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Instelling van de eindelopen open en gesloten

--

Demontage van de pneumatische aandrijving

--

Montage van de pneumatische aandrijving

--

Bedrijfsstoringen

KSB heeft het ISO 9001 certificaat
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Deze handleiding beschrijft de installatieprincipes, onderhoudswerkzaamheden en ingrepen bij een
storing of slechte werking voor de pneumatische aandrijving van het type DYNACTAIR 1.5 tot 25.
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Afgebeeld in de functie normaal gesloten
Nummer
55--2
81--68
103
163
300.1
300.2
314
410
412.1
412.2
412.3
412.4
412.6
486
598
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Aanduiding
Wrijvingsring
Zuigergeleider
Carter
Cilinderkop
Bovenste lager
Onderste lager
Aanslagring
Koppakking
Afdichtring
Afdichtring
Afdichtring
Afdichtring
Afdichtring
Kogel
Verenpatroon

Nummer
554
593
595
629
877
903
909
914.1
916
920.1
932
970.1
991

Aanduiding
Ring
Zuigersegment
Zuiger
Indicatiedop
Getande as
Plug
Eindeloopschroef
Inbusschroef
Beschermplug
Moer
Stopsegment
Identificatieplaat
Smering

DYNACTAIR 1.5 tot 25
BENODIGDE GEREEDSCHAP (niet geleverd)
-- Pneumatische schroevendraaier
-- Steeksleutel van 16
-- Inbussleutel van 4 en 5
-- Tang met buitenklemring
HULPMIDDELEN
-- EPEXELF M02 (Elf) of RETINAX AM (Shell) smeer of gelijksoortig

INSTALLATIE
VOOR ELKE INGREEP
-- De positie van de aandrijving op de klep noteren
-- De positie van de indicatiedop 629 op de getande as noteren
MONTAGE
De montage van de actuator op de klep kan ofwel rechtstreeks ofwel door passtukken gebeuren:
-- onderling verwisselbare inserts voor de montage op de diverse uitgaande assen
-- pasflenzen voor de koppeling.
POSITIE VAN DE ACTUATOR OP DE KLEP
Voor de identificatie van de open of gesloten positie van de actuator moet het toestel onder druk worden
gebracht, waarbij de indicatiedop in de richting van de wijzers van de klok moet bewegen: het toestel staat
nu in een gesloten positie.
De klep biedt 4 montageposities (90 om 90). De standaard montage is Montage N Positie 1.

Positie 1

Montage N

Positie 2

Positie 1

Montage M

Positie 2

Richting van de druk op de klep

De montagepositie kan ter plaatse worden gewijzigd volgens onderstaande procedure, waarbij de
specifieke montagehandelingen uit de onderhoudsprocedure moeten worden aangehouden.
OMBOUW Positie N
--------

Positie M

De aandrijving van de klep loskoppelen,
De indicatiedop 629 verwijderen,
De kogel 486 uit de groef verwijderen met een schroevendraaier, drevel...,
De kogel 486 in de loodrechte groef monteren,
De indicatiedop weer op 90 van de oorspronkelijke positie monteren,
De insert van getande as vrijmaken, hem 90 draaien en weer in de getande as steken,
De aandrijving weer op 90 van de oorspronkelijke positie op de klep monteren.
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STANDAARD INSTELLING VAN DE EINDELOPEN (±2° )
ATTENTIE: De DYNACTAIR met de functie normaal gesloten is uitgerust met eindelopen die alleen op sluiting kunnen worden
ingesteld. De DYNACTAIR met de functie normaal open is voorzien van eindelopen die alleen op opening kunnen worden
ingesteld (op het aandrijfvierkant van de getande as 877 van een aandrijving met de functie Normaal Open is een O gegraveerd).

De eindelopen zijn in de fabriek vooringesteld en vereisen geen instelling ter plaatse.
Deze instelling is essentieel voor een perfecte afdichting van de klep.
Na elke ingreep op de aandrijving moet de goede instelling van de eindelopen worden gecontroleerd.
Deze instelling moet indien nodig volgens onderstaande procedure worden herhaald.

Instelling op een aangekoppeld geheel Klep + Aandrijving
-- De pneumatische voeding onderbreken,
-- De moeren 920 losdraaien,
-- Een van de 2 eindeloopschroeven 909 meerdere slagen losdraaien en de contramoer weer vastzetten.
-- De kamers tussen zuiger en cilinderkoppen onder druk brengen tot dat de verenpatronen licht worden ingedrukt,
-- De andere eindeloopschroef 909 instellen, waarbij de verkrijging van de gewenste positie door
onderbreking van de motorlucht gecontroleerd moet worden, dan de schroef 909 vastzetten met moer
920. (De veren zijn tijdens deze handelingen operationeel.)
-- De eerste eindeloopschroef 909 in contact met zuiger 595 stellen, vervolgens met moer 920 vastzetten.
Tijdens deze ingreep mag de getande as 877 niet gaan draaien.
-- De goede werking van het geheel controleren.
ATTENTIE: De pakkingen 412.4 niet beschadigen tijdens de instelling.

SPECIAAL GEVAL: AANDRIJVING MET EEN ONTKOPPELBARE NOODBEDIENING
Instelling op het aangekoppelde geheel Klep + Ontkoppelbare Noodbediening + Pneumatische
Aandrijving
In automatisch bedrijf moet de stoppositie van de unit op de eindelopen van de pneumatische aandrijving liggen.
De instelvolgorde aanhouden.
-- De pneumatische voeding onderbreken,
-- De 2 instelbare eindeloopschroeven van de ontkoppelbare vertraging diverse slagen (minstens 4 tot 5) losdraaien,
-- De moeren 920 losdraaien,
-- Een van de 2 eindeloopschroeven 909 meerdere slagen losdraaien en de contramoer weer vastzetten,
-- De kamers tussen zuiger en cilinderkoppen onder druk brengen tot dat de verenpatronen licht worden ingedrukt,
-- De andere eindeloopschroef 909 instellen, waarbij de verkrijging van de gewenste positie door onderbreking van de motorlucht
gecontroleerd moet worden, dan de schroef 909 vastzetten met moer 920. (De veren zijn tijdens deze handelingen
operationeel.)
-- De eerste eindeloopschroef 909 in contact met zuiger 595 stellen, vervolgens met moer 920 vastzetten.
Tijdens deze ingreep mag de getande as 877 niet gaan draaien.
-- De eindeloop Sluiting van de noodbediening tot in aanslag op het wiel schroeven, dan een halve slag losdraaien en de
contramoer vastzetten,
-- De aandrijving pneumatisch voeden en onder druk laten. De eindeloop Opening van de noodbediening tot in aanslag op het wiel
schroeven, dan een halve slag losdraaien en de contramoer vastzetten.
-- De goede werking van het geheel controleren.
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DEMONTAGE VAN DE AANDRIJVING
-- Vooraf de positie van de indicatiedop en de montagepositie van de aandrijving op de klep noteren
-- De pneumatische voeding onderbreken
-- De aandrijving met accessoires van de klep loskoppelen en op de werktafel leggen
-- Alle accessoires van de aandrijving verwijderen
-- Voor apparaten met een indicatiedop 629 en plug 916 moeten deze onderdelen worden verwijderd
-- De cilinderkoppen 163 verwijderen
-- De koppakkingen 410 uitnemen
-- De moeren 920, ringen 554 en pakkingen 412.4 van de cilinderkoppen 163 nemen.
Tijdens de volgende ingreep:
-- De hoekpositie P1 van getande as 877 noteren als deze de zuigers 595 niet meer aandrijft
-- De positie P2 van de vertanding van zuigers 595 noteren ten opzichte van de getande as 877.
Twee functies zijn mogelijk volgens onderstaande schema’s:

Functie normaal gesloten -- Instelbare eindeloop op sluiting
Opening onder motorlucht
Aandrijving / Klep gesloten

Aandrijving / Klep geopend

Sluiting onder veren
Aandrijving / Klep geopend

Aaandrijving / Klep gesloten

Functie normaal open -- Instelbare eindeloop op opening
Sluiting onder motorlucht
Aandrijving / Klep geopend

Aandrijving / Klep gesloten

Opening onder veren
Aandrijving / Klep gesloten

Aandrijving / Klep geopend

Tijdens de bediening onder aandrijfdruk wordt de aandrijving alleen door de aanwezigheid van motorlucht in positie gehouden.
-- De zuigers 595 uit carter 103 nemen door verstelling van het aandrijfvierkant van getande as 877 met een sleutel van 16
-- De verenpatronen in hun geheel uit de uitsparingen van zuigers 595 nemen, waarbij de configuratie genoteerd moet worden (zie
pagina 7)
ATTENTIE
-- Het sub--geheel van de verenpatronen nooit demonteren
-- De verenpatronen voorzichtig manipuleren
-- De patronen vochtvrij opslaan
-- De zuigergeleider 81--68, segmenten 593 en afdichtringen 412.3 van de zuigers 595 nemen
-- De klemring 932, aanslagring 314 en wrijvingsring 55--2 verwijderen
-- De getande as 877 uitnemen
-- De lagers 300.1 en 300.2 en de pakkingen 412.1 en 412.2 van de getande as 877 nemen.
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MONTAGE VAN DE AANDRIJVING
VOORBEREIDING VAN DE ONDERDELEN
Alle onderdelen uit de vervangingskit moeten worden gebruikt.
De pakkingen, lagers en zuigergelijders moeten voor de plaatsing worden gesmeerd met het smeer dat in het hoofdstuk Hulpmiddelen wordt aangegeven.
ATTENTIE: DE GROEF VAN DE KLEMRING OP HET RONDSEL NIET SMEREN

-- Plaats de afdichtringen 410 en 412.4,
de ringen 554
en de moeren 920
op de cilinderkoppen

De standaard instelpositie van de eindeloopschroeven wordt hieronder aangegeven:

A
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Maat van de eindeloopschroef 909

Aandrijving

A (mm)

DYNACTAIR 1,5

15,1

DYNACTAIR 3

11,5

DYNACTAIR 6

4,9

DYNACTAIR 12

17,3

DYNACTAIR 25

8,2
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De pakking 412.2, het onderste lager 300.2, bovenste lager
300.1 en de pakking 412.1 op de getande as 877 monteren.
De vertanding van de getande as smeren.

De pakkingen 412.3, zuigergeleider 81.68 en segmenten
593 op de zuigers 595 monteren. De vertanding van de
zuigers smeren.

De verenpatronen volgens de oorspronkelijke configuratie in de zuigers
aanbrengen.

Configuratie van de energieaccu
DYNACTAIR 1.5
Configuratie 2
2 patronen

2 patronen

DYNACTAIR 3, 6, 12, 25
Configuratie 3
3 patronen

Configuratie 4
4 patronen

Configuratie 4 :
2 patronen met 4 veren
Configuratie 3 :
2 patronen met 2 veren
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SAMENBOUW
De aangegeven volgorde aanhouden

-- De cilinder van het carter 103 met een doek, penseel of elk
ander passend hulpmiddel smeren.

-- Het sub--geheel met getande as monteren.

-- De wrijvingsring 55--2 (na smering), aanslagring 314 en klemring 932 aanbrengen.
ATTENTIE: DE KLEMRING MET DE VLAKKE KANT NAAR HET BOVENSTE VIERKANT VAN GETANDE AS
MONTEREN EN NIET TE VER OPENEN OM VERVORMING VAN DE RING TE VOORKOMEN.
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-- De getande as 877 met een sleutel van 16 in positie P1 stellen, die tijdens de demontage is gemarkeerd.
De schema’s raadplegen bij problemen.

-- De subgehelen met de zuigers in het carter 103 plaatsen, in dezelfde positie P2 die tijdens de demontage is
gemarkkeerd.
De schema’s raadplegen bij problemen.
De positie van de vertandingen van getande as 877 en de zuigers 595 moet de volgende zijn:

Afgebeeld in de versie normaal gesloten
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-- De zuigers in het carter aandrijven door de getande as 877 met de sleutel van 16 te bewegen en met de hand druk op
de zuigers uit te oefen.

-- De zuigervlakken moeten tangentieel ten opzichte van de uiteinden van het carter liggen.
-- De 2 subgehelen van de cilinderkop op het carter 103 monteren door de 4 schroeven geleidelijk, diagonaal en afwisselend
op elke cilinderkop aan te zetten om de verenpatronen regelmatig samen te klemmen.

-- De goede werking van de aandrijving controleren (slag, afdichting).

MONTAGE OP DE KLEP
-- De indicatiedop 629 en/of accessoires weer in de oorspronkelijke positie op de aandrijving monteren.
-- De aandrijving in de oorspronkelijke positie op de klep aansluiten.
-- De goede werking van het geheel klep + pneumatische aandrijving + accessoires controleren.
-- Eventueel de eindelopen instellen: zie § Standaard instelling van de eindelopen
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BEDRIJFSSTORINGEN
Aan cilinderkoppen 163
Axiaal ter hoogte van getande as 877
Ter hoogte van plug 903
Geen bediening
Onvolledige bediening of overslag
Stootsgewijze bediening
Omgekeerde bediening
Drift van het toestel
Omgekeerde of onjuiste indicatie
Onmogelijke aankoppeling klepkant
Onmogelijke aankoppeling accessoirekant
Beschadigde pakkingen 412.1 en 410
Beschadigde pakkingen 412.3 en 412.2
Beschadigde plug 903 en pakking 412.6
Geen of onvoldoende druk
Geblokkeerde klep
Inwendige lekken
Uitwendige lekken
Breuk van inwendige delen
Slechte toepasbaarheid

Gekoppelde noodbediening
Met AMTRONIC distributie:
schroeven 904 zijn nog aanwezig
Slechte instelling aanslagen
Slecht ingestelde AMTRONIC regelaar
Excessief klepkoppel
Slechte interface

Onvoldoende luchtdebiet
Aandrijving gesloten l Klep geopend of
Klep gesloten
Omgekeerde pneumatische verbindingen
Slechte definitie elektrische verdeler
Slechte montage aandrijving op klep
Drukverlies
Inwendige of uitwendige lekken met regeltoestel + AMTRONIC of fluctuerend
bedieningssignaal
Slechte instelling kastnokken eindaandrijving
Ongeschikte stuur-- of signaalaccessoires
betreffend

Uitwendige lekken

Pakkingen 412.1 en 410 vervangen
Pakkingen 412.3 en 412.2 vervangen
Plug 903 en pakking 412.6 vervangen
Elektroventiel, remmers, druk en
aansluitingen controleren
Klep en/of interface met leidingstelsel controleren
Pakkingen 412.4 vervangen
Zie onder uitwendige lekken
Fabrikant raadplegen voor technische raad
Technische handleiding 8511 raadplegen
Technische handleiding klep raadplegen
Pneumatische druk verbreken
Noodbediening loskoppelen
AMTRONIC loskoppelen
Schroeven 904 verwijderen
Paragraaf instelling aanslagen
raadplegen
Handleiding 2316 raadplegen
Fabrikant raadplegen
Aandrijving en/of pasflens controleren
Handleiding DYNACTAIR 8511
raadplegen of contact opnemen
met fabrikant
Elektroventiel, remmers, druk, aansluitingen en doorvoersectie voor
motorlucht controleren
Klep en schakelaar in dezelfde
positie stellen
Pneumatische aansluiting controleren
Definitie elektrische verdelers controleren
Montageposities controleren met
handleiding DYNACTAIR 8511
Toestel onder druk brengen en houden
Technische handleiding 8511 raadplegenTechnische handleiding klep
raadplegen
Instelling controleren met handleiding AMTRONIC 2316
Technische handleiding accessoires raadplegen
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