BCH

INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN EN ERWIJDEREN
VAN B-LOC® COMPRESSIENAAF - SERIE BCH20 & BCH50

B-LOC® spieloze vergrendelblokken bieden een verbinding voor een as/naaf
of aansluiting met hoge capaciteit en zonder speling, via een mechanische
vaste passing. Volg deze INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN EN
VERWIJDEREN zorgvuldig zodat deze B-LOC®-eenheid goed werkt.

 WAARSCHUWING 
Houd u bij het installeren of verwijderen van B-LOC® -producten altijd aan
de volgende veiligheidsvoorschriften:
1. Zorg dat het systeem niet van voeding wordt voorzien; gebruik daarbij de
juiste procedures voor lock-out/tag-out (blokkering/veiligheid).
2. Draag de juiste persoonlijke beschermingsvoorzieningen.
INSTALLATIE
(Zie afbeeldingen 1 en 2)
B-LOC® spieloze vergrendelblokken worden licht geolied en klaar voor installatie
afgeleverd. Het wrijvingsaanhaalmoment van deze blokken is gebaseerd op een
specifieke coëfficiënt van wrijving die ontstaat door licht geoliede contactvlakken
van conussen, as en boring. Daarom mag er geen molybdenumdisulfide (of
vergelijkbare smeermiddelen) op de B-LOC®-componenten worden gebruikt.
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INSTALLATIE VAN B-LOC® SPIELOZE
BUS SPIEBANEN OVER AS
Het spieloze vergrendelblok moet zodanig worden geplaatst dat de sleuven
in de kragen van het spieloze vergrendelblok die contact maken met de as
zich ongeveer tegenover de spiebaan bevinden. Daarnaast moet er een
borgschroef direct over de spiebaan worden gecentreerd.
Bij het aanhalen van de borgschroeven moet de installatieprocedure
hierboven worden gevolgd, wat gelijk staat aan ¼ slag van elke borgschroef.
Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan de schroef boven de
spiebaan te veel worden aangehaald, waardoor de kragen van het spieloze
vergrendelblok permanent vervormd kunnen raken.
VERWIJDEREN
(Zie afbeelding 2)
Controleer voordat u begint met de volgende verwijderprocedure of
er geen aanhaalmoment, druk of radiale belasting op het spieloze
vergrendelblok, as of gemonteerde componenten wordt uitgeoefend.
BELANGRIJK! Zorg dat de uiteinden van de borgschroeven die bij
verwijdering worden gebruikt, plat zijn geslepen en iets afgeschuind,
om schade aan de schroefdraad van de schroef en de kragen tijdens
het uitdrijven te voorkomen.
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OPMERKINGEN 1

Figure 2
1. Controleer of de axiale beweging van de klemkragen en naafplaat
(nodig voor het loshalen van de aansluiting) niet wordt beperkt. Zorg
ook dat de schroefdraad van de uitdrijfschroef in goede staat is.
Figure 1
1. Zorg dat de contactvlakken voor het vergrendelblok, conus, as en naaf schoon
en licht geolied zijn.
2. Haal alle borgschroeven los en verwijder ze.
3. Pak de voorste buitenring (2) vast en til de voorste buitenring en de voorste
binnenring omhoog en van de eenheid (1 en 2).
4. Breng de naafplaat (3) aan op de eenheid door de boring van de naafplaat
uit te lijnen met het geleideoppervlak van de achterste buitenring (4). Daarbij
moet weinig vrije loop zijn, dus zorg voor een goede uitlijning.
5. Plaats de voorste buitenring (2) en de voorste binnenring (1) aan op de
eenheid door de boring van de naafplaat uit te lijnen met het geleideoppervlak.
6. Draai de voorste binnenring (1) totdat de sleuf is uitgelijnd met de sleuf
in de achterste binnenring (5) en steek dan de borgschroeven door de
vrijeloopgaten in de voorste binnenring (1).
7. Leid de schroeven in de bijbehorende gaten in de achterste binnenring (5).
Draai elke schroef met de hand vast en controleer of de oppervlakken van de
naafplaat (3) gelijk liggen met het contactvlak van de buitenringen (2 en 4).
8. Stel een momentsleutel ongeveer 5% hoger in dan het opgegeven
aanhaalmoment voor installatie Ma. Gebruik alleen ¼ slagen (dus van
90°) en draai de borgschroeven rechtsom of linksom aan (u kunt ook een
kruislings patroon gebruiken, maar dat hoeft niet). Blijf vastdraaien totdat
de momentsleutel op elke schroef klikt voordat de kwartslag kan worden
voltooid.
9. Blijf nog 5% extra aanhaalmoment toepassen met twee of drie keer
aanhalen. Dat is nodig ter compensatie van een systeemgerelateerde
ontspanning van borgschroeven, omdat naastliggende schroeven altijd iets
loskomen bij het vastdraaien van een bepaalde schroef. (Zonder de 5%
extra aanhaalmoment zijn er een oneindig aantal aanhalen nodig om het
opgegeven aanhaalmoment te bereiken.)
10. Stel de momentsleutel in op het opgegeven aanhaalmoment (Ma) en
controleer alle borgschroeven. Nu zou geen enkele schroef meer moeten
draaien. Herhaal anders stappen 9 en 10.

2. Haal alle borgschroeven op volgorde los met ¼ slagen totdat de
schroeven met de hand kunnen worden gedraaid. Draai nog een paar
slagen los met de hand.
3. Verwijder twee borgschroeven helemaal ongeveer 180 graden uit elkaar.
BELANGRIJK! Alle andere borgschroeven blijven op hun plek.
4. Slijp een afgeschuinde kant op de uiteinden van de twee schroeven. Breng
deze schroeven over naar de schroefdraad van de uitdrijfschroeven
van de voorste binnenring (1) (zie afbeelding 2).
5. Haal de eenheid los door de twee uitdrijfschroeven progressief vast
te draaien met ¼ slagen. Meestal lijkt het alsof de uitdrijfschroeven
helemaal vast zitten na slechts een keer aanhalen, zonder dat de
klemkragen los lijken te komen. Het lijkt alsof de schroeven niet verder
kunnen worden aangehaald, maar als u ze nog een paar keer aanhaalt,
neemt de uitdrijfkracht in het systeem toe en komen de conussen los.
OPMERKINGEN:
1: Als de conussen niet loskomen nadat de eenheid een paar slagen
van de uitdrijfschroeven is aangehaald, dan kunt u een koperen drevel
of vergelijkbaar gereedschap gebruiken om een impactkracht op de
voorste buitenring (2) te gebruiken.
2: Bij installaties waarbij sprake is van extreme corrosie moeten de
sleuven in de klemkragen (1 en 5) worden afgedicht met geschikt
dichtingsmateriaal
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