezéses gépek csőcsatlakozókkal rendelkeznek. Csatlakoztassa az 
olajkeringető egységeket.

Az olajellátó rendszert a gép közelébe telepítse. Mielőtt csatlakoztatná a csöveket a 
csapágyakhoz, tesztelje az olajellátó rendszert öblítőolaj átáramoltatásával. Ezután 
távolítsa el és tisztítsa meg az olajszűrőt.

Szerelje fel és csatlakoztassa az olajbe- és -kivezető csöveket a csapágyakhoz.

MEGJEGYZÉS:A csövek vagy egyéb berendezés felszerelésekor ne fúrjon lyukat a 
házba, mert így komoly kárt okozhat a gépben.

Töltse fel az olajellátó rendszert a kellő viszkozitású, megfelelő olajjal. A megfelelő 
olajtípus és viszkozitás a méretezett rajzon szerepel. Ha bizonytalan az olaj tisztaságát 
illetően, 0,01 mm-es szűrővel szűrje ki a törmeléket az olajból.

Kapcsolja be az olajellátó egységet, és a gép beindítása előtt ellenőrizze, nincs-e 
valahol szivárgás az olajkörben.
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MEGJEGYZÉS:A csapágyakat kenőanyag nélkül szállítjuk.

MEGJEGYZÉS:Ne üzemeltesse a gépet kenőanyag nélkül, mert sérülhetnek a 
csapágyak.

4.3 Villamos bekötés

4.3.1 Általános információ
A kézikönyv elején található Biztonsági előírások mindig betartandók.

A villamos telepítés gondosan megtervezendő bármilyen kivitelezés előtt. A géppel 
szállított bekötési diagrammok tanulmányozabdók a telepítés előtt. Fontos arról 
meggyőződni, hogy az adattáblán szereplő feszültség és frekevencia adatok 
megeggyeznek a tényleges értékekkel.

A hálózati értékek csak a szabvány szerint térhetnek el. Vegye figyelembe az adattábla 
jelöléseit és a kapocsházban található bekötési ábrát. Kiegészítő információk 
érdekében lásd a gép teljesítmény adatlapját.

MEGJEGYZÉS:A telepítés előtt fontos ellenőrizni, hogy a bejövő kábelek le vannak 
választva a táphálózatról és le vannak földelve.

MEGJEGYZÉS:Ellenőrizze az összes adatot - az adattáblán - különösen a feszültség 
és a bekötés vonatkozásában.

***A következő fejezet az állandómágneses rotorra vonatkozik

Ezen gépek csak változtaható fordulatszámú hajtásokkal használhatók, pl. a tápellátásuk 
frekvenciaváltóról történik. A frekvenciaváltónak olyannak kell lennie, hogy alkalmas 
legyen az állandómágneses szinkronmotor hajtására. Amennyiben nem biztos abban, 
hogy a készülékek kompatibilisek egymással vegye fel a kapcsolatot az ABB-vel.

4.3.2 Biztonság
A villamos munkákat csak szakképzett személyek végezhetik. Tartsa be a következő 
biztonsági előírásokat:

• Feszültségmentesítsen minden készüléket, a segédberendezéseket is beleértve

• Biztosítsa, hogy a visszakapcsolás ne legyen lehetséges

• Ellenőrizze a feszmentes állapotot

• Zárja rövidre és földelje az áramköröket

• A közelben található feszültség alatt lévő részeket takarja vagy zárja le

• Amennyiben az áramváltó szekunder köre meg van hoszabbítva, biztosítsa, hogy 
az nem lesz megnyitva

***A következő pont az állandómágneses rotorra vonatkozik

• Az állandómágneses szinkrongépekben feszültség indukálódik amikor a tengely 
forog. Akadályozza meg a tengely forgását, mielőtt megnyitja a kapocsházat. Ne 
nyissa meg és ne érjen hozzá a kapcsokhoz, míg a gép tengelye forog. Kövesse a 
Biztonsági előírások-at.
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4.3.3 Szigetelési ellenállás mérés
Az első indítás előtt, egy hosszú állás után vagy amikor a karbantartási tevékenység 
megköveteli, a gép szigetelési ellenállását meg kell mérni, lásd itt Fejezet 7.6.4 
Szigetelési ellenállás teszt.

4.3.4 Az erőátviteli kapocsház opciói 
A kapocsház belseje mentes kell, hogy legyen a portól, szennyeződéstől és 
páralecsapódástól. A ház maga, a tömszelencék, és a felhasználatlan 
kábelbemeneteket por- és vízállóan le kell zárni.

A kapocsház, a legalacsonyabb pontján rendelkezik leeresztő dugóval. A dugónak nyitott 
helyzetben kell lennie, azaz a dugó fele kint, fele bent van, szállítás és tárolás során. A 
gép üzemelése során a dugó zárva tartandó, de időről időre kinyitandó. Amennyiben a 
kapocsház leszállítás után forgatásra kerül a dugó funkciója ellenőrzendő és szükség 
esetén újra pozicionálandó a kapocsház legalacsonyabb pontján.

Némely fő kapocsház 90 fokos lépésekben forgatható. Forgatás előtt győződjön meg 
arról, hogy az állórész tekercsek és a kapocsház között lévő kábelek hosszúsága 
elegendő. 

4.3.4.1 Fő kapocsház nélküli szállítás

Amennyiben a gép e nélkül kerül leszállításra, az állórész bekötő kábeleit be kell fedni 
egy leföldelt védő burkolattal üzembehelyezés előtt. A burkolatnak legalább olyan 
védettséget (vagy magasabbat) kell biztosítani, mint a gép maga, mind IP, mind 
veszélyes környezeti védettség (ha van) tekintetében.

A kábelek meghibásodásának megakadályozására , az állórész tekercsek bekötő 
kábeleit minimális hosszúságúra kell csökkenteni, hogy minimálizáljuk szabad 
mozgásukat. A bekötést végző felelőssége, hogy a kábelek megfelelően legyenek 
rögzítve. A kábelek elrendezése során biztosítson elegendő helyet a túlmelegedés 
megakadályozására. A kábelek ne érinkezzenek éles felületekkel. A legkisebb kábel 
hajlítási sugár legalább 6-szorosa a kábel ármérőjének.

4.3.5 Az erőátviteli kábelek szigetelési távolsága
A fő áramellátó kábelek csatlakozását úgy kell megtervezni, hogy ellenálljanak a nehéz 
üzemi körülményeknek, pl. szigetelő elszennyeződés, nedvesség és túlfeszültség. 
Annak érdekében, hogy tartós és problémamentes legyen a használat, ezért fontos, 
hogy a szigetelési távolság és a kúszóáramutak távolsága elegendő legyen. Ezen 
távolságoknak el kell érni, vagy meg kell haladni a következőkben meghatározottat:

• Helyi előírások

• Szabványok

• Besorolási szabályok

• Veszélyes területi besorolások.

A szigetelés és a kúszóáramút távolságokat kell alkalmazni mind a fázisok között, mind 
a fázis és föld között. A levegő szigetelési távolsága a legrövidebb távolság két pont 
között a levegőben különböző elektromos potenciálok (feszültség) esetén. A felület 
kúszóáramút távolság a legrövidebb távolság felületek mentén egymás mellett két pont 
között a különböző elektromos potenciálok (feszültség) esetén.
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4.3.6 Erőátviteli kábelek
A bemeneti kábelek mérete megfelelő kell legyen a maximális terhelőáram és a helyi 
normáknak megfelelően. A kábel termináloknak megfelelő típusúaknak és a megfelelő 
méretűeknek kell lenniük. Az összes eszköz kapcsolatát ellenőrizni kell.

A tápkábeleket a megfeflelő működés érdekében megfelelően kell rögzíteni. 
Részletekhez, lásd Melléklet Tipikus erőátviteli kábelbekötések.

***A következő megjegyzés minden veszélyes környezetben lévő gépre vonatkozik

MEGJEGYZÉS:Az Ex-gépek tömszelencéi vagy kábelhüvelyei Ex tanúsítvánnyal kell 
rendelkezzenek. A tömszelencék vagy kábelhüvelyek nem tartoznak a 
gyártó szállítási terjedelmébe.

MEGJEGYZÉS:Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a kábelek le vannak 
választva a táphálózatról, valamint földelve vannak.

Az állórész terminálok jelölése U, V és W az IEC 60034-8 vagy T1, T2, és T3 NEMA 
MG-1 szerint. A semleges terminál jelölése N (IEC), vagy T0 (NEMA). A kábel 
csúpaszítása és szigetelése a gyártó utasításai alapján történjék. 

A kábeleket rögzítse úgy, hogy azok ne tegyék ki a kapocsház sínezését erőhatásnak.

MEGJEGYZÉS:Ellenőrizze a fázissorrendet a bekötési rajz alapján.

***A következő bekezdés az állandómágneses rotorra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:Az állandó mágneses szinkrongépeket szimmetrikus árnyékolt 
kábelekkel és 360°-os kapcsolatot biztosító tömszelencékkel (EMC 
tömszelence) kell bekötni.

***A következő bekezdés a csúszógyűrűs motorokra vonatkozik

4.3.7 Másodlagos kábelek a csúszógyűrű csatlakoztatásához
A hajtás ellenoldalon található csúszógyűrű burkolat szolgál az ide tartozó kábelek 
kapocsházaként, védettsége a géppel megeggyező. 

A kábeleket lehet csatlakoztatni mindkét oldalról. A csatlakozáshoz egy rotor-terminál 
van kialakítva, amely akár hat kábelt is tud fogadni fázisonként. A terminálok jelölése 
K, L és M összhangban az IEC 60034-8-al.

MEGJEGYZÉS:Tanulmányozza a géppel szállított bekötési ábrát, mielőtt hozzákezd a 
kábelek bekötéséhez.

4.3.8 A Segéd kapocsház
Ezek a gépházához vannak erősítve a kiegészítők és vevői igényeknek megfelelően. 
Elhelyezkedésüket a gép körvonalrajzán találja.

A kisegítő kapocsházak el vannak látva sorkapcsokkal és tömszelencékkel, lásd: Ábra 
4-3 Jellemző kisegítő kapocsház 4-1 ábra: Jellemző terminálon kisegítő doboz. A 
maximális vezetékméret általában 2,5 mm² (0,004 sq in), és a feszültség 750 V-ra van 
korlátozva. A tömszelencék 10 - 16 mm (0,4 "- 0,6") átmérőjű kábelekhez alkalmasak.
 42 - Gépészeti és villamos kapcsolatok 3BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
***A következő megjegyzés minden veszélyes környezetben lévő gépre vonatkozik

MEGJEGYZÉS:Az Ex-gépek tömszelencéi vagy kábelhüvelyei Ex tanúsítvánnyal kell 
rendelkezzenek. A tömszelencék vagy kábelhüvelyek nem tartoznak a 
gyártó szállítási terjedelmébe.

Ábra 4-3 Jellemző kisegítő kapocsház

4.3.8.1 Segédberendezések és eszközök csatlakoztatása

A bekötési diagram alapján kösse be az összes tartozékot. 

MEGJEGYZÉS:Alaposan tanulmányozza át a bekötési diagramot, mielőtt beköti a 
kábeleket. Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a bekötéseket és a 
kiegészítők működését.

MEGJEGYZÉS:Jelölje meg a kapcsokat, amelyek a gép feszültség mentesítése 
esetén is feszültség alatt maradnak, megfelelően.

4.3.8.2 A kényszerhűtőmotor bekötése 

A külső ventilátor motor általában egy háromfázisú aszinkron motor. A bekötése 
általában ventillátor motoron található. A külső ventillátor motor adattábla mutatja a 
feszültséget és frekvenciát amit használni kell. A fő gép peremén egy nyil jelzi a 
ventilátor forgásirányát.

MEGJEGYZÉS:Szemrevételezéssel ellenőrizze a külső ventillátor motor (ventilátor) a 
fő gép indítása előtt. Ha a ventillátor motor a rossz irányba forog, a a 
ventillátor motor fázissorrendjét meg kell cserélni. 

4.3.9 Földelések
A gép vázát, a fő- és kisegítő kapocsházakat és a kapcsolódó berendezéseket 
csatlakoznia kell a védőföldeléshez. A védőföldelésnek meg kell tudni védeni a gépet a 
káros vagy veszélyes elektromos potenciáltól (feszültség).

MEGJEGYZÉS:A földelés el kell végezni a helyi előírások szerint, mielőtt a készülék 
csatlakoztatva van a hálózati feszültségre.
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MEGJEGYZÉS:A garancia nem terjed ki a nem megfelelő földelés vagy a kábelezés 
miatti csapágykárosodásokra.

Jelölje a gép és a kapocsház földelési pontjait a nemzeti előírásoknak megfelelően.

***A következő fejezet a változtatható fordulatszámú hajtásokra vonatkozik

4.3.10 Frekvenciaváltóval táplált gépekre vonatkozó követelmények
Az EMC (89/336 / EGK módosított, a 93/68/EGK) irányelv követelményei szerint, a 
frekvenciaváltóval tálált AC gépet az alábbiak szerint kell kábelezni. Az egyéb 
megfelelő kábelek tekintetében, kérjük, forduljon a helyi ABB képviselőhöz.

4.3.10.1 Főkábel

A sugárzott kibocsátásra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében a gép és a 
frekvenciaátalakító közötti fő tápkábel szimmetrikus, háromeres, árnyékolt kábel kell, 
hogy legyen az ipari környezet általános kibocsátási szabványa, az EN 50081-2 
előírásainak megfelelően. További információt az ABB „A hajtórendszer földelése és 
kábelezése” című kézikönyve (3AFY 61201998 REV C) tartalmaz.

4.3.10.2 A főkábel földelése

Az EMC-irányelvnek való megfelelés előírja a főkábel nagyfrekvenciás földelését. Ezt 
úgy érhető el, ha 360 °-földelést alkalmaz a motorkábel mindkét végén. A földelés a 
gép oldalán lehet például, az EMC ROX SYSTEM árnyékolt kábel rendszere.

MEGJEGYZÉS:A kábelek bevezetésénél alkalmazott 360°-os nagyfrekvenciás 
földeléssel elérrhető, hogy elnyomja az elektromágneses zavarokat. 
Ezen kívül, kábel árnyékolását csatlakoztatni kell a földeléshez (PE) 
annak érdekében, hogy megfeleljen a biztonsági előírások

4.3.10.3 Segédkábelek

A kiegészítő kábeleknek árnyékoltaknak kell lenniük, hogy teljesüljenek az EMC 
követelmények. Különleges tömszelencéket kell használni az árnyékolás 360 °-os 
nagyfrekvenciás földeléséhez a bevezetéseknél.
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5. Fejezet - Üzembehelyezés és indítás

5.1 Általános
Az üzembehelyezési jegyzőkönyv kulcsfontosságú a későbbi szerviz, karbantartás és 
hibakeresés szempontjából.

Az üzembehelyezés nem tekinthető véglegesnek, míg nem áll rendelkezésre egy 
elfogadható jegyzőkönyv.

Az üzembehelyezési jegyzőkönyvnek rendelkezésre kell állnia a garanciális igény 
esetén, hogy annak jogosságát el lehessen bírálni. Kapcsolat információhoz, lásd  
9.1.3 Fejezet A motor- és generátorszerviz elérhetősége.

A javasolt üzembehelyezési jegyzőkönyvet itt találja: Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI 
JEGYZŐKÖNYV.

5.2 A mechanikai telepítés ellenőrzése
Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a gép beállítását:

• Ellenőrizze a beállítási jegyzőkönyvet és győződjön meg, hogy a beállítás az ABB 
előírásainak megfelel, lásd  3.6 Fejezet Beállítás

• A beállítási folyamat leírását a jegyzőkönyv mindig tartalmazza

Ellenőrizze, hogy a gép alaphoz való rögzítése megfelelő:

• Vizsgálja meg az alapot repedések szempontjából, valamint az alap általános 
állapotát

• Ellenőrizze a rögzítőcsavarok meghúzását.

Kiegészítő ellenőrzések, ha szükségesek:

• Ellenőrizze, hogy a kenőrendszer üzembehelyezése megtörtént és üzemel mielőtt 
a rotor forogni kezd

• Ha lehetséges, forgassa a rotort kézzel, így ellenőrizve annak szabad futását és, 
hogy nem ad-e furcsa hangokat

• Ellenőrizze a kapocsházak és a hűtőrendszer szerelését

• Ellenőrizze az olaj- és vízcsövek bekötéseit valamint, hogy üzemközben nem 
eresztenek-e

• Ellenőrizze az olaj és hűtővíz áramlását és nyomását.

5.3 Szigetelési ellenállás mérés
A gép első indítása előtt, hosszú leállás után, vagy ha ez a karbantartási munka része, 
a gép szigetelési ellenállását meg kell mérni, lásd  7.6.4 Fejezet Szigetelési ellenállás 
teszt.
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5.4 A villamos szigetelés ellenőrzése
A tápkábelek be lehetnek kötve a kapocsházba a mérés alatt, lásd  7.6.4 Fejezet 
Szigetelési ellenállás teszt.

Ellenőrizze a tápkábelek bekötését:

• Ellenőrizze, hogy a kábelsaruk csavarjai megfelelő nyomatékkal lettek meghúzva

• Ellenőrizze, hogy a tápkábelek vezetése megfelelő

• Ellenőrizze, hogy a kábelek tehermentesítése megfelelően történt

• Ellenőrizze a segédberendezések bekötését.

MEGJEGYZÉS:Ha a gép erőátviteli kapocsház nélkül kerül leszállításra, lásd  4.3.4.1 
Fejezet Fő kapocsház nélküli szállítás.

***A következő megjegyzés minden veszélyes környezetbe telepített gépre vonatkozik

MEGJEGYZÉS:Ha a páralecsapódást megakadályozó, szabályzás nélküli, fűtés motor 
leállás után azonnal bekapcsol, megfelelő intézkedés szükséges a 
motor hőmérésklet szabályozása érdekében. Ezen fűtőelemek csak 
szabályozott környezetben működhetnek.

5.5 Szabályozó és védelmi berendezések

5.5.1 Általános
A gép el van látva hőmérséklet érzékelőkkel, amelyeket a hőmérséklet megfigyelő és 
védelmi rendszerbe kell bekötni. Ezek elhelyezkedése, típusa, valamint beállításaik, 
megtalálhatók a körvonalrajzon és a gép bekötési ábráján.

A riasztási értékek az ellenállásos hőmérsékletérzékelők (RTD, Pt-100) esetén, 
amennyire lehet alacsonyra állítandók. A szint tesztekkel, vagy a működési hőmérséklet 
megfigyelésével meghatározható. A riasztás 10K-el (20°F) magasabbra állítható, mint a 
normál üzemi hőmérséklet maximális terhelés és -üzemi hőmérséklet esetén. 

Amennyiben kétfunkciós hőmérséklet megfigyelő rendszert használ, az alacsonyabb 
szint a riasztás a magasabb a kioldás.

MEGJEGYZÉS:Védelmi kioldás esetén, az ok megállapítandó és elhárítandó mielőtt a 
gépet újra indítja. Riasztás esetén, keresse meg az okot és javítsa ki a 
problémát. használja a hibaelhárítási útmutatót, lásd  8.1 Fejezet 
Hibaelhárítás.

***A következő megjegyzés állandó mágneses rotorra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:Az állandó mágneses szinkron gépek Pt100 hőelemekkel 
rendelkeznek. Ezek használata kötelező, a gép túlterhelésének 
megakadályozása érdekében. 
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5.5.2 Az állórész tekercselés hőmérséklete

5.5.2.1 Általános

A tekercsek F osztályú melegedésre készülnek, amelynek hőmérséklethatára 155°C 
(300°F). A magas hőmérséklet öregíti a szigetelést és lerövidíti a tekercselés élettartamát. 
Ezért gondosan kell eljárni, amikor a hőmérséklet riasztás, ill. kioldás értékei meghatározásra 
kerülnek.

5.5.2.2 Ellenállás hőmérséklet érzékelők

Javasolt maximum hőmérséklet értékek:

Az értékek megállapításához, lásd a géppel leszállított bekötési diagramot. Javasolt a  
5.5.1 Fejezet Általános leírtak betartása, amikor beállítja a riasztást.

5.5.2.3 Termisztorok

Ha a gép termisztorokkal (PTC) rendelkezik, ezek működési értéke a bekötési 
diagramon található. A működési funkciójuk lehet riasztás vagy kioldás. Ha a gép 6 
termisztorral rendelkezik, mind riasztás, mind kioldás elérhető.

5.5.3 Csapágyhőmérésklet kontrol

5.5.3.1 Általános

A csapágyak elláthatók hőmérséklet figyeléssel. A kenéshez használt zsír vagy olaj 
viszkozitása csökken, ha a hőmérséklet emelkedik. Amikor a viszkozitás egy bizonyos 
határ alá esik, a kenőolaj film megszünik és a csapágy tönkremegy, elképzelhetó 
tengelykárosodás is.

Amennyiben a csapágyak rendelkeznek hőmérsékletérzékelőkkel, ezek folyamatos 
megfigyelése javasolt. Ha a csapágy hőmérséklete váratlanul elkezd emelkedni, a 
gépet azonnal le kell állítani, mivel ez csapágykárosodást jelezhet.

5.5.3.2 Ellenállás hőmérséklet érzékelők

Javasolt maximum hőmérséklet értékek:

Az értékek megállapításához, lásd a géppel leszállított bekötési diagramot. Javasolt a  
5.5.1 Fejezet Általános leírtak betartása, amikor beállítja a riasztást.

5.5.3.3 Termisztorok 

Ha a gördölőcsapágyak rendelkeznek termisztorokkal (PTC), ezek működési értéke a 
bekötési diagramon található. A működési funkciójuk lehet riasztás vagy kioldás. Ha a 
gördölőcsapágyak 2 termisztorral rendelkeznek, mind riasztás, mind kioldás elérhető.
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5.5.4 Védelmi eszközök
A gépet meg kell védeni különféle zavaroktól, hibáktól és túlterhelésektől, amelyek 
károsíthatják. A védelem meg kell feleljen a helyi előírásoknak.

A relé beállításokhoz szükséges paraméter értékek a géppel leszállított “Performance 
data of machine” dokumentációban találhatók.

MEGJEGYZÉS:A gép gyártója nem felel a telepítés helyén található védelmi eszközök 
beállításáért.

5.6 Az első tesztindítás

5.6.1 Általános
Az első tesztindítás egy standard eljárás, miután a telepítés és beállítás megtörtént, a 
mechanikai és villamos csatlakozások készen állnak, az üzembehelyezés sikeres és a 
védelmi eszközök aktívak.

MEGJEGYZÉS:Amennyiben lehetséges az első indítás szétkuplungolt állapotban 
történjék. Mindenesetre a terhelés a lehető legkisebb legyen.

5.6.2 Az első tesztindítás előtti előkészületek
Egy szemrevételezéssel győződjön meg, hogy a gép és egyéb berendezések rendben 
vannak és készek az indulásra. Ellenőrizze, hogy minden szükséges folyamat, ellenőrzés 
és beállítás megtörtént.

A tesztindítás előtt a következő ellenőrzések és intézkedések szükségesek:

• Ha a kuplung-fél nincs felszerelve, a retesz vagy rögzítésre került, vagy el lett 
távolítva

***A következő pont a siklócsapágyakra vonatkozik

• Az olajtartályok és a lehetséges olajrendszerek a javasolt olajjal a megfelelő 
szintig fel vannak töltve. Az olajrendszer be van kapcsolva

***A következő csapágytípussal foglalkozó listajel után: görgőscsapágyak

• Forgassa meg a forgórészt kézzel, és figyelje, nem hallhatók-e a csapágyakból 
rendellenes zajok. Siklócsapággyal rendelkező forgórész megforgatásához 
egyszerű működtetőkar szükséges.

***A következő csapágytípussal foglalkozó listajel után: Görgőscsapágy olajködkenéssel

• Az olajellátó rendszerek fel vannak töltve javasolt olajjal a megfelelő szintig. Az 
olajellátó rendszer be van kapcsolva.

***A következő pont a levegő-víz hőcserélős gépekre vonatkozik

• Vízhűtésű gépek esetén a hűtővízrendszer be van kapcsolva. A csatlakozók és a 
egység ellenőrzésre került vízzárás tekintetében

• Ellenőrizze a kábelezés, sinezés csatlkozásait a bekötési diagram szerint

• Ellenőrizze a földeléseket és az ahhoz tartozó eszközöket
 48 - Üzembehelyezés és indítás 3BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
• Ellenőrizze az indító, kontrol, védelmi és riasztási reléket minden készülék 
tekintetében

• Ellenőrizze a szigetelési ellenállás méréseit és a mért eredmények megfelelőségét

• A burkolatok és a tengelytömítések helyükön vannak

• A gép és környezete megtisztításra került

***A következő pont az Ex p védelmi rendszerekre vonatkozik

• Az Ex gép burkolata átöblítésre került és túlnyomás alatt van. Lásd az öblítő és 
túlnyomásos rendszer utasításait.

5.6.3 Indítás
Az első indítás kb. 1 másodpercig tartson, mialatt a helyes forgásirány megállapítható. 
A lehetséges kényszerhűtés forgásiránya szintén ellenőrzendő. Azt is ellenőrizze, hogy 
a forgórészek nem érintkeznek az állórészekkel.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép nem rendelkezik axiális önbeálló csapággyal, és nincs 
összecsatlakoztatva, a tengely axiálisan elmozdul mielőtt stabilizálódik.

5.6.3.1 Forgásirány

Az első indítás célja a forgásirány ellenőrzése. A gép forgásiránya meg kell egyezzen a 
ventilátor burkolat fölött található nyíl forgásirányával. A kényszerhűtés forgásiránya is 
jelezve van. Ellenőrizze, hogy a gép csak a meghatározott irányba foroghat. A 
forgásirány jelezve van, lásd Melléklet Tipikus adattábla elhelyezések.

Amennyiben a gép kettős forgásirányú,ezt egy dupla nyil jelzi, mind gép házán, mind 
az adattáblán.

Ha a forgásirány eltér az előre meghatározottól, a külső-, belső hűtőkör ventilátorait 
meg kell változtatni, és ezt az adattáblán is fel kell tüntetni.

A motor forgásirányának megváltoztatásához változtassa meg a fázissorrendet.

***A következő fejezet a csúszógyűrűs motorokra vonatkozik

5.6.3.2 A csúszógyűrűs gépek indítása

A csúszógyűrűs gépek nem működtethetők indító nélkül. Ez általában egy 
változtatható ellenállás, amely minden rotorfázishoz egy csúszógyűrűn keresztül 
csatlakozik. Kiválasztásuk az indítási nyomaték és az áram fügvényében történik. Az 
indítás általában névleges nyomatékkal és árammal történik.

Az indítás során az indítási ellenállás csökken és a billenőnyomaték a nagyobb 
fordulatszám irányába tolódik. A gép fordulatszáma mindig az aktuális billenőnyomaték 
és a szinkronfordu-lat közé esik. Az állóhelyzet és a billenőnyomaték közötti működés, 
valamint az indításkori elakadás nem engedélyezett.

MEGJEGYZÉS:A komplett csúszógyűrűs eszköz ellenőrzése nélkül történő indítás 
komoly károsodáshoz vezethet! Az indító bekötése és funkciói szintén 
ellenőrzendők. 

MEGJEGYZÉS:A kefeemelőnek az indítási helyzetben kell lennie a gép indítása előtt.
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***A következő fejezet az Ex p védettségű motorokra vonatkozik

5.6.3.3 Az Ex p gépek indítása

Az Ex p gép burkolata üzem közben nyomás alá van helyezve, így jön létre a védelem. 
A túlnyomás létrehozása előtt a motor belsejét tiszta levegővel át kell öblíteni. Az öblítő 
és túlnyomást létrehozó szerelvények részletes üzembehelyezési leírását egy külön 
gépkönyvben találja. Az esetleges túlzott szivárgást, a gép burkolatán keresztül, az 
áteresztő csatlakozások megfelelő szigetelésével tömítheti.

Kösse a risztás és állapotjelzők jeleit a fő megszakító vezérlő rendszerébe. Ez 
biztosítja, hogy a gépet ne lehessen indítani, amíg a motor átöblítése és túlnyomás alá 
helyezése nem történt meg.

5.7 Az első indítás
Az első sikeres indítás után a hajtott gép és a motor összekuplungolható, és 
újraindítható.

5.7.1 Felügylet az első indítás során
Az első indításkor ellenőrzendő, hogy a gép futása az elvárásoknak megfelel-e. A 
rezgésszint, a tekercsek- és csapágyak hőmérséklete, és egyéb készülékek folyamatosan 
figyelendők. Ha a gép az elvárások szerint működik, hoszabb ideig foroghat. 

Ellenőrizze a gép működési pontját a motor által felvett áram és az adattáblán található 
névleges áramérték összehasonlításával.

Jegyezze fel a tekercs (és ha vannak), a csapágy hőmérsékleti értékeket. Ezeket 
gyakran ellenőrizze, hogy a megengedett értéken belül vannak-e. Folyamatos 
megfigyelés javasolt.

MEGJEGYZÉS:Ha hőérzékelő (RTD, Pt-100) vagy hasonló nem áll rendelkezésre, a 
csapágy környezetében található felületi hőmérsékletet mérje. A 
csapágy hőmérséklete kb. 10°C-al (20°F) magasabb, mint a felszíni 
hőmérséklet.

Bármilyen az elvárttól eltérő működés, pl. megemelkedett hőmérséklet, zaj vagy 
rezgés, esetén állítsa le a gépet és keresse meg a hiba okát. Ha szükséges vegye fel a 
kapcsolatot a motor gyártójával.

MEGJEGYZÉS:Üzem közben. ill. hibakereséskor ne bénítsa a védelmet.

5.7.2 Az üzem közbeni ellenőrzések
Az első napok alatt a gépet közeli felügyelet alatt kell tartani, hogy az esetleges 
hőmérsékleti, rezgébeli, és szokatlan zaj változásokat azonnal észlelje.

5.7.3 Csapágyak
Az ABB által gyártott forgógépek vagy gördülő-, vagy siklócsapággyal szereltek.
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***A következő fejezet a gördülőcsapágyas gépekre vonatkozik

5.7.3.1 Gördülőcsapágyas gépek

Újonnan telepített vagy több mint 2 hónapja nem használt berendezések esetében 
indítás után azonnal fecskendezzen új gépzsírt a csapágyakra. Így használatlan 
gépzsír kerül a csapágyakra, és érvényes utánzsírzási intervallum kezdődik. Az új 
gépzsírt a berendezés működtetése közben kell befecskendezni egészen addig, amíg 
a régi vagy a felesleges új gépzsír ki nem ürül a csapágyház alján lévő kenőcsatornán 
keresztül; lásd Ábra 5-1 Példa kenőcsatornára vízszintes csapágy-elrendezésű 
berendezés esetén.

Ábra 5-1 Példa kenőcsatornára vízszintes csapágy-elrendezésű berendezés 
esetén

MEGJEGYZÉS:Az indításkor végrehajtott zsírzáshoz több adag gépzsírra (a kenési 
adattáblán feltüntetett mennyiség 3-10-szeresére) lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:Az újrakenési intervallum legfeljebb 12 hónap lehet.

Az eredetileg használt gépzsír típusa a berendezésen látható kenési adattáblán 
olvasható. Az alkalmazható gépzsírtípusok a  7.5.3 Fejezet Gördülőcsapágyak c. 
részben vannak felsorolva.

MEGJEGYZÉS:Ne keverje egymással a gépzsírokat! A csapágy belsejében csak 
egyfajta gépzsír lehet – két vagy több gépzsír keveréke nem.

A csapágyak hőmérséklete a felesleges gépzsír miatt eleinte megnövekszik. Néhány 
órával később a felesleges gépzsír kiürül a kenőszelepen keresztül, a csapágy 
hőmérséklete pedig visszaáll a rendes működési hőmérsékletre.

Ha megoldható, illetve ha a berendezés már több órája üzemel, mérje meg a vibrációt 
vagy az SPM-értékeket az SMP-zsírzófejeknél, és jegyezze fel a kapott eredményt.

H-OLDAL HE-OLDAL
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***A következő fejezet a siklócsapágyas gépekre vonatkozik

5.7.3.2 Siklócsapágyas gépek

Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen forgórész nem surlódik álló részhez. 
Ellenőrizze a betekintő nyíláson, hogy az olajszint megfelelő-e. A megfelelő szint a 
betekintő nyílás közepé van, de ameddig az üvegen megjelenik, a szint elfogadható.

A kezdetek során folyamatosan ellenőrizze a hőmérsékletet és az olajszintet. Ez 
különösen fontos önkenő siklócsapágyak esetén. Ha a csapágy hőmérséklete hirtelen 
megemelkedik a gépet azonnal le kell állítani, és a hiba okát fel kell tárni, mielőtt 
újraindítja a gépet. Ha nem található logikus magyarázat, javasolt a csapágyház 
megnyitása és ellenőrzése. Amennyiben a gép garanciális, a gyártó értesítendő mielőtt 
további lépéseket tesz.

Az önkenő csapágyak esetén, az olajgyűrű forgása ellenőrzendő a csapágy tetején 
található ellenőrző ablakocskán keresztül. Ha a gyűrű nem forog, a gépet azonnal le 
kell állítani, mivel az csapágykárosodáshoz vezet.

Kényszerkenésű gépek esetén az olajnyomás egy szeleppel és nyilással állítható. A 
normál nyomás 125 kPa ± 25 kPa (18 psi ± 4 psi). Ez megfelelő kenést eredményez. 
Magasabb nyomás nem javít, de szivárgásokhoz vezethet. Az áramlási sebesség a 
körvonalrajzon fel van tüntetve.

MEGJEGYZÉS:A kenőrendszer kialakításánál vegye figyelembe, hogy a csapágy 
belsejében lévő nyomás megeggyezzen a külső (atmoszférikus) 
nyomással. A be vagy kilépésnél bejutó levegőnyomás 
olajszivárgáshoz vezet.

5.7.4 Rezgések
Részletes leírásához lásd  7.4.2 Fejezet Rezgés és zaj.

5.7.5 Hőmérsékleti szintek
A csapágyak, állórésztekercsek és hűtőlevegő hőmérséklete üzem közben 
ellenőrzendő.

Ezen hőmérsékletek stabilizálódásához több (4-8) óra üzemre is szükség lehet, teljes 
terhelésen.

Az állórésztekercsek hőmérséklete függ a terheléstől. Ha üzembehelyezéskor, vagy 
röviddel azután nincs lehetőség a teljes kiterhelésre, a tényleges terhelés és 
hozzátartozó hőmérsékletek rögzítendők az üzembehelyezési jegyzőkönyvben.

A riasztási és leoldási szintek javasolt beállításait lásd a fő kapcsolási rajzon.

***A következő fejezet levegő-levegő és levegő-víz höcserélős gépekre vonatkozik

5.7.6 Hőcserélők
Az indítás előtt ellenőrizze, hogy rögzítések megfelelőek-e és nincs-e szivárgás a 
rendszerben. Miután a gép ment néhány órát a hűtőrendszer ellenőrzendő. Győződjön 
meg arról, hogy a hűtőfolyadék és levegő akadálytalanul áramlik.
 52 - Üzembehelyezés és indítás 3BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
***A következő fejezet a csúszógyűrűs motorokra vonatkozik

5.7.7 Csúszógyűrűk
Ellenőrizze, hogy a kefén nem szikráznak-e a csúszógyűrűkön.

5.8 Leállás
A leállás alkalmazásfüggő, de általánosságban:

• Csökkentse a terhelést ha lehetséges

• Nyissa a fő megszakítót

• Kapcsolja be a rendelkezésre álló páralecsapódást megakadályozó fűtést

***A következő pont levegő-víz hőcserélős és vízköpenyes gépekre vonatkozik

• Folyadékhűtéses gépek esetén kapcsolja ki a vízáramlást, hogy megakadályozza 
a kondenzációt a gép belsejében.
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6. Fejezet - Működés

6.1 Általános
A gép meghibásodásmentes működéséhez, gondoskodást és felügyeletet igényel.

Minden indítás előtt győződjön meg a következőkről:

• A csapágyak zsírzottak vagy olajjal feltöltöttek megfelelő szintig, a gyártó 
utasításainak és a rajzoknak megfelelően

• A hűtőrendszer üzemkész

• A gép burkolata átöblítésre került és túlnyomás alatt van, amennyiben van ilyen

• Nincs karbantartás alatt

• A gép üzeméhez szükséges eszközök és személyzet rendelkezésre állnak.

Az indítási folyamathoz, lásd Fejezet 5.6.3 Indítás.

Abban az esetben ha a normál működéstől eltérést észlel, pl. megemelkedett 
hőmérséklet, zaj vagy rezgés, állítsa le az gépet és keresse meg az okokat. Szükség 
esetén vagye fel a kapcsolatot a gyártóval.

MEGJEGYZÉS:Terhelés alatti üzem esetén a motor felülete felforrósodhat.

***A következő megjegyzés állandó mágneses motorokra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A gép túlterhelése lemágneseződéshez és tekercssérüléshez 
vezethet.

6.2 Normál működési feltételek
Az ABB álltal egyedileg tervett gépek az IEC és NEMA szabványok, az ügyfél álltal 
igényelt feltételek és a belső ABB előírások szerinti üzemi feltételek melletti működésre 
vannak tervezve.

Olyan működési feltételek, mint maximális környezeti hőmérséklet és üzemeltetési 
magasság, a projekt dokumentációban kerülnek meghatározásra. Az alapnak 
mentesnek kell lennie a külső rezdésektől, valamint a környező levegőnek por-, só- és 
korrozívgáz mentesnek kell lennie

MEGJEGYZÉS:A gépkönyv elején található Biztonsági előírások  mindig betartandók.

6.3 Az indítások száma
A hálózati indítású motorok engedélyezett egymást követő indítások száma a terhelési 
karakterisztikáktól függ (nyomaték jellegörbe a fordulatszám ellenében, tehetetlenség, 
valmint a gép típusától és kialakításától. Túl sok és/vagy túl nehéz indítások a gép 
nagyon magas hőmérsékletéhez és igénybevételéhez vezetnek, ezzel hozzájárulnak a 
gép elöregedésének felgyorsulásához, ami rendellenesen rövid élettartamhoz vezet, 
vagy akár a gép meghibásodását is okozhatja.
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Az egymást követő, ill. az évenkénti indítások számának tekintetében ellenőrizze a 
motor adatlapját vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. A terhelési karakterisztikák 
szükségesek az indítási gyakoriság meghatározásához. Ökölszabályként 1000 
indítés/év engedélyezett.

Egy indítások számát rögzítő rendszer használandó és a karbantartási ciklusok az 
egyenértékű működési óraszám alapján kerülnek meghatározásra, lásd Fejezet 7.3 
Karbantartási program. 

MEGJEGYZÉS:A Biztonsági előírások minden körülmények között betartandók.

6.4 Felügyelet
Az üzemeltető személyzetnek a gépet rendszeresen ellenőrizni kell. Ez azt jelenti, 
hogy figyelniük, érezniük és szagolniuk kell a gépet és a kapcsolódó berendezéseket, 
hogy a normál működési körülményeket kiismerjék.

A felügyeleti vizsgálat célja, hogy az üzemeltető személyzet megismerje a berendezéseket. 
Ez ahhoz szükséges, hogy az előre nem látható események mielőbb feltárásra és orvoslásra 
kerüljenek.

A felügyelet és karbantartás közötti különbségek inkább elenyészőek. Normál felügyelet 
tartalmazza a a működési körülmények rögzítését, mint terhelés, hőmérsékletek és 
rezgések. Ezek az adatok hasznos alapot képeznek a karbantartás és szerviz számára.

• Az üzemelés kezdetén (200 üzemóráig) a felügyeletnek intenzívnek kell lennie. 
Csapágy és tekercshőmérsékletek, terhelés, áramfelvétel, hűtés, kenés és rezgés 
gyakran ellenőrzendők

• A következő periódus (200 - 1000 üemóra) során, napi egy ellenőrzés elegendő. 
Ezen ellenőrzések során mért eredmények feljegyzendők és elmentendők a 
további felhasználásra. A vizsgálatok közötti idők kitolhatók, amennyiben az 
üzemelés folyamatos és stabil.

Idevonatkozó ellenőrző listához, lásd Melléklet ÜZEMBEHELYEZÉSI 
JEGYZŐKÖNYV.

6.4.1 Csapágyak
A csapágyhőmérsékletek és a kenés közelről figyelendő, lásd Fejezet 5.7.3 
Csapágyak.

6.4.2 Rezgések
A hajtó-hajtott gép rezgésszintje megfigyelendő, lásd Fejezet 7.4.3 A csapágyház 
rezgései.

6.4.3 Hőmérsékletek
A gép tekercs- és csapágyhőmérséklete ellenőrzendő üzem közben, lásd Fejezet 5.7.5 
Hőmérsékleti szintek.
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***A következő fejezet a levegő-levegő és levegő-víz hőcserélős gépekre vonatkozik

6.4.4 Hőcserélő
Ellenőrizze, hogy nincs-e a rendszerben szivárgás, valamint a kötések szorosak-e. 
Győződjön meg a hűtőközeg zavartalan áramlásáról. 

***A következő fejezet a csúszógyűrűs motorokra vonatkozik

6.4.5 A csúszógyűrűs egység
Figyelje a szénkefék kopását és cserélje őket mielőtt elérnék a működési határukat. 
Ellenőrizze, hogy a kefék nem szikráznak-e.

Győződjön meg arról, hogy a csúszógyűrűk felülete sima. Amennyiben nem, a 
csúszógyűrűket simára kell esztergálni. Ideális esetben egy barna színű patina 
képződik a csúszógyűrűkön az első pár óra üzemelés alatt.

Ellenőrizze a csúszógyűrűs ház tömítettségét. Víz, zsír, olaj, vagy por nem léphet be a 
házba.

6.5 Adatrögzítés
A működés közbeni adatrögzítés magában foglalja a működési adatok, mint terhelés, 
hőmérséklet és rezgés értékek rögzítése. Ezek alapul szolgálnak a karbantartás és 
szerviz céljára.

6.6 Leállás
Amikor a gép nem üzemel, a páralecsapódást gátló fűtést be kell kapcsolni. ez 
megakadályozza a gép belsejében a kondenzációt.

***A következő fejezet a levegő-víz hőcserélős és vízköpenyes gépekre vonatkozik

Folyadékhűtéses gépek esetén kapcsolja ki a vízáramlást, hogy megakadályozza a 
kondenzációt a gép belsejében.

MEGJEGYZÉS:A fütőelem kapocsháza feszültség alatt lehet.
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7. Fejezet - Karbantartás

7.1 Megelőző karbantartás
A villamos forgógép gyakran képezi egy nagyobb telepítés részét, és ha megfelelően 
van karbantartva, működése megbízható marad és normál élettartamot garantál.

Ennek megfelelően a karbantartás célja:

• Annak biztosítása, hogy a gép megbízhatóan, minden előre nem látható 
meghibásodás nélkül, üzemeljen

• A szerviztevékenység és -tervezés előzetes megállapítása, annak érdekében, 
hogy az állásidőt minimalizáljuk.

A karbantartás és a felügyelet közötti különbség nem éles. Normál működési felügyelet 
és karbantartás magában foglalja az üzemadatok, pl. terhelés, hőmérsékletek, 
rezgések, kenés megfelelőségéről történő megbizonyosodás, valamint szigetelési 
ellenállás értékek mérési adatainak rögzítését.

Üzembehelyezés vagy karbantartás után a felügyletnek fokozottnak kell lennie. 
Csapágy- és tekercshőmérsékletek, terhelési adatok, áramfelvétel, kenés és rezgés 
gyakran ellenőrzendők.

Ez a fejezet ajánlásokat tartalmaz a karbantartási programra, valamint az általános 
karbantartási feladatok elvégzésére vonatkozóan. Ezen javaslatok és utasítások 
alaposan tanulmányozandók, mert a karbantartási program tervezésének alapját 
képezik. Kérjük vegye figyelembe, hogy az itt leírtak csak egy minimum karbantartási 
szintet tartalmaznak. A karbantartási és felügyeleti tevékenység erősítése révén a 
motor hosszútávú felhasználhatósága növekszik.

A felügyelet és karbantartás során rögzített adatok segítségül szolgálnak a kiegészítő 
szerviztevékenység megbecsüléséhez és tervezéséhez. Az esetben ha ezek az 
adatok eltérést mutatnak, 8 Fejezet Hibaelhárítás, segít a hibaok behatárolásában.

Az ABB azt javasolja, hogy a karbantartási ütemtervek elkészítését, valamint a 
tényleges karbantartást és a lehetséges hibaelhárítást  szakemberekkel végeztesse. 
Az ABB motor- és generátorszervize örömmel áll rendelkezésre az ilyen esetekben. Az 
ABB értékesítés utáni szerződésével kapcsolatos információk a 9.1.3 Fejezet A motor- 
és generátorszerviz elérhetősége c. részben olvashatók.

A megelőzés elengedhetetlen része a megfelelő pótalkatrészek beszerzése. A 
legfontosabb pótalkatrészeket éppen ezért érdemes raktáron tartani. Használatra kész 
pótalkatrészek az ABB értékesítés utáni osztályán szerezhetők be; lásd a 9.1.3 Fejezet 
A motor- és generátorszerviz elérhetősége c. részt.

7.2 Biztonsági óvintézkedések
Mindenféle elektromos készüléken történő munkavégzés esetén az általános villamos 
biztonsági szabályok betartandók! Valamint a helyi előírások, a személyi sérüléses 
balesetek megakadályozása érdekében. Ezt a biztonságért felelős személyzetnek az 
előírásait figyelembe véve kell végezni.

Villamos telepítéseken és gépeken munkát végző személyeknek magasan 
kvalifikáltaknak kell lenniük. A személyzet kiképzést kell, hogy kapjon a különös 
karbantartási folyamatokból, valamint a teszteléshez használt eszközökből, és 
ismernie kell azokat.
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***A következő 3 bekezdés veszélyes környezetbe telepített gépekre vonatkozik

A veszélyes környezetbe szánt gépek tervezése és kialakítása úgy történik, hogy a 
robbanásveszélyes környezetre vonatkozó hatósági előírásoknak megfeleljen. Nem 
megfelelő használat, rossz bekötés, módosítás, akármennyire csekély is, oda 
vezethet, hogy megbízhatóságuk kétséges lehet.

A veszélyes környezetbe telepített villamos gépekre vonatkozó szabványok kötelezően 
betartandók, különös tekintettel a telepítésre vonatkozó nemzeti szabványokat (lásd: 
IEC 60079-14, IEC 6000-17 és IEC 6007-19). Csak az ezekben foglaltak pontos 
ismeretével rendelkező személyek kezelhetik az ilyen típusú berendezéseket.

Válassza le és akadályozza meg a visszakapcsolást, mielőtt munkát végez a motoron, 
vagy a hajtott berendezésen. Biztosítsa, hogy robbanásveszélyes légkör ne legyen 
jelen a munkavégzés során.

Általános biztonsági előírások tekintetében, lásd Biztonsági előírások.

***A következő megjegyzés állandó mágneses rotorra vonatkozik

***A következő megjegyzés változtatható fordulatszámú alkalmazásokra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A frekvenciaváltóval táplált motorok sorkapcsai feszültség alatt 
lehetnek akkor is ha a gép áll.

7.3 Karbantartási program 
Ez a fejezet az ABB gépekre vonatkozó javasolt karbantartási programot tartalmazza. 
Az itt leírtak általános természetűek és csak egy karbantartási minimumot 
tartalmaznak. Ennek többet kell tenni, ha a helyi körülmények igénybe veszik a motort, 
vagy nagy fokú megbizhatóság szükséges. Megjegyzendő, hogy még ezeknek az 
utasításoknak a követése esetén is szükséges a gép normál felügyelete és 
kondicióinak megfigyelése.

Vegye figyelembe, hogy az itt leírtak olyan kiegészítőkre is vonatkozhatnak, amelyek 
nincsenek minden motoron.

A karbantarási program 4 szintre épül, amelyek az üzemórák függvényében változnak. 
Az elvégzendő munka és leállás időtartama változik, például az 1-es szintű főképp 
szemrevételezésből áll, a 4-es szintű pedig igényes mérésekből és cserékből. Ezen 
karbantartásokhoz alkalmas csomagokról részletesen a 9.2 Fejezet Tartalékalkatrészek 
villamos forgógépek részére-ben olvashat. A karbantartási intervallumokhoz lásd  7-1 
Táblázat Karbantartási ciklusok. A működési idő egyenértékű üzemórát jelent (E.ü.), 
amely a következőképp számítható:

MEGJEGYZÉS: Az állandómágneses szinkrongépek feszültséget termelnek amikor a 
tengelyük forog. A kapocsház kinyitása előtt akadályozza meg a 
tengely forgását. Ne nyissa meg és ne érintse a csupasz sorkapcsokat 
miközben a gép forog. Kövesse a Biztonsági előírások-at.
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***A következő bekezdés változtatható fordulatszámú alkalmazásokra vonatkozik

Egyenértékű üzemóra (E.ü.) = Tényleges működési időtartam

***A következő bekezdés állandó fordulatszámú alkalmazásokra vonatkozik

Egyenértékű üzemóra (E.ü.) = Tényleges működési időtartam + Indítások száma x 20

1-es szint (L1)

Az 1-es szintű vagy L1 karbantartás szemrevételezésből és könnyű karbantartásból áll. 
Feladata, hogy felderítse nem kezdődtek-e el olyan folyamatok, amelyek 
meghibásodáshoz vagy nem tervezett leálláshoz vezethetnek. Szintén itt kapunk 
javaslatokat mit célszerű elvégezni a következő nagyobb generáljavítás során.

Időtartama kb. 4 - 8 óra, géptípus és telepítés függvényében. Szükséges szerszámok, 
pl. csavarhúzók, fogók és kulcsok. Az előkészület tartalmazza az ellenőrző nyílások 
szabaddá tételét. Javasolt, hogy ekkor legalább az üzemeltetési tartalékalkatrész 
csomag álljon rendelkezésre. A csomagokat itt találja: 9.2.5 Fejezet Tipikus 
alkatrészek a különféle csomagokban.

Az 1-es szintű karbantartást 4 000 egyenértékű üzemóra vagy üzembehelyezés után 6 
hónappal kell elvégezni. Ezt követően az L1 karbantartást évenként az L2 karbantartások 
között kell elvégezni, lásd  7-1 Táblázat Karbantartási ciklusok.

2-es szint (L2)

A 2-es szintű vagy L2 karbantartás elsősorban vizsgálatokból, tesztekből és kisebb 
karbantartási feladatokból áll. Feladata, hogy kiderítse nincsenek-e problémák a gép 
működésével. Ilyenkor kerülnek elvégzésre a kisebb javítások, hogy a folyamatos 
üzem biztosítva lgyen.

Időtartama kb. 8 - 16 óra, géptípus, telepítés és az elvégzendő feladatok függvényében. 
Szükséges szerszámok, pl. multiméter, nyomatékkulcs és szigetelésellenállás vizsgáló. 
Az előkészület tartalmazza az ellenőrző nyílások szabaddá tételét, és szükség esetén a 
csapágyak megbontását. Ehhez a szinthez tartlékalkatrészek az üzemeltetési 
tartalékalkatrész csomagban találhatók. A csomagokat itt találja: 9.2.5 Fejezet Tipikus 
alkatrészek a különféle csomagokban

Az első 2-es szintű karbantartást 8 000 egyenértékű üzemóra vagy üzembehelyezés 
után 1 évvel kell elvégezni. Ezt követően az L2 karbantartást évente vagy minden 8 
000 üzemóra után el kell végezni, lásd  7-1 Táblázat Karbantartási ciklusok.

3-as szint (L3)

A 3-as szintű vagy L3 karbantartás kiterjedt vizsgálatokból áll, tesztek és az L1. L2 
karbantartások soránt feltárt problémák elhárítása szintén ekkor történik. Célja a 
felfedezett problémák kijavítása és a kopó alkatrészek cseréje.

Átfutási ideje kb. 16 - 40 óra, géptípus, telepítés és az elvégzendő feladatok 
függvényében. Szerszámigénye megeggyezik az L2 karbantartás szerszámigényével, 
valamint szükséges hozzá még egy endoszkóp és oszcilloszkóp is. Az előkészület 
tartalmazza az ellenőrző nyílások szabaddá tételét, a csapágyak és a vízhűtő 
megbontását. Ehhez a szinthez tartlékalkatrészek az ajánlott tartalékalkatrész 
csomagban találhatók. A csomagokat itt találja: 9.2.5 Fejezet Tipikus alkatrészek a 
különféle csomagokban.
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Az L3 karbantartást 24 000 egyenértékű üzemóra után, vagy 3 - 5 évente kell 
elvégezni. Az L3 karbantartás elvégzésekor kiváltja az arra az időpontra eső L1 vagy 
L2 karbantartást, és a karbantartási forgót nem befolyásolja, lásd  7-1 Táblázat 
Karbantartási ciklusok.

4-es szint (L4)

A 4-es szintű vagy L4 karbantartás kiterjedt vizsgálatokból és karbantartási 
tevékenységből áll. Célja a gép megbizható működési állapotának visszaállítása.

Időtartama kb. 40 - 80 óra, A gép állapotától és a szükséges felújítások függvényében. 
Szükséges szerszámok megeggyeznek az L3 szinten használtakkal, valamint rotor 
kihúzó készülék kell még. Az előkészület tartalmazza az ellenőrző nyílások szabaddá 
tételét, a csapágyak, a vízhűtő megbontását és a rotor eltávolítását.

A tartalékalkatrész igény karbantartás előtt meghatározandó. Egy ajánlott tartalékalkatrész 
csomag mindenképpen szükséges. A fődarab alkatrészcsomagban található alkatrészek 
gyors és eredményes karbantartást biztosítanak.

Az L4 karbantartást 80 000 egyenértékű üzemóra után kell elvégezni. Az L4 karbantartás 
elvégzésekor kiváltja az arra az időpontra eső L1, L2 vagy L3 karbantartást, és a 
karbantartási forgót nem befolyásolja, lásd  7-1 Táblázat Karbantartási ciklusok.

7.3.1 Javasolt karbantartási program
A karbantartási programban található rövidítések:

• Sz = Szemrevételezés

• T = Tisztítás

• Ö = Össze- és szétszerelés

• Cs = Csere vagy felújítás

• M = Mérés és tesztelés.

Nem minden opció érvényes minden gépre.

Táblázat 7-1. Karbantartási ciklusok

KARBANTARTÁSI IDŐKÖZÖK

Egyenértékű üzemórában vagy 
időperiódusban, amelyik előbb 

bekövetkezik

L1 L2 L3 L4

Karbantartás

tárgya

4 000 E.ü.
12 000 E.ü.
20 000 E.ü.
28 000 E.ü.

8 000 E.ü.
16 000 E.ü.

24 000 E.ü. 80 000 E.ü.

½ évente Évente 3-5 évente Nagyjavítás Ellenőrzés / Teszt
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7.3.1.1 Általános felépítés

7.3.1.2 Erőátviteli kapcsolat

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Karbantartási 
művelet

Sz / M Sz / M Sz / M Sz / M Indítás, leállítás, rezgésmérés, üres-
járás

Szerelés és alap Sz Sz / M Sz / M Sz / M 
/ Ö

Repedések, rozsda, beállítás

Külső Sz Sz Sz Sz Rozsda, szivárgás, állapot

Rögzítések Sz Sz / M Sz / M Sz / M Minden rögzítés szorossága

Rögzítő csavarok Sz Sz Sz / M Sz / M Rögzítés, állapot

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Nagyfeszültségű 
kabelezés

Sz Sz / M Sz / M Sz / M 
/ Ö

Kopás, rögzítés

Nagyfeszültségű 
kapcsolatok

Sz Sz / M Sz / M Sz / M 
/ Ö

Oxidáció, rögzítés

Kapocsház 
kiegészítések, pl. 
lökőhullám 
kondenzátorok, 
túlfeszlevezetők és 
áramváltók

Sz Sz Sz Sz Általános állapot

Kébelnyomvonalak Sz Sz Sz Sz A kábelek állapota a gépbe 
belépésnél és belsejében
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7.3.1.3 Állórész és rotor

MEGJEGYZÉS:A zárt motorok szétszerelése és belső ellenőrzése nem javasolt 
gyakrabban, mint 3-5 évente (L3).

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Állórész mag Sz Sz Sz SzSz 
/ T

Rögzítés, repedések, hegesztések

Állórész 
tekercselés 
szigetelése

Sz Sz / M Sz / M 
/ T

Sz / M 
/ T

Kopás, tisztaság, szigetelési 
ellenállás, menetzárlat vizsgálat, 
(nagyfesz teszt)

Állórész 
tekercsfejek

Sz Sz Sz Sz Szigetelési sérülések

Állórész 
tekercsek 
rögzítése

Sz Sz Sz Sz Szigetelési sérülések

Állórész 
ékhornyok

Sz Sz Sz Sz Elmozdulás, szorosság

Állórész 
kapocslécek

Sz Sz Sz Sz Rögzítés, szigetelés

Műszerezés Sz Sz Sz Sz Kábelek és kötegelők állapota

Rotor tekercs-
szigetelés

Sz Sz / M Sz / M 
/ T

Sz / M 
/ T

Kopás, tisztaság, szigetelési 
ellenállás

Rotor 
kiegyensúlyozó 
súlyok

Sz Sz Sz Sz Elmozdulás

Tengely Sz Sz Sz Sz Repedés, korrózió

Rotorkapcsolatok Sz Sz Sz / M Sz / M Rögzítés, általános állapot

Földelőkefék Sz Sz Sz Sz Működés és általános állapot
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7.3.1.4 Kiegészítők

***A következő táblázat a csúszógyűrűs motorokra vonatkozik

7.3.1.5 Csúszógyűrűs egység

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Pt-100 elemek 
(állórész, 
hűtőlevegő, 
csapágy)

Sz Sz / M Sz / M Sz / M Ellenállás

Páralecsapódást 
megakadályozó 
fűtés

Sz Sz / M Sz / M Sz / M Működés, szigetelési ellenállás

Enkóderek Sz Sz Sz / M Sz / M Működés, általános állapot, beállítás

Kiegészítő 
kapocsházak

Sz Sz / M Sz / M Sz / M Általános állapot, kapcsok, 
vezetékezés állapota

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Összeszerelés Sz Sz / T Sz / T Sz / T Felszerelés, szigetelés

Kefetartók Sz Sz / M Sz / M Sz / M Beállítás

Kefék Sz Sz / M Sz / M Sz / M Ív, hézag

Csúszógyűrű 
kábelezés

Sz Sz Sz Sz Kopás, ív

Csúszógyűrűk Sz / M Sz / M Sz / M Sz / M Kopás, kerekség, patina

Kefeegység Sz Sz / M Sz / M Sz / M Szigetelési ellenállás

Pt-100 elemek Sz Sz / M Sz / M Sz / M Ellenállás

Páralecsapódást 
megakadályozó 
fűtés

Sz Sz / M Sz / M Sz / M Működés, szigetelési ellenállás

Enkóderek Sz Sz Sz / M Sz / M Működés, általános állapot, beállítás

Kiegészítő 
kapocsházak

Sz Sz / M Sz / M Sz / M Általános állapot, kapcsok, 
huzalozás állapota
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7.3.1.6 Kenőrendszer és csapágyak

***A következő táblázat gördülőcsapágyakra vonatkozik

***A következő táblázat siklócsapágyakra vonatkozik

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Csapágy működés 
közben

M M M / Cs M / Cs Általános állapot, különleges zaj, 
rezgés

Használt zsír Sz Sz / T Sz / T Sz / T Hulladékzsír-gyűjtő állapota, 
tisztítása, ürítése

Újrazsírzás Sz Sz / 
Cs

Sz / 
Cs

Sz / 
Cs

A csapágyadattáblának megfelelően

Tömítések Sz Sz / Ö Sz / Ö Sz / Ö Szivárgás

Csapágyszigetelés Sz / T Sz / T Sz / T 
/ M

Sz / T 
/ M

Pajzsok tisztasága, szigetelési 
ellenállás

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Csapágy 
összeszerelés

Sz Sz / M Sz / M Sz / M Rögzítés, általános állapot

Csapágycsészék Sz / M 
/ Ö

Sz / M 
/ Ö

Általános állapot, kopás

Szigetelések és 
tömítések

Sz Sz Sz / M 
/ Ö

Sz / M 
/ Ö

Szivárgás

Csapágyszigetelés Sz Sz / M Sz / M 
/ Ö 

Sz / M 
/ Ö

Állapot, szigetelési ellenállás

Kenőanyag 
csövezés

Sz Sz Sz / M 
Ö

Sz / M 
/ Ö

Szivárgás, működés

Kenőolaj Sz / 
Cs

Sz / 
Cs

Sz / 
Cs

Sz / 
Cs

Mennyiség, minőség, áramlás

Olajgyűrű Sz Sz Sz Sz Működés

Olajáramlás 
szabályzó

Sz Sz / M Sz / M Sz / M 
/ Ö

Működés

Olajtartály Sz Sz / T Sz / T Sz / T Tisztaság, szivárgás

Emelőolaj rendszer Sz Sz / M Sz / M Sz / M Működés

Olajhűtő / fűtő M M M M Olajhőmérséklet
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7.3.1.7 Hűtőrendszer

***A következő táblázat az átszelőztetett gépekre vonatkozik

***A következő táblázat a levegő-levegő hőcserélős gépekre vonatkozik

***A következő táblázat a levegő-víz hőcserélős gépekre vonatkozik

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Ventilátor(ok) Sz Sz Sz Sz Működés, állapot

Szűrők Sz / T Sz / T Sz / T 
/ Cs

Sz / T 
/ Cs

Tisztaság, működés

A levegő útja Sz Sz / T Sz / T Sz / T Tisztaság, működés

Zajcsökkento 
anyag

Sz Sz Sz Sz Állapot

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Ventilátor(ok) Sz Sz Sz Sz Működés, állapot

Csövek Sz Sz / T Sz / T Sz / T Tisztaság, működés

Légcsatornák Sz Sz / T Sz / T Sz / T Tisztaság, működés

Lamellák Sz Sz / T Sz / T Sz / T Általános állapot

Rezgéscsillapítók Sz Sz Sz Sz Állapot és profil

Zajcsökkento 
anyag

Sz Sz Sz Sz Állapot

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt

Hőcserélő Sz Sz Sz Sz Szivárgás, működés, nyomáspróba

Ventilátor Sz Sz Sz Sz Működés, állapot

Csövek Sz Sz / T Sz / T Sz / T Tisztaság, korrózió

Légcsatornák Sz Sz / T Sz / T Sz / T Tisztaság, működés

Véglezárók Sz Sz / T Sz / T Sz / T Szivárgás, állapot

Szigetelések és 
tömítések

Sz Sz / T Sz / T Sz / T Szivárgás, állapot
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7.4 Az általános szerkezetek karbantartása
A gép hosszú élattartamát általánosságban biztosítandó, a külső részek tisztán tartandók, 
időszakosan ellenőrzendők rozsdásodás, szivárgások és egyéb károsodások tekintetében. 
A szennyeződések korrózióhoz és a hűtés hatásfokának romlásához vezetnek.

7.4.1 A rögzítések meghúzottsága
A rögzítések állapotát rendszeresen ellnőrizni kell. Különleges figyelmet kell fordítani a 
kiöntésre, az anker csavarokra és a rotor részekre, amelyeknek mindig megfelelően 
szorosnak kell lenniük. Ezen részek nem megfelelő rögzítése, az egész gép hirtelen és 
komoly károsodáshoz vezethet.

Általános meghúzási értékekhez, lásd:  7-2 Táblázat Általános meghúzási nyomatékok.

Lamellák Sz Sz / T Sz / T Sz / T Általános állapot

Rezgéscsillapítók Sz Sz Sz Sz Állapot és profil

Anódvédelem Sz / T Sz / T Állapot, aktivitás

Vízáram 
szabályzó

Sz / M Sz / M Sz / M Sz / M Működés

Karbantartás tárgya L1 L2 L3 L4 Ellenőrzés / Teszt
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Táblázat 7-2. Általános meghúzási nyomatékok

MEGJEGYZÉS:A  7-2 Táblázat Általános meghúzási nyomatékok értékek általános 
adatok, és nem vonatkoznak különféle tételekre, mint pl. diódák, 
átvezető szigetelők, csapágyak, kábelsorkapcsok/saruk, sinezés, 
túlfeszlevezetők, kondenzátorok, áramváltók, egyenirányítók és 
tirisztor hidak, vagy ha a gépkönyven egyéb értékeket talál.

7.4.2 Rezgés és zaj
A rezgések magas vagy emelkedő szintje a gép állapotának változását jelzi. A normál 
szintek az alkalmazástól, valamint a gép típusától és alapzatától függően jelentős 
mértékben különbözhetnek.

A magas rezgés- vagy zajszint néhány tipikus oka:

• Egyenesbe állítás, lásd 3 Fejezet Telepítés és beállítás

• Légrés, lásd 3 Fejezet Telepítés és beállítás

• A csapágy kopása vagy sérülése

• A csatlakoztatott berendezés rezgése, lásd 3 Fejezet Telepítés és beállítás

Meghúzási nyomatékok Nm (font-láb)
8.8-as csavarok

Méret Olajozott [Nm] Olajozott

[font-láb]

Száraz [Nm] Száraz

[font-láb]

M 4 2,7 2,0 3,0 2,2

M 5 5,0 3,7 5,5 4,1

M 6 9 6,6 9,5 7,0

M 8 22 12 24 18

M 10 44 32 46 34

M 12 75 55 80 59

M 14 120 88 130 96

M 16 180 130 200 150

M 20 360 270 390 290

M 24 610 450 660 490

M 27 900 660 980 720

M 30 1200 890 1300 960

M 36 2100 1500 2300 1700

M 39 2800 2100 3000 2200

M 42 3400 2500 3600 2700

M 48 5200 3800 5600 4100
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• Laza rögzítések vagy horgonycsavarok, lásd 3 Fejezet Telepítés és beállítás

• Kiegyensúlyozatlan forgórész

• Tengelykapcsoló

7.4.3 A csapágyház rezgései
A következő utasítások alapját képező szabvány az ISO 10816-3:1998 Mechanikai 
rezgések – A gép rezgésének értékelése nem forgó alkatrészek mérésével: 3. rész: 
Ipari gépek 15 kW feletti névleges teljesítménnyel és 120–15 000 r/min névleges 
fordulatszámmal, in situ mérve.

7.4.3.1 A mérési folyamatok és működési feltételek

Mérőeszközök

A mérőeszköznek szélessávú r.m.s. rezgésmérésre alkalmasnak kell lennie, valamint 
“flat response” legyen, legalább 10Hz - 1 000 Hz tartományban, az ISO 2954 
előírásainak megfelelően. A rezgés kritériumainak megfelelően, ez igényelheti az 
elmozdulás, a sebesség mérését, vagy ezek kombinációját (lásd ISO 10816-1). 
Jóllehet, olyan gépek amelyek fordulatszáma 600 f/p, vagy alacsonyabb, a válaszidő 
alsó értéke ne legyen nagyobb, mint 2Hz.

Mérési helyek

A mérések rendszerint a gép hatásoknak kitett részein történnek, amelyek normális 
esetben hozzáférhetők. Ügyelni kell rá, hogy a mérések megfelelően mutassák a 
csapágyház rezgését, és ne szerepeljenek bennük helyi rezonanciák vagy erősítés. A 
rezgésmérések helyét és irányát úgy kell megválasztani, hogy azok megfelelő 
érzékenységet biztosítsanak a gép dinamikus erői iránt. Ehhez általában minden 
csapágyfedélen vagy -házon két, derékszöget bezáró, radiális mérési hely szükséges, 
lásd Ábra 7-1 Mérési pontok. A távadók bármilyen szögállásban elhelyezhetők a 
csapágyházakon. Vízszintesen szerelt gépen rendszerint függőleges és vízszintes 
irányt szokás választani. Függőlegesen vagy megdöntve álló gépeken legyen a 
használt helyek között az, amelyik maximális mért értéket biztosít. Bizonyos esetekben 
axiális irányú mérés is javasolt lehet. A méréssel együtt fel kell jegyezni az adott helyet 
és irányt is.
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.

Ábra 7-1 Mérési pontok

7.4.3.2 Osztályozás az alap flexibilitása szerint

Két osztályozás lehetséges:

• merev alap

• rugalmas alap

Ezeket az alátámasztási feltételeket a gép és az alapzat rugalmassága közötti viszony 
alapján kell meghatározni. Ha a gép és az alátámasztó rendszer legkisebb sajátfrekvenciája 
a mérés irányában legalább 25%-kal nagyobb a fő gerjesztőfrekvenciánál (ez az esetek 
többségében a forgási frekvencia), akkor az alátámasztó rendszer abban az irányban 
merevnek tekintendő. Minden egyéb alátámasztó rendszer rugalmasnak számít.

Ha a gép–alátámasztó rendszer osztálya nem határozható meg könnyen a rajzok és 
számítások alapján, akkor teszteléssel is meghatározható. A nagy- és közepes 
méretű, kis fordulatszámú elektromos gépek rendszerint merev alátámasztással 
rendelkeznek.

7.4.3.3 Kiértékelés

Az ISO 10816-1 általános leírást tartalmaz a kétféle osztályozás és különféle gépek 
értékelési ismérveire vonatkozóan. Az egyik kritérium a megfigyelt szélessávú rezgés 
nagyságát veszi figyelembe, függetlenül attól, hogy az nővekszik vagy csökken.

Kiértékelési zónák

A következő kiértékelési zónák kerültek meghatározásra egy adott gép esetén, ezek 
útmutatással szolgálnak a lehetséges intézkedésre.

A zóna: Egy újonnan üzembehelyezett gép normálisan ebbe a zónába esik.
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B zóna: Azokat a gépek, amelyeknek a rezgése ebbe a zónába esik, általában 
alkalmasnak tekintik a korlátozás nélküli, hosszú távú üzemeltetésre.

C zóna: Azokat a gépek, amelyeknek a rezgése ebbe a zónába esik, általában nem 
tekintik alkalmasnak a hosszú távú folyamatos üzemeltetésre. Az ilyen gépek 
rendszerint korlátozott ideig üzemeltethetők ilyen körülmények között, amíg megfelelő 
lehetőség helyreállító intézkedések végrehajtására.

D zóna: Ebbe a zónába olyan erős rezgésértékek esnek, amelyekről feltételezhető, 
hogy a gép sérülését okozzák.

Táblázat 7-3. A rezgéserősségi zónák osztályozása a 300 kW feletti és 50 M 
alatti névleges teljesítményű nagy gépeknél; H/315 mm-es vagy nagyobb 
tengelymagasságú elektromos gépeknél

Üzemi korlátok

Hosszú távú üzemeltetés esetén meg szokás határozni az üzemi rezgések korlátait. E 
korlátok fajtája RIASZTÁS vagy LEOLDÁS lehet.

A Táblázatban 7-4 a gépek kezdeti RIASZTÁSI és LEOLDÁSI értékei láthatók, 
amelyek a hasonló gépekkel szerzett tapasztalatokon alapulnak. Bizonyos idő 
elteltével meghatározásra kerül a helyszín egyensúlyi alapértéke, és ennek megfelelőn 
módosítani kell a RIASZTÁS beállítást (lásd ISO 100816-3).

Táblázat 7-4. A csapágyház kezdeti RIASZTÁSI és LEOLDÁSI rezgési 
sebességértékei (mm/s RMS)

MEGJEGYZÉS:Ezeket a standard értékeket módosíthatja, ha további adatok lesznek 
elérhetők a gép típusáról és az alkalmazásról.

Alátámasztás 
osztálya

Zóna határa
Sebesség RMS 

[mm/s]

Merev A/B
B/C
C/D

2,3
4,5
7,1

Rugalmas A/B
B/C
C/D

3,5
7,1
11,0

Alátámasztás 
osztálya

Kezdeti 
RIASZTÁS

LEOLDÁS

[mm/s] [mm/s]

Merev 3,4 7,1

Rugalmas 5,3 11,0
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7.4.4 Tengelyrezgések
A relatív tengelyrezgéseket illetően az ISO 7919-1:1996 Nem dugattyús gépek 
mechanikus rezgése – Mérések a forgótengelyen és értékelési szempontok: 1. rész: 
Általános irányelvek és 3. rész: Kapcsolt ipari gépek. A tengelytípus kezdeti 
RIASZTÁSI és LEOLDÁSI értékei géptípusonként változhatnak; érdeklődjön a gyárnál.

7.5 A csapágyak és a kenőrendszer karbantartása
Ez a fejezet az idevonatkozó legfontosabb karbantartásokat tárgyalja.

***A következő fejezet a siklócsapágyas gépekre vonatkozik

7.5.1 Siklócsapágyak
Normál működési feltételek esetén a siklócsapágyak kevés karbantartást igényelnek. A 
megbizható működés megteremtéséhez az olajszint és a szivárgás rendszeresen 
ellnőrzendő.

7.5.1.1 Olajszint

A siklócsapágy olajszintjét rendszeresen kell ellenőrizni. A megfelelő szint a betekintőnyílás 
közepénél van, de amíg a szint az nyilás határain belül van az elfogadható. 

Ha szükséges, töltse fel megfelelő kenőanyaggal, lásd 7.5.2.4 Fejezet Olajminőség.

A kényszerkenésű gép esetében az olajszintre ugyanaz érvényes, mint az önkenősre, 
a betekintő nyílás egy olaj leeresztő peremmel helyettesíthető.

7.5.1.2 Csapágy hőmérséklet

A csapágyhőmérséklet Pt-100 érzékelőkkel mérhető. Mivel a hőmérsékletemelkedés a 
risztási szint fölé történhet a megnövekedett veszteségek, valamint a csökkent 
hűtőképesség miatt, ez gyakran a gép vagy kenőrendszerének problémáját jelenti, és 
ezért alaposan megfigyelendő.

A szokatlan csapágyhőmérséklet okai eltérhetnek, de néhány lehetséges ok 
tekintetében lásd 7.5.2 Fejezet A siklócsapágyak kenése vagy 8.1.2 Fejezet 
Kenőrendszer és csapágyak. Amennyiben a hőmérséklet emelkedés rezgésszint 
emelkedéssel jár együtt, a probléma összefüggésbe hozható a gép beállításával, lásd 
3 Fejezet Telepítés és beállítás vagy a csapágycsésze károsodásával, amikor is a 
csapágy szétszerelendő és ellenőrzendő.

7.5.2 A siklócsapágyak kenése
A siklócsapággyal szerelt gépektől hosszú élettartam várható, amennyiben a kenés 
folyamatos, az olaj minősége és mennyisége az ABB előírásainak megfelelő, és az 
olajcsere előírások betartásra kerülnek.

7.5.2.1 Kenőolaj-hőmérséklet

A megfelelő kenőolaj-hőmérséklet fontos, hogy a csapágy működési hőmérséklete 
megfelelő legyen, valamint a megfelelő kenés és a kenőolaj megfelelő viszkozitása 
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érdekében. Kenőolaj-rendszerrel ellátott gépek esetén az olaj hűtő vagy fütő rendszer 
nem megfelelő működése, a nem megfelelő olajáramlás olajhőmérséklet problémákhoz 
vezethet. Minden csapágy esetén az olaj minősége és mennyisége ellenőrzendő, ha 
hőmérsékleti problémák jelentkeznek. További információ tekintetében, lásd 7.5.2.3 
Fejezet A kenőolaj javasolt értékei és 7.5.2.4 Fejezet Olajminőség.

MEGJEGYZÉS:A minimum indulási környezeti hőmérséklet (olajelőmelegítő nélkül) 
0°C (32°F).

7.5.2.2 A kenőanyag ellenőrzése

A működés első éve során ajánlott mintát venni kb. 1000, 2000 és 4000 üzemóra után. 
A minta a beszállító laborjába küldendő be vizsgálatra. Ennek eredményeképpen 
meghatározható a megfelelő olajcsere intervallum.

Az első olajcsere után, az olaj megvizsgálható a csereidőtartam felénél és végénél.

7.5.2.3 A kenőolaj javasolt értékei

A kenőolaj ellenőrzendő a következők tekintetében:

• Ellenőrizze az olajat szemrevételezéssel, szín, zavarosság és lerakódások 
tekintetében egy üvegben. Az olajnak tisztának és zavarosságmentesnek kell 
lennie. A zavarosságot nem okzhatja víz

• A víztartalom ne lépje túl a 0,2%-ot

• Az eredeti viszkozitás megtartandó ±15%-on belül

• Az olajnak szennyeződésmentesnek kell lennie, és a tisztasága meg kell feleljen 
az ISO 4406 osztály 18/15, és NAS 1638 osztély 9-nek

• A fémszennyeződés mértéke kevesebb legyen, mint 100 PPM. Az érték 
nővekedése csapágyelhasználódást jelez

• A teljes savszám (TAN) ne lépje túl az 1 mg KOH-t olajgrammonként. Vigyázat a 
TAN érték nem azonos a TBN értékkel (teljes alapszám érték)

• Szagolja meg az olajat. erősen savas vagy égett szag nem elfogadható.

Olajellenőrzés szükséges az első tesztindítás után néhány nappal, az első olajcsere 
előtt, és azt követően szükség szerint. Ha az olaj közvetlenül üzembehelyezés után után 
került kicserélésre, újra használható a részecskék kiszűrése vagy kicentrifugálása után.

Kétség esetén olajmintát kell küldeni a laboratóriumba, ahol a viszkozitás, savszán és 
habosodási tendenciák, stb. meghatározásra kerülnek.

7.5.2.4 Olajminőség

A csapágyak a lent feltüntetett olajminőség közül egyre vannak tervezve. 

A lentebb felsorolt olajok a következő adalékokat tartalmazzák:

• Oxidáció- és rozsdásodásgátló

• Habosodásgátló

• Elhasználódást gátló adalék.

MEGJEGYZÉS:Ellenőrizze a megfelelő olajminőséget a csapágyadattábla és a 
körvonalrajz alapján.
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7.5.2.5 Olajcsere ütemterv ásványolajak esetén

Önkenő csapágyak esetén az olajcserék közötti javasolt időtartam kb. 8000 üzemóra 
és az kényszerkenésű csapágyak esetén kb. 20000 üzemóra. 

Rövidebb időtartamok szükségesek gyakori indítások, magas olajhőmérséklet vagy 
külső körülményekből adódó nagymértékű szennyeződés esetén.

A megfelelő olajcsere gyakoriság értéke megtalálható a csapágyadat táblán és a 
körvonalrajzon, lásd 2.1.2 Fejezet Csapágyadat tábla.

ISO VG 22
Viszkozitás 22 
cSt 40 °C-on

ISO VG 32
Viszkozitás 32 
cSt 40 °C-on

ISO VG 46
Viszkozitás 46 
cSt 40 °C-on

ISO VG 68
Viszkozitás 68 
cSt 40 °C-on

ISO VG 100
Viszkozitás 100 

cSt 40 °C-on

Környezetbarát
olajak:

Aral Vitam EHF 22 - Vitam EHF 46 - -

Mobil -
EAL

Hydraulic Oil 
32

EAL
Hydraulic Oil 

46
- -

Shell - Naturelle
HF-E 32

Naturelle
HF-E 46

Naturelle
HF-E 68 -

Ásványi olajak:

Aral Vitam GF 22 Vitam GF 32 Vitam GF 46 Vitam GF 68 Degol CL 100 T

BP Energol CS 22 Energol CS 32 Energol CS 46 Energol CS 68 Energol CS 100

Castrol Hyspin AWS 
22

Hyspin AWS 
32

Hyspin AWS 
46

Hyspin AWS 
68

Hyspin AWS 
100

Chevron Texaco Rando 
HDZ 22

Texaco Rando 
HDZ 32

Texaco Rando 
HDZ 46

Texaco Rando 
HDZ 68

Texaco Rando 
HDZ 100

Esso Nuto H 22 Terrestic T 32 Terrestic T 46 Terrestic T 68 -

Klüber LAMORA HLP 
32

LAMORA HLP 
46

LAMORA HLP 
68

CRUCOLAN
100

Mobil Velocite Oil No. 
10 DTE Oil Light DTE Oil 

Medium
DTE Oil Heavy 

Medium DTE Oil Heavy

Shell Tellus S 22 Tellus S 32 Tellus S 46 Tellus S 68 Tellus S 100

Total Azolla ZS 22 Azolla ZS 32 Azolla ZS 46 Azolla ZS 68 Azolla ZS 100
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***A következő fejezet a gördülőcsapágyas gépekre vonatkozik

7.5.3 Gördülőcsapágyak

7.5.3.1 A csapágy felépítése

Normál működési feltételek esetén a gördülőcsapágyak kevés karbantartást igényelnek. 
A megbízható működés érdekében a csapágyakat rendszeresen újra kell zsírozni, jó 
minőségű gördülőcsapágy zsírral. 

7.5.3.2 Csapágy adattábla

Minden gépre felkerül a burkolatra erősítve. Ez a következő információkat tartalmazza:

• A csapágyak típusa

• Felhasznált kenőanyagok

• Újrazsírzási időközök, és

• Újrazsírzási mennyiségek.

További részletek tekintetében, lásd 2.1.2 Fejezet Csapágyadat tábla.

MEGJEGYZÉS:Fontos, hogy minden az adattáblán található információt figyelembe 
vegyen a gép használata és karbantartása során.

7.5.3.3 Újrazsírzási időközök

A villamos gépek gördülőcsapágyait rendszeres időközönként újra kell zsírozni. Az 
zsírzások közötti időtartamok az adattáblán megtalálhatók.

MEGJEGYZÉS:Az újrazsírzási időközöktől függetlenül, a csapágyaknál ezt legalább 
egyszer meg kell tenni évente.

Az újrazsírzási időközök 70°C (160°F) működési hőmérsékletre vannak számolva. 
Amennyiben a múködési hőmérséklet ettől magasabb, vagy alacsonyabb, az időközök 
ennek megfelelően megváltoztatandók. Magasabb üzemi hőmérséklet csökkenti az 
időtartamot.

MEGJEGYZÉS:A környezeti hőmérséklet emelkedése szintén növeli a 
csapágyhőmérsékletét. Az újrazsírzások közötti időtartam felezendő, 
minden 15°C (30°F) csapágyhőmérséklet emelkedés esetén és egyszer 
megduplázható 15°C (30°F) csapágyhőmérséklet csökkenés esetén.

Frekvenciaátalakító hajtások újrazsírzási intervallumai

Nagyobb fordulatszámú működés esetén, pl. frekvenciaátalakító alkalmazásoknál, 
vagy kisebb fordulatszám, de nagyobb terhelés mellett rövidebb kenési intervallumokra 
vagy különleges kenőanyagokra van szükség. Ilyen esetekben forduljon az ABB 
motor- és generátorszervizéhez.

MEGJEGYZÉS:A gép konstrukciós maximális fordulatszámát túllépni tilos! Nagy 
fordulatú üzem esetén a csapágyak megfelelősége ellenőrzendő.
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7.5.3.4 Újrazsírzás

A villamos forgógépek minden csapágya újrazsírzást igényel, lásd 7.5.3.3 Fejezet 
Újrazsírzási időközök. Az újrazsírzás vagy manuálisan vagy automata rendszerekkel 
történhet. Mindkét esetben meg kell arról bizonyosodni, hogy megfelelő mennyiségű 
és minőségű zsír kerül a csapágyakba a megfelelő időközökben.

MEGJEGYZÉS:A zsír bőrirritálást és szemgyulladást okozhat. Kövesse a zsír 
gyártójának utasításait.

A csapágyak kézi újrazsírzása

Az újrazsírozható gépek csapágyai rendelkeznek zsírzószemölcsökkel. Annak 
elkerülése érdekében, hogy a csapágyakba szennyeződés kerülhessen, a 
zsírzószemölcsök, valamint a környező terület alaposan megtisztítandó újrazsírzás előtt.

Kézi újrazsírzás a gép üzeme közben

Újrazsírzás miközben a gép üzemel:

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a felhasználandó zsír megfelelő-e

• Tisztítsa meg a zsírzószemölcsöket és a környezetet

• Győződjön meg arról, hogy a kenőcsatorna nyitva van-e, ha van fogantyú nyissa ki.

• Nyomja a meghatározott mennyiségű zsírt a csapágyba

• Hagyja a gépet üzemben 1-2 órára, hogy a felesleges zsír távozni tudjon. A 
csapágyhőmérséklet ideiglenesen megemelkedhet ez alatt az idő alatt

• Ha van fogantyú zárja vissza.

MEGJEGYZÉS:Vigyázzon a forgó részekkel a munkavégzés során.

Kézi újrazsírzás a gép állóhelyzetében

Az üzem közbeni újrazsírzás mindenképp előnyben részesített. Ha ez nem lehetséges, 
vagy veszélyes, az újrazsírzás a gép állóhelyzetében is elvégezhető. Ez esetben:

• Győződjön meg a zsír megfelelőségéről

• Állítsa le a gépet

• Tisztítsa meg a zsírzószemölcsöket és a környezetet

• Győződjön meg arról, hogy a kenőcsatorna nyitva van-e, ha van fogantyú nyissa ki.

• Csak a meghatározott mennyiségű zsír felét nyomja a csapágyba

• Járassa a gépet teljes fordulaton néhány percig

• Állítsa le a gépet

• Miután a gép leállt nyomja a meghatározott mennyiségű zsírt a csapágyba

• Hagyja a gépet üzemben 1-2 órára, hogy a felesleges zsír távozni tudjon. A 
csapágyhőmérséklet ideiglenesen megemelkedhet ez alatt az idő alatt

• Ha van fogantyú zárja vissza.
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Automata újrazsírzás

Sokféle újrazsírzó rendszer van a piacon. Ennek ellenére az ABB csak az elektromechanikus 
újrazsírzó rendszereket javasolja. A csapágyakba jutó zsír mennyisége évente legalább 
egyszer ellenőrzendő: a zsírnak új zsírnak kell tűnnie és látszódnia. Bárminemű szétválás az 
alapolaj és egyéb összetevők között nem megengedett.

MEGJEGYZÉS:Ha automata újrazsírzó rendszert használ duplázza meg a 
csapágyadat táblán található mennyiséget.

7.5.3.5 Csapágyzsírok

Rendkívül fontos, hogy jó minőségű, megfelelő szappanbázisú gépzsírt válasszon. Ez 
biztosítja a csapágyak hosszan tartó, problémamentes működését.

Az újrazsírzáshoz használt gépzsírnak az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

• Speciális görgőscsapágyzsírnak kell lennie.

• Jó minőségűnek kell lennie; lítiumkomplex szappant és ásványi vagy PAO-olajat 
kell tartalmaznia.

• 40°C-on 100-160 mm²/s (cSt) bázisolaj-viszkozitással kell rendelkeznie.

• 1,5–3-as NLGI-számmal kell rendelkeznie. Függőlegesen felszerelt vagy forró 
környezetben használt berendezések esetén 2-es vagy 3-as NLGI-szám javasolt.

• –30 és legalább +120°C közötti állandó hőmérséklet-tartománnyal kell 
rendelkeznie.

Megfelelő tulajdonságú gépzsír minden nagyobb kenőanyaggyártó kínálatában 
megtalálható. Ha a más márkájú gépzsírt kezd használni, és nem tudja, hogy 
kompatibilis-e a berendezéssel, forduljon a berendezést gyártó ABB-üzemhez; lásd a 
9.1.3 Fejezet A motor- és generátorszerviz elérhetősége c. részt.

MEGJEGYZÉS:Ne keverje egymással a gépzsírokat! A csapágy belsejében csak 
egyfajta gépzsír lehet – két vagy több gépzsír keveréke nem.

MEGJEGYZÉS:MEGJEGYZÉS: Javasoljuk a gépzsíradalékok használatát. A 
kenőanyag gyártójának írásban kell szavatolnia, hogy az adalékok 
üzemeltetési hőmérsékleten nem károsítják a csapágyakat, és nem 
rontják a gépzsír tulajdonságait. Mindez különösen EP-adalékok 
esetén fontos.

MEGJEGYZÉS:EP-adalékokat tartalmazó kenőanyagok használata nem ajánlott.

Javasolt görgőscsapágyzsír

Az ABB az alábbi nagy hatékonyságú zsírokat javasolja:

Ásványolaj-bázisú:

• Esso Unirex N2, N3 (lítiumkomplex-bázisú)

Szintetikusolaj-bázisú:

• Fag Arcanol Temp 110 (lítiumkomplex-bázisú)

• Klüber Klüberplex BEM 41-132 (különleges lítiumbázisú)
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• Lubcon Turmogrease Li 802 EP (lítiumbázisú)

• Mobil Mobilith SHC 100 (lítiumkomplex-bázisú)

• Shell Gadus S5 V100 2 (lítiumkomplex-bázisú)

• Total Multiplex S 2 A (lítiumkomplex-bázisú)

A szükséges tulajdonságokkal rendelkező, de a fent említettektől eltérő zsírok 
esetében az utánzsírzási intervallumot felezni kell.

Szélsőséges hőmérsékleten használt görgőscsapágyzsírok

Ha a csapágy üzemeltetési hőmérséklete +100°C vagy magasabb, a megfelelő gépzsír 
kiválasztása érdekében forduljon a berendezést gyártó ABB-üzemhez.

7.5.3.6 Csapágykarbantartás

A csapágy élettartama nagy valószínűséggel rövidebb, mint a motor élettartama. Ezért, 
a csapágyakat időszakosan cserélni kell.

A gördülőcsapágyak karbantartása különös gondosságot, szerszámokat és beállításokat 
igényel, hogy biztosítsa az újonnan telepített csapágyak hosszú élettartamát.

A karbantartás során biztosítsa, hogy:

• Semmiféle szennyeződés ne jusson be a csapágyakba

• A csapágyakat kimossa, szárítja és előzsírozza beszerelés előtt, megfelelő 
minőségű gördülőcsapágy zsírral

• A csapágyak le és felszerelése nem károsítja azokat. Leszereléshez lehúzót, 
felszereléshez melegítőt használjon.

Ha csapágyat kell cserélni, forduljon az ABB motor- és generátorszervizéhez. A motor- 
és generátorszerviz elérhetőségével kapcsolatos információk a 9.1.3 Fejezet A motor- 
és generátorszerviz elérhetősége c. részben olvashatók.

7.5.4 Csapágyszigetelés és -ellenállás ellenőrzés

A csapágyszigetelés ellenőrzése karbantartási feladat, amely a végső összeszerelés és 
tesztelés során kerül végrehajtásra. Minden teljeskörű felújítás során el kell végezni. Jó 
szigetelés szükséges a csapágyáramok megakadályozására, amit a tengelyen keletkező 
feszültség indukál. A hajtás ellenoldali csapágy szigetelése megszakítja az csapágyáram 
útját és ezzel megakadályozza a csapágykárosodást, amelyet az áramok okoznának.

Mindkét csapágy szigetelése nem javallott, mivel a tengely így villamos szempotból lebegne, 
és veszélyt jelentene a környezetre. Jóllehet, a hajtás ellenoldali csapágyszigetelés 
teszteléséhez gyakran a hajtásoldali is szigetelt. Ez normál működés során egy 
földelőkábellel van rövidre zárva; lásd Ábra 7-2 Hajtásoldali csapágy földelőkábel.

MEGJEGYZÉS:Nem minden gép rendelkezik szigetelt csapágyakkal.

MEGJEGYZÉS:A szigetelt csapággyal rendelkező gépeken matricával jelzik ennek 
tényét.
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7.5.4.1 A folyamat

Azoknál a gépeknél, amelyek szigetelt hajtásoldali csapággyal rendelkeznek, a 
földelővezeték eltávolítandó, mielőtt megkezdi a hajtás ellenoldali csapágy 
szigetelésvizsgálatát. Amennyiben a hajtásoldali csapágy nem szigetelt, de ez 
szükséges lenne a hajtás ellenoldali csapágy vizsgálatához, távolítsa el a hajtásoldali 
csapágycsészét vagy csapágyházat és emelje meg a tengelyt. Ezzel biztosítva, hogy 
nincs villamos kapcsolat a tengely és egyéb részek között. 

Ábra 7-2 Hajtásoldali csapágy földelőkábel

Minden gépen opciós tengelyföldelő-kefe, rotor földzárlat kefe és kuplung (amennyiben 
villamosan vezető anyagból készült) eltávolítandó. Mérje meg a tengely és a föld 
közötti szigetelés nagyságát, nem több, mint 100 VDC-vel, lásd Ábra 7-3 Siklócsapágy 
szigetelés ellenállás mérése és Ábra 7-4 Gördülőcsapágy szigetelés ellenállás 
mérése. A mérési pontok be vannak karikázva.

A szigetelés értéke elfogadható, ha annak értéke nagyobb, mint 10 k.

Ábra 7-3 Siklócsapágy szigetelés ellenállás mérése
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Ábra 7-4 Gördülőcsapágy szigetelés ellenállás mérése

***A következő fejezet gördülőcsapágyakra vonatkozik

7.5.4.2 A csapágyszigetelés tisztasága

A csapágyszigetelés a pajzsokban helyezkedik el. A szigetelési ellenállás 
csökkenésének elkerülése érdekében rendszeres ellenőrzésre van szükség és az itt 
lerakodott szennyeződés (pl. só) eltávolítandó. Lásd Ábra 7-5 Csapágyszigetelés és a 
pajzs felületei annak tekintetében, mely felületek ellenőrzendők. és tisztítandók. A 
terület be van karikázva, és a szigetelést nyil jelzi.

Ábra 7-5 Csapágyszigetelés és a pajzs felületei
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7.6 Az állórész- és rotortekercselés karbantartása
A villamos forgógépek tekercselés ki van téve villamos-, mechanikus-, és termál 
stressznek. Ezeknek “köszönhetően” tekercsek és szigetelésük folyamatosan 
öregszik. Ezért, a gép élettartama gyakran a szigetelés tartósságától függ.

Sokféle folyamat, amely károsodást okozhat megakadályozható, de legalább 
lelassítható megfelelő karbantartással és rendszeres vizsgálattal/teszteléssel. Ebben a 
fejezetben megtalálja, hogy ez hogyan tehető meg.

Számos országban, így köztük Magyarországon is, az ABB teljes szervizcsomagokat 
kínál, amely magában foglalja az átfogó tesztelést.

A tekercselések karbantartása során fontos, hogy kövesse és betartsa az előírásokat és 
az idevonatkozó szabályokat, a balesetek/személyi sérülések elkerülése érdekében. 
Lásd 7.2 Fejezet Biztonsági óvintézkedések további információk tekintetében.

Független teszt és karbantartási utasítások a következő nemzetközi szabványokban is 
megtalálhatók:

1.  IEEE Std. 43-2000, IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance 
of Rotating Machines (Javasolt eljárás a forgógépek szigetelési ellenállásának 
tesztelésére)

2.  IEEE Std. 432-1992, IEEE Guide for Insulation Maintenance for Rotating Electrical 
Machinery (5 hp to Less Than 10 000 hp); (Útmutató a villamos forgógépek 
szigetelésének karbantartására 5...10 000 LE)

7.6.1 Különleges biztonsági előírások a tekercselés karbantartására
Veszélyes munkálatok a tekercselés karbantartása során:

• Veszélyes oldószerek, lakkok és gyanták. Veszélyes anyagok szükségesek a 
tekercsek megtisztításához és újra lakkozásához. Ezen anyagok veszélyt 
jelentenek lenyelésük, belélegzésük, bőrrel való érintkezésük és egyéb kapcsolat 
során. Baleset esetén keressen megfelelő egészségügyi segítséget

• Gyúlékony oldószerek és lakkok kezelése. Ezt mindig olyan személyzetnek kell 
végeznie akinek erre jogosultsága van és az előírt biztonsági eljárások 
betartandók

• A nagyfesz tesztet (HV) csak tanúsítvánnyal rendelkező személy végezhet és az 
idevonatkozó biztonsági előírások maximálisan követendők.

A tekercselés karbantartása során felhasznált veszélyes anyagok:

• Lakkbenzin: oldószer

• 1.1.1-triklóretán: oldószer

• Kikészítő oldószer: oldószer és gyanta

• Enyves gyanta: epoxy gyanta.

MEGJEGYZÉS:A veszélyes anyagok kezelésére különleges előírások vonatkoznak. 
Ezek betartása kötelező!

Néhány általános biztonsági előírás karbantartás során:

• Ne lélegezze be a gőzöket: legyen megfelelő a szellőzés vagy használjon 
maszkot
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• Viseljen biztonsági eszközöket, mint pl. szemüveg, cipő, sisak, kesztyű és 
megfelelő védőruházat. Mindig használjon védőkrémet

• A lakkozó-spray készülék, a gép burkolata, és a tekercsek földelendők

• Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, amikor zárt helyen végez munkát

• Csak megfeleően képzett szakemberek végezhetnek nagyfesz tesztet

• Ne dohányozzon, egyen, vagy igyon a munkahelyen.

A tekercselés karbantartási teszt jegyzőkönyv tekintetében, lásd Melléklet 
ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV.

7.6.2 A karbantartás időzítése 
Három fő szempont vonatkozik a karbantartásra:

• A tekercselés karbantartásánál vegye figyelembe az egyéb gépeket

• A karbantartást csak akkor végezze el ha szükséges

• Fontos gépek gyakrabban szervizelendők, mint a kevésbé fontosak. Ez vonatkozik a 
tekercselésekre, amelyek gyorsan szennyeződnek és a nehézüzeműekre.

MEGJEGYZÉS:Ökölszabályként, szigetelési ellenállás vizsgálat szükséges évente 
egyszer. Ez elengedő a legtöbb gép esetén, a legtöbb működési feltétel 
mellett. Egyéb teszt csak akkor szükséges, ha probléma adódik. 

Karbantartási programot a teljes gép tekintetében itt talál: 7.3 Fejezet Karbantartási 
program. Ezen karbantartási program azonban a helyi feltételekhez igazítandó, pl. 
egyéb gépek karbantartása és az üzemi feltételek, ameddig a javasolt szerviz 
intevallumok nincsenek túllépve.

7.6.3 A megfelelő üzemi hőmérséklet
A korrekt hőmérséklet biztosításához tartsa tisztán a gép felületét, biztosítsa a 
hűtőrendszer megfelelő működését, és a hűtőközeg megfelelő hőmérsékletét. Ha a 
hűtés túl hideg a gép belsejében kondenzáció alakulhat ki. Ez átnedvesítheti a 
tekercselést és tönkreteheti a szigetelési ellenállást.

***A következő fejezet nyitott gépekre vonatkozik

A léghűtéses gépek esetén fontos a szűrők tisztaságának ellenőrzése. A szűrők 
tisztítása és cseréje mindig helyi környezeti feltételekhez igazítandó. 

Az állórész hőmérsékletét ellenállás hőmérséklet érzékelőkkel kell megfigyelni, (pl. 
Pt100). Az érzékelők közötti nagy hőmérséklet eltérés tekercsproblémára utal. 
Győződjön meg arról, hogy a változást nem a mérőcsatorna “elmászása” okozza.

7.6.4 Szigetelési ellenállás teszt
Az általános karbantartási munkálatok során és mielőtt a gépet először, vagy hosszú 
leállás után indítja, mérje meg a tekercselések ellenállását. 

A szigetelési ellenállás értéke információval szolgál a szigetelés nedvességéről és 
szennyezettségéről. Ez alapján eldönthető, hogy esetlegesen milyen tisztítás és/vagy 
szárítás szükséges.
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Új gépek, amelyek száraz tekercseléssel rendelkeznek, a szigetelési ellenállás értéke 
nagyon magas. Az ellenállás értéke alacsony is lehet amennyiben a gép nem 
megfelelően volt szállítva, vagy raktározva.

MEGJEGYZÉS:A tekercseket rövid időre földelje le, miután a mérést elvégezte, ezzel 
is megakadályozva az áramütést.

7.6.4.1 A mért ellenállásértékek átváltása

Annak érdekében, hogy a különböző ellenállásmérések összehasonlíthatók legyenek, 
az értékek 40°C-ra vannak vonatkoztatva. A ténylegesen mért érték ezért a következő 
táblázat segítségével átszámítandó a 40°C-os értékre. A táblázat a standard 40°C-os 
érték közelében használható, mivel nagy eltérések hibához vezetnek. 

“Winding temperature” = Tekercshőmérséklet Celsius fokban

“Coefficient Kt” = Hőmérséklet együttható

Ábra 7-6 A szigetelési ellenállás és a hőmérséklet közötti összefüggés

R = A szigetelés ellenállásértéke egy bizonyos hőméréskleten

R40 = Egyenértékű ellenállás 40°C-on

R40 = k x R

Példa:
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R = 30 M 20°C-on mérve

k = 0,25

R40 = 0,25 x 30 M = 7,5 M

Táblázat 7-5. Hőmérséklet értékek Celsius fokban (ºC) és Fahrenheit (ºF)

7.6.4.2 Általános megfontolások

A következőket vegye figyelembe mielőtt az ellenállásértékre alapozva cselekszik:

• Ha az érték túl alacsony, a tekercselést tisztítani és/vagy szárítani kell. Ha ezek 
nem segítenek egy szakértő bevonása szükséges

• Gépek, amelyeknél párásodási probléma gyanítható, a mért ellenállás értéktől 
függetlenül gondosan szárítandó

• Az ellenállás csökken ha a hőmérésklet növekszik

• Minden 10 ... 15 K hőmérséklet emelkedésre az ellenállás feleződik

MEGJEGYZÉS:A gyári teszt során mért értékek normál esetben jelentősen 
magasabbak a telepítés helyén mért értékeknél.

7.6.4.3 Minimum ellenállás értékek

Normál körülmények közötti tekercselés ismétvei:

Általánosságban, a tekercsszigetelés ellenállása száraz tekercsek esetén a minimum 
ellenállásértéket jelentősen túllépi. Meghatározott értékeket lehetetlen adni, mivel az 
függ a gép típusától és a helyi viszonyoktól. Ezen túlmenően, az érték függ a kortól és a 
gép használatától. Ennek megfelelően, a következő értékek csak útmutatóul szolgálnak.

A határértékek lentebb, 40°C-on érvényesek, és ha a tesztfeszültség legalább 1 percig 
be van kapcsolva.

• Rotor

Tekercselt forgórészű indukciós gépek: R(1-10 perc 40°C-on) > 5 M

MEGJEGYZÉS:A csúszógyűrűkön található szénpor, ill. csupasz réz felületek 
csökkentik a rotor ellenállásértékét. 

• Állórész

Új állórész esetén: R(1-10 perc 40°C-on) > 1000 M. Ha a mérési körülmények rendkívül 
melegek és párásak, R(1-10 perc 40°C-on) értékek 100 M felett elfogadhatók

Használt állórész esetén: R(1-10 perc 40°C-on) > 100 M

MEGJEGYZÉS:Ha az adott értékeket nem érik el a mért értékek, ennek oka 
meghatározandó. Alacsony érték gyakran túlzott mértékű párából és 
szennyezettségből adódik, jóllehet a szigetelés sértetlen.

°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

°F 32 50 68 86 104 122 140 158 176 194 212 230
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7.6.4.4 Állórész tekercselés szigetelés-ellenállás mérése

A szigetelés ellenállását szigetelésvizsgálóval kell mérni. A tesztfeszültség 1000 VDC. 
A mérés időtartama 1 perc, ezután a ellenállás értéke feljegyzendő. Mielőtt ilyen 
vizsgálatot végez, a következő óvintézkedéseket kell betartani:

• Ellenőrizze, hogy az áramváltók (CT’k) szekunder tekercsei (a tartalékot is 
beleértve) nem nyitotta-e. Lásd Ábra 7-7 A tekercsek csatlakoztatása a 
szigetelésellenállás méréséhez

• Győződjön meg arról, hogy az erősáramú kábelek kikötésre kerültek

• Biztosítsa, hogy a gép teste, valamint az épp nem mért tekercsek leföldelésre 
kerültek

• Mérje meg a tekercshőmérsékletet

• Földelje le az ellenállás hőmérőket (RTD’k)

• Távolítsa el a feszváltók lehetséges földelését (nem általános).

A mérést a kapocsházban végezze. A mérést általában a teljes tekercselésre, mint 
csoport, végzik, amely esetben a műszer a ház és a tekercselés közé kerül; Lásd Ábra 
7-7 A tekercsek csatlakoztatása a szigetelésellenállás méréséhez. A ház le van 
földelve és a három fázistekercs a nullapontban összekötve marad, lásd Ábra 7-7 A 
tekercsek csatlakoztatása a szigetelésellenállás méréséhez.

Ha a mért érték alacsonyabb, mint az előírt, és a fázistekercsek könnyen 
szétválaszthatók, bármely fázis önállóan is mérhető. Ez nem minden gépnél 
lehetséges. Ennél a mérésnél a műszert a ház és egy tekercs közé kell helyezni. A ház 
és a nem mért két fázis földelendő; lásd Ábra 7-7 A tekercsek csatlakoztatása a 
szigetelésellenállás méréséhez.

Amikor a fázisokat külön méri, minden csillagpontot távolítson el. Ha el alkotóelem 
csillagpontja nem távolítható el, mint egy tipikus háromfázisú feszváltó esetén, a teljes 
alkotóelem eltávolítandó.

Ábra 7-7 A tekercsek csatlakoztatása a szigetelésellenállás méréséhez 

a) Csillagkapcsolás esetén

b) Delta kapcsolás esetén

c) Egy fázis mérése. A 'M' a szigetelésvizsgálót jelképezi.

A mérés után a tekercseket rövid időre le kell földelni, hogy kisüljenek.

M M M

a) c)b)
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***A következő fejezet csúszógyűrűs rotortípusra vonatkozik

7.6.4.5 Rotortekercselés szigetelésellenállás mérése

A mérést szigetelésvizsgálóval végezze. A mérőfeszültség 1000 VDC legyen. A 
következő óvintézkedéseket kell betartani:

• Győződjön meg, hogy az erősáramú kábelek kikötésre kerültek

• Kösse ki a csúszógyűrűs egység bekötőkábeleit

• Földelje le a gép házát és az állórésztekercseket

• Földelje le a tengelyt

• Földelje le azokat a tekercseket, amelyeken nem végez mérést. A rotortekercsek 
belsőleg el lehetnek kötve csillagba vagy deltába. Ez esetben a fázisok egyenkénti 
mérése nem lehetséges

• Ellenőrizze a szénkefe csatlakozások megfelelő állapotát

• Ellenőrizze a mérőműszert

• Az állórésztekercs hőmérsékletmérés eredményét használja itt is.

A szigetelésvizsgálót kösse a rotortekercsek és a gép tengelye közé, lásd Ábra 7-8 A 
rotortekercsek szigetelésvizsgálata. A mérés után a tekercseket rövid időre földelje le, 
hogy azok ki tudjanak sülni.

Ábra 7-8 A rotortekercsek szigetelésvizsgálata

A fenti ábra csillagkapcsolású rotort mutat.

7.6.5 Szigetelésellenállás mérése a kiegészítőkön
A gép védőelemei és az egyéb segédberendezések megfelelő működésének 
biztosítására szigetelés-ellenállási teszttel ellenőrizhető ezek állapota. Az eljárást a 7.6 
Fejezet Az állórész- és rotortekercselés karbantartása című fejezet részletesen 
ismerteti. Léghevítő esetén 500 VDC, egyéb segédberendezés esetén 100 VDC 
legyen a tesztfeszültség. Pt-100 és közelségérzékelők esetében a szigetelés-
ellenállási mérés nem javasolt.

M
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7.6.6 A polarizációs index
A polarizációs index teszthez a szigetelési ellenállás mérendő a vizsgálófeszültség 
rákapcsolása után 15 másodperccel és 1 perccel (vagy 1 perccel és 10 perccel). A 
polarizációs index teszt kevésbé hőmérsékletfüggő, mint a szigetelés-ellenállás. Ha a 
tekercshőmérséklete 50ºC (122ºF) alatt van, akkor hőmérsékletől függetlennek 
tekinthető. A magas hőmérsékletek kiszámíthatatlan eredményhez vezetnek, ezért ez 
a vizsgálat nem használható 50ºC (122ºF) fölötti tekercshőmérséklet esetén.

A tekercselésen felhalmozódó szennyezetség és páratartalom általában csökkenti a 
szigetelési ellenállás, és a polarizációs index értékét, valamint a hőmérsékletfüggésüket. 
Ezért, a vonal az Ábra 7-6 A szigetelési ellenállás és a hőmérséklet közötti összefüggés 
diagramon kévésbé lesz meredek. Tekercsek, amelyek nyilt kúszóáramúttal 
rendelkeznek, nagyon érzékenyek a szennyeződésre és páralecspódásra.

Sokféle szabály vonatkozik az elfogadható legalacsonyabb értékre, amivel a gép 
biztonsággal még elindítható. A polarizaciós index (PI) értéke általában 1 és 4 közé 
esik. Az 1-hez közeli értékek azt jelzik, hogy a tekercselés nedves és szennyezett.

A minimum PI érték F osztályú szigetelés esetén nagyobb, mint 2.

MEGJEGYZÉS:Ha a szigetelési ellenállás értéke több ezer M, a polarizációs index 
nem bír jelentőséggel a szigetelés állapotát illetően és nem szükséges 
használni.

7.6.7 Egyéb karbantartási műveletek
Általában, az ABB által készített tekercselések mentesek a problémáktól és csak 
időnkénti tisztítást és szárítást igényelnek a fent említett vizsgálatokon kívül. Különleges 
esetekben ha egyéb karbantartás szükséges, legjobb szakértői segítséget kérni. Az ABB 
ügyfélszolgálata szívesen segít a problémái megoldásában lásd 9.1.3 Fejezet A motor- 
és generátorszerviz elérhetősége. 

***A következő fejezet csúszógyűrűs rotorokra vonatkozik

7.7 A csúszógyűrűk és a kefeegység karbantartása
A csúszógyűrűvel rendelkező gép csak akkor működik megfelelően ha a kefeegység 
és a csúszógyűrűk rendszeres ellnőrzése és karbantartása megtörténik.

7.7.1 A csúszógyűrűk gondozása
A csúszógyűrűk csúszófelülete tisztán és egyenletesen tartandó. A csúszógyűrűk 
rendszeres vizsgálatot és a szigetelésük tisztítását igénylik. A kefék kopása szénport 
idéz elő, amely áthidalást okoz a szigetelő felületek között. Ez a csúszógyűrűk közötti 
kisüléshez vezethet, amely a gép működésének zavarához vezethet. A csúszógyűrűk 
felületén patina képződik. A patina, mint egy elszineződött felület látható, de ez 
természetes és segíti a kefe működését, nem tisztítandó le.

or = vagy
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7.7.1.1 Leállási időszak

Hosszabb leállás esetén a keféket a csúszógyűrűktől el kell emelni. Szállítás, raktározás, 
telepítés vagy hosszabb leállás esetén a csúszógyűrűs felületek elhomályosodhatnak, 
beszennyeződhetnek, stb. Mielőtt újraindítja a gépet a csúszófelületeket vizsgálja át és 
tisztítsa meg.

7.7.1.2 Kopás

Abban az esetben ha a csúszógyűrűk felülete érdesek vagy egyenetlenek lesznek 
lecsiszolandók vagy leesztergálandók. Az asszimetria a teljes átmérő esetén kevesebb, 
mint 1,0 mm, vagy rövid szakaszon maximum 0,2 mm engedélyezett. Az esetben ha a 
csúszógyűrűk eldeformálódtak vagy nagyon megégtek, új gyűrűket kell felszerelni.

Mérje meg az excentricitást egy órával. A maximum és minimum értékek közötti 
különbség nem lehet több, mint 1,0 mm és helyileg 0,2 mm. Két csúszógyűrű közötti 
átmérő különbség ne lépje át a 2 mm-t.

7.7.2 A kefeegység gondozása
A kefeegység időszakos vizsgálata és tisztítása szükséges.

Mivel a kefék kopása szénport okoz, amely rövidrezárhatja a szigetelőket, ezért ez 
porszívózással eltávolítandó.

7.7.2.1 A kefe nyomása

A kefe nyomásának állandónak kell lennie a teljes felületen, azaz nem illeszkedhet a 
csúszógyűrű görbületéhez. A kefenyomás az egyedüli, legfontosabb tényező működése 
közben. A nyomásnak 18-20 mN/mm2 (180-200 g/cm2) között kell lennie. Egy rugós 
ellensúly segítségével mérje a kefenyomást. Rögzítsen egy rugós ellensúlyt az emelő 
hegyéhez a kefe lenyomásával és húzza radiális irányban, amíg a nyomás megszűnik a 
kefén. Egy darab papír segítségével, a kefe és az emelő között, állapítsa meg amikor a 
nyomás megszűnik, lásd Ábra 7-9 A kefenyomás ellenőrzése rugós ellensúllyal.

 

Ábra 7-9 A kefenyomás ellenőrzése rugós ellensúllyal
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***A következő fejezet nyitott, levegő-levegő és levegő-víz hőcserélős gépekre vonatkozik

7.8 A hűtőegység karbantartása
A hűtőegységek általában csekély karbantartást igényelnek de rendszeres ellnőrzésük 
ajánlott a meghibásodásmentes működés érdekében.

A hocserélokben és hangtompítókban lévo zajcsökkento anyag állapotát rendszeresen 
ellenorizni kell. Ha az anyag morzsolódik vagy már szétmorzsolódott, akkor ki kell cserélni, és 
a hocserélot meg kell tisztítani a levált daraboktól, amelyek eltömíthetik a légcsatornákat.

***A következő fejezetek nyitott hűtésű gépekre vonatkozik

7.8.1 Karbantartási utasítás nyitott hűtésű gépek esetén
A hűtőlevegőt általában egy ventilátor és/vagy a rotor keringteti. A ventilátor lehet a 
tengelyre szerelt vagy egy külső motor által hajtott. Egy külső légcsatlakozás szintén 
lehetséges. A gép kialakításától függően a keringtetés lehet axiálisan szimmetrikus 
vagy asszimetrikus. A hűtőlevegő, amennyire lehetőség engedi tisztán tartandó, mivel 
a gépbe kerülő szennyeződés csökkenti a hűtés hatékonyságát.

Az időjárás védett gépek felső takarója specifikáció szerint szűrővel vagy annélkül 
kerül leszállításra. Különleges esetekben a felső rész rendelkezhet differenciálnyomás 
mérővel a szűrők állapotát ellenőrzendő. 

Ha a tekercs- vagy a léghőmérséklet mérők rendellenes hőmérsékletet jeleznek a 
hűtőrendzser ellenőrzendő. Ennek során a légszűrők állapota és a gép belsejében a 
légáramlás ellenőrzendő. Felújításkor a gép belseje tisztítandó és ellenőrzendő, vagy 
ha probléma merül fel.

Egyéb lehetséges okok a rossz hútés esetén lehetnek még magas környezeti 
hőmérséklet vagy magas belépő léghőmérséklet. Ezenkívül, kenési elégtelenség vagy 
csapágy meghibásodás vezethet magas csapágyhőmérséklethez.

Látszólag magas hőmérsékletet okozhatja a mérőrendszer meghibásodása is 8.3.2 
Fejezet Pt-100 hőérzékelők.

7.8.1.1 A szűrők tisztítása

A szűrőket rendszeresen tisztítani kell. A tisztítás gyakorisága a levegő és a környezet 
tisztaságától függ. A szűrők tisztítása szükséges ha a tekercshőmérséklet érzékelők 
emelkedett hőmérsékletet jeleznek vagy ha megközelítik a risztási értéket.

Ha a szűrő differenciálnyomás mérővel rendelkezik, a szűrőt riasztás után azonnal ki 
kell cserélni. A risztás akkor jelenkezik ha a szűrő felülete 50%-ban eltömődött. A 
kezelőszemélyzetnek szintén feladata a szűrők rendszeres manuális ellenőrzése.

Tisztításhoz vegye ki a szűrőket. Amennyiben a környező levegő megfelelően tiszta, a 
szűrők üzem közben is cserélhetők. A szűrők rendszeresen tisztítandók, a felső majd a 
kilépő oldal porszívózásával. Időnként, a szűrők tiszta vízben átmosandók, hogy olyan 
szennyeződések is eltávolíthatók legyenek, amelyeket a porszívózás nem hoz ki. Ha 
zsírszennyeződést tapasztal a szűrőkön, oldószerrel mossa azt át. Mielőtt az így 
tisztított szűrőt visszahelyezi a gépbe alaposan öblítse ki. 

Mindig vegye figyelembe a légáramlás irányát visszaszerelésnél. Némely szűrőnél a 
légáramlás iránya nem lényeges. Lásd még a szűrőgyártó utasításait.
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***A következő fejezet levegő-víz hőcserélős gépekre vonatkozik

7.8.2 Karbantartási utasítások levegő-víz hőcserélő esetén
Ha a hőérzékelők normális működési hőmérsékletet jeleznek és a szivárgásérzékelők 
sem jeleznek szivárgást, általában nincs szükség egyéb tevékenységre az 
ellenőrzésen kívül.

***A következő fejezetek levegő-levegő hőcserélős gépekre vonatkozik

7.8.3 Karbantartási utasítások levegő-levegő hőcserélő esetén 
A hűtőegység a gépre van szerelve. A hőcserélőcsövek általában alumíniumból 
készülnek.

7.8.3.1 Légáramlás

A belső levegőáramlást általában egy ventilátor és/vagy a rotor biztosítja. A ventilátor 
vagy a tengelyre van szerelve, vagy egy külön motor hajtja. A gép kialakításának 
függvényében a légáramlás lehet axiálisan szimmetrikus vagy asszimmetrikus.

A külső légáramlást általában egy ventilátor biztosítja, amely a tengelyre kerül 
felszerelésre vagy azt egy külső motor hajtja. Külső levegőcsatlakozás szintén 
lehetséges.

Ábra 7-10 Hűtőlevegő áramlás (tipikus asszimetrikus kialakítás)

A gépet el lehet látni hőérzékelőkkel, amelyek a belső hűtőlevegőt figyelik. 
Amennyiben a hőérzékelők normál hőmérsékletet jeleznek, általában semmilyen 
egyéb tevékenység az ellenőrzésen felül nem szükséges.
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Ha az érzékelők rendellenes hőmérsékletet, vagy a riasztási értékhez közeli értéket 
jeleznek a tekercselésben vagy a hűtőlevegőben, a hűtőrendszer ellenőrzendő. 
Amennyiben a hűtők tisztítása szükséges, lásd a lenti utasításokat.

7.8.3.2 Tisztítás

A hűtőfelületre és a csövek falára előbb-utóbb szennyeződés rakódik le. Ez a 
szennyeződés csökkenti a hűtési kapacitást. Ezért a hőcserélő szabályos időközönként 
tisztítandó! Az időközök meghatározása tapasztalati úton történik, és a hűtőlevegő 
szennyezettségétől függ. Gyakran ellenőrizze a hőcserélőt a kezdeti időszakban.

Fújja át a hőcserélőt sűrített levegővel és/vagy használjon egy megfelelő kefét. Ne 
használjon acélkefét az alumínium csöveken, mivel azok így károsodhatnak; egy puha 
kör keresztmetszetű bronz kefét használjon inkább.

7.8.4 Kényszerhűtő motorok karbantartása
A kényszerhűtő motorok alapvetően nem igényelnek karbantartást, pl. csapágyaik 
élettartam zsírzottak. Egy tartalék kényszerhűtő motor mindenképpen javasolt. A 
kényszerhűtő motorok karbantartása gépkönyvük szerint.

7.9 Javítás, szét- és összeszerelés
A javítást, illetve a szét- és összeszerelést kizárólag képzett szervizmérnökök 
végezhetik. Bővebb információért forduljon az értékesítés utáni osztályhoz; lásd a 
9.1.3 Fejezet A motor- és generátorszerviz elérhetősége c. részben.

***A következő megjegyzés minden veszélyes környezetbe telepített gépre vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A vészélyes környezetbe telepített gépeket csak az ABB által kiképzett 
és jóváhagyott javítóműhelyek szervizelhetik. 

***A következő forgórésztípussal foglalkozó megjegyzésben: Állandó mágnes

MEGJEGYZÉS:Állandó mágnesű szinkrón gép szétszerelése esetén további 
utasításokért mindig forduljon az ABB motor- és generátorszervizéhez.
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8. Fejezet - Hibaelhárítás

8.1 Hibaelhárítás
A fejezet célja, hogy segítséget nyújtson az ABB által biztosított forgórészes 
elektromos berendezések műszaki hibái esetén. Az alábbiakban látható hibaelhárítási 
táblázatok segítenek a kenőrendszerrel kapcsolatos műszaki, elektronikai és 
hőszigetelési hibák helyének felderítésében és megoldásában. A felsorolt 
ellenőrzéseket és javításokat mindig képzett szakemberrel kell elvégeztetni. Ha 
kétségei vannak, hibaelhárítással vagy karbantartással bővebb információért vagy 
műszaki segítségnyújtásért forduljon az ABB motor- és generátorszervizéhez.
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8.1.1 Mechanikai működés 

Hibaelhárítás

Mechanikai teljesítmény

R
ez

gé
s

Za
j

Kenési elégtelenség

Sérült csapágyrészek Ellen rizze a csapágy állapotát és cserélje ki a részeit

Nem megfelel  összeszerelés Bontsa meg és állítsa be a csapágyat

Ventilátorhiba Kiegyensúlyozatlanság vagy ventilátor 

sérülés Ellen rizze és javítsa meg a vantilátor(oka)t

H t rendszerhiba Ellen rizze és javítsa meg a h t rendszert

Hibás beállítás Ellen rizze az egytengely séget

Rotor vagy tengely kiegyensúlyozatlanság Egyensúlyozza ki a rotort

Rezgés a kapcsolt eszközb l

Axiális terhelés a hajtott gépt l Ellen rizze a beállítást, a tengelykapcsoló m ködését és típusát

Nem megfelel  vagy hibásan szerelt tengelykapcsoló Ellen rizze a tengelykapcsoló m ködését

Az alap er ssége nem megfelel Er sítse meg az alapot az ABB el írásainak megfelel en

Tekercshiba Ellen rizze a tekercseket

Túlzott hálózati kiegyensúlyozatlanság Ellen rizze, hogy a hálózat egyensúlya az el írásoknak megfelel-e

Észlelt
meghibásodás

Elhárítás

Csapágyhiba

Lehetséges ok

Idegen anyag, nedvesség vagy szennyz dés a gép 
belsejében

Ellen rizze a ken anyag mennyiségét, min ségét és a 

ken rendszer m ködését

Ellen rizze a kapcsolt eszközök kiegyensúlyozottságát és a 

tengelykapcsolót

Ellen rizze és tisztitsa meg a gép belsejét, szárítsa meg a 

tekercseket
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8.1.2 Kenőrendszer és csapágyak

***A következő fejezet gördülőcsapágyas gépekre vonatkozik

8.1.2.1 Kenőrendszer és gördülőcsapágyak

Hibaelhárítás

zsírkenés

C
sa

pá
gy

za
j v

ag
y 

-r
ez

g
és

Elégtelen kenés Kevés zsír

Hibás kuplung vagy szerelés

Túlzott kenés

Csapágyáramok

Komplett csapágyhiba Cserélje a csapágyat

Normál elhasználódás Cserélje ki a kopott részeket

Hibás csapágytömítések

Cserélje ki a csapágyat

Idegen anyag a csapágy belsejében

Egyensúlyozza ki a gépet, javítsa a csapágyházat és cserélje ki a 

csapágyat

ki a csapágyat

Észlelt 
meghibásodás

Lehetséges ok Elhárítás

Sérült csapágyrészek

kenje
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***A következő fejezet siklócsapágyas gépekre vonatkozik

8.1.2.2 Kenőrendszer és siklócsapágyak

***A következő táblázat az önkenős siklócsapágyakra vonatkozik

Hibaelhárítás

Ken rendszer és siklócsapágyak
önkenés

M
ag

as
 c
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pá

gy
h

m
ér

sé
kl

et

O
la

js
zi

vá
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O
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s
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la

jm
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Elégtelen kenés Alacsony olajszint Ellen rizze az olajfolyást, töltse fel olajjal

Nem megfelel  olajmin ség Egyeztessen az ABB-vel az olaj ajánlások tekintetében

Csökkent olajmin ség Nem megfelel  olajcsere periódus Tisztítsa meg a csapágyat és cserélje az olajat

Túlzott axiális terhelés Hibás kuplung vagy szerelés Ellen rizze a kuplungot, a szerelését és a beállítását

Helytelen gépbeállítás Állítsa be újra a gépet

Helytelenül összeszerelt csapágy Ellen rizze a csapágy helyes összeszerelését és a beállításokat

Túl sok olaj

Olajszennyez dések

Csapágyáramok Állítsa helyre a csapágyszigetelést, cserélje a csapágycsészéket

Komplett csapágyhiba Cserélje ki a csapágyalkatrészeket

Normál elhasználódás Cserélje ki a csapágycsészét

Túl alacsony fordulatszám Ellen rizze a csapágy fordulatszám tartományát

Hibás m szerek Hibás h mérsékletérzékel Ellen rizze a csapágyh mérséklet mér rendszert

Sérült vagy kopott csapágytömítések Cserélje ki a csapágytömítéseket

Küls  vákuum Közelben található forgóeszközök Ellen rizze a nyomáskamrákat, helyezze át a forgó alkatrészeket

Bels  túlnyomás Nyomáskiegyenlít  hiba Szümtesse meg a bels  túlnyomás okát

Sérült géptömítés Cserélje vagy javítsa meg a gép tömítését

Silány olajgy r  vagy lemez m ködés Nyissa ki a csapágyat és állítsa be a m ködést

Idegen anyag a csapágy belsejében Tisztítsa meg a csapágyat és ellen rizze a tömítés állapotát

Sérült csapágycsészék

Észlelt
meghibásodás

ElhárításLehetséges ok

Tisztítsa meg a csapágyat és töltse fel megfelel  mennyiség  

ken anyaggal

Cserélje az olajat, ellen rizze a csapágyak állapotát, cserélje ki a 

csapágycsészét
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***A következő táblázat a kényszerkenésű siklócsapágyakra vonatkozik

MEGJEGYZÉS:A siklócsapágyak esetleges szivárgása esetén, lásd  8.2 Fejezet 
Olajszivárgás siklócsapágyak esetén.

Hibaelhárítás

Ken rendszer és siklócsapágyak
kényszerkenés
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 c
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Olajáramlási hiba Ellen rizze az olaszivattyút, sz kít t és sz r t

Az olaj viszkozitása túl magas Ellen rizze az olaj h mérsékletét és típusát

Nem megfelel  olajmin ség Ellen rizze az ABB ajánlásait

A belép  olaj h mérséklete túl magas Ellen rizze a ken rendszert és állítsa be az olaj h mérsékletét

Az olaj min sége romlott Hibás olajcsere intervallum Tisztítsa meg a csapágyat és cserélje le az olajat

Túlzott axiális terhelés Hibás kuplung vagy szerelés Ellen rizze a kuplungot, a szerelést és a beállítást

Hibás beállítás (egytengely ség) Állítsa be újra a gépet

Hibásan összeszerelt csapágy Gy z djön meg a helyes beépítésr l és beállításról

Szennyez dések az olajban

Csapágyáramok Állítsa helyre a szigetelést, helyezze vissza a csészéket

Komplett csapágymeghib. Cserélje a csapágyalkatrészeket

Normál kopás Cserélje a csészéket

Túl alacsony fordulatszám Ellen rizze a m ködési fordulatszámot

Hibás m szerek Hibás h mérséklet érzékelés Ellen rizze a rendszert

Sérült vagy elhasználódott tömítések Cserélje a tömítéseket

Az olajáramlás túl nagy Hibás beállítás Ellen rizze és állítsa be az áramlást

Probléma a 
visszatér vezetékben Hibás csövezés Ellen rizze a visszatér  lejtését

Küls  vákuum Közeli forgó berendezés Ellen rizze a nyomásszinteket, helyezze át a forgógépeket

Bels  túlnyomás Nyomáskompenzáció hiba Szüntesse meg a bels  túlnyomás okát

Sérült géptömítés Cserélje vagy javítsa a gép tömítését

Hibásan szerelt vagy karb. ken anyag csövezés Ellen rizze az összekötéseket és a sz r ket (szorosság)

Idegen anyag a csapágy belsejében Tisztítsa ki a csapágyat és ellen rizze a tömítés állapotát

Sérült csapágycsészék

Észlelt
meghibásodás

ElhárításLehetséges ok

Elégtelen kenés

Cserélje az olajat, ellen rizze a csapágy állapotát, cserélje ki a 

csapágycsészéket
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8.1.3 Termikus teljesítőképesség

***A következő fejezet nyitott vagy légcsatornás gépekre vonatkozik

8.1.3.1 Termikus teljesítőképesség, nyitott hűtőrendszer

MEGJEGYZÉS:Magas csapágyhőmérséklet esetén, lásd  8.1.2 Táblázat 
Kenőrendszer és csapágyak.

Hibaelhárítás

Termikus teljesít képesség
nyitott h t rendszer

M
ag

as
 te

ke
rc

sh
m

ér
sé

kl
et

M
ag

as
 h

t
le

ve
g

 h
m

ér
sé

kl
et

Túl magas környezeti h mérséklet Kiegészít  h téssel csökkentse a környezeti h mérsékletet

A kilép  leveg  visszafordul Biztosítson megfelel  távolságokat a gép körül

Közeli h forrás Helyezze a h forrásokat távolabb, ellen rizze a ventilációt

Szennyezett gépbels Ellen rizze az alkatrészeket és a légréseket

Hibás elrendezés Ellen rizze a telepítést

Blokkolt légbelép k Ellen rizze a tisztaságukat

Eltöm dött légsz r Tisztítsa vagy cserélje a sz r ket

Eltömodött légcsatorna Tisztítsa meg a légcsatornákat, és szüntesse meg az eltömodés okát

Sérült ventilátor(ok) Cserélje a ventilátor(oka)t

Ventilátor hibás forgásiránya

Tülterhelés Szabályzórendszer hiba Ellen rizze a szabályzókat, akadályozza meg a túlterhelést

Túl magas fordulatszám Ellen rizze a tényleges fordulatszámot és a javasoltat

Kiegyensúlyozatlan hálózat Ellen rizze, hogy a hálózat teljesíti-e az el írásokat

Hibás m szerezés vagy mér rendszer Ellen rizze a méréseket, érzékel ket és vezetékezést

Tekercshiba Ellen rizze a tekercseket

Cserélje a ventilátor(oka)t vagy változtassa meg a ventilátor 

forgásirányát

Hibás légáramlás

Észlelt
meghibásodás

Lehetséges ok Elhárítás

Magas h mérséklet  
belép  leveg
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***A következő fejezet levegő-levegő hőcserélős gépekre vonatkozik

8.1.3.2 Termikus teljesítőképesség levegő-levegő hőcserélő

MEGJEGYZÉS:Magas csapágyhőmérséklet esetén, lásd  8.1.2 Táblázat 
Kenőrendszer és csapágyak.

Hibaelhárítás

Termikus teljesít képesség
leveg -leveg  h cserél s h t rendszer

M
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et
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t
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g

 h
m
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et

Sérült h t ventilátor(ok) Cserélje a ventilátor(oka)t

H t ventilátor rossz irányban forog Cserélje a ventilátor(oka)t

A gép belseje szennyezett Ellen rizze az alkatrészeket és a légréseket

Eltömodött légcsatorna Tisztítsa meg a légcsatornákat, és szüntesse meg az eltömodés okát

Sérült küls  ventilátorok Cserélje a ventilátort

H t ventilátor forgásiránya rossz

Szivárgó h t Javítsa ki a h t t

Eltömodött légcsatorna Tisztítsa meg a légcsatornákat, és szüntesse meg az eltömodés okát

Túl magas környezeti h mérséklet Kiegészít  h téssel csökkentse a környezeti h mérsékletet

A kilép  leveg  visszafordul Biztosítson megfelel  távolságokat a gép körül

Közeli h forrás Helyezze a h forrásokat távolabb, ellen rizze a ventilációt

Tülterhelés Szabályzórendszer beállítás Ellen rizze a szabályzókat, szüntesse meg a túlterhelést

Túl magas fordulatszám Ellen rizze a tényleges fordulatszámot és a javasoltat

Kiegyensúlyozatlan hálózat Ellen rizze, hogy a hálózat teljesíti-e az el írásokat

Hibás m szerezés vagy mér rendszer Ellen rizze a méréseket, érzékel ket és vezetékezést

Túl sok indítás Engedje a gépet lehülni újraindítás el tt

Tekercshiba Ellen rizze a tekercseket

Magas belép  
leveg  h mérséklet

Alacsony szekunder 
h t köri teljesítmény

Elhárítás

Észlelt
meghibásodás

Alacsony primer 
h t köri teljesítmény

Lehetséges ok

Cserélje ki a tengelyre szerelt ventilátort, vagy korrigálja a 

kényszerh t  motor m ködését
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***A következő fejezet a víz-levegő hőcserélős gépekre voantkozik 

8.1.3.3 Termikus teljesítőképesség, víz-levegő hőcserélő

MEGJEGYZÉS:Magas csapágyhőmérséklet esetén, lásd  8.1.2 Táblázat 
Kenőrendszer és csapágyak.

Hibaelhárítás

Termikus teljesít képesség
leveg -víz h cserél s h t rendszer

M
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 te
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sé

kl
et

M
ag
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 h

t
le

ve
g

 h
m

ér
sé

kl
et

Ví
zs

zi
vá

rg
ás

 ri
as

zt
ás

Sérült h t ventilátor Cserélje a ventilátort

H t ventilátor rossz irányban forog

A gép belseje szennyezett Ellen rizze az alkatrészeket és a légréseket

A h t csövek elzáródtak Tisztítsa meg a csövezést

H t víz szivattyú meghibásodás Ellen rizze és javítsa meg a szivattyút

Nem megfell  áramlási beállítások Ellen rizze és állítsa be a megfelel  áramlást

H t fej szivárgás Cserélje ki a h t fejet

A h t  leveg s Légtelenítse a h t t a légtelenít  csavarnál

Vésznyílás "Emergency" nyitva Zárja le a vésznyílást

Magas belép  h t víz h mérséklet Állítson a h t víz h mérsékletén

Túlterhelés Szabályzórendszer beállítás Ellen rizze a szabályzókat, szüntesse meg a túlterhelést

Kiegyensúlyozatlan hálózat Ellen rizze, hogy a hálózat teljesíti-e az el írásokat

Hibás m szerezés vagy mér rendszer Ellen rizze a méréseket, érzékel ket és vezetékezést

Túl sok indítás Engedje a gépet lehülni újraindítás el tt

Tekercshiba Ellen rizze a tekercseket

Alacsony 
szekunder 
h t köri 
teljesítmény

Észlelt
meghibásodás

Elhárítás

Alacsony primer 
h t köri 
teljesítmény

Lehetséges ok

Cserélje ki a tengelyre szerelt ventilátort, vagy korrigálja a 

kényszerh t  motor m ködését
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***A következő fejezet bordahűtésű gépekre vonatkozik

8.1.3.4 Termikus teljesítőképesség, bordahűtés

MEGJEGYZÉS:Magas csapágyhőmérséklet esetén, lásd  8.1.2 Fejezet Kenőrendszer 
és csapágyak.

Hibaelhárítás

Termikus teljesít képesség
bordah tés

Tülterhelés Szabályzórendszer beállítás Ellen rizze a szabályzókat, szüntesse meg a túlterhelést

Túl magas fordulatszám Ellen rizze a tényleges fordulatszámot és a javasoltat

Network unbalance Ellen rizze, hogy a hálózat teljesíti-e az el írásokat

Kiegyensúlyozatlan hálózat Ellen rizze a méréseket, érzékel ket és vezetékezést

Túl sok indítás Engedje a gépet lehülni újraindítás el tt

Tekercshiba Ellen rizze a tekercseket

A gép küls  része szennyezett Tisztítsa meg a gép külsejét

Csökkent légáramlás Távolítsa el az akadályokat. Biztosítson megfelel  

légáramlást, lásd A gép körvonalrajza

Észlelt
meghibásodás

M
ag

as
 te

ke
rc

sh
m

ér
sé

kl
et

Lehetséges ok Elhárítás
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***A következő fejezet siklócsapágyas gépekre vonatkozik

8.2 Olajszivárgás siklócsapágyak esetén
A siklócsapágyak kialakítása olyan, hogy nagyon nehéz az olajszivárgást teljesen 
megszüntetni, ezért egy kismértékű szivárgást el kell fogadni.

Jóllehet az olajszivárgásnak más oka is lehet, mint a cspágy kialakítása, pl. nem 
megfelelő viszkozitás, túlnyomás a csapágyházban, túl alacsony nyomás a 
csapágyházon kívül, túl magas olajszint, vagy magas rezgésértékek a csapágynál.

Ha túlzott mértékű olajszivárgást észlel, vizsgálja meg a következőket:

• A felhasznált olaj megfelel az előírásoknak, (és az olajszint is megfelelő)

• Húzza meg az összes csapágyház csavarokat, és a labirinth tömítés burkolatát. 
Ez különösen fontos, ha a gép sokáig állt

• Mérje meg a szivárgó csapágynál a rezgéseket mindhárom irányban, teljes 
terhelés mellett. Ha a rezgésérték magas, a csapágyház “fellazulhat” annyira, 
hogy az épp elég legyen arra, hogy az olaj a csapágyház felek közül kimossa a 
tömítést

• Nyissa meg a csapágyat, tisztítsa meg a felületeket és vigyen fel új tömítést a 
csapágyház felek közé

• Győződjön meg arról, hogy nincs-e valami ami a csapágy közvetlen közelében 
alacsony nyomást okozhat. Pl. a tengely vagy tengelykapcsoló burkolata lehet 
olyan kialakítású, hogy a csapágy közelében alacsony nyomás jön létre

• Győződjön meg arról, hogy nincs-e túlnyomás a csapágy belsejében. Túlnyomás 
keletkezhet, pl. az olajvisszatérő vezetéken keresztül a kényszerolajozó felől. 
Alkalmazzon szellőzőket a csapágyházon, hogy a túlnyomás megszünjön

• Ellenőrizze az olajcsövek (ha vannak) lejtésének megfelelőségét.

Ha a korábbiakban, illetve a továbbiakban felsorolt jelenségek ellenőrzése után is 
olajszivárgást tapasztal, töltse ki a RENK vállalat Sleeve Bearings (Siklócsapágyak) 
menüpontjában található Oil Leakage (Olajszivárgás) bejelentőlapot, és küldje el a 
helyi motor- és generátorszerviznek.

8.2.1 Olaj
Hogy a csapágyak megfelelően működjenek, az olajnak meg kell felelnie különféle 
feltételeknek, mint viszkozitás és tisztaság, lásd  7.5.2.2 Fejezet A kenőanyag 
ellenőrzése és  7.5.2.3 Fejezet A kenőolaj javasolt értékei.

Viszkozitás

A csapágyak bizonyos viszkozitású olajjal történő kenésre vannak kialakítva, ez az 
érték a villamosgéppel szállított dokumentációban szerepel. 

Nem megfelelő viszkozitás kenési meghibásodáshoz vezet, és károsíthatja a 
csapágyakat, valamint a tengelyt.
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8.2.2 Siklócspágyak
A villamos forgógépekben alkalmazott siklócsapágyak gyakran “standard csapágyak”. 
Ezért a csapágy kialakítása normál esetben nem okozhatja a szivárgást, és az ok 
máshol keresendő.

Azonban a csapágy sokféle alkatrészből tevődik öszze, és a részek közötti 
csatlakozások ereszthetnek hibás összeszerelés vagy tömítőanyag hiánya miatt.

Csapágyház

A csapágyház egy felső és alsó félből áll, amelyek össze vannak kapcsolva. 
Kiegészítésképp a tengely belépésénél labirinth tömítés kerül elhelyezésre. Ez a 
kialkítás nem teljesen hermetikus, és ezért kismértékű szivárgás megengedett. 

Az önkenő csapágyak esetében az elfogadható szivárgás mértéke olyan, hogy nincs 
szükség utántöltésre az olajcserék között.

Az olaj a csapágyból kétféle úton szivároghat:

• A labirinth tömítésen keresztül

• A csapágyház felek közötti illesztésnél.

Tömítés

Az illesztéseknél történő szivárgás megakadályzása érdekében tömítés kerül 
elhelyezésre. Az ABB javasolja a “Hylomar Blue Heavy sealing compound” 
használatát. “Curil T” vagy egyéb hasonló termék szintén használható.

8.2.3 Csapágy felülvizsgálat
Amennyiben az olajszivárgás gyaníthatóan a csapágyházból ered, a következő 
lépéseket kell tenni:

1. A csapágyház meghúzása

Ez különöse nfontos a gép üzembehelyezésekor, vagy ha a gép hosszabb ideig állt.

Ha a csapágyház felek nem tökéletesen illeszkednek, az olaj kimoshatja a tömítést a 
csatlakozásoknál. Ennek olajszivárgás lesz a következménye.

2. A csapágyház megnyitása

A csapágyház megbontható és a csatlakozásoknál új tömítést lehet felvinni. 
Elővigyázattal kell eljárni, hogy szannyeződés, idegen anyag ne kerüljön be a 
csapágyba az eljárás során. A csatlakozó felületek teljesen zsírtalanítandók, mielőtt új 
tömítőréteget visz fel.

***A következő fejezet kényszerolajzású siklócsapágyakra vonatkozik

8.2.4 Olajtartály és csövezés
Egy különálló olajtartály és csövezés csak a kényszerolajzás esetén jellemző.
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Olajtartály

Az olajtartály lehet egy külön tartály, vagy némely esetben a dizelmotor karterja. 
Mindkét esetben a tartálynak jóval a csapágyak alatt kell lennie, mivel az olaj a 
csapágyaktól a tartály felé folyik.

Az olajtartályt úgy kell kivitelezni, hogy nyomás ne kerüljön a csapágyakra.

Olajcsövek

A visszatérő vezeték szerepe, hogy az olaj a lehető legkissebb ellenállással térjen 
vissza a tartályba. Ezt általában úgy érik el, hogy megfelelően nagy átmérőjű cső 
alkalmazásával az áramlási sebességet 0,15 m/s (6 inch/s) alatt tartják.

A visszatérő vezeték szöge legalább15°, amely 250 - 300 mm/m (3 – 3½ inch/ft) 
lejtésnek felel meg.

A csövezést úgy kell elkészíteni, hogy a lejtés a csövezés teljes hosszán a fent említett 
legyen.

***A következő fejezet kényszerolajzású siklócsapágyakra vonatkozik

8.2.5 Olajtartály és csövezés felülvizsgálat
Ha az gyanú, hogy az olajszivárgás az oaljtartályból, vagy a csövezésből ered, a 
következő lépések hajthatók végre:

Nyomás az olajtartályban

Az olajtartályban uralkodó nyomást ellenőrizni kell. A nyomás nem lehet nagyobb, mint 
a csapágyon kívüli nyomás. Ha ez mégis fennáll, az olajtartályra szellőzőt kell szerelni.

Olajcsövek

Ellenőrizze, hogy a csövek átmérője elegendő, azok nincsenek-e eldugulva és, hogy a 
lejtés mindenhol megfelelő-e.

8.2.6 Használat
A telepítéssel összefüggő olajszivárgásokon túlmenően vannak még “használat”-hoz 
köthető okok is.

***A következő fejezet kényszerolajzású siklócsapágyakra vonatkozik

Olajnyomás

A belépő olajnyomás az igényelt áramlásnak megfelelően számítandó, ezért ezt 
üzembehelyezéskor be kell állítani.

A géppel szállított dokumentáció alapján a nyomások leellenőrzendők.
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***A következő fejezet önkenő siklócsapágyakra vonatkozik

Olajszint

Az önkenő siklócsapágyak esetén az olajszint rendszeresen ellenőrzendő, lásd  
7.5.1.1 Fejezet Olajszint. 

Olajhőmérséklet

A kenőolaj megfelelő hőmérsékleten tartása fontos a csapágy megfelelő 
hőmérsékleten tartásához, valamint ahhoz is, hogy az olaj kenőképessége, 
viszkozitása megfelelő legyen, lásd  7.5.2.1 Fejezet Kenőolaj-hőmérséklet.

Rezgések

Minden gép ki van téve rezgéseknek, ezt tervezés során figylembe is veszik. 
Nagymértékű rezgések azonban a csapágy egyes alkatrészeiben azt okozhatják, hogy 
azok nem megfelelően működnek.

Az erős rezgések különféle problémákat okozhatnak az olajfilmben a tengely és a 
fehérfém között, de ez inkább ritkán okoz olajszivárgást, gyakrabban vezet a csapágy 
meghibásodásához.

Az erős rezgések a csapágyház alkatrészeit leültetik, vagy fellazítják, hogy az olaj 
beléphet a csatlakozó felületek közé. A rezgések következtében az alsó és felső 
részek egymáshoz képest elmozdulnak. Ez egyfajta “pumpa” hatásként érvényesül, 
hogy az olaj a csatlakozófelületek között ki és be áramlik. Ez végül a tömítés 
eltávolításához vezet és olajszivárgást okoz.

Légnyomás a csapágy belsejében

A csapágyház nem zár hermetikusan, ezért a túlnyomás a labirint tömítésen keresztül 
távozik. Távozása során olajpárát visz magával, azaz az olaj szivárogni fog.

A túlnyomás a csapágy belsejében általában a csapágyon kívül eső okokra vezethető 
vissza. Leggyakoribb ok a visszatérő vezetékben uralkodó túlnyomás.

Légnyomás a csapágyon kívül

A csapágy belsejében uralkodó túlnyomáshoz hasonlóan, a külső alacsony nyomás 
’kiszívja’ a levegőt a csapágy belsejéből, ezzel olajpárát visz magával és az olaj 
szivárogni fog.

A csapágy közelében uralkodó alacsony nyomás általában a csapágyon kívül eső 
okokra vezethető vissza.

Ezt általában a csapágyház közelében található forgórészek okozzák, úgy hogy helyi 
nyomásesés következik be a csapágy és tengely találkozásánál.

8.2.7 Ellenőrzés

Olaj

Mindig győződjön meg az olaj minőségéről. 
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***A következő bekezdés a kényszerkenésű siklócsapágyakra vonatkozik

A belépő olajnyomás ellenőrzendő és megfelelően beállítandó.

Az olajnyomás normál értéke 125 kPa ± 25 kPa (1,25 bar ± 0,25 bar), de a géppel 
szállított dokumentációban ellenőrizni kell, hogy ott nincs-e ettől eltérő adat megadva.

***A következő bekezdés a önkenésű siklócsapágyakra vonatkozik

Az olajszint a csapágyban ellenőrzendő.

Ellenőrizze az olaj hőmérsékletét. A túl magas hőmérséklet lecsökkenti az olaj 
viszkozitását, ezáltal az könyebben távozik a csapágyból. 

MEGJEGYZÉS:Azok a csapágyak, amelyek csak egy Pt-100 érzékelővel 
rendelkeznek, normál esetben a csapágy hőmérsékletét mérik és nem 
az olajét. Az olaj hőmérséklete kb. 10°C-al (20°F) alacsonyabb, mint a 
csapágyé.

***A következő bekezdés a kényszerkenésű siklócsapágyakra vonatkozik

A normál olajbemeneti hőmérséklet 45°C, de azt ellenőrizni kell a géphez kapott 
dokumentációban.

Rezgések

A csapágyházon a rezgések mértékét 3 irányból kell mérni: axiális, horizontális and 
vertikális, lásd  7.4.3 Fejezet A csapágyház rezgései.

Légnyomás a csapágy belsejében

Ellenőrizze a nyomást a csapágyban és azon kívül.

A túlnyomást általában az olajtartályban lévő túlnyomás okozza. Ez a túlnyomás aztán 
a csapágyba kerül a visszatérővezetéken kerül.

A csapágy belsejében lévő nyomást legjobban az olajtöltő nyilásnál vagy a csapágy 
tetején található betekintő nyílásnál mérheti.

Amennyiben túlnyomást észlel a csapágy belsejében a következők a teendők, ebben a 
sorrendben:

• Szereljen szellőzőcsövet az olajtartályba ha lehetséges. Ez nem megfelelő diesel 
motor karter esetén

• Biztosítsa, hogy a visszatérő vezeték a tartályba az olajszint alatt csatlakozik. Ez 
szükséges a diesel motor karterek esetén

• Készítsen egy U-alakú 'vízzárat' az olaj visszatérő vezetékre

• Szereljen szellőzőcsövet a csapágyház tetejére.

Légnyomás a csapágyon kívül

Ellenőrizze a légnyomást, ahol a tengely kilép a csapágyból. Ez különösen fontos 
olyan esetekben, ahol a kialakítás egy ’centrifugális ventilátort’ alakíthat ki a tengellyel.

A peremes csapágyak két csatornával rendelkeznek a csapágyház és a perem között, 
amely általában elég a légnyomáskülönbségek kiegyenlítésére. Azonban, ha a 
nyomáskülönbség túl nagy, a két csatorna nem feltétlen elegendő, és némi levegő 
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kerül ide a csapágyból. Ez különösen előfordulhat ha a siklócsapágy axiális erő 
felvételére alkalmas pakolással rendelkezik, mivel ezeknél a csapágyaknál az 
olajáramlás magasabb, mint a tisztán radiális csapágyaknál.

Ha nagy nyomáshiányt észlel vagy sejt, mérje meg azt a csapágyház 
tengelykilépésnél. 

Annak ellenőrzése céljából, hogy a nyomáshiány okozza-e az olajszivárgást, a 
csapágyon kívüli (p0) a csapágyon belüli (p2), és a pajzs és tömítés között (p1) 
nyomást is ellenőrizni kell. Ha a (p1)-et méri, helyezzen be egy csövet, amilyen mélyen 
csak tud, és időszakosan zárja le a csatornákat, lásd Ábra 8-1 Külső és belső 
nyomásellenőrzés a siklócsapágyaknál.

A helyzet elemzése céljából, hasonlítsa össze p1 és p2-t, p0-val, amely a gép közeli 
mindenféle zavar és turbulencia kizárásával kell, hogy történjen. A következő 
helyzetek lehetnek:

• p0 = p1 = p2. Ha minden nyomásérték azonos, a szivárgást nem okozhatja 
nyomáskülönbség. Azonban, ne feledje korábban a diesel motorokról közölteket

• p2 > p1(= p0). Ha a belső nyomás nagyobb, mint a külső, egy 
csapágytúlnyomásos állapot

• p2 (= p0) > p1. Ha a nyomás a csapágy belsejében kisebb, mint a nyomás 
máshol, a csapágy közelében nyomásesés van

• p2 > p0 > p1. Ha az összes nyomásérték különöző, lehetséges, hogy olyan állapot 
áll fenn, ahol túlnyomás van a csapágy belsejében és nyomáshiány a csapágyon 
kívül.
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Ábra 8-1 Külső és belső nyomásellenőrzés a siklócsapágyaknál

Ha nagy nyomáshiányt talál a gép belsejében, pl. a pajzs és a géptömítés között, a 
helyzet bonyolult; általában nagyon nehéz a géptömítést eltávolítani és újra 
visszaszerelni.

MEGJEGYZÉS:Semmi esetre se szereljen szellőzőcsövet nyomáshiányos csapágy 
esetén, ezzel csak ront a szivárgás helyzetén.
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8.3 Elektromos teljesítmény, vezérlés és védelem
A forgó elektromos gép elektromos teljesítményét elsősorban a forgó- és állórész 
tekercseléseinek állapota határozza meg. A gép tekercselése karbantartásának 
leírásával a  7.6 Fejezet Az állórész- és rotortekercselés karbantartása szolgál. A jelen 
fejezet fő témája vezérlő- és védelmi rendszerek hibaelhárítása.

8.3.1 Védelmi kioldások
Rendellenes (elektromos vagy mechanikai) üzemi körülmények esetén a gépet 
riasztásokkal és leoldásokkal kell védeni. Bizonyos védelmek alaphelyzetbe állíthatók, 
és a gép a hiba lokalizálása után minden további nélkül újraindítható.

Néhány példa azokra a védelmekre, amelyek riasztás vagy leoldás esetén, további 
vizsgálatot igényelhetnek:

• Magas hőmérséklet a csapágyban  7.5 Fejezet A csapágyak és a kenőrendszer 
karbantartása

• Tekercselés vagy a hűtőlevegő magas hőmérséklete, lásd  7.6 Fejezet Az 
állórész- és rotortekercselés karbantartása és  8.5 Fejezet Termikus teljesítmény 
és hűtőrendszer

• Túláram, kiegyensúlyozatlan áram és feszültség, túlfeszültség

• Rezgésvédelem, 7.4.2 Fejezet Rezgés és zaj.

8.3.2 Pt-100 hőérzékelők
Pt-100 ellenállás hőmérők a gép monitor és védelmi rendszerének lényeges elemei. 
Ezek használatosak a tekercshőmérséklet, csapágyhőmérséklet és hűtőlevegő 
hőmérséklet mérésére. A Pt-100 detektor a hőmérséklet mérése céljából platina 
töltettel rendelkezik, amely károsodhat pl. nem megfelelő bánásmód vagy túlzott 
rezgés miatt.

A következők Pt-100 problémára utalhatnak:

• Végtelen vagy nulla ellnállás érték

• A mérőjel eltűnik indítás közben, vagy után

• Jelentős ellenállás értékek különbség egy detektoron belül.

Ha Pt-100 hibát gyanít, mindíg a csatlakozó doboznál végezze a vizsgálatot, az 
érzékelő ellenállásának mérésével a kábel kikötése után. Jegyezze el a mért értékeket. 
Az ellenállás értékekhez különböző hőmérséklet esetén, lásd  8-1 Táblázat A Pt-100 
elemeinek hőmérsékletértékei.
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 8-1. Táblázat A Pt-100 elemeinek hőmérsékletértékei

Kétféle lehetőség van Pt-100 károsodás esetén. Ha van tartalék érzékelő az állórészben, 
használja fel azokat. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, új érzékelő telepíthető a 
tekercsfejbe.

PT100 
RES  

TEMP 
°C 

TEMP
°F 

PT100 
RES  

TEMP
°C 

TEMP
°F 

PT100
RES 

TEMP
°C 

TEMP
°F 

100.00 0 32.00 127.07 70 158.00 153.58 140 284.00
100.78 2 35.60 127.84 72 161.60 154.32 142 287.60
101.56 4 39.20 128.60 74 165.20 155.07 144 291.20
102.34 6 42.80 129.37 76 168.80 155.82 146 294.80
103.12 8 46.40 130.13 78 172.40 156.57 148 298.40
103.90 10 50.00 130.89 80 176.00 157.31 150 302.00
104.68 12 53.60 131.66 82 179.60 158.06 152 305.60
105.46 14 57.20 132.42 84 183.20 158.81 154 309.20
106.24 16 60.80 133.18 86 186.80 159.55 156 312.80
107.02 18 64.40 133.94 88 190.40 160.30 158 316.40
107.79 20 68.00 134.70 90 194.00 161.04 160 320.00
108.57 22 71.60 135.46 92 197.60 161.79 162 323.60
109.35 24 75.20 136.22 94 201.20 162.53 164 327.20
110.12 26 78.80 136.98 96 204.80 163.27 166 330.80
110.90 28 82.40 137.74 98 208.40 164.02 168 334.40
111.67 30 86.00 138.50 100 212.00 164.76 170 338.00
112.45 32 89.60 139.26 102 215.60 165.50 172 341.60
113.22 34 93.20 140.02 104 219.20 166.24 174 345.20
113.99 36 96.80 140.77 106 222.80 166.98 176 348.80
114.77 38 100.40 141.53 108 226.40 167.72 178 352.40
115.54 40 104.00 142.29 110 230.00 168.46 180 356.00
116.31 42 107.60 143.04 112 233.60 169.20 182 359.60
117.08 44 111.20 143.80 114 237.20 169.94 184 363.20
117.85 46 114.80 144.55 116 240.80 170.58 186 366.80
118.62 48 118.40 145.31 118 244.40 171.42 188 370.40
119.40 50 122.00 146.06 120 248.00 172.16 190 374.00
120.16 52 125.60 146.81 122 251.60 172.90 192 377.60
120.93 54 129.20 147.57 124 255.20 173.63 194 381.20
121.70 56 132.80 148.32 126 258.80 174.37 196 384.80
122.47 58 136.40 149.07 128 262.40 175.10 198 388.40
123.24 60 140.00 149.83 130 266.00 175.84 200 392.00
124.01 62 143.60 150.57 132 269.60 176.57 202 395.60
124.77 64 147.20 151.33 134 273.20 177.31 204 399.20
125.54 66 150.80 152.04 136 276.80 178.04 206 402.80
126.31 68 154.40 152.83 138 280.40 178.78 208 406.40
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***A következő fejezet csúszógyűrűs rotorra vonatkozik

8.4 Csúszógyűrűk és kefék

8.4.1 Kefekopás
Amennyiben a kopás gyors vagy egyenetlen, a következőket vizsgálja meg:

• A kefe nyomása megfelelő? Lásd  7.7.2.1 Fejezet A kefe nyomása.

• A kefék csatlakozó vezetékei megbizhatóan vannak bekötve?

• A csúszógyűrűk felülete nem károsodott?

• A szénkefék nem szívtak magukba olajat vagy párát?

• A kefék minősége a gyári előírásnak megfelelő?

Mindig amikor lehetségese: 

• Ellenőrizze, hogy a kefék jó állapotban vannak és a kefetartókban szabadon 
mozognak

• Ellenőrizze, hogy a kefevezetékek sorrendje megfelelő és megfelelően be vannak 
kötve

• Távolítsa el a szénport porszívózással.

8.4.2 Kefeszikrázás
A kefék szikrázása megfigyelhető a csúszógyűrűs részleg üvegén keresztül. A 
szikrázás gyakran nem megfelelő működést jelent. A szikrázás megakadályozására 
azonnal foganatosítson intézkedéseket. A szikrázás oka megszüntetendő és a 
zavartalan működés helyreállítandó. A szikrázás lehetséges okai:

• Nem megfelelő terhelési feltételek

• Beragadt kefék

• Laza kefék

• Laza bekötési kapcsolatok

• Nem megfelelő kefebeágyazódás

• Nem megfelelő vagy egyenlőtlen kefenyomás

• A csúszógyűrűk csúszófelülete sérült

• A működéshez nem megfelelőek a szénkefék

• A tengelykapcsolat hibás beállítása

• A gép nincs kiegyensúlyozva

• Az elhasználódott csapágyak miatt nem egyforma a légrés.

8.5 Termikus teljesítmény és hűtőrendszer
Két alapvető ok van, ami miatt a gép hőmérséklete megemelkedhet:
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• A hűtőrendszer hatékonysága csökkent

• A gép túlzott hőt termel.

Ha a gép hőmérséklete túllépi a normál értékeket, meg kell határozni, hogy a fenti okok 
közül melyik a meghatározó.

MEGJEGYZÉS:Túlzott hőtermelést okozhat a tekercselés hibája vagy hálózati 
kiegyensúlyozatlanság, és ez esetekben változtatás a hűtőrendszeren 
nem hatásos vagy éppen káros.

Ha a tekercselés vagy hűtőlevegő hőmérséklet érzékelők rendellenes értéket 
mutatnak, a hűtőrendszer ellenőrzendő. Két karbantartási folyamat befolyásolja a 
hűtőrendszert. A nyilvánvaló rész a hőcserélő akadálymentes és megfelelő 
működésének biztosítása. Ezt az időnkénti tisztítással és a megfelelő működés 
ellenőrzésével érhetjük el.

A lég- vagy folyadékáramlás, a hőcserélőn át, szintén ellenőrzésre szorul. Ha a hűtő 
külső ventilátorral felszerelt, annak működése szintén ellenőrzendő.

Kevésbé nyilvánvaló de legalább ennyire fontos a gép belsejében található primer 
hűtőkörön keresztüli megfelelő légáramlás biztosítása. Ez a gép belsejének 
felújításokkori/hiba esetén történő ellenőrzésével és tisztításával érhető el.

Egyéb nem megfelelő hőcserélő teljesítmény okok között található a megemelkedett 
környezeti hőmérséklet, magas hőmérsékletű belépő lég- vagy vízhőmérséklet, és 
alacsony levegő- vagy vízáramlás.

Valamint, kenési - és csapágyproblémák vezethetnek magas 
csapágyhőmérsékletekhez. Látszólagos magas hőmérsékletet a mérőrendszer hibája 
is okozhatja, lásd 8.3.2 Fejezet Pt-100 hőérzékelők.
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9. Fejezet - Életciklus-növelő szervizelés motorokhoz és 
generátorokhoz

9.1 Ügyfélszolgálat
A beszereléstől az üzembe helyezésig, a pótalkatrészektől a karbantartásig, a 
rendszerfrissítéstől az alkatrészcseréig az ABB motor- és generátorszervize mindenre 
felkészült. 120 évnyi tapasztalattal rendelkezünk a motor- és generátorgyártás területén; 
szolgáltatásaink segítséget nyújtanak a gyárüzemeltetőknek fenntartási költségeik 
értéknöveléséhez és optimalizálásához.

Miénk a piac legnagyobb kiterjedésű globális szervizhálózata, képzett szervizmérnökeink 
pedig készen állnak a kiszállásra vagy hivatalos workshopokon nyújtott karbantartásra: 
vállalatunk többféle, az Ön igényeinek megfelelő szervizszolgáltatást biztosít.

9.1.1 Szervizszolgáltatásaink
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk motorokhoz és generátorokhoz:

• Beszerelés és üzembe helyezés

• Pótalkatrészek

• Karbantartás 

– Megelőző intézkedések

– Előrejelzési intézkedések

– Állapotfigyelés

• Javítások

– Kiszállás és workshopok

– Távoli hibaelhárítás

– Műszaki támogatás

• Mérnöki megoldások és tanácsadás

• Bővítés, frissítés és áttervezés

• Alkatrészcsere

• Oktatás

• Szervizszerződések.

Bővebb információért keresse fel a www.abb.com/motors&generators oldalt, vagy 
forduljon a helyi ABB motor- és generátorszervizhez.

9.1.2 Támogatás és jótállás
Minden motorra és generátorra gyári jótállást vállalunk, ami az összetevők hibáira, 
illetve a tervezési, előállítási és gyártási hibákra vonatkozik. A jótállás feltételei és 
időtartama a szervizszerződésben olvasható. 
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A jótállási igényeket általában a berendezés hivatalos ABB értékesítési csatornáján 
keresztül dolgozzuk fel. A jótállási igényt mindig írásban kell benyújtani, és legalább a 
következőket ismertetni kell benne:

• a berendezés sorozatszáma

• a berendezés helye

• a probléma részletes leírása

– a probléma megoldását segítő képek, mérési eredmények vagy beszámolók

• ügyféligények

• az ügyfél elérhetőségei.

A műszaki támogatási és jótállási osztály elérhetőségei a következő fejezetben 
olvashatók. További információért keresse fel a www.abb.com/motors&generators oldalt.

9.1.3 A motor- és generátorszerviz elérhetősége
A helyi szerviz elérhetőségét itt találja: www.abb.com/motors&generators

A finnországi Globális műszaki támogatási központ elérhetőségei:

• Telefonon: 7:00–17:00 (CET+1): +358 (0)10 22 11

• 24 órás támogatási forródrót: +358 (0)10 22 21999

• az értékesítési osztály e-mail címe: machines.service@fi.abb.com

• a műszaki támogatási és jótállási osztály e-mail címe: 
support.machines@fi.abb.com

• Fax: +358 (0)10 22 22544

MEGJEGYZÉS:Ha kéznél van, írja meg a berendezés sorozatszámát (amely hét 
számjegyű, és 46-tal kezdődik) is az e-mailben hivatkozásként.

9.2 Tartalékalkatrészek villamos forgógépek részére

9.2.1 Általános tartalékalkatrész megfontolások
A berendezés elhasználódása nem jósolható meg teljes mértékben. Az egyes alkatrészek 
elhasználódásának mértéke jelentősen eltér a felhasználástól, a környezettől és egyéb 
feltételektől függően. Az alkatrészek állapotát tehát rendszeresen fel kell mérni, és 
megfelelő mennyiségű pótalkatrészt kell raktáron tartani. Így szükség esetén csökkenthető 
a leállási idő. A készlet méretét az alkalmazás fontosságának, az adott pótalkatrész 
rendelkezésre állásának, valamint a gyártó ajánlásának függvényében kell megállapítani.

9.2.2 Időnkénti alkatrészcserék
Mindig van mechanikai kopás ha két mozgó alkatrész kapcsolatba kerül. A villamos 
gépek esetén a legtöbb kopás a forgó tengely és az állórészek között jön létre. A 
csapágyak és alkatrészeik, mint pl. gördülőcsapágyak, csapágycsészék és olajgyűrűk 
siklócsapágyak esetén előbb-utóbb cserére szorulnak, akkor is ha megfelelően vannak 
karbantartva és kenve. Egyéb kopóalkatrészek magukban foglalják a tömítéseket, 
amelyek állandó kapcsolatban vannak a forgó tengellyel és kefékkel, kefetartókkal és 
csúszógyűrűkkel.
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A fenti lista egy széleskörű, de nem teljes, listája a mechanikusan kopóalkatrészeknek. 
Ezeknek az alkatrészeknek van egy becsült élattartamuk, de mint korábban is írtuk, a 
tényleges elhasználódás jelentősen eltérhet. Ebből kifolyólag legalább ezen 
alkatrészek raktáron tartandók. Itt megjegyzendő, hogy a garancia nem fedezi ezen 
alaktrészek cseréjét.

9.2.3 Tartalékalkatrész igény
Elhasználódás magas hőmérséklet, áramellátási zavarok vagy kémiai reakciók 
hatására is felléphet.

A berendezés belsejét a szennyeződéstől óvó légszűrők idővel telítődnek a 
szennyezett levegőrészecskékkel, így a hűtőegység megfelelő működése és az 
érzékeny alkatrészek védelme érdekében ki kell őket cserélni.

Az ABB gépek tekercselése megfelelő védelemmel rendelkezik az elhasználódás 
ellen, de csak akkor ha a megfelelő karbantartás és működési feltételek biztosítva 
vannak. A megfelelő üzemi hőfokot tilos túllépni és a tekercselést rendszeresen meg 
kell tisztítani a szennyeződéstől. A tekercselés is ki lehet téve gyors elhasználódásnak, 
amennyiben villamos zavarok érik. 

Az állórész Pt-100 érzékelői a hornyokban találhatók és nem cserélhetők. Ezért az 
ABB gyakorlata, hogy tartalék érzékelőket épít be az állórészbe. Ezek a detektorok 
nem tekinthetők tartalékalkatrésznek, mivel akkor kell őket igénybe venni ha az 
elsődleges Pt-100 meghibásodik. Amennyiben egy ilyen érzékelő is tönkremegy, egy új 
Pt100-at kell a tekercsfejbe építeni. 

9.2.4 A legmegfelelőbb tartalékalkatrész csomag kiválasztása
Az ABB 3 szintű előre elkészített tartalékalkatrész csomagot biztosít. A gép működési 
feltételeit legjobban ismerő személyzetnek kell kiválasztania a legmegfelelőbb 
csomagot, figyelembe véve az alkalmazás fontosságát és a lehetséges gépkiesés 
okozta anyagi hátrányt. 

Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag, üzembehelyezéshez és az üzemeltetés 
biztosításához:

• Ezek a legfontosabb alkatrészek és mindig rendelkezésre kell álljanak.

A hibaelhárításhoz és a rendelkezésre állás biztosításához a következő 
alkatrészcsomagot javasoljuk:

• Ezek az alkatrészek középtávú karbantartáshoz szükségesek. Ezek az 
alkatrészek gyors helyreállítást tesznek lehetővé a kiegészítők hibája esetén.

Fődarab alkatrészek a javítási idő lecsökkentésére, amikor nagy a baj:

• Ezek az alkatrészek javasoltak, ha a gép egy lényeges folyamat része. Akkor is 
lehetővé teszik a gyors helyreállítást, amikor a probléma komoly.

9.2.5 Tipikus alkatrészek a különféle csomagokban
Az alábbiakban a különböző csomagokban jellemzően megtalálható alkatrészekhez 
szóló ajánlásaink olvashatók. Egy adott berendezés adott alkatrészére vonatkozó 
árajánlatot az ABB motor- és generátorszervizétől kérhet.
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Fontos: noha az ABB a berendezéseknek megfelelően szabta személyre az 
alkatrészkészleteket, azok utalhatnak a berendezésen nem megtalálható 
kiegészítőkre is.

***A következő termékcsaládokkal foglalkozó fejezetekben: HXR és NXR

9.2.5.1 Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag 

9.2.5.2 Javasolt tartalékalkatrész csomag

9.2.5.3 Fődarab tartalékalkatrészek

Pótalkatrész Mennyiség

Csapágy RTD 1 db

Vagy gördülőcsapágyas berendezésekhez:

Gördülő csapágy 2 db

Vagy siklócsapágyas berendezésekhez:

Csapágycsésze DE-hez 1 db

Csapágycsésze NDE-hez 1 db

Kenőgyűrás csapágy DE-
hez

1 db

Kenőgyűrűs csapágy NDE-
hez

1 db

Csapágy labirinttömítés, 
DE

2 db

Csapágy labirinttömítés, 
NDE

2 db

Tartalékalkatrész Mennyiség

Üzemeltetési 
tartalékalkatrész csomag

1 db

Állóhelyzeti fűtés 1 db

Állórész Pt-100, retrofit 
készlet 

1 db

Átvezető szigetelők 1 db

Tartalékalkatrész Mennyiség

Állórész 1 db

Rotor 1 db
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***A következő termékcsaládokkal foglalkozó fejezetekben: AMA, AMB és AMI

9.2.5.4 Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag

Pótalkatrész Mennyiség

Működő 
pótalkatrészcsomag

1 db

Hőlégfúvó 1 db

Állórészes Pt-100 
áttervezőkészlet

1 db

Kiegészítő vagy átvezető 
szigetelők

1 db

Pótalkatrész Mennyiség

Állórész 1 db

Forgórész 1 db

Pótalkatrész Mennyiség

Légszűrők (IPW24/IC01 
berendezéshez)

1 készlet

Vízszivárgás-érzékelő 
(IP55/IC81W 
berendezéshez)

1 db

Csapágy RTD 1 db

Vagy gördülő csapágyas berendezésekhez:

Gördülő csapágy 2 db

Vagy siklócsapágyas berendezésekhez:

Csapágycsésze DE-hez 1 db

Csapágycsésze NDE-hez 1 db

Csapágyolaj gyűrű H-oldal 1 db

Kenőgyűrűs csapágy DE-
hez

1 db

Kenőgyűrűs csapágy NDE-
hez

2 db

Csapágy-labirinttömítés DE 2 db

Csapágy-labirinttömítés 
NDE

2 db
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9.2.5.5 Javasolt tartalékalkatrész csomag

9.2.5.6 Fődarab tartalékalkatrészek

***A következő fejezetek az AMK termékcsaládra vonatkoznak

9.2.5.7 Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag

Pótalkatrész Mennyiség

Működő pótalékalkatrész 
csomag

1 db

Hőlégfúvó 1 db

Állórészes Pt-100 
áttervezőkészlet

1 db

Vízhűtő alkatrészek és 
tömítések

1 db

Kiegészítő vagy átvezető 
szigetelők

1 db

Tartalékalkatrész Mennyiség

Rotor 1 db

Állórész 1 db

Tartalékalkatrész Mennyiség

Légszűrők (IPW24/IC01 
gép esetén)

1 klt.

Légszűrő csúszógyűrű 
szénporhoz

1 db

Kefék 1 klt.

Kefetartó 1 klt.

Hűtővízszivárgás érzékelő 
(IP55/IC81W gép esetén)

1 db

Csapágy RTD 1 db

Alternetívaként gördülőcsapágyas gépek esetén:

Gördülőcsapágy 2 db

Alternatívaként siklócsapágyas gépek esetén:

Csapágycsésze H-oldal 1 db

Csapágycsésze HE-oldal 1 db
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9.2.5.8 Javasolt tartalékalkatrész csomag

9.2.5.9 Fődarab tartalékalkatrészek

9.2.6 Rendelési információ
A pótalkatrészek gyors és megfelelő megrendelése és kiszállítása érdekében meg kell 
adnia a szóban forgó berendezés sorozatszámát az értékesítés utáni osztály dolgozóinak. 
A sorozatszám vagy a berendezés házára csavarozott címkéről olvasható le, vagy bele 
van ütve a berendezés házába. Emellett adjon meg minél több és konkrétabb információt a 
megrendelt alkatrészről.

Az ABB motor- és generátorszervizének elérhetőségei a Fejezet 9.1.3 A motor- és 
generátorszerviz elérhetősége c. részben olvashatók.

Csapágyolaj gyűrű H-oldal 1 db

Csapágyolaj gyűrű HE-old. 1 db

Csapágy labirinttömítés H-
oldal

2 db

Csapágy labirinttömítés 
HE-oldal

2 db

Tartalékalkatrész Mennyiség

Üzemeltetési 
tartalékalkatrész csomag

1db

Állóhelyzeti fűtés 1 db

Állóhelyzeti fűtés a 
csúszógyűrűs egységhez

1 db

Csúszógyűrűs egység 1 db

Állórész Pt-100, retrofit klt. 1 db

Kefepor szűrő állapot 
nyomáskapcsoló

1 db

Vízhűtőelem 1 db

Átvezető szigetelők 1 db

Tartalékalkatrész Mennyiség

Rotor 1 db

Állórész 1 db

Tartalékalkatrész Mennyiség
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10. Fejezet - Újrahasznosítás

10.1 Bevezetés
Az ABB elkötelezett a környezetvédelmi előírásai tekintetében. Az ABB folyamatos 
fejlesztéseket hajt végre, hogy termékei környezetbarátabbak legyenek. Teszi mindezt 
az újrahasznosítási vívmányok felhasználásával és élettartam elemzésekkel. A 
termékek, gyártási folyamatok sőt még a szállítmányozás úgy kerül kialakításra, hogy 
figyelembe vegye a környezetvédelmi szempontokat. Az ABB környezetvédelmi 
vezetési rendszere ISO 14001 tanúsított.

A következő utmutatók csak javaslatok a gépek környezetbarát ártalmatlanítására 
vonatkozóan. Az Ügyfél felelőssége, hogy a helyi előírásokat betartsa. Ezeket és más 
ügyfél-specifikus tételeket itt nem tudjuk feltüntetni. Kiegészítő információkat a projekt 
dokumentációban talál.

10.2 Átlagos anyag tartalom
A villamosgép gyártása során felhasznált átlagos anyagfelhasználás a következő:

10.3 A csomagolóanyag újrahasznosítása
Amikor a gép a helyszínre érkezik, a csomagolóanyag eltávolítása szükséges.

• A fa csomagolóanyagok eltüzelhetők

• Némely esetben a csomagolás tengerálló impregnált fából készül. Ezt a helyi 
előírások szerint kell hasznosítani

• A gépet körbevevő műanyag újrahasznosítható

Vasöntvényházas 
indukciós gépek

Moduláris 
acélházas 
indukciós gépek

Acél 46 - 55% 77 - 83%

Réz 7 - 12% 10 - 12%

Vasöntvény 35 - 45% 1 - 5%

Alumínium 0 - 2% 0 - 1%

Műanyag, gumi, 
szigetelőanyagok, 
stb.

1 - 2% 1 - 2%

Rozsdamentes acél kevesebb, mint 1% kevesebb, mint 1%

Egyéb kevesebb, mint 1% kevesebb, mint 1%
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• A gép felületét védő korroziógátló bevonat eltávolítható benzin alapú oldószerrel 
és egy tisztító rongy használatával. A rongyot a helyi előírások szerint 
ártalmatlanítsa.

10.4 A gép szétszerelése
A szétszerelés egy egyszerű művelet, mivel csavarokkal került összeszerelésre. Ennek 
ellenére, a súlyok miatt, egy nagyméretű alkatrészekkel történő munkavégzésben jártas 
szakember szükséges, a veszélyes helyzetek elkerülése végett.

10.5 A különféle anyagok szétválogatása

10.5.1 Burkolat, csapágyház, takarók és ventilátor
Ezek az alkatrészek szerkezeti acélból készülnek, amely a helyi előírásoknak 
megfelelően újrahasznosítható. Minden segédberendezés, pl. kábelek és csapágyak 
eltávolítandók az anyag olvasztása előtt.

10.5.2 Villamos szigeteléssel rendelkező alkatrészek
Az állórész és a rotor a fő alkatrészek, amelyek villamos szigetelőanyagot tartalmaznak. 
Vannak olyan segédberendezések is, amelyek hasonló anyagokból allnak, ezért ezeket 
is ugyanúgy kell kezelni. Ezek magukban foglalják a kapocsházban található különféle 
szigetelőket, gerjesztőt, fesz- és áramváltókat, erőátviteli kábeleket, műszerezési 
vezetékek, túlfeszültség levezetők és kondenzátorok. Ezen alkatrészek némelyike csak 
szinkrongépekben és egyesek csak nagyon korlátozott számú gépben találhatók.

Mindezen alkatrészek stabil állapotban vannak, mire a gép gyártása befejeződik. 
Némely rész, különösen az állórészben és a rotorban, jelentős mennyiségű rezet 
tartalmaz, amely megfelelő hőkezeléssel kinyerhető, miközben a szerves kötőanyagok 
a szigetelésben elgázosodnak. A gázok megfelelő elégését a kemence utóégetése 
révén kell biztosítani. A következő feltételek javasoltak, hogy a folyamat során a lehető 
legkisebb mértékűre csökkentsük a károsanyag kibocsátást:

Hőkezelés

Hőmérséklet: 380-420°C (716...788°F)

Időtartam: Miután a célhőmérséklet 90%-át elértük a tárgyat legalább 5 órán 
tartsuk ezen a hőfokon

A kötőanyagok gázainak utóégetése

Hőmérséklet: 850-920°C (1562-1688°F)

Áramlási sebesség:A gázoknak legalább 3 másodpercig az égetőkamrában kell 
maradniuk

MEGJEGYZÉS:A kibocsátott károsanyag elsősorban O2-, CO-, CO2-, NOx-, CxHy-
gázokból és mikroszkópikus részekből áll. A felhasználó felelőssége, 
hogy a helyi előírásoknak megfelelően végezze ezt a folyamatot.
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MEGJEGYZÉS:A hőkezelési eljárás és a közben használt berendezések 
karbantartása különleges elővigyázatosságot igényel a tűz- és 
robbanásveszély megakadályozása érdekében. Az erre a célra 
gyártott különféle kialakítású berendezések sokféleségére tekintettel 
az ABB nem tud részletes hőkezelési, ill. hőkezelő berendezés 
karbantartási leírást biztosítani. Ezek tekintetében az ügyfélnek 
magának kell eljárnia.

10.5.3 Állandó mágnesek
Ha az állandómágneses szinkrongép egyben kerül beolvasztásra, nincs szükség 
semmilyen tevékenységre az állandó mágnesek tekintetében.

Ha a gép alaposabb szétszerelésre kerül és a rotor későbbi szállítása is szükséges, 
javasolt az állandó mágnesek lemágnesezése. Ez a folyamat a rotor felhevítésével 
történik, amíg a kemence hőmérséklete el nem éri a +300 °C-ot (572°F). 

FIGYELMEZTETÉS:Egy szétszerelt vagy megbontott állandómágneses szinkrongép, 
vagy egy ilyen gép rotorja álltal keltett mágneses mező 
megzavarhatja, vagy károsíthatja az egyéb villamos vagy 
elektromágneses készülékeket, berendezéseket, mint pl. 
szívritmus-szabályozó, hitelkártya vagy hasonló.

10.5.4 Veszélyes hulladék
A kenőanyag olaj veszélyes hulladéknak számít és a helyi előírások szerint kezelendő.

10.5.5 Lerakóhely hulladék
Az összes szigetelőanyag elhelyezhető lerakóhelyre.
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ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
Adattábla információ:

Gyári szám 

Gyártó: ABB Oy / Finnország

Képviselet:
Cím:

Telefon:
Fax:

ABB Kft.
1138 Budapest
Váci út 152-156

+36 1 443 2100
+36 1 239 5510

Ügyfél:

Ügyfél címe:

Kapcsolattartó:

Telefon:

Mobil:

Fax:

Email:
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1  Szállítás

Általános:

A gép érkezésének dátuma:

A vizsgálat helye és ideje:

A címzett aláírása:

Vizsgálat bontott csomagolás mellett:

Sérülések:

Csomaglista:

Gép:

Csomagolás:

Kiegészítők:

Alkatrészek + szerszámok:

Sérülésekkel kapcsolatos intézkedések:

Lefényképezve:

A szállítmányozónak jelentve:

A gyártó képviselőjének jelentve:

Biztosítónak jelentve:

A fuvar:

Megjegyzések:

Vasúti PostaiLégi TengeriKözúti Egyéb:

N I, hiányok:

N I, milyen:

N I, milyen:

N I, milyen:

N I, dátum:

N I, kinek: dátum:

N I, kinek: dátum:

N I, milyen:

N I, kinek: dátum:

N I, végezte:
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2  Tárolás

Általános:

Tárolás:

6 hónapnál hoszabb tárolás:

A tárolásért felelős személy:

A tárolás helye:

Tárolási ténykedések:

A szállítási csomagolás szellőzött:

Külső fűtés/ventilátor használata:

A gép állóhelyzeti fűtése használva:

Csapágyak átöblítve:

Csapágycsészék eltávolítva:

A tengelyvég korrózióvédelme 
ellenőrizve:

A tengelyvég korrózióvédelme megújítva:

A rotor kéthavonta 10 fordulattal 
megforgatva:

A tárolás helyén rezgések vannak:

A levegő maró gázokat tartalmaz:

A kefék fel vannak emelve:

A gép dokumentációja későbbi 
használatra eltárolva:

Megjegyzések:

csomagolásban vízálló védőtetővel

Napi hőmérséklet: min/max._____ - ____C Páratartalom:_____%

beltér kültér

N I

N I, típus:__________________________________

N I, feszültség:______________________________

N I, olaj típusa:______________________________

N I, típus:__________________________________

N I

N I

N I, helye:__________________________________

N I, __________mm/s, rms

N I, milyet:__________________________________

N I, dátum:_________________________________

N I, dátum:_________________________________

N I, kezdete:_______________vége:_____________

N I
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3  Mechanikai telepítés

Az alap ellenőrzése a géprajz alapján 
megtörténet:

Az alapcsavarok és alapkeretek 
ellennőrzése az utasítások szerint 
történt:

Légrés lemérve, ha alkalmazható:
Támcsapágyak esetén, 1-4 értékek, és 
peremes csapágy esetén, A-D értékek

1 ____________ A ____________

2 ____________ B ____________

3 ____________ C ____________

4 ____________ D ____________

A kuplung beállításához, az 1-4 vagy az 
A-D értékek is használhatók

1 ____________

2 ____________

3 ____________

4 ____________

A ____________

B ____________

C ____________

D ____________

A rotor axiális helyzete: ET #1:________mm, ET #2:________mm

A tengelyvégek közötti axiális távolság: __________mm
Rotor támasz távolsága:

A főtengely elhajlása ellenőrizve:

A kúpos vezető csapok használatával a 
gép beállítása utáni rögzítés megtörtént:

Az alaphoz rögzítő csavarok meghúzása 
nyomatékkulccsal történt:

A csavar kenése:

Hűtővíz:

A hűtés csövezése:

A szállítási biztosítás eltávolítva:

A rotor zaj vagy kaparás nélkül forog:

N I, csavar mérete:________nyomaték:________Nm

N I, rajzszám:_____________________________

N I

N I

N I

száraz

N I

fent

Radiális kuplung beállítás

H-oldal

fent

fent
Anguláris kuplung beállítás

HE-oldal

fent

Gerjesztés HE-
fent

N I

______mm

flexibilis merev

igen, menny.:N m3/s

olaj, MoS2

1

2

3

4

A

BC

D
1

A

2

B
3

C

4

D
1

2

3

4

A

BC

D

1

2

3

4

A

BC

D
1

2

3

4

A

BC

D

______mm
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4  Kenés ellenőrzése

4.1  Önkenés

4.2  Kényszerkenés

4.3  Zsírkenésű csapágyak:

Csapágyolaj: Gyártó:_____________________ Típus:_____________________

Az olaj minősége a javasolttal egyezik:

Olajfeltöltés a jelölt szintig:
Jelölje a szintet a jobb oldali körön

A kenőgyűrűk szabadon forognak:

Csapágyolaj: Gyártó:_____________________ Típus:_____________________

Az olaj minősége a javasolttal egyezik:

A kenőgyűrűk szabadon forognak:

Olajnyomás: ___________kPa

Olajáramlás: ___________liters/min

A szivattyúk forgásiránya ellenőrizve:

Emelőolaj szivattyú ellenőrizve:

Olajszűrők ellenőrizve:

Zsír: Gyártó:_____________________ Típus:_____________________

A zsír minősége megegyezik az 
adattáblán javasolttal:

Az első zsírzás megtörtént: Dátum:_______________ Mennyiség:________gr

Megjegyzések:

N I

Betekintőnyílás

N I

N I

N I

N I,

N I

N I

riasztás:___kPa, biztonsági szelep beáll.:____kPa

N I
 - 1253BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
5  Villamos telepítés

5.1  Szigetelési ellenállás vizsgálat

5.2  Kiegészítők ellenállás vizsgálata

Veszélyes környezetbe való léghevítő tesztelése

Léghevítők esetén az ellenállási teszt nem használható, mivel a léghevítők önkorlátozó 
termisztorokkal működnek. A megfelelő eljárás a fűtési teljesítmény tesztje.

Tesztkövetelmények:

• Egyensúlyi állapot (legalább 1 órás működés után)

• +20 – +25°C-os környezeti hőmérséklet

• Táp: 230 VAC

• Min. 0,1 ... 0,9 A-es mért áramérték

Hálózat ingadozás:

Állóhelyzeti fűtés:

Állóhelyzeti fűtés a csúszógyűrűs 
egységhez:

Állórész tekercsek (1 perc, 1000 VDC): _______M, teszt fesz._______ kV, tekercshőmérséklet:_____°C

Állórész tekercsek (15/60 s. vagy 1/10 perc): PI =_______, teszt fesz.______ kV, tekercshőmérséklet:______°C

Rotor tekercs (1 perc): _______M, teszt fesz._______ kV, tekercshőmérséklet:_____°C

Gerjesztés állórész (1 perc, 500 VDC): _______M, teszt fesz._______ kV, tekercshőmérséklet:_____°C

Állóhelyzeti fűtés: _______M (500 VDC)

Hőérzékelők: _______M (100 VDC)

HE-oldali csapágyszigetelés: _______M (100 VDC)

Állórész 1 Pt 100:
Állórész 2 Pt 100:
Állórész 3 Pt 100:
Állórész 4 Pt 100:
Állórész 5 Pt 100:
Állórész 6 Pt 100:

__________
__________
__________
__________
__________
__________

Csapágy Pt 100 H-oldal:
Csapágy Pt 100 HE-oldal:

__________
__________

Léghőmérséklet 1 Pt 100:
Léghőmérséklet 2 Pt 100:

__________
__________

Állóhelyzeti fűtés: __________

N I, feszültség:____-____V, frekvencia:____-_____Hz

N kézi automata, szabályozza:_________________

N I, feszültség:________V, teljesítmény:_________W
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6  Gépvédelmi beállítások

Túláram kioldás: _______________A _________________ s

Azonnali túláram kioldás: _______________A _________________ s

Túlfeszültség védelem:

Földzárlat védelem:

Viszwatt védelem:

Differenciál védelem:

Rezgésérzékelés:

Hőmérsékletfigyelés:

- az állórész tekercsben

- a csapágyban

- egyéb _________________________

Egyéb védelmi egységek:

N I, beállítás:

N I, beállítás:

N I, beállítás:

N I, beállítás:

N I, riasztás:______mm/s, kioldás:________mm/s

N I, típus:

N I, riasztás:________°C, kioldás:____________°C

N I, riasztás:________°C, kioldás:____________°C

N I, riasztás:________°C, kioldás:____________°C
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7  Tesztindítás

7.1  Első indítás (csak néhány sec.)

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy ha van kényszerkenés az működjön!

7.2  Második indítás (szétkuplungolva, ha lehet)
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy ha van kényszerkenés az működjön!

Ellenőrzési ütemterv és információ

Forgásirány (hajtásoldal felől nézve):

Szokatlan zajok?

Szokatlan zajok?

A gép rezgése abnormális?

Mért csapágyrezgés: H-oldal:__________ mm/s, rms; HE-oldal:_________ mm/s, rms 

Futás:

Idő Csapágyhőmérséklet Csapágyrezgés Állórész Állórész 
tekercshőmérséklet

H-oldal HE-oldal H-oldal
mm/s

HE-oldal
mm/s

Áram Telj. 
tényező

Gerj. 
áram

U V W

h:min C C rms rms A cos  A C C C

0:00

0:05

0:10

0:15

0:20

Megjegyzések:

Megfigyelések:

 jobbra  balra

N I, honnan:

rendben leállt, oka:

N I, honnan:

N I, hol/hogyan:
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
8  Tesztjáratás (terheléssel)
Ellenőrzési ütemterv és információ

Idő Terh. Csapágy hőm. Csapágy rezgés Állórész Állórész 
tekercshőmérséklet

H-
oldal

HE-
oldal

H-oldal
mm/s

HE-oldal
mm/s

Áram Telj. 
tényező

Gerj. 
áram

U V W

h:min % C C rms rms A cos A C C C

0:00

Rezgés spektrum mellékelve:

Felfutás ideje: __________ s.

Hűtőlevegő hőmérséklet: Belépő: __________ C Kilépő:__________ C

Hűtővíz hőmérséklet: Belépő: __________ C Kilépő:__________ C

Megjegyzések:

N I
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
9  A gép elfogadása

A gép üzemeltetése jóváhagyva dátum:

Üzembehelyezést végezte:

Jóváhagyta:
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
Fax fedlap

Dátum:

Címzett: ABB Kft.
Telefax: +36 1 239 5510

Küldi:

Faxszám:

Telefonszám:

Email:

Oldalak száma: 1 + 9 + _________

Üzenet:
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
Tipikus adattábla elhelyezések

HXR

A gép adattábla
A csapágy adattábla

Forgásirány

Jobbra

H-oldal = hajtásoldal
HE-oldal = hajtás ellenoldal

Balra Kétirányú

A forgásirány a gép hajtásoldalától nézve:

HXR
Vízszintes beépítés

Függ. beépítés

AMI

AMA, AMB

HE-oldalH-oldal

HE-oldal

HE-oldal

A

A nézet

H-oldal

H-oldal

1

2

2

2

1

1

3

3

2

2

1

1

3
3
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Indukciós motor és generátor gépkönyv
Tipikus erőátviteli kábelbekötések

Csatlakozó csavar

M16-os bronz csavar
M16-os bronz anya
Meghúzási nyomaték 40 Nm.

Földelés csavar M12

M12-es csavar - AISI 316
M12-es anya - AISI 316
Meghúzási nyomaték 55 Nm. Géppel húzni tilos!
Zsír használata javasolt rugó zárású anyák esetén

Kerek - kapocs DIN 46223

M10-es acélcsavar
Annyira kell meghúzni míg egy
megbízható kötés létre nem jön

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

 - 1343BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
 - 1353BFP 000 082 R0141 REV H



Indukciós motor és generátor gépkönyv
 - 1363BFP 000 082 R0141 REV H



ABB Oy
Motors and Generators

P.O. Box 186

00381 Helsinki, Finland

Phone: + 358 (0)10 2211

Fax: + 358 (0)10 22 22141

www.abb.com/motors&generators

3B
FP

 0
00

 0
82

 R
01

41
 R

E
V

 H

Kapcsolatfelvétel


	Biztonsági előírások
	1. Fejezet - Bevezetés
	1.1 Általános információ
	1.2 Fontos megjegyzés
	1.3 Felelősségkorlátozás
	1.4 Dokumentáció
	1.4.1 A gép dokumentációja
	1.4.2 A dokumentácíóban nem szereplő információ
	1.4.3 A kézikönyvben szereplő egységek

	1.5 A gép azonosítása
	1.5.1 A gép gyári száma
	1.5.2 Adattábla


	2. Fejezet - Szállítás és kicsomagolás
	2.1 A szállítást megelőző óvintézkedések
	2.1.1 Általában
	2.1.2 Csapágyadat tábla

	2.2 A gép emelése
	2.2.1 Tengeri csomagolású gépek emelése
	2.2.2 Raklapon lévő gép emelése
	2.2.3 A csomagolás nélküli gép emelése

	2.3 Egy függőleges beépítésű gép megfordítása
	2.4 Ellenőrzés megérkezéskor és kicsomagolás
	2.4.1 Ellenőrzés megérkezéskor
	2.4.2 Ellenőrzés kicsomagoláskor

	2.5 Telepítési utasítások a fő kapocsház és hűtőrészek tekintetében
	2.5.1 A fő kapocsház telepítése
	2.5.2 A hűtőrészek telepítése

	2.6 Raktározás
	2.6.1 Rövid idejű raktározás (kevesebb, mint 2 hónap)
	2.6.2 Hosszú idejű raktározás (több, mint 2 hónap)
	2.6.3 Görgőscsapágyak
	2.6.4 Siklócsapágyak
	2.6.5 Nyílások

	2.7 Vizsgálatok, feljegyzések

	3. Fejezet - Telepítés és beállítás
	3.1 Általános
	3.2 Az alap tervezése
	3.2.1 Általában
	3.2.2 Az alapra ható erők
	3.2.3 A függőleges gépek peremei

	3.3 A gép telepítés előtti előkészítése
	3.3.1 Szigetelési ellenállás mérések
	3.3.2 A szállítási rögzítő eszköz leszerelése
	3.3.3 Tengelykapcsoló típusa
	3.3.4 A tengelykapcsoló-fél szerelése
	3.3.4.1 A tengelykapcsoló kiegyensúlyozása
	3.3.4.2 Felépítés

	3.3.5 Szíjhajtás
	3.3.6 Páralecsapódás leeresztő dugók

	3.4 Telepítés betonalapra
	3.4.1 A szállítás terjedelme
	3.4.2 Általános előkészítés
	3.4.3 Alapozási előkészületek
	3.4.3.1 Az alap és a kiöntő lyukak előkészítése
	3.4.3.2 Tuskók vagy alaplemezek előkészítése

	3.4.4 Összeszerelés
	3.4.5 Vonalba állítás
	3.4.6 Kiöntés
	3.4.7 Végső összeszerelés és vizsgálat
	3.4.7.1 A gép talpának csapokkal történő rögzítése
	3.4.7.2 Burkolatok és kiegészítők


	3.5 Telepítés acélalapra
	3.5.1 A szállítás terjedelme
	3.5.2 Az alap ellenőrzése
	3.5.3 A gépek felállítása
	3.5.4 Beállítás
	3.5.5 Végső szerelés és vizsgálat
	3.5.5.1 A gép talpának rögzítése
	3.5.5.2 Burkolatok és kiegészítők

	3.5.6 A függőleges beépítésű gépek telepítése acélalapra

	3.6 Beállítás
	3.6.1 Általános
	3.6.2 Durva szintezés
	3.6.3 Durva beállítás
	3.6.4 A hőtágulás korrigálása
	3.6.4.1 Általános
	3.6.4.2 Termális expanzió felfelé
	3.6.4.3 Axiális hőtágulás

	3.6.5 Végső beállítás
	3.6.5.1 Általános
	3.6.5.2 A tengelykapcsoló felek ütése
	3.6.5.3 Egytengelyűség, anguláris és axiális beállítás
	3.6.5.4 Beállítás
	3.6.5.5 Engedélyezett eltérések


	3.7 Telepítés utáni gondoskodás

	4. Fejezet - Gépészeti és villamos kapcsolatok
	4.1 Általános
	4.2 Gépészeti kapcsolatok
	4.2.1 Hűtőlevegő bekötés
	4.2.2 Hűtővíz csatlakoztatás
	4.2.2.1 Levegő-víz hőcserélő
	4.2.2.2 Vízhűtésű házak

	4.2.3 Siklócsapágy olajrendszer
	4.2.4 Az öblítőlevegőcső csatlakoztatása
	4.2.5 A rezgésérzékelők elhelyezése
	4.2.6 Levegőtisztítási rendelkezések
	4.2.7 Görgőscsapágy olajködellátása

	4.3 Villamos bekötés
	4.3.1 Általános információ
	4.3.2 Biztonság
	4.3.3 Szigetelési ellenállás mérés
	4.3.4 Az erőátviteli kapocsház opciói
	4.3.4.1 Fő kapocsház nélküli szállítás

	4.3.5 Az erőátviteli kábelek szigetelési távolsága
	4.3.6 Erőátviteli kábelek
	4.3.7 Másodlagos kábelek a csúszógyűrű csatlakoztatásához
	4.3.8 A Segéd kapocsház
	4.3.8.1 Segédberendezések és eszközök csatlakoztatása
	4.3.8.2 A kényszerhűtőmotor bekötése

	4.3.9 Földelések
	4.3.10 Frekvenciaváltóval táplált gépekre vonatkozó követelmények
	4.3.10.1 Főkábel
	4.3.10.2 A főkábel földelése
	4.3.10.3 Segédkábelek



	5. Fejezet - Üzembehelyezés és indítás
	5.1 Általános
	5.2 A mechanikai telepítés ellenőrzése
	5.3 Szigetelési ellenállás mérés
	5.4 A villamos szigetelés ellenőrzése
	5.5 Szabályozó és védelmi berendezések
	5.5.1 Általános
	5.5.2 Az állórész tekercselés hőmérséklete
	5.5.2.1 Általános
	5.5.2.2 Ellenállás hőmérséklet érzékelők
	5.5.2.3 Termisztorok

	5.5.3 Csapágyhőmérésklet kontrol
	5.5.3.1 Általános
	5.5.3.2 Ellenállás hőmérséklet érzékelők
	5.5.3.3 Termisztorok

	5.5.4 Védelmi eszközök

	5.6 Az első tesztindítás
	5.6.1 Általános
	5.6.2 Az első tesztindítás előtti előkészületek
	5.6.3 Indítás
	5.6.3.1 Forgásirány
	5.6.3.2 A csúszógyűrűs gépek indítása
	5.6.3.3 Az Ex p gépek indítása


	5.7 Az első indítás
	5.7.1 Felügylet az első indítás során
	5.7.2 Az üzem közbeni ellenőrzések
	5.7.3 Csapágyak
	5.7.3.1 Gördülőcsapágyas gépek
	5.7.3.2 Siklócsapágyas gépek

	5.7.4 Rezgések
	5.7.5 Hőmérsékleti szintek
	5.7.6 Hőcserélők
	5.7.7 Csúszógyűrűk

	5.8 Leállás

	6. Fejezet - Működés
	6.1 Általános
	6.2 Normál működési feltételek
	6.3 Az indítások száma
	6.4 Felügyelet
	6.4.1 Csapágyak
	6.4.2 Rezgések
	6.4.3 Hőmérsékletek
	6.4.4 Hőcserélő
	6.4.5 A csúszógyűrűs egység

	6.5 Adatrögzítés
	6.6 Leállás

	7. Fejezet - Karbantartás
	7.1 Megelőző karbantartás
	7.2 Biztonsági óvintézkedések
	7.3 Karbantartási program
	7.3.1 Javasolt karbantartási program
	7.3.1.1 Általános felépítés
	7.3.1.2 Erőátviteli kapcsolat
	7.3.1.3 Állórész és rotor
	7.3.1.4 Kiegészítők
	7.3.1.5 Csúszógyűrűs egység
	7.3.1.6 Kenőrendszer és csapágyak
	7.3.1.7 Hűtőrendszer


	7.4 Az általános szerkezetek karbantartása
	7.4.1 A rögzítések meghúzottsága
	7.4.2 Rezgés és zaj
	7.4.3 A csapágyház rezgései
	7.4.3.1 A mérési folyamatok és működési feltételek
	7.4.3.2 Osztályozás az alap flexibilitása szerint
	7.4.3.3 Kiértékelés

	7.4.4 Tengelyrezgések

	7.5 A csapágyak és a kenőrendszer karbantartása
	7.5.1 Siklócsapágyak
	7.5.1.1 Olajszint
	7.5.1.2 Csapágy hőmérséklet

	7.5.2 A siklócsapágyak kenése
	7.5.2.1 Kenőolaj-hőmérséklet
	7.5.2.2 A kenőanyag ellenőrzése
	7.5.2.3 A kenőolaj javasolt értékei
	7.5.2.4 Olajminőség
	7.5.2.5 Olajcsere ütemterv ásványolajak esetén

	7.5.3 Gördülőcsapágyak
	7.5.3.1 A csapágy felépítése
	7.5.3.2 Csapágy adattábla
	7.5.3.3 Újrazsírzási időközök
	7.5.3.4 Újrazsírzás
	7.5.3.5 Csapágyzsírok
	7.5.3.6 Csapágykarbantartás

	7.5.4 Csapágyszigetelés és -ellenállás ellenőrzés
	7.5.4.1 A folyamat
	7.5.4.2 A csapágyszigetelés tisztasága


	7.6 Az állórész- és rotortekercselés karbantartása
	7.6.1 Különleges biztonsági előírások a tekercselés karbantartására
	7.6.2 A karbantartás időzítése
	7.6.3 A megfelelő üzemi hőmérséklet
	7.6.4 Szigetelési ellenállás teszt
	7.6.4.1 A mért ellenállásértékek átváltása
	7.6.4.2 Általános megfontolások
	7.6.4.3 Minimum ellenállás értékek
	7.6.4.4 Állórész tekercselés szigetelés-ellenállás mérése
	7.6.4.5 Rotortekercselés szigetelésellenállás mérése

	7.6.5 Szigetelésellenállás mérése a kiegészítőkön
	7.6.6 A polarizációs index
	7.6.7 Egyéb karbantartási műveletek

	7.7 A csúszógyűrűk és a kefeegység karbantartása
	7.7.1 A csúszógyűrűk gondozása
	7.7.1.1 Leállási időszak
	7.7.1.2 Kopás

	7.7.2 A kefeegység gondozása
	7.7.2.1 A kefe nyomása


	7.8 A hűtőegység karbantartása
	7.8.1 Karbantartási utasítás nyitott hűtésű gépek esetén
	7.8.1.1 A szűrők tisztítása

	7.8.2 Karbantartási utasítások levegő-víz hőcserélő esetén
	7.8.3 Karbantartási utasítások levegő-levegő hőcserélő esetén
	7.8.3.1 Légáramlás
	7.8.3.2 Tisztítás

	7.8.4 Kényszerhűtő motorok karbantartása

	7.9 Javítás, szét- és összeszerelés

	8. Fejezet - Hibaelhárítás
	8.1 Hibaelhárítás
	8.1.1 Mechanikai működés
	8.1.2 Kenőrendszer és csapágyak
	8.1.2.1 Kenőrendszer és gördülőcsapágyak
	8.1.2.2 Kenőrendszer és siklócsapágyak

	8.1.3 Termikus teljesítőképesség
	8.1.3.1 Termikus teljesítőképesség, nyitott hűtőrendszer
	8.1.3.2 Termikus teljesítőképesség levegő-levegő hőcserélő
	8.1.3.3 Termikus teljesítőképesség, víz-levegő hőcserélő
	8.1.3.4 Termikus teljesítőképesség, bordahűtés


	8.2 Olajszivárgás siklócsapágyak esetén
	8.2.1 Olaj
	8.2.2 Siklócspágyak
	8.2.3 Csapágy felülvizsgálat
	8.2.4 Olajtartály és csövezés
	8.2.5 Olajtartály és csövezés felülvizsgálat
	8.2.6 Használat
	8.2.7 Ellenőrzés

	8.3 Elektromos teljesítmény, vezérlés és védelem
	8.3.1 Védelmi kioldások
	8.3.2 Pt-100 hőérzékelők

	8.4 Csúszógyűrűk és kefék
	8.4.1 Kefekopás
	8.4.2 Kefeszikrázás

	8.5 Termikus teljesítmény és hűtőrendszer

	9. Fejezet - Életciklus-növelő szervizelés motorokhoz és generátorokhoz
	9.1 Ügyfélszolgálat
	9.1.1 Szervizszolgáltatásaink
	9.1.2 Támogatás és jótállás
	9.1.3 A motor- és generátorszerviz elérhetősége

	9.2 Tartalékalkatrészek villamos forgógépek részére
	9.2.1 Általános tartalékalkatrész megfontolások
	9.2.2 Időnkénti alkatrészcserék
	9.2.3 Tartalékalkatrész igény
	9.2.4 A legmegfelelőbb tartalékalkatrész csomag kiválasztása
	9.2.5 Tipikus alkatrészek a különféle csomagokban
	9.2.5.1 Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag
	9.2.5.2 Javasolt tartalékalkatrész csomag
	9.2.5.3 Fődarab tartalékalkatrészek
	9.2.5.4 Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag
	9.2.5.5 Javasolt tartalékalkatrész csomag
	9.2.5.6 Fődarab tartalékalkatrészek
	9.2.5.7 Üzemeltetési tartalékalkatrész csomag
	9.2.5.8 Javasolt tartalékalkatrész csomag
	9.2.5.9 Fődarab tartalékalkatrészek

	9.2.6 Rendelési információ


	10. Fejezet - Újrahasznosítás
	10.1 Bevezetés
	10.2 Átlagos anyag tartalom
	10.3 A csomagolóanyag újrahasznosítása
	10.4 A gép szétszerelése
	10.5 A különféle anyagok szétválogatása
	10.5.1 Burkolat, csapágyház, takarók és ventilátor
	10.5.2 Villamos szigeteléssel rendelkező alkatrészek
	10.5.3 Állandó mágnesek
	10.5.4 Veszélyes hulladék
	10.5.5 Lerakóhely hulladék


	ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV
	Tipikus adattábla elhelyezések
	Tipikus erőátviteli kábelbekötések

