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Instrukcja przeznaczona jest zarówno dla producentów armatury, jak i jej
użytkowników końcowych.

Oprócz wypełnienia zaleceń w niej zawartych, należy się także stosować do
wskazówek producenta armatury oraz ewentualnie używanych siłowników
elektrycznych / pneumatycznych / hydraulicznych i dodatkowego osprzętu.
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BEZPIECZEŃSTWO
ð Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy wyłączyć zasilanie elektryczne

wyłączników krańcowych i siłowników elektrycznych oraz zabezpieczyć przed ich
przypadkowym włączeniem. Także w przypadku stosowania siłowników
pneumatycznych i hydraulicznych należy odłączyć medium zasilające.

ð Podczas prac serwisowych armatura powinna być wypróżniona i nie znajdować się pod
ciśnieniem.

ð Przekładnie nie powinny być przeciążane poprzez stosowanie przedłużki na kółku
ręcznym, zamontowane siłowniki nie mogą pracować w ciągłym przeciążeniu.

ð Producenci armatury powinni rozważyć konieczność zamontowania dodatkowego
zaworu odciążającego, aby zmniejszyć ciśnienie w przypadku wystąpienia
nieszczelności na wale armatury. Rozwiązanie to może być zastosowane zarówno na
armaturze, adapterze, jak i wskaźniku położenia przekładni.

ð Nastawienia zderzaków krańcowych przekładni dokonuje producent armatury. Nie jest
wskazane ich późniejsze przestawianie przez użytkownika.

ð Śruby z „uchem” należy wykorzystywać jedynie podczas podnoszenia przek ładni.

SKŁADOWANIE
ð Przekładnie muszą być składowane w czystych i suchych pomieszczeniach,

zabezpieczających przed skokami temperatury, wysoką wilgotnością i kurzem.
Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od 0°C do 50°C.

ð Przekładnie powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

ð Co 3 miesiące należy dokonać pełnego cyklu otwarcia / zamknięcia przekładni
(stosując kółko ręczne lub urządzenie sterujące).

ð Co 3 miesiące należy sprawdzić stan zewnętrznych powierzchni przekładni.
W przypadku zauważenia rdzy należy użyć oleju konserwującego.

ð Należy prowadzić dokumentację składowania / kontroli przekładni (patrz wyżej).
W razie konieczności MASTERGEAR rezerwuje sobie prawo sprawdzania tych
dokumentów i urządzeń.

ð Jeżeli przekładnia była używana chociaż raz w ciągu każdych 3 miesięcy, powinna
być przesłana do producenta celem kompleksowego odnowienia po 10 latach. Jeśli
podczas składowania nie była używana okres ten skraca się dwukrotnie.
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MONTAŻ
ð Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy zwrócić uwagę, aby wał i przyłącze

armatury, otwór pod wał armatury w przekładni, wpusty, itp. były wyrównane
i oczyszczone. Dla uproszczenia montażu wał armatury należy nasmarować olejem
lub smarem. Środek uszczelniający lub uszczelkę należy nałożyć na czoło przyłącza,
a następnie nałożyć przekładnię na armaturę (w otworze pod wał armatury powinien
pozostać lekki luz).

Na końcówki śrub mocujących należy nanieść środek uszczelniający lub PTFE
i dociągnąć je (krzyżowo) tak, aby przekładnia równomiernie i centrycznie przylegała
do wału armatury (rys.1).

Rys. 1

UWAGA! Należy rozważyć konieczność zastosowania kołków
ustalających celem stabilizacji położenia (zabezpieczenia przed
rotacją) przekładni podczas jej funkcjonowania.

ð Jeżeli pomiędzy przekładnią i armaturą ma być zastosowany adapter, należy go
najpierw zamontować na przekładnię, a dopiero później na armaturze. Należy zwrócić
uwagę na jego centryczne ułożenie względem otworu pod wał armatury. Połączenie
przyłącza adaptera i siłownika powinno być uszczelnione.

Kołki ustalające powinny być stosowane w celu stabilizacji położenia (zabezpieczenia
przed rotacją) przekładni.

ð W przypadku zastosowania wewnętrznych śrub ustalających należy nasmarować
środkiem uszczelniającym spód łba i końcówkę śruby (rys. 2 i 3). Następnie należy
ponownie uszczelnić pokrywę przekładni.(Zalecany środek uszczelniający „Loctite
574” lub „572”).
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Rys. 2 Rys. 3

ð Wszystkie przekładnie posiadają trwałe wypełnienie smarem na cały okres
eksploatacji - w normalnych warunkach jest to 10 lat (chyba, że zamówiono inaczej).
Jeśli przy montażu zachodzi potrzeba ponownego nasmarowania przek ładni (zwykle
taka konieczność występuje gdy zamawiający montuje wewnątrz dodatkowe śruby
ustalające), należy zdjąć pokrywę i napełnić przekładnię do poziomu ślimacznicy
smarem pozostawiając, jak najmniej powietrza.
Zalecamy smar EP.2 konsystencja nr 2 spełniający wymagania min / max
temperatury pracy. Przekładnie wstępne są zawsze trwale nasmarowane.
Rys. 4 obrazuje zalecany poziom smaru wewnątrz przekładni.

Rys. 4

Uwaga! Dla wykonań do wysokich i niskich temperatur, morskich,
przeciwpożarowych, nuklearnych lub podwodnych może zajść
potrzeba zastosowania specjalnych środków smarujących.

ð Po zamontowaniu przekładni na armaturze należy ustawić śruby zderzakowe, tak by
odpowiadały położeniom OTWARTE i ZAMKNIĘTE. W przypadku stosowania
napędów elektrycznych przyjęte jest nastawianie tych położeń za pomocą
wyłączników krańcowych.

Śruby zderzakowe przekładni należy wówczas dokręcić do oporu i odkręcić o 1/2
obrotu - w takiej sytuacji zderzaki stanowią mechaniczne zabezpieczenie w
przypadku awarii elektrycznych wyłączników krańcowych.
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ð W celu zabezpieczenia przed korozją i dostępem wody, wszystkie otwory znajdujące
się nad wałem armatury i pod wskaźnikiem położenia należy wypełnić smarem
(przestrzeń między wskaźnikiem położenia i jego gniazdem uszczelnić odpowiednim
środkiem)

 
ð Kółko ręczne jest dostarczane osobno i wymaga samodzielnego zamontowania.

Przed odłączeniem od korpusu przekładni zabezpiecza się je kołkiem lub wkrętem
dociskowym

ð Jeśli zachodzi potrzeba zamontowania si łownika elektrycznego należy upewnić się
czy sprzęgło, wał przekładni, adapter i powierzchnia przyłączeniowa siłownika były
wyrównane i oczyszczone. Następnie należy założyć sprzęgło w odpowiedniej pozycji
na wał i skręcić całość śrubami. Następnie zamontować siłownik i dociągnąć śruby.
Przy całej operacji należy dodatkowo stosować się do zaleceń producenta siłownika.

ð W przypadku, gdy zamówiono wykonanie inne niż 90° lub 180°, w miejsce śrub
zderzakowych stosowane są śruby z kontrnakrętkami. W celu ustawienia położeń
krańcowych należy usunąć kapturek, obrócić kontrnakrętkę i ustawić przekładnię do
wymaganej pozycji (OTWARTE / ZAMKNIĘTE), a następnie dokręcić nakrętkę.
Uszczelnić śruby odpowiednim środkiem uszczelniającym i założyć kapturek.
Dokładniejsze informacje i rysunki mogą być dostarczone na żądanie

MALOWANIE
ð Standardowo przekładnie MASTERGEAR są fabrycznie malowane czerwoną farbą

podkładową* - ostateczną powłokę malarską może nałożyć klient. Użytkownik
powinien zadbać o to by wszystkie wrażliwe części przekładni były odpowiednio
zabezpieczone przed malowaniem, piaskowaniem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)  wał
b)  otwór pod wskaźnikiem położenia
c)  gniazdo ślimacznicy
d)  powierzchnię przyłączeniową
e)  wszystkie części ruchome w przypadku przekładni odblokowujących lub z dźwignią
f)  wyłączniki elektryczne i wyposażenie pomocnicze
g)  tabliczka znamionowa lub informacyjna (można je chwilowo usunąć lub zakryć)

ð Po ostatecznym pomalowaniu należy zdjąć wskaźnik położenia, oczyścić i lekko
nasmarować górny czop - podczas czyszczenia smar mógł zostać wypłukany.
Pominięcie tej operacji może być powodem przedwczesnej korozji tego miejsca.

* przekładnie typu M, MF i MxWD. Przekładnie serii 98 mogą być dodatkowo pomalowane farbą
epoksydową.
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UŻYTKOWANIE
ð Przy sterowaniu ręcznym, w celu otwarcia lub zamknięcia armatury  należy pokręcić

kółkiem ręcznym w odpowiednim kierunku. Standardowo przyjmuje się obrót kółka
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara dla zamknięcia armatury. Sprawdź, czy taka
sytuacja zachodzi w Twoim przypadku. Aktualną pozycję i kierunek działania można
odczytać ze wskaźnika położenia przekładni.

ð W przypadku stosowania siłowników elektrycznych / pneumatycznych /
hydraulicznych należy stosować się do instrukcji producenta danego urządzenia.

ð Przekładnie odblokowujące (MxWD) znajdują się normalnie w pozycji wysprzęglonej i
zasprzęglają się tylko w przypadku awarii siłownika pneumatycznego (braku medium
sterującego siłownikiem). W celu świadomego zasprzęglenia należy podnieść
(poluzować)* sworzeń blokujący i przestawić dźwignię do pozycji, w której sworzeń
opadnie (do przeciwnej pozycji i dokręcić)*. Podczas przestawiania dźwigni może być
konieczne lekkie obrócenie kółka.
Na korpusie każdej przekładni znajduje się odpowiednia instrukcja.
W celu wysprzęglenia należy odwrócić etapy procedury zasprzęglania.

* w niektórych przekładniach stosowana jest śruba

UTRZYMANIE
Jeżeli wszystkie procedury dotyczące składowania i montażu były zachowane,
przekładnie będą wymagały niewielkich środków na utrzymanie.

Dobrą praktyką jest nakładanie, co pół roku, niewielkiej ilości smaru wokół górnego
czopa (patrz MALOWANIE) oraz wału (w przypadku przekładni ręcznych). Jeśli armatura
jest rzadko używana, należy co 3 miesiące dokonać jej pełnego otwarcia / zamknięcia.

Jeśli jest konieczne dokonanie większych prac serwisowych lub rozebranie przek ładni,
zalecamy odesłanie urządzenia do producenta.

CZĘŚCI ZAMIENNE I INNE INFORMACJE
W razie konieczności dostarczenia części zamiennych i innych informacji proszę
przekazać nam typ przekładni, nazwę części i ilość. Pierwszą informację można
odczytać z tabliczki znamionowej znajdującej się na korpusie.
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