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Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące regulacji i obsługi śruby
nastawnej, wskazania dotyczące demontażu poszczególnych zespołów śruby i
wymiany części zamiennych.
Obsługujący powinien szczegółowo zapoznać się z zasadami pracy śruby
nastawnej, z rozmieszczeniem poszczególnych zespołów śruby na statku, oraz
przyswoić sobie z instrukcji zalecenia i ostrzeżenia dotyczące obsługi.
Wymienione w tekście numery części odnoszą się do rysunku instrukcji, którego
numer kodowy podano w górnym prawym rogu strony. Jeśli tekst dotyczy innych
rysunków i wymaga określenia części, to części te oznaczone są dodatkowo
numerem kodowym tego rysunku / np. K-03-1 / oznacza : rysunek K-03, numer
części 1 .
Przed przystąpieniem do regulacji lub demontażu urządzeń należy dokładnie
zapoznać się z odpowiednim rozdziałem instrukcji i przygotować niezbędne narzędzia.
W czasie obsługi śruby nastawnej i jej wyposażenia , należy zachować szczególną
czystość . Do obsługi przystępować w czystym ubraniu ochronnym , używać tylko
czystych , lnianych szmat . Używanie pakuł bawełnianych do czyszczenia
urządzeń jest wzbronione . Długotrwałość i pewność działania zespołów
hydraulicznych i pneumatycznych zależy przede wszystkim od czystości tych
urządzeń i jakości używanego oleju . Nawet drobne zanieczyszczenia /piasek , kurz ,
opiłki i inne / mogą być przyczyną poważnych zakłóceń w pracy śruby nastawnej i
przyczyną skrócenia żywotności poszczególnych zespołów śruby .
W korespondencji dotyczącej śruby nastawnej należy podawać typ i numer
fabryczny śruby , wybity na tabliczkach znamionowych znajdujących się na skrzyni
mechanizmu zmiany skoku i na stanowiskach sterowniczych , oraz numer kodowy
opisywanej części .
Numer kodowy części składa się z numeru kodowego rysunku , na którym ta część
występuje oraz numeru, którym ta część oznaczona jest na tym rysunku.
Przykład : Skrzydło śruby nastawnej ma nr kodowy / K-02-73 / a śruba mocująca
skrzydło / K-02-10 / .
Niniejsza instrukcja zawiera najważniejsze dane i wskazówki dla użytkownika.

8672616
Scana Zamech Sp. z o.o.

SŁOWO WSTĘPNE

Stron : 2

Strona: 2

5

W oparciu o niniejszą instrukcję nie mogą być wysuwane w stosunku do
Scana Zamech jakiekolwiek roszczenia odnośnie wykonania i wyposażenia śruby
nastawnej, ponieważ zakres dostawy śruby nastawnej i jej wykonanie wynika z umów
zawartych pomiędzy odbiorcami a naszym zakładem. Zakład nasz chętnie udzieli
pomocy użytkownikom śrub nastawnych i wysoko cenił będzie uwagi dotyczące pracy
urządzenia oraz jego obsługi.
Wszelką korespondencję w sprawie śrub nastawnych produkcji
Scana Zamech Sp. Z o.o., należy kierować na adres:

Scana Zamech Sp. z o.o.
ul Stoczniowa 2
82-300 Elbląg
POLSKA

Telefon :

+ 48/55/2324303
+ 48/55/2364820

Telegram :

Telefax

+ 48/55/2324268
+ 48/55/2364881
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Dane techniczne
Śruby nastawnej dla jednostki:

Strona

Stron
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SAR3000
Poz.
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1

Specyfikacja
Śruba nastawna typu

Jednostki
Wartość
P500/4-RK150

2

Numery fabryczne

538 / 539 lub 540 / 541

3

Średnica śruby

mm

1700

4

Liczba skrzydeł

szt

4

5

Liczba śrub na statek

-

2

6

Moc ciągła, serwisowa / C.S.R. /

kW

1390

7

Obroty wału

min -1

446

8

Kierunek obrotów

9

Materiał piasty i skrzydeł

10

Typ silnika

11

Maksymalna moc ciągła /M.C.R /

12

Obroty silnika / M.C.R. /

13
14 *

Prawe / lewe – patrząc w stronę
dziobu
Brąz NiAl
kW

16V2000M72
MTU
1440

min -1

2450

Skok konstrukcyjny skrzydła “naprzód ”

stopnie

300 43 ‘

Skok śruby “naprzód “ – ustalony w czasie
prób morskich
- na dźwigni sterowniczej /Blok B2S /
- na wskaźniku skoku

stopnie
skala

15

Skok śruby na „wstecz”

stopnie

16 *

Skok śruby “naprzód “ – ustalony w czasie
prób morskich
- na dźwigni sterowniczej /Blok B2S /
- na wskaźniku skoku

stopnie
skala

17 *

Czas przesterowania śruby z “ naprzód “ na
“wstecz”.

sekundy.

18

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa

MPa

19 *

Ciśnienie oleju serwomotoru - min.
- max

MPa
MPa

0

23 02’

8,8
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20

Specyfikacja
Ciśnienie oleju sterowania

21 *

Ciśnienie oleju smarnego

22

Max temperatura oleju serwomotoru

23
24

25

Jednostki
MPa

Wartość
0,8 ÷ 1,2

MPa
0

C

60

Nastawy presostatów
- Start pompy rezerwowej nr 2

MPa

0,7

Nastawy alarmów w systemie olejowym:
- Niskie ciśnienie oleju serwomotoru
- Niskie ciśnienie oleju sterującego

MPa
MPa

0,8
0,5

Objętości oleju:
- Zespół napędowy
- Zbiornik grawitacyjny
- Piasta śruby – przestrzeń smarowana

dm3
3
dm
dm3

230
40
~20

Uwaga:
Dane oznaczone gwiazdką * mogą być
uzupełnione po próbach morskich jednostki.
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Instalacja śruby nastawnej składa się z następujących głównych zespołów:
1. Śruba napędowa, nastawna (1)
2. Zespół wału śrubowego (2)
3. Sprzęgło SK (3)
4. Siłownik zmiany skoku (serwomotor) (4)
5. Zespół rozrządu oleju (5)
6. Zespół smarowania piasty śruby (6 i 9)
7. Zespół układu olejowego (7 i 8)
8. Zespół układu zdalnego sterowania (10)
I. Śruba napędowa (rys. K-07)
Mechanizm wewnętrzny składa się z zespołu prowadzącego (K-07-02) i tarcz
korbowych (K-07-03) zmieniających ruch posuwisto-zwrotny drążka nastawczego (K-03-02)
na ruch obrotowy skrzydła śruby (K-07-73).
Wszystkie części stykające się z wodą wykonane są z materiałów odpornych na korozyjne
działanie wody morskiej. Dla zabezpieczenia przed korozją elektrochemiczną powinna być
przewidziana odpowiednia ochrona anodowa statku.
Skrzydła śruby posiadają możliwość ustawienia w dowolnym położeniu w zakresie od
położenia konstrukcyjnego skoku „na naprzód” poprzez skok „zero” do pełnego skoku
„wstecz”.
Mechanizm wewnętrzny piasty smarowany jest olejem ze zbiornika grawitacyjnego (7).
II. Zespół wału śrubowego (rys. K-03)
Wał śrubowy ułożyskowany jest w łożysku wspornika, łożysku rufowym i dziobowym
pochwy wału śrubowego oraz łożysku podporowym wewnątrz kadłuba.
Łożysko wspornika i łożyska pochwy wału śrubowego składają się z tulei wykonanych z
tworzywa sztucznego i smarowane są wodą zaburtową.
Łożysko podporowe wewnątrz kadłuba jest łożyskiem tocznym, baryłkowym, dwurzędowym
smarownym smarem stałym, który wypełnia korpus obudowy łożyska.
Wał śrubowy posiada drążony centrycznie otwór, w którym umieszczony jest drążek
nastawczy przenoszący ruch tłoka serwomotoru (K-12-02) do mechanizmu piasty śruby.
III. Sprzęgło SK (rys. K-06)
Przedni koniec wału śrubowego połączony jest z serwomotorem (K-12) przy pomocy
sprzęgła skurczowego (K-06).
Korpus sprzęgła (K-06-01) osadzony jest na wale metodą hydrauliczną.
Drążek nastawczy (K-03-02) połączony jest z tłokiem serwomotoru (K-12-02) za pomocą
nakrętek (K-12-11 i K-12-12) oraz śrub łączących (K-12-22).
IV. Siłownik zmiany skoku (serwomotor) (rys. K-12)
Siłownik zmiany skoku (K-12) składa się z cylindra przymocowanego za pomocą śrub
kołnierzowych do kołnierza sprzęgła SK (K-06) oraz do kołnierza wału wyjściowego
przekładni.
Wewnątrz cylindra znajduje się tłok (K-12-2), który porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym
pod wpływem ciśnienia oleju dostarczanego do cylindra zespołem rur teleskopowych
znajdujących się wewnątrz centrycznego otworu w wale przekładni.
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V. Zespół rozrządu oleju typu RK (rys. K-17)
Zespół rozrządu oleju (K-17) jest przymocowany za pomocą kołnierza do przedniej
części korpusu przekładni.
Zadaniem zespołu jest skierowanie oleju do siłownika (K-12) poprzez zespół rur
teleskopowych przechodzących wewnątrz wału przekładni redukcyjnej oraz utrzymanie
wielkości skoku śruby zadanej na stanowisku manewrowym. W razie awarii urządzenia
przestawczego istnieje możliwość ustawienia skoku śruby w dowolnej pozycji na „naprzód”
przy pomocy odpowiedniej instalacji. Z zespołem rozrządu oleju związany jest układ
zdalnego sterowania i układ olejowy (patrz na właściwe schematy i opisy).
VI. Układ smarowania śruby (6, 9).
Olej ze zbiornika grawitacyjnego (9) doprowadzony jest do zespołu smarowania piasty
śruby (6)(K-18), skąd poprzez otwory promieniowe w wale śrubowym przedostaje się do
centrycznego otworu wału i następnie poprzez wzdłużne rowki tulei (K-03-04) do
mechanizmu wewnętrznego piasty śruby (1).
W czasie pracy śruby nastawnej olej w zbiorniku uzupełniany jest poprzez zawór dławiącozwrotny (ZDZ)(K-202) z wnętrza zespołu rozrządu oleju (5).
Ewentualny ubytek oleju w zbiorniku grawitacyjnym podczas postoju uzupełniany jest
poprzez ręczne dolewanie oleju do zbiornika.
VII. Układ oleju siłowego (7, 8).
Instalacja śruby nastawnej posiada oddzielny zbiornik oleju (7) z nabudowanymi na
nim agregatami pompowymi, zaworami, filtrami i przyrządami pomiarowymi.
Olej jest zasysany przez agregat pompowy główny lub rezerwowy i tłoczony poprzez filtry do
bloku zaworowego (BZ) a następnie do bloku sterowania skokiem (B2S) zamontowanych na
zespole rozrządu oleju (5).
Olej spływowy wraca poprzez chłodnice oleju (8) do zbiornika głównego (7).
VIII. Układ zdalnego sterowania (10) (w przypadku dostawy układu RCS).
Śruba może być sterowana lokalnie za pomocą dźwigni sterowniczej na bloku B2S
umieszczonego na zespole rozrządu oleju lub za pomocą przycisków zaworu
proporcjonalnego w bloku rozdzielaczy (BR).
Zdalne sterowanie odbywa się na zasadzie sterowania elektrycznego zaworem
proporcjonalnym umieszczonym w bloku rozdzielaczy BR.

WYKAZ OLEJÓW ZALECANYCH
Scana Zamech Sp. z o.o.

DO STOSOWANIA W ŚRUBACH NASTAWNYCH

8672390
Stron: 1

Strona: 1

TYPU: PH-RK, PH-R, PH-G, P-RK

Olej do smarowania piasty śruby musi być tego samego typu co olej w układzie
siłowym.
Olej powinien być wysokiej jakości hydraulicznej z lepkością równą klasie ISO 68, o
antyutleniających, antypieniących i antykorozyjnych własnościach.
Poleca się następujące typy olejów:
BP
Caltex
Castrol
Chevron
Elf
Esso
Fina
Gulf
Mobil
Norol
Nynas
ORLEN
Russia
Shell
Texaco
Vickers

Energol SHF 68 / Energol HLP 68
Bartran 68 / hv 68
Regal Oil / R&Q/ 68/ Rando Oil HD 68
Hyspin AWH 68 / Castrol Perfecto T 68
Chevron HW Hydraulic Oil 68 / GST Oil 68
Mechanism LPS 68
Turbine T 68 / Visga 68
Univis N68 / Nuto H 68 / Tro-Mar T
Hydran 68 / STELLANO S440 (tylko dla jedn. PP001 !)
Chevron HW Hydraulic Oil 68 / GST Oil 68
Mechanism LPS 68
DTE Oil Heavy Medium / DTE 16M
Hydraulic oil X HR 68
TD 31 EX
HYDROL L-HL 68
Oil IGP-38 acc. to TU 38101413-78
Oil IGS-38 acc. to TU 38101238-78
Rimula X 20W / Tellus 68
Uwaga!
Nie mieszać!
Regal Oil / R&Q/ 68/ Rando Oil HD 68
Hydrox 560
oraz oleje innych firm o podobnych własnościach
Zaleca się wymianę oleju w instalacji co 2 lata.
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I. Opis
Olej ze zbiornika grawitacyjnego ( 9 ) doprowadzony jest do zespołu smarowania
piasty śruby ( 6 ) ( K-18 ), skąd poprzez otwory promieniowe w wale śrubowym
przedostaje się do centrycznego otworu wału i następnie poprzez wzdłużne rowki
tulei ( K-03-4 ) do mechanizmu wewnętrznego piasty śruby ( 1 ).
Ewentualny ubytek, oleju w zbiorniku grawitacyjnym (7) uzupełniany jest poprzez
ręczne dolewanie oleju do zbiornika.
II. Obsługa
Przed wodowaniem statku należy wypełnić piastę śruby jednym z zalecanych
instrukcji gatunków olejów.
W tym celu należy:
1. Zamknąć zawory Z1 i Z2
2. Napełnij czystym olejem zbiornik grawitacyjny ( 9 ).
3. Wykręć górny korek w piaście śruby ( K-07-17 ).
4. Za pomocą czystego lejka z sitkiem napełnij całkowicie piastę śruby olejem.
Otwór wlewu oleju zostaw otwarty.
5. Otwórz zawór Z1 doprowadzający olej ze zbiornika grawitacyjnego ( 9 ) do zespołu
smarowania piasty śruby ( 6 ).
Otwór wlewowy w piaście pozostaw otwarty tak długo, aż nie wypłynie czysty,
wolny od powietrza olej.
6. Zamknij otwór w piaście korkiem, wkręconym z użyciem kleju LOCTITE
7. Uzupełnij poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym ( 9 ).
Po kilku godzinach sprawdź szczelność piasty śruby i zespołu smarowania
piasty śruby.
Przy każdym dokowaniu pobierz próbkę oleju z dna piasty śruby. Spuść zanieczyszczony olej i napełnij ponownie olejem tego samego gatunku.

8532936

Układ olejowy śruby nastawnej
typu P - RK
Opis

Stron : 2

Strona : 1

K-01/K-011

12

A. Układ oleju siłowego
Układ oleju siłowego stanowi oddzielny zespół napędowy ( 1 ) w postaci
zintegrowanego zespołu hydraulicznego tzw. „power pack”.
Ze zbiornika ( ZO ) poprzez filtry ( FZ ) olej zasysany jest przez agregat pompowy
główny ( AG ) lub rezerwowy i tłoczony dalej do bloku zaworów BZ ( K-871 ) .
W bloku zaworów ( BZ ) znajdują się zawory zwrotne płytkowe po jednym dla
każdej pompy, zawór rozdzielający i zawór bezpieczeństwa ( K-26 ) .
Z bloku zaworów ( BZ ) olej tłoczony jest do zaworu suwakowego
mieszczącego się w bloku sterowania skokiem ( B2S ) (K-872), skąd kanałami
w korpusie rozrządu oleju, poprzez zespół zaworu równoważącego (CV) (10) oraz
zespołem rur teleskopowych wewnątrz wału przekładni redukcyjnej doprowadzany
jest do siłownika hydraulicznego śruby nastawnej. Zadaniem zespołu zaworu
równoważącego (10) jest zapobiegnięcie ucieczce oleju z komory „N”
siłownika (H) (K-12) w przypadku zaniku ciśnienia oleju siłowego na zasilaniu
(awarii obu pomp) (AG).
Olej powrotny z zaworu suwakowego przepływa przez wewnętrzną komorę
zespołu rozrządu oleju chłodząc zespół, i dalej poprzez łącznik elastyczny ( 9 )
rurociągiem do chłodnicy oleju ( 2 ), i z powrotem do zbiornika.
W przypadku zamknięcia zaworu ( Z5 ) lub ograniczenia przepływu oleju przez
chłodnicę, olej powrotny spływa do zbiornika poprzez zawór zwrotny ( ZZ1 ).
Zawór zwrotny ( ZZ2 ) w czasie normalnej pracy śruby nastawnej utrzymuje
ciśnienie smarowania na wymaganym poziomie.
W zbiorniku umieszczony jest czujnik temperatury ( TR ) służący do
przekazywania sygnału alarmowego o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury
oleju 600 C .
Normalna temperatura oleju roboczego wynosząca 35 ÷ 50 0 C utrzymywana jest
poprzez odpowiednie ustalenie ilości przepływającej przez chłodnicę wody
chłodzącej.
Agregat pompowy rezerwowy uruchamiany jest automatycznie w przypadku zaniku
ciśnienia z pompy poprzednio załączonej.
Do automatycznego uruchomienia służy przekaźnik ciśnienia 3PR .
Przekaźniki 1PR i 2PR służą do przekazywania sygnałów alarmowych. W wersji z
przetwornikami ciśnienia sygnały alarmowe wypracowywane są w siłownianym
układzie monitoringu.
B. Układ smarowania śruby .
Układ smarowania śruby składa się ze zbiornika grawitacyjnego ( 5 ), zaworu
dławiąco-zwrotnego ( 6 ), rozdzielacza ( RH ) i zespołu smarowania piasty (K-18).
W czasie pracy agregatu pompowego głównego ( AG ) ciśnienie wewnątrz zespołu
rozrządu oleju RK jak i poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym zapewnione jest
automatycznie z wewnętrznego układu hydraulicznego śruby nastawnej.
Nadmiar oleju w zbiorniku grawitacyjnym odprowadzany jest do zbiornika
głównego ( ZO ) rurociągiem przelewowym ( T3 ).
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Ciśnienie wewnątrz piasty śruby nastawnej zapewnia zbiornik grawitacyjny (5).
Olej ze zbiornika grawitacyjnego (5) poprzez zespół smarowania piasty (K-18)
dociera promieniowymi kanałami do wnętrza wału śrubowego, a następnie
osiowym otworem w wale do wnętrza piasty śruby nastawnej.
W czasie postoju statku ciśnienie w piaście śruby i zespole rozrządu oleju (RK)
zapewnia zbiornik grawitacyjny ( 5 ). W tym czasie ciśnienie grawitacyjne ze
zbiornika ( 5 ) poprzez zawór dławiąco-zwrotny ( 6 ) działa na wnętrze zespołu
rozrządu oleju ( RK ).
Rurociągiem ( L ) odprowadzane są przecieki oleju z przestrzeni pomiędzy
pierścieniem ślizgowym ( K-17- 7 ) a uszczelnieniem ( K-17-31 ). W czasie
normalnej pracy ciśnienie z układu siłowego utrzymuje rozdzielacz ( RH )
w pozycji otwartej umożliwiając spływ przecieków do zbiornika ( ZO ).
W czasie gdy żaden z agregatów ( AG ) nie pracuje, rozdzielacz ( RH ) znajduje
się w pozycji zamkniętej, uniemożliwiając ewentualny spływ oleju ze zbiornika
grawitacyjnego poprzez pierścień ( K-17-7 ) zespołu rozrządu oleju i rurociąg ( L ).
Do automatycznego przekazywania sygnału alarmowego niskiego poziomu oleju
w zbiorniku grawitacyjnym, służy czujnik poziomu 2LR.
C. Sytuacje awaryjne
1. Awaria układu zdalnego sterowania.
Awaryjne sterowanie śrubą możliwe jest ze stanowiska lokalnego na przekładni
za pomocą dźwigni połączonej cięgnem z dźwignią sterowania na bloku B2S
Zespołu Rozrządu Oleju ( RK ).
2. Zanik ciśnienia oleju siłowego.
W przypadku zaniku ciśnienia oleju siłowego skok śruby może stopniowo
zmienić się pod wpływem sił hydrodynamicznych działających na skrzydła śruby.
Śruba wyposażona jest w system awaryjnego ustawienia skoku w
dowolnym położeniu „Naprzód”.
Szczegółowy opis zawarty jest w instrukcji pt. “Awaryjne ustawienie skoku śruby
typu P - RK “.
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Schemat rurociągów olejowych
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Spis części

Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8, 9
RK
10 (CV)
BZ
B2S
Z1÷Z7
ZZ1
ZZ2
AG
FZ
RH

Nazwa części
Zespół napędowy
Chłodnica oleju
Blok rozdzielaczy
Filtr oleju
Zbiornik grawitacyjny
Zawór dławiąco - zwrotny
Zespół smarowania
Łącznik elastyczny
Zespół rozrządu oleju
Zespół zaworu równoważącego
Blok zaworowy
Blok sterowanie skokiem
Zawór odcinający
Zawór logiczny
Zawór logiczny
Agregat pompowy
Filtr oleju
Zawór zwrotny, sterowany

Stron: 1
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Uwagi
K-36
K-852

K-202

K-17
K-871
K-872
K-36-8
K-36-9
K-36-1
K-36-5
K-36-10
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W skład piasty śruby nastawnej wchodzą: korpus piasty (1), osłona (5), elementy
mechanizmu wewnętrznego, służącego do obrotu skrzydeł oraz skrzydła (73).
Korpus piasty, wykonany jako odlew z brązu wieloskładnikowego, mocowany jest
śrubami z łbem (11), lub śrubami dwustronnymi (11) i nakrętkami (12), do kołnierza wału
śrubowego. Śruby te zabezpieczone są przed odkręceniem za pomocą prętów (18),
przyspawanych punktowo do łbów śrub lub do śrub i nakrętek.
Kołki ustalające (15) zabezpieczają piastę przed obrotem w stosunku do wału śrubowego i
przenoszą moment obrotowy.
W oknach łożyskowych korpusu piasty zamontowane są skrzydła (73). Mocowane są one
do tarcz korbowych (3) śrubami (10) i zabezpieczone przed obrotem, w stosunku do tarczy,
przy pomocy kołka ustalającego (13). Skrzydła posiadają w nasadach występ centrujący, do
osadzenia w tarczy korbowej.
Śruby (10) wykonane są ze stali nierdzewnej.
Montaż skrzydeł z tarczami korbowymi odbywa się przy kontrolowanym wydłużeniu
śrub mocujących.
W ten sposób uzyskuje się jednakowe naprężenia we wszystkich śrubach (10).
Pod łbami śrub mocujących umieszczone są pierścienie uszczelniające (27).
Szczelność między skrzydłami a korpusem piasty zapewnia specjalna uszczelka (16).
Ruch obrotowy skrzydeł osiągany jest przez przeniesienie ruchu posuwisto-zwrotnego
tłoka siłownika, umieszczonego w linii wałów, drążka nastawczego (K-03-2) i zespołu
prowadzącego (2), poprzez kamienie ślizgowe (8) na tarcze korbowe (3).
Kamienie ślizgowe (8) osadzone są obrotowo na czopach tarcz korbowych (3) i przesuwają
się w kanałach zespołu prowadzącego (2). Powierzchnie czołowe kamieni ślizgowych
zabezpieczają mechanizm wewnętrzny przed obrotem, w stosunku do korpusu piasty. W
drugim kierunku zabezpieczają mechanizm przed obrotem wkładki (14), będące
jednocześnie elementami prowadzącymi między tarczami korbowymi (3) i zespołem
prowadzącym (2).
Zespół prowadzący (2) jest połączony z drążkiem nastawczym (K-03-2) za pomocą
nakrętek (6 i 7), dociąganych śrubami (22).
Nakrętka (6) umożliwia, przy osiowym położeniu zespołu prowadzącego, dokładne
ustawienie wymaganej długości drążka do miejsca styku z końcówką tłoka siłownika.
Przesuw drążka nastawczego (K-03-2) w kierunku dziobu statku, powoduje przestawienie
skrzydeł w kierunku "na naprzód", a w kierunku rufy statku - "na wstecz".
Zadaniem nakrętki (6) jest przeniesienie siły przestawczej z drążka na zespół prowadzący,
przy przesterowaniu w kierunku "na naprzód".
Przy przesterowaniu w kierunku "na wstecz" siła przestawcza przejmowana jest przez
nakrętkę (7) i śruby (22).
Drążek nastawczy (K-03-2) przesuwa się w tulejach: przedniej (K-03-4 ), osadzonej w
wale śrubowym, i tylnej (9), osadzonej w pokrywie (4).
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Część tylna piasty zamknięta jest osłoną (5), mocowaną do korpusu piasty śrubami (23) z
podkładkami monelowymi (31) i uszczelnioną sznurem gumowym (28). Otwory odciskowe w
osłonie zaślepione są śrubami (24) z podkładkami monelowymi (32).
Śruby (23) i (24) zabezpieczone są przed odkręceniem przy pomocy pręta (19),
przyspawanego punktowo do łbów śrub.
Przestrzeń wewnętrzna piasty wypełniona jest olejem smarującym, doprowadzanym z układu
smarowania śruby .
Podczas przesterowań skoku śruby występują niewielkie zmiany objętości przestrzeni
olejowej w piaście, spowodowane przesunięciami drążka nastawczego.
Olej ze zbiornika grawitacyjnego /K-00-9 / poprzez zespół smarowania piasty śruby
/K-00-6/ i otwór osiowy w wale śrubowym, kompensuje zmiany objętości oleju wewnątrz
piasty .
Korki (17) służą do kontroli oleju w piaście oraz do spuszczania oleju i napełniania
piasty świeżym olejem, podczas przeglądów i remontów.
Podczas napełniania piasty i układu smarowania olejem, jeden z korków służy do
odpowietrzenia piasty.
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A. Demontaż skrzydła śruby
1.

Zamknąć dopływ oleju ze zbiornika grawitacyjnego do piasty.

2.

Spuścić olej z układu smarowania piasty, odkręcając dwa korki (17).
Jeśli demontujemy tylko jedno skrzydło, należy spuścić olej do poziomu
łożyska skrzydła.
Jeśli demontujemy więcej niż jedno skrzydło, należy spuścić olej całkowicie.
Dla szybszego spuszczenia oleju można odkręcić śrubę mocującą skrzydło
(10) i obrócić piastę otworem w dół.

3.

Odciąć pręty zabezpieczające (20) od łbów śrub mocujących skrzydła (10).
Uwaga: w czasie odcinania nie uszkodzić wkrętów (21).

4.

Oznakować śruby (10) tak, aby przy montażu można było je wkręcić w to
samo miejsce (o ile oznakowanie nie zostało wykonane uprzednio).

5.

Przy użyciu klucza, dostarczonego z zestawem narzędzi, zluzować śruby
mocujące skrzydła (10), a następnie je wykręcić.

6.

Zamocować do skrzydła (73) odpowiedni podnośnik. Upewnić się czy naciąg
jest prosty. Podnieść skrzydło ostrożnie do góry.
Uważać, aby nie nastąpiło zakleszczenie kołka ustalającego (13).

7.

Przy przenoszeniu i transporcie skrzydła należy zwrócić specjalną uwagę,
aby nie uszkodzić powierzchni uszczelniających i powierzchni ślizgowych
nasady skrzydła.

8.

Zabezpieczyć nasadę skrzydła przed uszkodzeniem na czas składowania.

B. Wymiana i montaż skrzydła śruby.
1.

Upewnić się, czy uszczelka skrzydła (16) jest właściwie zamontowana i czy
jest w dobrym stanie.
Wytrzeć powierzchnię łożyska w piaście i powierzchnie łożyskowe tarczy
korbowej (3). Nasmarować te powierzchnie czystym olejem.
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2.

Sprawdzić, czy kołek ustalający (13) oraz powierzchnia uszczelniana
i powierzchnia ślizgowa nasady skrzydła są czyste i w dobrym stanie.
Upewnić się, czy kołek ten jest dobrze przykręcony śrubą (25) w
otworze tarczy korbowej.

3.

Zamocować odpowiedni podnośnik do skrzydła i opuszczać je
ostrożnie.
Strzałka, wybita na nasadzie skrzydła, powinna być skierowana w
kierunku dziobu statku.
Upewnić się, czy kołek (13) i występ w nasadzie skrzydła wchodzą
prawidłowo do odpowiednich otworów.

4.

Na śruby (10) założyć nowe, monelowe podkładki uszczelniające,
jeżeli skrzydło jest wykonane ze staliwa nierdzewnego, lub nowe
pierścienie uszczelniające typu "O", jeśli skrzydło wykonane jest z
brązu. Podkładki monelowe w czasie dokręcania utwardzają się i
tracą zdolność uszczelnienia. Nie mogą być ponownie użyte.
Posmarować gwinty śrub pastą molibdenową, dla uniknięcia zatarcia.
Jest to ważne ze względu na niskie własności ślizgowe śrub (10),
wykonanych ze stali nierdzewnej.

5.

Wkręcić śruby (10), zwracając uwagę, aby każda została
umieszczona w tym samym otworze co poprzednio. Dokręcić
równomiernie śruby, sprawdzając ich wydłużenie za pomocą
przyrządu dostarczonego w zestawie narzędzi.
Operację dokręcania wykonać wg oddzielnej instrukcji.

6.

W łby śrub mocujących skrzydło (10) wkręcić wkręty (21).
Zabezpieczyć śruby przed wykręceniem, przez przyspawanie do ich
łbów prętów zabezpieczających (20), elektrodami ze stali
nierdzewnej. Pręty ustawić tak, aby uniemożliwiały wykręcenie się
wkrętów (21).

7.

Napełnić olejem piastę i układ smarowania.
Odpowietrzyć piastę, wykręcając korek (17).

8.

Przeprowadzić próbę szczelności olejem pod ciśnieniem ze zbiornika
grawitacyjnego lub wtłaczając do piasty olej pod ciśnieniem
smarowania.

C. Wymiana uszczelki skrzydła śruby.
1.

Zdemontować skrzydło wg rozdziału A.
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Wyjąć uszczelkę skrzydła (16) z rowka, podważając ją, jeśli zachodzi
potrzeba, narzędziem podobnym do śrubokręta, z łagodnie
zaokrąglonymi krawędziami.

3.

Oczyścić starannie rowek pod uszczelkę.

4.

Sprawdzić, czy nowa uszczelka jest w dobrym stanie.
Sprawdzić wymiary uszczelki, głębokość rowka w piaście i głębokość
wtoczenia w skrzydle (jeśli jest przewidziane). Upewnić się, czy
wymiary są odpowiednie dla zapewnienia docisku uszczelki,
podanego na rysunku zestawieniowym piasty śruby.

5.

Nasmarować uszczelkę olejem i włożyć w rowek. Gdy okaże się to
konieczne, pobijać uszczelkę młotkiem poprzez kawałek drewna,
przyłożonego na zewnątrz pierścienia "O" lub do wklęsłego dna
uszczelki "U", w przeciwległych punktach na obwodzie.
Nie uszkodzić powierzchni pierścienia "O" ani krawędzi
uszczelniających uszczelki "U". Uszczelka musi dolegać do dna
rowka na całym obwodzie.

6.

Zamontować skrzydło wg rozdziału B.

D. Demontaż tylnej części piasty śruby.
1.

Zamknąć dopływ oleju ze zbiornika grawitacyjnego do piasty,
poprzez zamknięcie zaworu pomiędzy pochwą wału śrubowego i
zbiornikiem.

2.

Spuścić olej z piasty, odkręcając dwa korki (17).

3.

Odciąć pręty zabezpieczające (19) od łbów śrub (23) mocujących
osłonę (5) i od śrub (24) zaślepiających otwory odciskowe w osłonie.

4.

Odkręcić śruby (23 i 24). W otwory po śrubach (24) wkręcić śruby
odciskowe i odsunąć osłonę (5), a następnie zdjąć ją całkowicie.
Zdjąć sznur gumowy (28).

5.

Zdjąć ostrożnie pokrywę (4) z tuleją (9) z drążka nastawczego
(K-03-2).
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E. Montaż tylnej części piasty śruby.
1.

Nasunąć pokrywę (4) z tuleją (9) na tylną część drążka nastawczego,
znajdującego się wewnątrz piasty z zamontowanym mechanizmem
wewnętrznym. Sprawdzić, czy pokrywa równomiernie przylega do
powierzchni wytoczenia w piaście oraz czy jest usytuowana
współosiowo z drążkiem nastawczym.
W razie potrzeby dopasować części tak, aby przesuw drążka w tulei
mógł odbywać się bez zacięć.

2.

Założyć sznur gumowy (28) na pokrywę i nałożyć osłonę (5).
Przymocować osłonę (5) wraz z pokrywą (4) do piasty, za pomocą
śrub (23) z podkładkami monelowymi (31).
W otwory odciskowe w osłonie wkręcić śruby zaślepiające (24) z
podkładkami monelowymi (32).

3.

Zabezpieczyć śruby (23 i 24) przed
przyspawanie pręta (19) do łbów śrub.

4.

Napełnić piastę olejem ze zbiornika grawitacyjnego.
Odpowietrzyć piastę, odkręcając korek (17), który
znajdować się w górnym położeniu.

odkręceniem,

przez

powinien
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Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
73

Nazwa części
Piasta
Zespół prowadzący
Tarcza korbowa
Pokrywa
Osłona
Nakrętka
Nakrętka
Kamień ślizgowy
Tuleja
Śruba mocująca skrzydło
Śruba łącząca piastę z wałem
Nakrętka
Kołek ustalający
Wkładka
Kołek ustalający
Pierścień uszczelniający
Korek
Pręt
Pręt
Pręt
Wkręt
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Pierścień osadczy sprężynujący
Pierścień uszczelniający
Sznur gumowy
Podkładka sprężysta
Podkładka
Podkładka
Skrzydło

Strona: 1

Stron: 1

K-07

Uwagi
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INSTRUKCJA DOCIĄGANIA ŚRUB
Scana Zamech Sp. z o.o.

MOCUJĄCYCH SKRZYDŁA

Stron: 4

Strona: 1

ŚRUBY NASTAWNEJ
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W celu zapewnienia właściwego dokręcenia śrub mocujących skrzydła śruby
nastawnej należy wykonać :

A . Pierwsze dociąganie śrub łączących skrzydła .
I . Przygotowanie do montażu śrub
1. Dokładnie oczyścić gwint w tarczach korbowych i na śrubie .
2. Ocechować wspólnym znakiem gniazdo śruby na nasadzie skrzydła i śrubę .
3. Założyć na śrubę uszczelkę “O-ring ” dla skrzydeł z brązów oraz “O-ring”
i podkładkę monelową dla skrzydeł ze staliwa nierdzewnego .
4. Posmarować gwint śruby i uszczelkę pastą “ Molypan “ lub podobną na
podkładzie dwusiarczku molibdenu .
5 . Wkręcić śrubę do oznakowanego otworu ręcznie .
II . Dokręcanie śrub .
1. W otwór w śrubie wkręcić przyrząd pomiarowy bez czujnika .
2. Założyć klucz nasadowy .
3. Włożyć czujnik do przyrządu , sprawdzić czy czujnik nie zacina się .
4. Dokręcić śrubę wstępnie tak , aby uzyskać na czujniku wydłużenie podane w
tabeli dla danej śruby dla dokręcania wstępnego .
5. Odkręcić śrubę .
6. Dokręcić ponownie tak , aby uzyskać na czujniku wydłużenie podane w tabeli
dla danej śruby dla dokręcenia roboczego .

Zmiana nr 6

8485205

INSTRUKCJA DOCIĄGANIA ŚRUB
Scana Zamech Sp. z o.o.

MOCUJĄCYCH SKRZYDŁA

Stron: 4

Strona: 2

ŚRUBY NASTAWNEJ
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B . Dokręcenie śrub na statku
I . Przygotowanie do dokręcania śrub .
1. Dokładnie oczyścić gwint w tarczach korbowych , na śrubach oraz gniazda w
skrzydłach .
2. Założyć na śrubę uszczelkę “O-ring ” dla skrzydeł z brązów oraz “O-ring “ i
podkładkę monelową dla skrzydeł ze staliwa nierdzewnego .
3. Posmarować gwint śruby i uszczelkę pastą “ Molibden “ lub podobną na
podkładzie dwusiarczku molibdenu .
4. Wkręcić śrubę do oznakowanego otworu ręcznie .
5. W otwór w śrubie wkręcić przyrząd pomiarowy bez czujnika .
6. Założyć klucz nasadowy .
7. Włożyć czujnik do przyrządu i sprawdzić czy czujnik nie zacina się .
8. Dokręcić śrubę tak , aby uzyskać na czujniku wydłużenie podane w tabeli dla
danej piasty dla dokręcenia roboczego .
Uwaga : Metoda udarowa niedopuszczalna .
9. Zdemontować przyrząd i klucz , w otwór wkręcić korek .
Przyspawać elementy zabezpieczające śruby przed odkręceniem .

Zmiana nr 6
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INSTRUKCJA DOCIĄGANIA ŚRUB
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MOCUJĄCYCH SKRZYDŁA

Stron: 4

Strona: 3
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ŚRUBY NASTAWNEJ

Typowielkość
piasty śruby

Nr rysunku śruby
łączącej skrzydło

Wymiar
gwintu śruby

Wydłużenie
śruby w mm
/dokręcanie
wstępne/

Wydłużenie
śruby w mm
/dokręcanie
robocze /

M30x2

0,08

0,07

P400/3

4284080
3540213
3408915

010

0,09

P450/3

3401088

M33x2

0,09

0,08

P500/3
PZ500/3
P500/4

3028546
3458538
3532848

M36x3
M33x2

0,13
0,11
0,12

0,12
0,10
0,11

P560/3

3264833

M42x3

0,12

0,11

P630/3

3264284

M45x3

0,12

0,11

P680/4

3264833
3562443

M42x3
M33x2

0,12
0,17

0,11
0,16

P710/3

3250446
3509137

M48x3

0,14

0,13

P755/4

3264284
3458489

M45x3
M39x3

0,12
0,20

0,11
0,18

P850/4

3401347
3250399
3290171

M42x3
M52x3
M42x3

0,14

0,13

0,22

0,20

3401655

M48x3

0,17

0,15

PZ400/2
P400/2

PZ900/3

Zmiana nr 6
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ŚRUBY NASTAWNEJ
Typowielkość
piasty śruby

Nr rysunku śruby
łączącej skrzydło

Wymiar
gwintu śruby

Wydłużenie
śruby w mm
/dokręcanie
wstępne/

Wydłużenie
śruby w mm
/dokręcanie
robocze /

PH850/4

3401347
3290171

M42x3

0,14
0,22

0,13
0,20

0,22

0,20

0,17

0,15

M52x3

0,21
0,24
0,24

0,19
0,22
0,22

PH950/4

PH1050/4

3408666
3169081
3401655
3264292
3401671
3408852
3496766

M48x3

PH1150/4

3485247
3408764

M56x4

0,21

0,19

PH1250/4

3238517
3485372
3599905

M64x4

0,22
0,26
0,26

0,21
0,24
0,24

0,27
0,30
0,30

0,25
0,28
0,28

PH1350/4

3238469
3485416
3672229

M72x4

PH1470/4

3485416
3670633

M72x4

0,3
0,3

0,28
0,28

PH1600/4

3401864

M80x4

0,3

0,28

PH1750/4

3496646

M80x4

0,36

0,34

PH1900/4

3408734

M90x4

0,44

0,42

Zm. nr 6: Dodano piastę P500/4, śrubę wg rys. nr 3532848. Data: 10.2008 M. Kawczyński

Zmiana nr 6

Nr

Scana Zamech Sp. z
o.o.

Wymagane momenty
dokręcania śrub
Tightening torque for screws

Wymiar
gwintu

Klasa
wytrzymałości

Dimension
of thread

Strength
class

M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M12
M16
M20
M24
M30
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30

12.9

10.9
A4 - 100

8.8
C3 ( 8.8 E )
A4 - 80

8532047
Stron

1

Strona

1
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zm. 5

Moment dokręcania w Nm
smarowanie olejem
smarowanie piastą
maszynowym lub
molibdenową
wkręcane na klej
Loctite
Tightening torque in Nm
for oil lubricated
greased with
or screw in with
molibden based
Loctite glue
paste
12,2
30
58
104
250
490
850
1650

9,2
22
44
77
190
375
640
1260

85
215
400
700
1400

65
160
305
530
1050

7,3
18
35
61
148
290
500
1000

5,5
13
26
46
112
215
380
750

Uwaga :
W/w wartości momentów dokręcania obowiązują dla tych śrub, przy których na rysunkach
zestawieniowych nie określono wartości momentów.
Note :
The above tightening torques are valid for the screws if no special requirements on
assembly dwg are shown.

Zespół smarowania piasty śruby
Scana Zamech Sp. z o.o.

Opis

8532931

Nr
Stron:

1

Strona:

1

K-18
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Zadaniem zespołu smarowania piasty śruby ( K-18 ) jest doprowadzenie oleju
smarnego ze zbiornika grawitacyjnego ( K-00-9 ) do wnętrza piasty śruby
( K-07 ) i utrzymanie ciśnienia oleju w piaście wyższego od ciśnienia
otaczającej ją wody.
Korpus zespołu smarowania piasty śruby (1) przymocowany jest śrubami
( 18 ) do kołnierza obudowy łożyska podporowego wału śrubowego.
Tuleja ( 2 ) wsunięta jest na wał śrubowy i przykręcona śrubami ( 13 ) do
dzielonego pierścienia ( 3 ) zaciśniętego na wale śrubowym.
Tuleja ( 2 ) zabezpieczona jest przed wyciekiem oleju pomiędzy tuleją i wałem
pierścieniami uszczelniającymi (11).
Olej ze zbiornika grawitacyjnego ( K-00 - 9 ) doprowadzony jest poprzez
zawór odcinający i łącznik ( 7 ) umieszczony w dolnej części korpusu do komory
olejowej uszczelnionej pierścieniami ( 10 ).
Następnie poprzez otwory w tulei ( 2 ) i otwory promieniowe w wale śrubowym
do otworu osiowego wału i dalej do wnętrza piasty śruby ( K-07 ).
Uwagi:
1. Przy montażu zespołu smarowania na statku ważne jest zachowanie odległości
kołnierza tulei (2) od pokrywy korpusu (4) (podanej na rysunku K-18) oraz
właściwe zaciśnięcie na wale pierścienia dzielonego (3).
2. W trakcie montażu zespołu smarowania należy zwrócić uwagę na to, żeby nie
przeciągnąć tulei zbyt daleko w stronę rufy, tak by tylny pierścień
uszczelniający (11) nie wszedł w kontakt z otworami promieniowymi w wale
śrubowym.
W przeciwnym wypadku przeciągnięcie tulei grozi uszkodzeniem pierścienia
uszczelniającego (11).

8532932

ZESPÓŁ SMAROWANIA PIASTY
Scana Zamech Sp. z o.o.

ŚRUBY
Spis części

Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa części
Korpus
Tuleja
Pierścień zaciskowy
Pokrywa korpusu
Pierścień dystansowy
Zawór odcinający
Łącznik
Przyłączka
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający typu “O”
Śruba
Śruba
Podkładka sprężysta
Przyłączka
Śruba

Strona: 1

Stron: 1

K-18
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Uwagi

85329934

Zespół łożyska nośnego
Scana Zamech Sp. z o.o.

Stron : 2

Opis / Montaż

Strona : 1

K-081
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Zespół łożyska nośnego wyposażony jest w łożysko toczne, baryłkowe (1), które
zamocowane jest na wale za pomocą tulei adaptacyjnej (2) i zabudowane w dzielonej
obudowie (3).
Tuleja adaptacyjna jest tuleją stożkową na powierzchni zewnętrznej oraz jest przecięta na
jednej powierzchni wzdłuż osi tulei.
Łożysko toczne posiada otwór wewnętrzny stożkowy dopasowany do stożka tulei
adaptacyjnej.
Zamontowane łożysko (1) powoduje zaciśnięcie się tulei adaptacyjnej (2) na cylindrycznej
powierzchni wału i wytworzenie sił tarcia zdolnych do przeniesienia momentu obrotowego
potrzebnego do pokonania oporów wewnątrz łożyska.
Zespół przystosowany jest do smarowania łożyska za pomocą smaru stałego, który powinien
wypełniać przestrzeń wewnątrz obudowy.
Korek (8) umieszczony w górnej części obudowy służy do kontroli i napełniania obudowy
smarem (gwint M10x1).
Obudowa jest dzielona w płaszczyźnie poziomej i składa się z dwóch części: podstawy i
pokrywy. Obie części są skręcone razem za pomocą śrub (7).
Montaż zespołu łożyska.
W celu zamontowania łożyska należy:
1. Posmarować cienką warstwą oleju współpracujące powierzchnie wału, tulei
adaptacyjnej i łożyska
2. Nałożyć łożysko (1) na stożkową powierzchnię tulei adaptacyjnej (2)
3. Nakręcić nakrętkę na gwint zewnętrzny tulei adaptacyjnej.
W celu pewniejszego i łatwiejszego montażu producent łożyska (FAG) zaleca
zastosowanie specjalnej nakrętki hydraulicznej dostosowanej do montażu takiego typu
łożysk.
Uwaga: nakrętka hydrauliczna nie jest w zakresie dostawy narzędzi specjalnych
dostarczanych ze śrubą nastawną.
4. Zamocować czujnik mikrometryczny przemieszczeń tak by mógł mierzyć przesunięcie
osiowe łożyska.
5. Za pomocą nakrętki wywrzeć nacisk na łożysko w celu uzyskania wymaganego
naciągu osiowego.

85329934

Zespół łożyska nośnego
Scana Zamech Sp. z o.o.

Stron : 2

Opis / Montaż

Strona : 2

K-081
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Wymagane całkowite przemieszczenie osiowe łożyska wynosi 1.08 mm.
Wymagana maksymalna siła osiowa to 28.46 kN.
6. Wykręcić nakrętkę montażową (hydrauliczną) i zabezpieczyć łożysko za pomocą
nakrętki łożyskowej (4) i podkładki zębatej (5).
7. Umieścić wał z łożyskiem w dolnej podstawie dzielonej obudowy (3).
Należy zwrócić uwagę na położenie osiowe łożyska w obudowie. Łożysko powinno
być umieszczone możliwie w środku obudowy tak by pierścień zewnętrzny łożyska nie
opierał się o powierzchnie oporowe obudowy. Łożysko powinno mieć możliwość
osiowego przemieszczania się w obudowie
8. Wypełnić dolną część obudowy smarem stałym.
9. Zamontować górną pokrywę obudowy łożyska (3).
10. Skręcić obie części obudowy za pomocą śrub (7).
Wymagany moment dokręcenia śrub (7) to 740 Nm.
11. Wypełnić obudowę smarem stałym poprzez otwór, który normalnie zakryty jest
korkiem (8).
Uwaga.
Należy stosować smary zalecane przez producentów łożysk tocznych (INA, FAG lub SKF).

8532935

ZESPÓŁ ŁOŻYSKA NOŚNEGO
Scana Zamech Sp. z o.o.

Strona: 1

Spis części

Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa części
Łożysko toczne
Tuleja adaptacyjna, stożkowa
Obudowa łożyska
Nakrętka łożyskowa
Podkładka zębata
Pierścień uszczelniający
Śruba
Korek

Stron: 1

K-081
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Uwagi

8617861

Nr
Scana Zamech Sp. z o.o.

Osłona kołnierza wału śrubowego

Stron:

1

Strona: 1

K-03

Osłona kołnierza wału śrubowego ma za zadanie zabezpieczyć kołnierz
wału i śruby mocujące piastę przed wpływem wody morskiej.
W czasie montażu osłony (3) zwrócić szczególną uwagę na czystość płaszczyzn
przylegania w osłonie i na kołnierzu wału śrubowego (okaleczenia krawędzi)
oraz odpowiedni wymiar i jakość pierścieni uszczelniających (12) i (13 oraz
podkładek monelowych (9).
Do demontażu osłony wykorzystać otwory zaślepione śrubami poz. 8. Wolne
przestrzenie osłony wypełnione są Tectylem.
Wykaz ważniejszych części

Poz.

Nazwa części

1

Wał śrubowy

2

Drążek nastawczy

3

Osłona kołnierza

4

Tuleja

7

Śruba mocująca osłonę

8

Śruba ( korek )

9

Podkładka monelowa

10

Pierścień osadczy

12

Sznur gumowy

13

Pierścień uszczelniaj

14

Drut zabezpieczający
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8672621

Sprzęgło kołnierzowe SK
Scana Zamech Sp. z o.o.

Stron : 1

Opis

Strona : 1

K-06

Przedni koniec wału śrubowego połączony jest z wałem przekładni przy
pomocy sprzęgła montowanego na wale śrubowym pod ciśnieniem oleju.
Korpus sprzęgła ( 1 ) wykonany jest w postaci grubościennej tulei z kołnierzem
łączącym się z kołnierzem wału przekładni przy pomocy śrub ( 5 ).
Pomiędzy korpusem sprzęgła ( 1 ) i wałem znajduje się tuleja ( 2 ).
Otwór tulei jest cylindryczny i pasowany suwIiwie do przedniego końca wału.
Strona zewnętrzna tulei jest stożkowa o zbieżności 1 : 50 i starannie dopasowana
do stożkowego otworu w korpusie sprzęgła.
Korpus sprzęgła ( 1 ) posiada dwa otwory promieniowe pod wtryskiwacze oraz
jeden otwór do podłączenia pompy montażowej.
Przez otwory I i II wprowadza się olej pod wysokim ciśnieniem.
Pracując wtryskiwaczami powoduje się wzrost ciśnienia w bardzo cienkiej warstwie
oleju, pomiędzy powierzchnią tulei a korpusem sprzęgła, rozszerzając
w ten sposób sprzęgło do większej średnicy. Jeżeli w tym samym czasie przez
otwór III do cylindra ( C ) wtłoczymy olej pod ciśnieniem, to sprzęgło zostanie
wciśnięte na stożkową tuleję.
Gdy ciśnienie w cienkiej warstwie oleju pomiędzy zewnętrzną powierzchnią
stożkową tulei ( 2 ) i wewnętrzną powierzchnią stożkową korpusu ( 1 ) spadnie,
korpus sprzęgła skurczy się dociskając powierzchnię tulei ( 2 ) do powierzchni
wału.
Siły tarcia powstałe w ten sposób pomiędzy sprzęgłem i wałem pozwolą na
przeniesienie przez wał momentu obrotowego śruby.
Otwory olejowe I - III są normalnie zamknięte korkami ( 5 ) i ( 6 ).
Wymiar" A " zatoczenia na tłoku montażowym ( 3 ) ustalony jest w czasie
próbnego montażu sprzęgła i odpowiada prawidłowemu położeniu sprzęgła
w stanie naciągniętym.
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8672622

Sprzęgło kołnierzowe SK
Scana Zamech Sp. z o.o.

Stron : 2

Montaż

Strona : 1

K-06
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1. Sprawdź powierzchnię przedniej części wału śrubowego, współpracującą z tuleją (2).
Usuń i wypoleruj ewentualne zadziory i zadrapania. Powierzchnia musi być czysta.
2. Oczyść stożkowy otwór korpusu sprzęgła (1). Usuń zadziory i wypoleruj ewentualne
zadrapania.
3. Włóż tłok montażowy (3) z uszczelnieniem (4) na wał śrubowy.
4. Wsuń korpus sprzęgła (1) na wał. Zachowuj najdalej idące środki ostrożności celem
uniknięcia uszkodzeń wału lub korpusu sprzęgła.
5. Oczyść tuleję stożkową (2). Powierzchnia otworu tulei oraz powierzchnia wału muszą być
bardzo starannie umyte i osuszone.
6. Przykręć pierścień oporowy (7) śrubami (8) do tulei (2).
7. Posmaruj powierzchnię wału cienką warstwą oleju mineralnego i wsuń tuleję (2) na wał
śrubowy, aż oprze się o koniec wału.
Przymocuj śrubami (8) pierścień oporowy (6) do wału śrubowego.
8. Nasmaruj całą zewnętrzną powierzchnię tulei stożkowej czystym olejem i przesuń korpus
sprzęgła ( 1 ) do przodu na stożek tulei aż do oporu.
W czasie wykonania tej czynności bardzo ważne jest, aby uzyskać pokrycie się
ocechowanych otworów w kołnierzu sprzęgła z odpowiednio oznakowanymi otworami
kołnierza wału rozrządu oleju, serwomotoru lub wału przekładni.
9. Nakręć tłok montażowy (3) na tuleję (2) przy pomocy specjalnego klucza.
10. Przygotuj następnie dwa wtryskiwacze olejowe i pompę montażową dostarczoną
z zestawem narzędzi specjalnych. Olej, który będzie używany winien być zgodny z
instrukcją K-04. " Oleje do montażu sprzęgła SK i ST ".
Dla napełnienia wtryskiwacza należy odkręcić podajnik, zanurzyć końcówkę dyszy w oleju
i pociągnąć ramię tłoka.
Następnie odwrócić końcówkę dyszy do góry i przez naciśnięcie zaworu kulkowego i
lekkie wciskanie tłoka usunąć powietrze z podajnika.
Wkręć podajnik do wtryskiwacza, poczym wkręć wtryskiwacze do otworów I i II w korpusie
sprzęgła.
Wykręć śruby odpowietrzające i przepompuj kilka razy, dopóki nie zacznie wyciekać
czysty, wolny od powietrza olej.
Wówczas wkręć śruby odpowietrzające i wtryskiwacze są już gotowe do pracy.
Uwaga:
Niedopuszczalny jest jakikolwiek przeciek na złączach wtryskiwaczy.
Podłączyć pompę montażową do otworu III.
11. Wpompuj do cylindra (C) pompą montażową pewną ilość oleju aż ciśnienie na
manometrze podniesie się do około 1,0 MPa.
12. Pompuj równocześnie wszystkimi wtryskiwaczami dla wytworzenia ciśnienia pomiędzy
stożkowymi powierzchniami tak, aby sprzęgło rozszerzyło się równomiernie.
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Po krótkim czasie obsługujący wtryskiwacze wyczuje, że ciśnienie wtryskiwaczy już więcej
nie wzrasta. Wówczas należy zacząć pompować pompą montażową jednocześnie
kontynuując pompowanie wtryskiwaczami.
Ciśnienie w cylindrze montażowym będzie teraz wpychało sprzęgło na stożkową tuleję.
Ciśnienie to nie powinno przekraczać 15÷20 MPa.
Ciśnienie wtryskiwane podczas tej operacji może osiągnąć około 100 MPa.
Przesuwanie się korpusu sprzęgła względem nieruchomej tulei powinno następować do
momentu, dopóki tylny koniec korpusu sprzęgła nie pokryje się z uskokiem na zewnętrznej
średnicy tłoka (3).
Jest bardzo ważne, aby nie przekraczać tej granicy, gdyż grozi to uszkodzeniem wału lub
sprzęgła.
W tym momencie wykręć śruby odpowietrzające we wtryskiwaczach dla spowodowania
spadku ciśnienia. (Sprzęgło wówczas zaciśnie się i powstanie siła tarcia pomiędzy tuleją
( 2 ) i wałem śrubowym zdolna do przeniesienia momentu obrotowego śruby).
Następnie obniż ciśnienie w cylindrze montażowym ( C ) przez wykręcenie śruby
odpowietrzającej na pompie montażowej nie prędzej jednak jak 15 minut po zakończeniu
montażu sprzęgła. Dla upewnienia się ponownie sprawdź położenie korpusu sprzęgła
względem zatoczenia w tłoku ( 3 ).
13. Zdemontować wyposażenie montażowe i wkręcić korki (5) w otwory olejowe (I; II) oraz
korek ( 6 ) w otwór ( III ).
Uwaga:
W czasie naciągania sprzęgła konieczne jest naprowadzenie otworów w kołnierzu
łączonego wału i otworów w kołnierzu sprzęgła przy pomocy kołków pilotujących lub śrub
łączących.
Naprowadzenie otworów w kołnierzach po skręceniu nakrętek drążków i nałożeniu
sprzęgła przez obracanie wałów jest niedopuszczalne.
15. Włożyć śruby łączące kołnierze w odpowiednie otwory i dobić młotkiem do oporu.
Dokręcić nakrętki i zabezpieczyć zawleczkami.
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Potrzebne są następujące narzędzia:
a). Młotek o odpowiedniej do średnicy śrub masie lub praska hydrauliczna ( siłownik)
w przypadku gdy przestrzeń demontażowa nie zezwala na użycie odpowiedniego młotka.
b). Klucz do nakrętek koronowych
c). Dwa wtryskiwacze olejowe
d). Pompa montażowa (specjalna ręczna ze zbiornikiem olejowym).
e). Specjalny klucz do montażu tłoka (3).
Uwaga:
Wyposażenie wg p. c, d i e dostarczane jest przez Scana Zamech w ramach narzędzi
specjalnych.
Czynności przy demontażu:
1. Odkręcić nakrętki śrub łączących kołnierze wałów.
Jeżeli znakowanie nie było wykonane uprzednio, oznacz wspólnymi znakami śruby i ich
otwory.
2. Za pomocą odpowiedniego młotka lub praski hydraulicznej, zdemontuj śruby.
Uwaga:
Dopuszcza się wykorzystanie kołnierzy podziału korpusu przekładni jako powierzchni
oporowej dla praski.
3. Przygotuj wtryskiwacze olejowe oraz pompę montażową.
Olej, który ma być stosowany przy demontażu powinien odpowiadać instrukcji ( K-04 ) "Oleje do montażu sprzęgieł SK i ST. Celem napełnienia wtryskiwaczy olejem odkręć
podajnik oleju, zanurz końcówkę dyszy woleju i pociągnij ramię tłoka. Obróć końcówkę
dyszy do góry i przez naciskanie na kulkę zaworu kulkowego oraz lekkie wciskanie tłoka
usunąć powietrze z podajnika. Następnie wkręć podajnik do wtryskiwacza oraz wkręć
wtryskiwacze do otworów olejowych ( I i II ) w sprzęgle. Wykręć śruby odpowietrzające we
wtryskiwaczach i przepompuj kilka razy dopóki nie zacznie wypływać czysty, wolny od
powietrza olej.
Następnie wkręć śruby odpowietrzające i wtryskiwacze są już gotowe do pracy.
Uwaga:
Niedopuszczalny jest jakikolwiek przeciek na złączach wtryskiwaczy.
4. Zluzuj nieco tłok montażowy ( 3 ) na gwincie tulei ( 2 ), posługując się kluczem specjalnym.
Tłok powinien pozostać na tulei.
5. Podłącz pompę montażową do otworu III, po wykręceniu korka ( 6 ).
Wpompuj pewną ilość oleju do cylindra montażowego (C ), aż ciśnienie pompy wzrośnie
do około 10 MPa i utrzymuj to ciśnienie. Ta ilość oleju w cylindrze ( C ) ma na celu
zahamowanie korpusu sprzęgła, gdy ześlizguje się z tulei stożkowej.

8672623

Sprzęgło kołnierzowe SK
Scana Zamech Sp. z o.o.

Stron : 2

Demontaż

Strona : 2

K-06

37

6. Zacznij pompować powoli, jednocześnie wszystkimi wtryskiwaczami tak, aby wzrost
ciśnienia w warstwie oleju pomiędzy korpusem sprzęgła i tuleją następował równocześnie
na całym obwodzie.
Po pewnym czasie obsługujący wtryskiwacze wyczuje, że wzrasta opór wtryskiwania i
wtryskiwacze pracują ciężko.
Utrzymuj to ciśnienie przez powolne wtryskiwanie oleju dopóki sprzęgło się nie zluzuje.
Zluźnienie się sprzęgła można poznać po charakterystycznym trzasku po którym sprzęgło
daje się obracać.
7. Stale pompując wtryskiwaczami należy teraz powoli odkręcać śrubę odpowietrzającą w
pompie montażowej, co pozwoli na zmniejszenie ciśnienia w cylindrze i zsunięcie korpusu
sprzęgła z tulei. Zwróć uwagę, aby ruch korpusu był powolny i aby stale pompować olej
wtryskiwaczami.
Szybkość zsunięcia sprzęgła reguluje się przez odpowiednie odkręcenie śruby
odpowietrzającej pompy montażowej.
8. Jeśli korpus sprzęgła zsunie się nieznacznie, a następnie zaciśnie się i stanie, należy
ponowić poprzednie czynności.
9. Po zsunięciu korpusu sprzęgła z tulei wsuń korpus sprzęgła na tuleję do zlikwidowania
luzu między tymi częściami i odkręć tłok montażowy (3).
1O.Obchodź się z częściami sprzęgła ostrożnie, aby uniknąć zadziorów i zadrapań na
powierzchniach współpracujących.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa części
Korpus sprzęgła
Tuleja stożkowa
Tłok montażowy
Pierścień uszczelniający typu “U”
Korek
Korek
Pierścień oporowy
Śruba
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Oleje do montażu sprzęgła
typu SK i ST

Scana Zamech Sp. z o.o.

Nr
Stron:

8488954
1
K-04

Strona:

Do montażu sprzęgła należy używać tego samego oleju tak dla
wtryskiwaczy jak i dla pompy montażowej.
Olej powinien posiadać stosunkowo niską lepkość przy temperaturze, w której pracuje.
Tłuste oleje nie są odpowiednie, ponieważ zmniejszają tarcie pomiędzy sprzęgłem i tuleją.
Najbardziej odpowiedni jest lepki olej maszynowy o lepkości około
4° E przy 50°C.
Przykład:
Esso

:

Essomar ( Teresso ) 52

Texaco

:

Regal Oil 0

Shell

:

Turbo Oil 33

Mobil

:

DTE heavy medium

B.P.

:

Energol hydr. oil - 100

CPN

:

Hydraulic Oil L - HL 68

Fost 9972-74

:Tn - 46

Przy temperaturze poniżej 5°C sprzęgło i wyposażenie montażowe
powinny być do montażu podgrzane do temperatury od 10° ÷ 20° C.

1
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Zespół rozrządu oleju ( K-17 ) jest przymocowany za pomocą kołnierza do
przedniej części korpusu przekładni .
Tuleja ( 2 ) przymocowana jest śrubami ( 18 ) do czoła przedniego końca wału
wyjściowego przekładni redukcyjnej i obraca się razem z wałem .
W czasie gdy pracuje jedna z pomp głównych ( K-01-AG ) przez komorę
wewnętrzną korpusu ( 1 ) przepływa olej spływowy z suwaka rozrządu oleju bloku
B2S ( K- 872 ) skąd króćcem spływowym (K-17-26) i rurociągiem (T2) przepływa
przez chłodnicę ( K-01-2 ) i zawór zwrotny ( K-01-ZZ2 ) do zbiornika głównego
( K-01-ZO) . Jednocześnie część tego oleju poprzez przyłącze ( 30 ) i rurociąg
( K-01-6 ) uzupełnia poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym.
Nadmiar oleju w zbiorniku grawitacyjnym odprowadzany jest rurociągiem
przelewowym ( K-01-T3) do zbiornika głównego.
Układ olejowy przekładni redukcyjnej oddzielony jest od układu smarowania śruby
za pomocą pierścienia uszczelniającego ( 33 ) .
Przecieki oleju z przestrzeni pomiędzy pierścieniem ślizgowym ( 3 ) a uszczelnieniem
( 33 ) odprowadzane są do zbiornika głównego poprzez przyłącze ( 30 ) i
rurociąg (K-01-L).
Na bocznych płaszczyznach korpusu rozrządu oleju ( 1 ) zamontowany jest blok
sterowania skokiem B2S (K-872) i blok zaworów BZ (K-871 ) . Olej siłowy
podawany jest z głównych agregatów pompowych do bloku BZ , następnie
wierceniem w korpusie ( 1 ) na suwak rozrządu oleju bloku B2S . W zależności od
położenia suwaka , olej podawany jest z bloku B2S wierceniami w korpusie do
kanałów “A” lub “F” a następnie rurą ( 10 ) i rurami wewnątrz wału przekładni na
przednią lub tylną stronę tłoka serwomotoru (K-12) .
Położenie suwaka w bloku B2S ( K-872 ) sterowane jest olejem doprowadzonym z
bloku rozdzielaczy BR ( K-852 ) .
Rzeczywiste przesunięcie tłoka serwomotoru przenoszone jest poprzez zespoły
rurowe wału przekładni na pierścień ślizgowy ( 4 ). Następnie poprzez dźwignię
sprzężenia zwrotnego bloku B2S na potencjometry obrotowe umieszczone w bloku,
podające sygnał elektryczny skoku rzeczywistego śruby oraz sygnał sprzężenia
zwrotnego do regulatora skoku .
Szczegółowe opisy techniczne bloków BZ, B2S i BR znajdują się w oddzielnych
instrukcjach .
Ponadto zespół rozrządu oleju wyposażony jest w zawór awaryjnego przesterowania
( 6 ) umożliwiający ustawienie skoku w dowolnym położeniu na “ naprzód ” w
przypadku awarii systemu hydraulicznego śruby.
Opis postępowania ujęty jest w oddzielnej instrukcji.
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A. Demontaż
Czynności przy demontażu:
1. Zamknij zawór (K-01-Z1), odcinając dopływ oleju ze zbiornika
grawitacyjnego do zespołu rozrządu oleju.
2. Otwórz zawór spustowy ( K-01-7 ) i spuść olej z zespołu rozrządu oleju .
3. Odłącz wszystkie zewnętrzne rurociągi, połączenia mechaniczne i kable
elektryczne.
4. Odkręć wszystkie śruby mocujące blok sterowania skokiem B2S ( K-872 )
z korpusem zespołu rozrządu.
5. Ostrożnie zdjąć cały blok sterowania skokiem B2S zwracając szczególną
uwagę, aby nie pogubić pierścieni uszczelniających (42).
Uwaga :
Dalszy demontaż bloku B2S jest nie zalecany z uwagi, iż został wyregulowany na
stanowisku prób producenta i ponowna regulacja może być wykonana tylko przez
pracownika serwisu - Elbląg .
6. Wykręcić wkręty (22) zabezpieczające pierścień ślizgowy (4).
7. Wykręcić pierścień ślizgowy (4) z rury (10) i przesuń go w skrajne położenie do
przodu.
Uwaga :
Dla śrub o lewym kierunku obrotów, pierścień ślizgowy posiada gwint lewy a dla
prawoobrotowych - prawy.
8. Przymocować wielokrążek lub inny podnośnik do zespołu rozrządu oleju i
napiąć tak, aby przejąć ciężar zespołu.
9. Odkręć śruby (17) mocujące kołnierz zespołu do korpusu przekładni
10. Zsunąć korpus zespołu z zamka centrującego w korpusie przekładni,
następnie bardzo ostrożnie przesunąć zespół w kierunku dziobu, aż do
momentu, kiedy koniec rury (5) wysunie się z rury (10).
Jest bardzo ważne, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej rury (10).
W takim stanie zespół można przetransportować na inne stanowisko, gdzie
przegląd i ewentualny dalszy demontaż będzie ułatwiony.
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Uwaga :
Sprawdź powierzchnię zewnętrzną tulei (2) i jeżeli to nie jest konieczne nie
demontuj.

B. Montaż:
Montaż zespołu rozrządu oleju należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do
demontażu, przy czym należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Zwróć uwagę na właściwy stan pierścieni uszczelniających i powierzchni
współpracujących ze sobą części.
2. Powierzchnie ślizgowe nasmaruj czystym olejem.
3. Podczas montażu zachowaj czystość i ostrożność.
4. Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność rurociągów.
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Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17, 18, 19
20
21
22
23
24, 25
26, 27
30
31
32
33
34, 35, 42

Nazwa części
Korpus
Tuleja
Pierścień
Pierścień ślizgowy
Rura wewnętrzna
Zawór awaryjnego przesterowania
Korek
Tuleja
Pierścień dystansowy
Rura zewnętrzna
Tulejka
Pierścień podporowy
Tabliczka firmowa
Śruba
Korek
Korek
Wkręt dociskowy
Wkręt dociskowy
Pierścień osadczy
Podkładka sprężysta
Przyłączka
Przyłączka
Kulka łożyskowa
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający typu „O”

Stron: 1
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A. Opis ogólny
Śruba nastawna posiada układ awaryjnego ustawiania skoku śruby w pozycję
„naprzód” w przypadku awarii normalnego systemu nastawy skoku.
Zmianę skoku można uzyskać po zatrzymaniu silnika i awaryjnym przesterowaniu
tłoka siłownika ( K-02-145 ) na żądany skok przy pomocy pompy ręcznej ( K-994 )
podłączonej do siłownika zmiany skoku lub bez zatrzymywania silnika po
podłączeniu pompy ( K-994 ) ręcznej do zaworu awaryjnego przesterowania na
skrzyni rozrządu oleju typu RK.
W przypadku pływania na skoku awaryjnym należy zapewnić smarowanie
zespołu rozrządu oleju oraz częstą kontrolę temperatury oleju, która nie
powinna przekraczać 600 C.

B. Awaryjne przesterowanie skoku na “ naprzód “ przy użyciu pompy ręcznej
( K-994 ) podłączonej do zaworu awaryjnego przesterowania na skrzyni RK.
1. Wykręć korek ( K-17-21 ) i w to miejsce podłącz pompę montażową ( K-994 ).
2. Pompując pompą ręczną spowodujemy najpierw przesunięcie zaworu
awaryjnego przesterowania( K-17-6 ) i odcięcie wypływu oleju z rury
wewnętrznej do kanału „F”. Pompując dalej spowodujemy otwarcie
tego zaworu ( kulka K-172-5 otworzy przelot zaworu ) i olej popłynie rurą
wewnętrzną do komory siłownika. Rozpocznie się przesterowanie śruby w
kierunku na „Naprzód”.
Wielkość zalecanego skoku podaje Arkusz Danych Technicznych umieszczony
na początku niniejszej instrukcji obsługi. Bieżącą wartość skoku w czasie
przesterowania można odczytać ze skali mechanicznego wskaźnika skoku na
bloku sterowania skokiem (K-872-9) Zespołu Rozrządu oleju typu RK.
4. Po uzyskaniu właściwego skoku pozostaw podłączoną pompę. Ze względu na
drobne przecieki oleju na rozdzielaczu głównym w bloku sterowania skokiem
(B2S) śruba będzie miała tendencję do powolnej zmiany skoku w wyniku
działania sił hydrodynamicznych na skrzydłach. Za pomocą pompy ręcznej
(K-994) należy co jakiś czas korygować wielkość skoku śruby tak jak to opisano
w p.2
Podczas pracy na skoku awaryjnym kontroluj poziom oleju w zbiorniku
grawitacyjnym oraz temperaturę oleju.
5. Powrót do stanu normalnego.
5.1. Wykręć korek ( K-17-21 ).
5.2. Na obudowę zaworu ( K-17-6 ) załóż szmatę aby zapobiec rozbryzgowi
oleju, który wytryśnie z otworu korka ( K-17-7 ) .
5.3. Włącz agregat pompowy główny ( K-01-AG ).
5.4. Wykonaj szybki ruch dźwignią lokalnego sterowania w kierunku na “
wstecz“.
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W tym czasie nastąpi przesunięcie zaworu ( K-17-6 ) do poprzedniego
położenia .
5.5. Przesteruj kilkakrotnie śrubę w kierunku “wstecz“ i “naprzód “ i ustaw
skrzydła w położeniu skoku zerowego .
5.6. Sprawdź czy zawór ( K-17-6 ) znajduje się we właściwym położeniu,
i wkręć korek ( K-17-21 ).
C. Awaryjne przesterowanie skoku na “ naprzód “ przy użyciu pompy
ręcznej (K-994 ) podłączonej do siłownika zmiany skoku typu „H”.
1. Z kołnierza cylindra siłownika wykręcić korek M16, zaślepiający otwór do
tylnej komory cylindra.
2. Podłączyć do tego otworu pompkę ręczną (K-994).
Podając olej do cylindra przesterować tłok serwomotoru do położenia
zbliżonego do 100% skoku konstrukcyjnego. W ciągu całego czasu
przesterowania dźwignię sterowania ręcznego na bloku B2S popychać w
kierunku „naprzód”.

Siłownik zmiany skoku typu H
Scana Zamech S. z o.o.
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Siłownik zmiany skoku wykonany jest w kształcie cylindra, w którym porusza się tłok
ruchem posuwisto-zwrotnym pod wpływem ciśnienia doprowadzonego oleju siłowego.
Ruch tłoka poprzez drążek nastawczy i mechanizm piasty powoduje zmianę skoku śruby.
Siłownik połączony jest od strony dziobowej śrubami (16) z wałem przekładni. Od strony
rufowej zamknięty jest pokrywą (3) i jest połączony ze sprzęgłem wału śrubowego.
Tłok serwomotoru (2) połączony jest z drążkiem nastawczym za pomocą kołnierzy (11) I (12)
skręconymi śrubami (22).
Do tłoczyska od strony dziobowej przykręcona jest śrubami (25) rura, która łączy się
ze skrzynią rozrządu oleju.
W miejscu przejścia tłoka (2) przez pokrywę (3) zamontowane jest uszczelnienie typu
„U” (21).
Tłok jest uszczelniony gumowym pierścieniem tupu „O” (15).
Prowadzony jest w tulejach (7) i (9). Drążek (8) zabezpiecza tłok przed obrotem, a tulejka
(10) zmniejsza tarcie ślizgowe.
Przy przesuwaniu tłoka w kierunku dziobu uzyskujemy przesterowanie skoku śruby na „
naprzód ” a przy przesuwaniu tłoka w kierunku rufy przesterowanie na „wstecz”.
W przypadku awarii systemu hydraulicznego, skrzydła śruby mogą być ustawione i
zablokowane w pozycji „naprzód‘’ –patrz ”Awaryjne ustawienie skoku śruby nastawnej”
(K-12).

8532946

Siłownik zmiany skoku
Scana Zamech Sp. z o.o.

typu H
Spis części

Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nazwa części
Cylinder
Tłok serwomotoru
Pokrywa
Pokrywa uszczelki tłoka
Śruba pasowana
Śruba pasowana
Tulejka
Drążek prowadzący
Tulejka
Tulejka
Kołnierz
Kołnierz
Nakrętka
Drut
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Pierścień uszczelniający
Śruba
Śruba
Śruba
Śruba
Korek
Podkładka sprężysta
Podkładka sprężysta
Pierścień osadczy sprężynujący
Pierścień osadczy sprężynujący
Pierścień osadczy sprężynujący
Zawleczka

Strona: 1

Stron: 1

K-12
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Uwagi

Siłownik zmiany skoku typu H.
Scana Zamech Sp. z o.o.

Demontaż i montaż.

8532947
Stron :1

Strona: 1
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1.Demontaż.
Demontaż siłownika zmiany skoku z linii wałów jest uzależniony od
częściowego demontażu zespołów współpracujących jak: sprzęgło, wał śrubowy,
przekładnia zębata i skrzynia rozrządu oleju. Dlatego też operacja demontażu tych
zespołów odbywa się równocześnie.
Podstawowe czynności są następujące:
1.1. Odkręcić nakrętki (13) i wymontować śruby (5) łączące kołnierz sprzęgła SK z
cylindrem (1) siłownika zmiany skoku.
1.2. Zsunąć korpus sprzęgła SK do tyłu, postępując wg instrukcji demontażu sprzęgła.
1.3. Wykręcić śruby (22) łączące kołnierze (11) i (12) i rozłączyć drążek od tłoka
serwomotoru (2). W następnej kolejności siłownik powinien być przetransportowany
razem z przekładnią i skrzynią rozrządu oleju do hali warsztatu mechanicznego gdzie
nastąpi dalszy demontaż. Jeżeli wymontowanie przekładni nie jest przewidziane,
wówczas powinna być ona odsunięta (lub wał śrubowy) dla zwiększenia przestrzeni
do odkręcenia śrub (25) i wyjęcia siłownika z linii wałów.
1.4. Opasać liną siłownik i podwiesić na wciągniku.
1.5. Odkręcić nakrętki (13) i wymontować śruby (6) łączące kołnierz wału przekładni z
cylindrem siłownika.
1.6. Odsunąć siłownik od wału przekładni z jednoczesnym częściowym wysunięciem
zespołu rurowego.
1.7. Odkręcić śruby (25) i rozłączyć zespół rurowy od tłoka.
1.8. Opuścić siłownik na przygotowany wcześniej stojak pokrywą (3) do góry. Wyciekający
olej zebrać do osobnego naczynia.
1.9. Odkręcić śruby (24) mocujące pokrywę (3) i zsunąć ja wraz z uszczelnieniem (21) z
tłoka serwomotoru.
Wysunąć drążek prowadzący (8).
1.10. Wysunąć tłok serwomotoru (2) z cylindra (1) siłownika.
2. Montaż

2.1.
2.2.
2.3.

Montaż siłownika zmiany skoku należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej
do demontażu, przy czym należy przestrzegać następujących zaleceń.
Starannie oczyścić wszystkie części. Powierzchnie przesuwne nasmarować czystym
olejem. Podczas montażu zachować czystość i ostrożność.
Zachować luzy między częściami ruchowymi zgodnie z dokumentacją montażową.
Zwrócić uwagę na właściwy stan uszczelnień oraz by nie uszkodzić ich przy składaniu
części.

8590519

Blok zaworów BZ 150
Scana Zamech Sp. z o.o.

Opis

Stron : 1

Strona : 1
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Blok zaworów BZ nabudowany jest na zespole rozrządu oleju i stanowi
obudowę dla następujących zaworów .
- bezpieczeństwa ( K-26 )
- zaworowego ( rozdzielającego )
- wybierającego
- dwóch zaworów zwrotnych płytkowych
Blok zaworów BZ jest przeznaczony do pracy w układzie hydraulicznym
sterowania skokiem śruby nastawnej i służy do zasilania olejem podzespołów układu
hydraulicznego .
Do korpusu bloku ( 1 ), od dołu przykręcony jest podzespół króćców ( 2 ),
w których znajdują się dwa króćce dla doprowadzenia oleju od pomp oleju
siłowego ( 17 ).
W podzespole króćców znajdują się dwa płytkowe zawory zwrotne . Są one
umieszczone na wlocie oleju z pomp. W specjalnie ukształtowanych dwóch
gniazdach wykonanych w korpusie ( 2 ) umieszczono dwa grzybki zaworu ( 6 ).
Poniżej gniazd zaworów płytkowych znajduje się kulkowy zawór wybierający,
składający się z gniazda zaworu ( 8 ) i kulki ( 12 ). Z tego zaworu poprzez przyłączkę ( 16 ) wyprowadzony jest sygnał ciśnienia oleju do przekaźnika ciśnienia
sterującego układem automatycznego załączania pompy rezerwowej w przypadku
zaniku ciśnienia z pompy uprzednio załączonej.
Z komory “K” bloku zaworowego poprzez przyłączkę ( 9 ) wyprowadzony jest
sygnał ciśnienia oleju do układu alarmowego “ niskiego ciśnienia oleju serwomotoru “
i manometrów pomiarowych , oraz sygnał do sterowania rozdzielaczem ( K-01-RH ) .
Z tej samej komory poprzez przyłączkę (18 ) podawany jest olej zasilający blok
rozdzielaczy BR ( K-852 ) .
Na linii doprowadzenia oleju siłowego do bloku sterowania skokiem B2S , znajduje
się zawór zwrotny , zwany zaworem rozdzielającym .
Gdy ciśnienie oleju siłowego w kanale “K” przekracza ciśnienie otwarcia tego zaworu ,
czyli 1,2 ÷ 1,5 MPa , wówczas grzybek ( 3 ) otwiera się , a olej przepływa do kanału
“N”, skąd przez wiercenie w korpusie zespołu rozrządu oleju podawany jest do zaworu
suwakowego w bloku sterowania skokiem B2S ( K-872 ) . Jeżeli ciśnienie oleju
siłowego w kanale “K” spadnie poniżej 1,2 ÷ 1,5 MPa , co może mieć miejsce przy
przesterowaniu skoku śruby z “ naprzód “ do “ wstecz “ , zawór przymyka się dzięki
temu ciśnienie oleju zasilającego blok rozdzielaczy BR nie spada poniżej wartości
ciśnienia otwarcia tego zaworu .
Jeżeli ciśnienie w kanale “K” nadmiernie wzrośnie , wówczas otworzy się zawór
bezpieczeństwa ( K-26 ) i nastąpi przelew oleju siłowego z komory “K” do komory
spływu “L” skąd wierceniem w zespole rozrządu oleju przedostaje się do jego komory
wewnętrznej i króćcem spływowym K-17-26 i rurociąg do zbiornika.
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa regulowane jest napięciem
sprężyny ( K-26-4 ) .

8590513

Blok zaworów BZ 150
Scana Zamech Sp. z o.o.

Spis części

Strona: 1

Stron: 1

K-871

Oznaczenie
poz. na rys.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 , 12
13 , 14
15
16, 17, 18
19 , 20
21
22 , 23
24 ÷ 30

Nazwa części
Korpus BZ150
Korpus zaworów zwrotnych
Suwak zaworu
Tłoczek
Korek
Grzybek zaworu
Sprężyna
Zwężka
Przyłączka
Tabliczka
Kulka
Śruba
Wkręt
Przyłączka
Korek
Nitokołek
Podkładka sprężysta
Pierścień uszczelniający

Uwagi
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Blok sterowania skokiem
Scana Zamech Sp. z o.o.

typu B2S 150
Opis

8590520
Stron: 3

Strona: 1
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1. Ogólna charakterystyka bloku
Blok sterowania skokiem B2S jest nabudowany na skrzyni rozrządu oleju. Jest on
przeznaczony do pracy w układzie elektrohydraulicznego sterowania skokiem
okrętowych śrub nastawnych.
Blok składa się z trzech zasadniczych elementów :
- korpusu
- suwaka rozrządu oleju
- dzwigni sprzężenia zwrotnego
Blok zawiera następujące mechanizmy :
-

rozrządu oleju siłowego
dźwigniowy sprzężenia zwrotnego
ręcznego zadawania skoku
lokalnego wskazania skoku
przetwarzania wartości skoku na sygnały elektryczne dla wskazań skoku
i nadążnego sterowania zdalnego
- sygnalizacji skoku zerowego
2. Opis konstrukcji i działania bloku
2.1 Mechanizm rozrządu oleju siłowego
Trójdrogowy suwak rozrządu oleju / 5 / osadzono w korpusie / 1 / bloku
sterowania , w którym bezpośrednio umieszczono kanały sterujące olejem
siłowym .
Olej siłowy doprowadzono do komory środkowej K suwaka / 5 / . Po obu końcach
suwaka znajdują się komory M i N , do których z zewnątrz podawany jest olej
sterujący poprzez przyłączki / 67 / umieszczone w bocznych pokrywach bloku / 6 /.
Jeżeli różnica ciśnień w obu komorach suwaka pokonanie oporów hydraulicznych
przepływu oleju siłowego przez suwak oraz oporu tarcia sprzęgła ciernego , to
nastąpi przesterowanie suwaka . Przepływ oleju siłowego przez utworzone
przesuwem suwaka kanały spowoduje ruch tłoka siłownika głównego
skoku śruby i rozpocznie się proces sterowania skokiem śruby nastawnej . Ruch
tłoka siłownika głównego trwa tak długo , jak długo przesunięty jest z położenia
środkowego suwak rozrządu oleju . Po wyrównaniu ciśnień w komorach suwaka ,
suwak zostanie cofnięty do środkowego położenia przez ujemne sprzężenie
zwrotne z siłownikiem głównym skoku śruby .

Blok sterowania skokiem
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Opis

8590520
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2.2. Mechanizm dźwigniowy sprzężenia zwrotnego.
Dźwignia sprzężenia zwrotnego / 14 / przykręcona jest do brązowej tulei / 2 /
osadzonej w korpusie / 1 / , a tuleja / 2 / poprzez sprzęgło cierne łączy się ze
sworzniem / 3 / znajdującym się wewnątrz tulei / 2 /.
W sworzniu / 3 / prostopadle do jego osi wykonano stożkowy otwór i osadzono w
nim sworzeń suwaka / 22 / . Sworzeń suwaka połączono z suwakiem rozrządu oleju
/ 5 / w ten sposób , że w suwaku wykonano otwór prostopadle do jego osi, w którym
osadzono suwliwie stożkową tuleję / 19 / dociskaną poprzez sprężynę / 21 / do
kulistego zakończenia sworznia suwaka / 22 / .
Na drugim końcu dźwigni osadzono kamień / 15 / . Sposób mocowania kamienia
umożliwia jego samonastawność w stosunku do współpracującego pierścienia
ślizgowego / K-17-3 / zespołu rozrządu oleju.
Rolę sprzęgła ciernego pełni brązowa tarcza / 13 / osadzona nie obrotowo na
sworzniu / 3 / przy pomocy wpustu / 65 / . Tarcza / 13 / dociskana jest do dźwigni
/ 14 / przez pakiet sprężyn talerzowych. / 26 / .
2.3. Mechanizm ręcznego zadawania skoku
Dźwignię sterowania ręcznego / 18 / osadzono w tarczy dźwigni ręcznej / 11/
i zamontowano do sworznia / 3 / . Poprzez nacisk na dźwignię wytrąca się
z położenia środkowego suwak rozrządu oleju / 5 / pokonując tarcie sprzęgła
ciernego .
Przesterowanie skokiem śruby odbywa się tak długo , jak długo wywiera się nacisk na
dzwignie ręcznego zadawania skoku . Po zwolnieniu nacisku układ sprzężenia
zwrotnego powoduje powrót suwaka rozrządu oleju do środkowego położenia
i następuje koniec przesterowania skoku śruby .
W śrubach nastawnych z zespołem rozrządu oleju typu RK (nabudowanych na
przekładni) sterowanie ręczne odbywa się przy pomocy dźwigni ręcznej
zainstalowanej na przekładni i sprzężonej cięgnem elastycznym z dźwignią / 18 /.
2.4 Mechanizm lokalnego wskazania skoku
Składa się on ze wskaźnika wykonanego w postaci pierścienia / 9 / ze skalą
określającą kąt położenia skrzydeł śruby nastawnej .
Skala oznakowana kolorem czarnym oznacza położenie naprzód a czerwona
położenie wstecz .
Rzeczywisty skok śruby /czyli położenie pierścienia ślizgowego K-17-3/ odwzorowane
jest przez kątowe położenie tulei /2 / ze wskazówką / 30 /.
Pierścień / 9 / ze skalą posiada możliwość obrotu /po poluzowaniu wkrętów
blokujących/ w celach regulacyjnych .
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2.5 Mechanizm przetwarzania wartości skoku na sygnały elektryczne
dla wskazań i nadążnego sterowania zdalnego
Do korpusu bloku / 1 / zamocowano potencjometr obrotowy / 39 / , na którego osi
osadzono koło zębate z mechanizmem kasowania luzu / 20 / . Kolo to napędzane
jest przez duże koło zębate / 8 / zamontowane na tulei brązowej / 2 / dźwigni
sprzężenia zwrotnego . Potencjometr ten odwzorowuje położenie pierścienia
ślizgowego na wale rozrządu oleju , połączonego z mechanizmem zmiany skoku w
piaście śruby nastawnej - a więc odwzorowuje rzeczywisty skok skrzydeł śruby .
Napięciowy sygnał elektryczny z potencjometru wykorzystywany jest w układzie
zdalnego pomiaru i wskazań skoku .
W celu przetworzenia wartości skoku na sygnały elektryczne dla nadążnego
sterowania zdalnego wykorzystywany jest inny potencjometr obrotowy / 39a /,którego
korpus jest mocowany do sworznia / 3 / mechanizmu sprzężenia zwrotnego .
Na osi potencjometru osadzono kółko zębate / 20 / napędzane przez to samo kółko
zębate , które napędza potencjometr wskazań skoku.
W ten sposób potencjometr nadążnego sterowania zdalnego odwzorowuje wzajemne
położenie tulei brązowej / 2 / i sworznia / 3 / dźwigni sprzężenia zwrotnego .
Napięciowy sygnał elektryczny z tego potencjometru jest przekazywany do regulatora
skoku śruby .
2.6 Mechanizm sygnalizacji skoku zerowego .
Do korpusu / 1 / bloku sterowania skokiem zamocowano trzy łączniki migowe / 40 /
napędzane przez pierścień / 7 / z karbami . Pierścień ten usytuowano na tulei
brązowej / 2 / dźwigni sprzężenia zwrotnego . Przełączanie zestyków łączników / 40 /
następuje w chwili przejścia rolki łącznika przez odpowiedni karb . Karby są
usytuowane tak , że każdy powoduje przełączenie odpowiedniego łącznika .
Sposób mocowania łączników i pierścienia z karbami umożliwia regulację sygnalizacji
skoku zerowego .

Scana Zamech Sp. z o.o.

Blok sterowania skokiem
typu B2S 150
Spis części

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 , 69
28 , 32
29
30
33
34
35
36 ,70,
72 ,73
37
38,55
39

Nazwa części
Korpus B2S 150
Tuleja
Sworzeń
Pokrywa
Suwak
Zespół proporcjonalny
Pierścień
Koło zębate
Pierścień ze skalą wskaźnika skoku
Pierścień dociskowy
Tarcza dźwigni ręcznej
Tarcza hamulca
Dźwignia
Kamień
Prowadnik kamienia
Sworzeń
Dźwignia sterowania ręcznego
Tuleja ze stożkiem
Zespół koła zębatego
Sprężyna
Sworzeń suwaka
Klin
Pierścień sprężynowy
Nakrętka
Sprężyna talerzowa
Korek
Wspornik potencjometru
Płytka zabezpieczająca
Wskazówka
Wspornik łącznika
Uszczelka
Listwa zaciskowa
Tabliczka
Szpilka
Nakrętka
Potencjometr
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typu B2S 150
Spis części

Poz.
40
41
42 ÷ 47
48 ÷ 53
54
56 ÷ 60
61 ÷ 63
64
65
66 , 68
67
71
74
75 ÷ 82
83

Nazwa części
Łącznik migowy
Przewód
Śruba
Wkręt
Nitokołek
Podkładka sprężysta
Podkładka
Zawleczka
Wpust
Gałka kulista
Przyłączka trójnikowa
Dławik
Sznur gumowy
Pierścień uszczelniający typu “O”
Przekładka

8590514
Stron: 2
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Nr kodu

Strona: 2
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Blok rozdzielaczy BR
Scana Zamech Sp. z o.o.

Opis

Stron : 1

Strona : 1

K-851
Blok rozdzielaczy BR jest zespołem układu zdalnego sterowania
skokiem śruby nastawnej . Przeznaczony jest do elektrycznego sterowania
położeniem suwaka rozrządu oleju, a tym samym i siłownika zmiany skoku
śruby.
Blok rozdzielaczy BR realizuje funkcję dwóch rodzajów zdalnego
sterowania skokiem śruby nastawnej: sterowania nadążnego o działaniu
ciągłym oraz sterowania przyciskowego o działaniu nieciągłym. W obu
przypadkach zdalnego sterowania podawany sygnał elektryczny
przetwarzany jest w bloku rozdzielaczy na sygnał hydrauliczny do sterowania
położeniem suwaka rozrządu oleju.
Na korpusie bloku / 1 / zabudowane są :
trójpołożeniowy zawór proporcjonalny / 2 /, wykorzystywany przy
sterowaniu nadążnym i przyciskowym. Zawór ten przetwarza elektryczny
sygnał ze sterownika układu zdalnego sterowania na sygnał hydrauliczny
o ciśnieniu proporcjonalnym do wartości prądu sterującego.
Podanie sygnału sterującego na jedną bądź drugą cewkę elektromagnesu
powoduje, skierowanie oleju sterującego do jednej z komór sterujących
suwaka rozrządu oleju.
- zawór redukcyjny / 3 /, który stabilizuje ciśnienie oleju sterującego
podawanego do zaworu proporcjonalnego / 2 /, uniezależniając je od zmiany
ciśnienia oleju w układzie siłowym śruby nastawnej.
Wartość ciśnienia oleju sterującego ustala się zmianą napięcia sprężyny
w zaworze redukcyjnym / 3 /.
-

Uwaga :
Zawór proporcjonalny / 7 / wyposażony jest w przyciski na cewkach
elektromagnesów umożliwiające ręczną zmianę stanu położenia zaworów.
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Blok rozdzielaczy BR
Spis części
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Poz.
1
2
3
4
5, 6
7, 8
9
10

Nazwa części
Korpus
Zawór proporcjonalny trójpołożeniowy
Zawór redukcyjny
Przyłączka kolankowa
Przyłączka prosta
Śruba
Wkręt dociskowy
Podkładka sprężysta

Uwagi
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Układ sterowania skokiem
Scana Zamech Sp. z o.o.

śruby nastawnej

Stron : 2

Strona : 1

Opis

Układ zdalnego sterowania skokiem śruby nastawnej został opisany
w oddzielnej instrukcji obsługi zawierającej opisy, rysunki i schematy
elektryczne.
Serwomechanizm śruby nastawnej umożliwia następujące sposoby
sterowania skokiem:
- ze stanowiska lokalnego przy pomocy dźwigni mechanicznej,
- zdalnie przy pomocy przycisków elektrycznych zlokalizowanych na
pulpitach w Centrali Manewrowo Kontrolnej (CMK), na mostku i na
skrzydłach mostka - ilość miejsc sterowania zależy od konfiguracji układu
sterowania,
- zdalnie nadążnie przy pomocy dźwigni zadajników skoku lub telegrafu
umieszczonych na pulpitach w CMK, na mostku i na skrzydłach mostka ilość miejsc sterowania także zależy od konfiguracji układu sterowania.
W celu uruchomienia sterowania ze stanowiska lokalnego należy
przełączyć odpowiednio przełącznik "Sterowanie lokalne - zdalne" i przez
nacisk na dźwignię mechaniczną sterować skokiem śruby. Odczyt aktualnego
skoku śruby nastawnej jest możliwy na elektrycznym wskaźniku skoku lub na
wskaźniku mechanicznym.
Po przełączeniu sterowania na sterowanie zdalne, jest możliwa
zmiana rodzaju sterowania zdalnego. Sterowanie zdalne przyciskowe,
nazywane awaryjnym, jest możliwe po przełączeniu odpowiedniego
przełącznika umieszczonego na pulpicie w położenie "Sterowanie awaryjne".
Sterowanie skokiem odbywa się przy pomocy dwóch przycisków
elektrycznych: jeden dla kierunku Naprzód, drugi dla kierunku Wstecz.
Odczyt aktualnego skoku jest możliwy na elektrycznym wskaźniku skoku.
Uwaga :
Podczas sterowania lokalnego oraz przyciskowego należy zwracać uwagę na
wskazania skoku i pracować w zakresie skoku śruby nastawnej bezpiecznym
dla silnika głównego tak, aby nie spowodować jego przeciążenia. Przeciętnie
ten zakres obejmuje do 90% skoku nominalnego.
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Układ sterowania skokiem
Scana Zamech Sp. z o.o.

śruby nastawnej

Stron : 2

Strona : 2

Opis

Przy sterowaniu awaryjnym bierze udział rozdzielacz
elektrohydrauliczny trójpołożeniowy związany z zespołem rozrządu oleju
śruby nastawnej.
Sterowanie zdalne nadążne jest podstawowym rodzajem
sterowania skokiem śruby nastawnej. Odbywa się przy pomocy
oddzielnego układu zdalnego sterowania, który zapewnia możliwość
realizacji niezbędnych funkcji regulacji skoku, regulacji obciążenia SG,
przełączania stanowisk sterowania i sygnalizacji. Podczas sterowania
nadążnego pracuje zawór elektrohydrauliczny, proporcjonalny, związany z
zespołem rozrządu oleju śruby nastawnej i połączony z układem zdalnego
sterowania. Zawór ten spełnia także rolę rozdzielacza trójpołożeniowego
sterowania awaryjnego (przyciskowego) i jest zamontowany w bloku
rozdzielaczy.
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8209835

Zawór dławiąco - zwrotny
Scana Zamech Sp. z o.o.

Stron: 1

Spis części

Poz.
1

Nazwa części
Korpus

2

Gniazdo

3

Płytka

4
5

Pierścień uszczelniający typu “O”
Przyłączka prosta

6

Przyłączka prosta

Strona: 1

K-202

Uwagi
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Scana Zamech Sp. z o.o.

Zespół napędowy
Spis części

8532944
Stron: 1

K-36

Poz.
1
2
3
4
5
6
8, 9
10
11
12
13
14
15
16
17,18,19
20, 21
22
23
24
25
27,28,30
32÷35
36

Nazwa części
Pompa zębata
Silnik elektryczny
Sprzęgło elastyczne
Łącznik
Filtr ciśnieniowy
Przewód elastyczny
Zawór logiczny
Zawór zwrotny sterowany
Chłodnica
Termometr
Zawór odcinający
Bagnetowy wskaźnik poziomu
Czujnik poziomu
Czujnik temperatury
Manometr
Przetwornik ciśnienia
Presostat
Zawór odcinający
Filtr wlewowo-odpowietrzający
Zbiornik
Przyłącze pomiarowe
Przewód manometrowy
Szafa przyłączeniowa

Uwagi

Strona: 1
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8397541
Scana Zamech Sp. z o.o.

Uruchomienie i obsługa

Stron : 3

Strona : 1
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A. Przed uruchomieniem silnika głównego muszą być wykonane następujące
czynności :
1. Przełącz sterowanie do CMK .
2. Sprawdź poziom oleju w zbiorniku oleju. Dopełnij jeśli to konieczne.
3. Uruchom układ hydrauliczny śruby:
a) Przełącz przełącznik rodzaju pracy agregatów pompowych w położenie
„sterowanie ręczne”.
b) Załącz wyłączniki główne silników elektrycznych obu agregatów pompowych.
c) Przy pomocy przycisków w pulpicie załącz jeden z agregatów pompowych
i sprawdź ciśnienia wg pktu 4.
d) Wyłącz pracujący agregat pompowy i załącz drugi.
Sprawdź ciśnienia wg pktu 4.
e) Przełącznik rodzaju pracy agregatów pompowych przełącz w położenie
„sterowanie automatyczne” pompy aktualnie pracującej. Agregat niepracujący
pozostanie w trybie oczekiwania (jako rezerwowy) i załączy się automatycznie
w przypadku awarii agregatu pracującego.
4. Sprawdź ciśnienia :
- oleju serwomotoru
- oleju smarującego i sterującego
( Wartości graniczne podane są w “ Arkuszu danych technicznych “ ) .
Ciśnienia mogą być nieco wyższe, gdy olej jest zimny .
5. Włącz układ monitoringu.
6. Sprawdź, czy śruba znajduje się w położeniu skoku zerowego .
Silnik główny można obecnie uruchomić .
B. Ogólne przepisy obsługi .
1. Regularnie sprawdzaj wszystkie ciśnienia oleju i jego temperatury. Przyczyny
jakichkolwiek odchyleń i rozbieżności powinny być natychmiast zbadane
i usunięte .
Ciśnienie oleju serwomotoru może się znacznie wahać, szczególnie podczas
manewrów .
Ciśnienie oleju sterującego pozostaje prawie niezmienne, z małymi tylko
odchyleniami , spowodowanymi zmianami ciśnienia oleju serwomotoru .
Temperatura oleju powinna być utrzymana w granicach 30 ÷ 50 0 C. poprzez
regulację przepływu wody przez chłodnicę.
Maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 60 0 C.

8397541
Scana Zamech Sp. z o.o.

Uruchomienie i obsługa

Stron : 3

Strona : 2
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2. Zespół rozrządu oleju oraz pompy należy sprawdzać regularnie czy nie
przegrzewają się i nie występują zgrzyty.
3. Regularnie sprawdzaj, czy w instalacji nie powstały gdzieś przecieki oleju .
Utrzymuj urządzenia w czystości i porządku.
4. Sprawdzaj, czy w czasie ruchu poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym jest
zawsze dostatecznie wysoki .
C. Przełączenie sterowania do CMK.
Gdy sterowanie śruby i silnika ma odbywać się z maszynowni postępuj
następująco:
1. Wykonaj czynności związane z żądaniem przełączenia stanowisk.
2. Przełącz sterowanie w położenie “ Maszynownia “.
3. Skok śruby może być teraz sterowany przy pomocy dźwigni w pulpicie CMK
(przy załączonym zdalnym sterowaniu), lub przyciskami w pulpicie (w trybie
sterowania przyciskowego).
D. Przełączanie sterowania na mostek .
1. Wykonaj czynności jak w punkcie C - 1.
2. Przełącz sterowanie na “ Mostek “.
3. Skok śruby może być teraz sterowany przy pomocy dźwigni w pulpicie na
mostku (przy załączonym zdalnym sterowaniu), lub przyciskami w pulpicie
(w trybie sterowania przyciskowego).
E. Przełączenie na sterowanie lokalne (awaryjne).
Gdy sterowanie śruby i silnika ma odbywać się z maszynowni (ze stanowiska
lokalnego) postępuj następująco:
1. Wykonaj czynności związane z przełączeniem stanowiska .
2. Przełącz sterowanie w położenie “ Maszynownia “ .
3. Skok śruby może być teraz sterowany przy pomocy dźwigni ręcznej.

8397541
Scana Zamech Sp. z o.o.

Uruchomienie i obsługa
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F. Odstawienie układu hydraulicznego śruby nastawnej .
3. Odstawianie układu hydraulicznego przeprowadzać tylko przy „odstawionym”
Silniku Głównym. Wygodne jest łączyć tę czynności z jednoczesnym
sprawdzaniem obwodu alarmowego i automatycznego rozruchu agregatu
rezerwowego . Wykonuje się to w następujący sposób:
a) Zatrzymać główny agregat pompowy przy pomocy jego wyłącznika głównego .
Agregat rezerwowy powinien teraz włączyć się automatycznie .
b) Zatrzymać agregat rezerwowy przez wyłączenie jego głównego wyłącznika .
System alarmowy oleju serwomotoru powinien teraz włączyć się. Wyłączyć
sygnał alarmowy oleju serwomotoru .

8646286
Scana Zamech Sp. z o.o.

Okresowy przegląd i konserwacja

Stron: 1
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Mechanizmy hydrauliczne są mechanizmami precyzyjnymi, a ich stała i
dokładna praca zależy od właściwej obsługi. Dlatego starannie przestrzegaj
poniższych instrukcji.
A. Codziennie
1. Sprawdź poziom i temperaturę oleju w zbiorniku oleju. Dopełnij o ile to
konieczne.
2. Sprawdź wzrokowo całe wyposażenie, czy nie powstały gdzieś przecieki
oleju.
3. Sprawdź poziom oleju w zbiorniku grawitacyjnym.
B.

Po każdym gruntowym przeglądzie lub demontażu .
1. Sprawdź filtry olejowe pomp. Wymyj filtry w oleju napędowym
i przedmuchaj je sprężonym powietrzem.

C . Raz w miesiącu
1. Sprawdź działanie obwodu alarmowego
2. Sprawdź filtry oleju i wypłucz je.
D. Co każde trzy miesiące
1. Nasmaruj elementy mechanicznego sterowania
E . Co każde 6 miesięcy
1. Sprawdź filtry olejowe. Jeśli konieczne wymyj je w oleju napędowym.
F.

Przy każdym dokowaniu najlepiej raz w roku
1. Pobierz próbkę oleju z dna piasty śruby.
Spuść zanieczyszczony olej i wodę. Napełnij ponownie czystym olejem
tego samego typu.
2. Sprawdź szczelność piasty
3. Sprawdź czy skrzydła śruby nie są uszkodzone i czy wszystkie śruby i korki
są szczelne i zabezpieczone przed odkręceniem.

G . Co każde dwa lata
1.

Wymień olej w całym układzie hydraulicznym śruby nastawnej.

8633816

Wykaz części zapasowych
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Poz.

Hasło

Nazwa części

Nr kodowy

Ilość

Masa
kg

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

K-02-20

2

0,095

K-02-16

1

0,03

K-02-27

6

0,002

K-03-12

1

0,1

K-03-9

10

0,02

K-17-33

1

0,1

K-17-34

2

0,01

K-17-35

1

0,004

K-17-36

3

0,01

K-17-37

1

0,001

K-17-38

1

0,001

K-17-39

1

0,001

K-17-40

1

0,001

K-17-41

1

0,001

K-17-42

5

0,001

K-26-4

1

0,2

I . Piasta śruby P500/4
1
2
3

S-0721
S-0722
S-0721
S-0722
S-0721
S-0722

Pręt φ 7x160
zabezp. śruby skrzydła
Uszczelka skrzydła śruby
Ø260x7
Pierścień uszczelniający pod
śruby skrzydeł
NBR-70-N-30,2x3

II . Zespół wału śrubowego
4

S-0300

5

S-0300

Pierścień uszczelniający osłony
kołnierza
NBR N70 ø450xø5,7
Podkładka φ24x φ12,5x1,2

III .

IV . Zespół rozrządu oleju RK150
9

S-1780

10

S-1780

11

S-1780

13

S-1780

14

S-1780

15

S-1780

16

S-1780

17

S-1780

18

S-1780

19

S-1780

20

S-2611

Pierścień uszczelniający
A-75x100x10
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-180 x 5
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-140 x 5
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-120 x 5
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-75 x 3
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-38,2 x 3
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-23,2 x 3
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-32,2 x 3
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-13,3 x 2,4
Pierścień uszczelniający
NBR 70-N-29,2 x 3
Sprężyna

8633816
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Poz.

Hasło

Nazwa części

Nr kodowy

Ilość

Masa
kg

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

21

S-8725

Sznur gumowy φ 3 x 1000

K-872-74

1

0,01

22

S-8725

K-872-75

1

0,01

23

S-8725

K-872-76

1

0,01

24

S-8725

K-872-77

2

0,02

25

S-8725

K-872-78

1

0,01

26

S-8725

K-872-79

1

0,01

27

S-8725

Pierścień uszczelniający
1-70-II-110 x 3
Pierścień uszczelniający
1-70-II-65 x 3
Pierścień uszczelniający
1-70-II-56,2 x 3
Pierścień uszczelniający
1-70-II-52,2 x 3
Pierścień uszczelniający
1-70-II-48,2 x 3
Pierścień uszczelniający
1-70-II-26,2 x 3

K-872-80

1

0,01

Łożysko toczne silnika
elektrycznego
Uszczelnienie wałka
wejściowego pompy
Wkład filtra oleju

K-36-2

1

1,4

K-36-1

1

0,2

K-36-5

2

1,2

Wkładka elastyczna sprzęgła
silnik / pompa
Firmowy komplet części
zapasowych do chłodnicy oleju

K-36-3

1

0,2

K-36-11

1

0,5

V . Zespół hydrauliczny
28

S-3600

29

S-3600

30

S-3600

31

S-3600

32

S-0070

VI . Układ olejowy
33

S-0070

Łącznik elastyczny Dn = 25

K-01-8

1

1,6

3532859

34

S-0070

Łącznik elastyczny Dn = 32

K-01-9

1

2,6

4397520

ΣM ~ 8,68

kg

8532861

Wykaz narzędzi specjalnych
Scana Zamech Sp. z o.o. śruby nastawnej
dla statku

Lp
1

Nazwa zespołu

P500/4-RK150

Stron :

1

SAR3000

68

Ilość
sztuk na
statek

Masa
/ kg /

Uwagi

1

1,9

S=32

3255065

1

0,34

L588018

3901220

1

1,5

1264938

1

13,0

S-3302
S-3303

Nr
rysunku
2203241

4
5

Pompka wysokociśnieniowa

3501418

2

5,8

6

Tulejka różnicowa do pompy
montażowej

4485612

1

0,1

3

1

S-9900

Klucz do śrub mocujących
skrzydła
Przyrząd pomiarowy
wydłużenia śrub
Klucz tłoka montażowego
sprzęgła SK160 i ST170
Pompa montażowa

2

Strona:

ΣΜ ≈ 22,6kg

Przyrząd pomiarowy wydłużenia
Scana Zamech Sp. z o.o.

śrub
Opis i spis części

8672645
Stron:

1

Strona:

1

K-991

69

1. Opis
W celu dokładnej kontroli naciągu śrub mocujących skrzydła zastosowano
przyrząd pomiarowy wydłużenia śrub.
Przyrząd składa się z trzpienia pomiarowego ( 2 ) dociskanego sprężyną
( 3 ), z czujnika ( 5 ) oraz z korpusu ( 1 ).
Do pomiaru wydłużenia śrub mocujących skrzydła ( K-07-10 ) należy
w miejsce korka ( K-07-21 ) wkręcić przyrząd pomiarowy bez czujnika ( 5 ).
Po założeniu klucza nasadowego włożyć czujnik ( 5 ) do przyrządu. Przy trzpieniu pomiarowym ( 2 ) opartym o dno otworu wykonanego w przykręcanej śrubie,
wskazówka czujnika winna wskazywać 2 ÷ 5 mm. Dokręcić wkręty ( 4 ) ustalając
czujnik w korpusie przyrządu.
Dociągnąć śrubę obserwując jej wydłużenie na czujniku.
Wartość wydłużenia powinna być zgodna z podaną w tabeli dla danego typu
piasty.
Szczegółowy sposób przygotowania i montażu śrub, oraz tabelę wydłużeń podano w instrukcji 8485205.
2. Spis części
1. Korpus przyrządu
2. Trzpień pomiarowy
3. Sprężyna
4. Wkręt
5. Czujnik

Instrukcja podnoszenia piasty
Scana Zamech Sp. z o.o.

z wałem śrubowym

Nr

8672639

Stron: 1
K-993

Strona: 1

Poniższa instrukcja podaje zalecenia dotyczące podnoszenia piasty
z wałem śrubowym przy załadunku i wyładunku w Zakładzie, Stoczni
oraz przy montażu i demontażu na statku.
Piasty śrub z zamontowanymi skrzydłami podwieszone powinny być na
zawieszeniach w obrębie skrzydeł oraz na wolnym końcu wału śrubowego.
Sposób podnoszenia piasty z wałem śrubowym przedstawia rysunek
( K-993 ) nr 8591012 lub 8646275.
Podczas podnoszenia winny być spełnione następujące warunki:
1. Do transportu należy używać zawiesi i szakli których dopuszczalne obciążenie robocze ( D.O.R ) jest większe ( lub conajmniej równe ) od łącznej
masy piasty z wałem śrubowym.
2. Środek ciężkości zespołu piasty z wałem śrubowym powinien leżeć w osi
haka dźwignicy. Położenie środka ciężkości zespołu jest ustalane podczas
wstępnych udźwigów w Zakładzie i jest oznaczone na elementach opakowania śruby.
W przypadku braku oznaczenia, lub po zdjęciu opakowania, położenie środka ciężkości należy ustalić drogą wstępnych udźwigów.
3. Przy podnoszeniu i transporcie, piasta z wałem powinna znajdować się w
położeniu poziomym.
Dopuszczalne odchylenie od poziomu - 15°.
4. Pod zawiesie oplatające wał śrubowy i piastę należy podłożyć podkładki
( gumowe, skórzane lub inne ) w celu zabezpieczenia przed porysowaniem.
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Pompa montażowa
Scana Zamech Sp. z o.o.

Opis

8408718
Stron: 1

Strona: 1

K-994
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Pompa montażowa stanowi jedną z pozycji narzędzi specjalnych dostarczanych
ze śrubą.
Znajduje ona zastosowanie do prac hydraulicznych, przy których potrzebny
jest niewielki wydatek oleju o znacznym ciśnieniu.
Wykorzystywana jest do naciągania sprzęgła typu SK i ST na wał śrubowy,
do wyciskania kołków ustalających, do awaryjnego przesterowania skoku śruby
itp.
Uzyskiwane ciśnienie tłoczenia wynosi:
- 10 MPa przy wydatku 24,5 cm3 / skok i pracy na ramieniu R1 wersja A / przy
skoku tłoczka max 50 mm.
- 25 MPa przy wydatku 8,8 cm3 / skok i pracy na ramieniu R2 wersja B / przy
skoku tłoczka max 18 mm.
Dla ustawienia pompy do pracy w wersji A lub B należy połączyć tłoczek ( 5 ),
przy pomocy sworznia ( 7 ), z otworem I lub II w dźwigni ( 3 ).
Pompa posiada zaworki kulkowe zwrotne na ssaniu i tłoczeniu.
Kulki ( 17 ) dociskane są przyciskami ( 18 ) i sprężynami ( 19 ) poprzez korek
( 13 ) na ssaniu i poprzez śrubę łącznika( 15 ) na tłoczeniu .
Dla rozładowania ciśnienia w przestrzeni tłoczonej służy śruba ( 12 ), którą
należy odkręcić o około 2 obroty. Podczas pompowania śruba ( 12 ) winna
być dokręcona.
Zbiornik pompy ( 2 ) ma pojemność 8 dm3 . Napełnianie olejem odbywa się
przez otwór, po wykręceniu korka ( 11 ). W korku ( 11 ) znajdują się otworki
odpowietrzające.
Olej, którym będzie napełniony zbiornik pompy ( 2 ) powinien być przeszlifowany
przez sito o oczkach max 0,1 mm.

8408719

Pompa montażowa
Scana Zamech Sp. z o.o.
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Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nazwa części
Korpus
Zbiornik
Dzwignia
Rura
Tłoczek
Cięgno
Sworzeń
Sworzeń
Pierścień uszczelniający typu “O”
Manometr
Korek
Śruba
Korek
Końcówka
Śruba łącznika
Śruba
Kulka
Przycisk
Sprężyna
Złączka
Przyłączka
Rura
Rura
Zawleczka

K-994

Uwagi
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Jeśli w działaniu urządzenia pojawią się usterki, to można je na ogół sprowadzić do
następujących punktów j.n.:
1. Niedostateczna ilość cieczy w obiegu hydraulicznym.
2. Obecność powietrza w obiegu hydraulicznym.
3. Zastosowanie oleju o nieprawidłowej lepkości.
4. Brud , woda , osad , rdza itp. w obiegu.
5. Wewnętrzne lub zewnętrzne przecieki.
6. Niewłaściwa regulacja.
7. Uszkodzenie mechaniczne.
Niektóre możliwe wypadki typowych trudności można z góry przewidzieć i poniżej
podano, w jaki sposób można je usunąć.
Przed przystąpieniem do demontażu lub regulacji wyposażenia należy dokładnie i
starannie przestudiować instrukcję. Dokładne zrozumienie zasad pracy jest podstawą do
uzyskania dobrych wyników.
Wymienione w niniejszej instrukcji usterki dotyczą zespołów dostarczanych przez Scana
Zamech i nie obejmują elementów zdalnego sterowania dostarczanych przez inne firmy.

Sprawdzić napięcie zasilania
bezpośrednio przy rozdzielaczach .
W przypadku gdy brak napięcia
sprawdzić przełączniki rodzaju
sterowania i elementy
współpracujące
( przekaźniki , bezpieczniki ) .

Sprawdzić omomierzem oporność
cewek rozdzielacza - prawidłowa
wartość ok. 4,8÷7,2 Ohm . Naprawić
rozdzielacz .
Wymienić rozdzielacz lub blok BR .

2. Napięcie prawidłowe 7,2÷10,8 VDC .
Uszkodzenie cewek elektromagnesów rozdzielacza lub zacinanie
się rozdzielacza ( K-851-2 )

3

Sposób usunięcia

1. Brak zasilania rozdzielacza
elektrohydraulicznego bloku BR
( max.1.5 A DC ) , ( K-851-2 )

2

1

1. Śruba nastawna nie daje się
sterować z pulpitu w CMK przy
pomocy przycisków (dotyczy
także sterowania przyciskowego
z mostka). Sterowanie ze
stanowiska lokalnego przy
pomocy dźwigni przebiega
płynnie i bez przeregulowań.

Przyczyna

Rodzaj zakłócenia
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1. Sprawdzić temperaturę na dolocie
do chłodnicy oleju w systemie śruby
nastawnej .
Minimalna temperatura oleju
wynosi 20 0 C .
Prawidłową temperaturę można
uzyskać między innymi przez
regulację przepływu wody
chłodzącej.
1. Odłączyć wszystkie kable od
cewek bloku BR
2. Sprawdzić możliwość sterowania
śrubą przy pomocy popychaczy
znajdujących się na końcach
elektromagnesów zaworu
proporcjonalnego ( K-851-2 ) .
3. Sprawdzić oporność cewek
zaworu proporcjonalnego (K-851-2 )
prawidłowa wartość 4,8 ÷7,2 Ohm

1. Zbyt niska temperatura oleju w
systemie olejowym śruby nastawnej .

2. Nieprawidłowa praca zaworu
proporcjonalnego ( K-851-2) na
bloku BR .

2. Sterowanie przebiega
nierównomiernie z przystankami .
Długi czas przesterowania od 0 %
do 100% skoku

1. Sprawdzić obwody wyjściowe
sterownika skoku śruby z
systemu zdalnego sterowania .

3

1. Brak napięcia na cewkach zaworu
proporcjonalnego na bloku BR
(K-851-2) .
Uwaga :
Napięcie na cewkach w/w zaworu
występuje tylko podczas zmiany skoku
śruby nastawnej .

2

1

Sposób usunięcia

1. Śruba nastawna nie daje się
sterować ze stanowiska sterowania
nadążnego .
Sterowanie przyciskowe działa
prawidłowo .

Przyczyna

Rodzaj zakłócenia
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3. Nieprawidłowe wskazania wskaźników
skoku śruby .

1

Sprawdzić układ przeniesienia
napędu na potencjometry . Usunąć
występujące luzy

Wymienić uszkodzony potencjometr
na nowy .
Postępować zgodnie z Instrukcją
Obsługi systemu zdalnego
sterowania .

2. Uszkodzony jeden z potencjometrów
w bloku B2S .
3. Usterka w układzie wskazań skoku
śruby nastawnej .

1. Postępować zgodnie z
zaleceniami
Instrukcji Obsługi systemu
zdalnego sterowania .

4. Sprawdzić sterowanie śrubą przez
przykładanie napięcia 9 VDC
(z 2 baterii 4,5V) do zacisków
cewek zaworu proporcjonalnego .
Skok śruby powinien się zmienić
płynnie w kierunku naprzód i
wstecz.
Brak reakcji zaworu świadczy o
jego zablokowaniu lub uszkodzeniu .

3

1. Usterka w przeniesieniu napędu na
potencjometry w bloku B2S
( K-872 )

3. Nieprawidłowa praca sterownika
skoku śruby z układu zdalnego
sterowania .

2
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Odłącz cięgno ( K-171-2 ) od dźwigni
na bloku B2S . Sprawdź sterowanie
śrubą za pomocą dźwigni bloku B2S
1. Uzupełnij ubytek oleju .

Sprawdzić zawór i usunąć przyczynę
blokowania się .

Usunąć przyczynę blokowania się
lub wymienić płytki .

2. Zacięcie dźwigni lub cięgna zespołu
( K-171 )

3. Niski poziom oleju w zbiorniku
głównym .
4. Zawór bezpieczeństwa zablokowany
w pozycji otwartej

5. Płytkowy zawór zwrotny w bloku
zaworowym zablokował się ( powrót
oleju na niepracującą pompę ) .

Scana Zamech Sp. z o.o.
Stron: 5
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6. Nieszczelność rurociągów ssących na Dokonać przeglądu uszczelnień ,
złącz kołnierzy rurociągów , filtrów i
drodze od zbiornika głównego do
pomp.
pompy.

1. Sprawdzić agregaty pompowe .

3

Sposób usunięcia

1. Uszkodzenie agregatów pompowych

2

1

1. Śruba nastawna nie daje się sterować
przy pomocy dźwigni ręcznej lub zbyt
długi czas przesterowania od 0% do
100% .

Przyczyna

Rodzaj zakłócenia
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jedn. SAR3000

Lp.
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Nr kodu

1

Nr
instrukcji
8532920

K-00

Plan ogólny

1

2

8532940

K-01

Schemat rurociągów olejowych

2

3

8532941

K-011

Schemat olejowy

3

4

3508842-1

-

5

8508867

6

8532919

7

8532926

K-12

Serwocylinder

8

8

8532933

K-081

Zespół łożyska nośnego

9

9

8532927

K-03

Osłona kołnierza wału

10

10

8532925

K-06

Sprzęgło typu SK

11

11

8532937

K-17

Zespół rozrządu oleju RK150

12

12

8532928

K-18

Zespół smarowania piasty

14

13

8532283

K-851

Blok rozdzielaczy BR

15

14

8590512

K-871

Blok zaworów BZ 150

16

15

8590515

K-872

Blok sterowania skokiem B2S 150

17

16

8646269

K-202

Zawór dławiąco-zwrotny

19

17

8906087

K-26

Zawór bezpieczeństwa

20

18

8532943

K-36

Zespół napędowy

21

19

8646272

K-991

Przyrząd pomiarowy wydłużenia śrub

22

20

8646275

K-993

Transport piasty z wałem śrubowym

23

21

8646276

K-994

Pompa montażowa

24

Połączenia elektryczne: śruba nast.-układ
sterowania
Schemat połączeń elektrycznych bloku
sterowania skokiem B2S150
K-02/K-07 Piasta śruby nastawnej
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Scana Zamech

Osłona kołnierza wału śrubowego
Propeller shaft flange cover
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Scana Zamech

Sprzęgło SK
Coupling SK

Strona
Page

1

Stron
Pages

K-06

Rysunek stanowi własność Scana Zamech Sp. z o.o. Nie może być kopiowany, powielany, rozpowszechniany a jego treść nie może być udostępniana osobom trzecim.
ALL RIGHTS RESERVED. ANY UNAUTHORISED REPRODUCTION AND CIRCULATION TO THIRD PARTIES IS STRICTLY PROHIBITED.SCANA ZAMECH SP. Z O.O.

1

2

3

4

5

6

1
11

D

12

13

1

2

3

17

A

A

4

5

6

A-A

n22

S=36

18

S=32

5

10

14
15

A

13
15
11

11

B

B

-S=17

n22

S=41

C

3
C

7

--

A

2

160,5 +- 10

S=36
S=32

4

1

9

n8

S=41
S=32

6

n22

S=36

-8532928

D

Scana Zamech

Zespół smarowania piasty śruby
CPP hub lubricating unit
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