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Opmerking: Wanneer er in deze manual gesproken wordt over de
blowers dan worden gemakshalve ook exhausters bedoeld.
1.0.0 ALGEMEEN
CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters zijn vervaardigd in overeenstemming
met de geldende veiligheidsregels. Alle verschillende fases van de productie worden aan
een kwaliteitscontrole onderworpen om er zeker van te zijn dat de machine vrij is van
eventuele defecten. Alle machines worden mechanisch getest alvorens de fabriek te
verlaten.
1.1.1

Veiligheid

Bij behandeling, verplaatsing, installatie en gebruik van de machine moet men te werk gaan
met gezond verstand en de algemene veiligheidsregels in acht nemen, evenals de
veiligheidsregels voor de betreffende installatie. Het werken aan de machine door
inadequaat gekwalificeerd personeel is niet toegestaan.
Met name het volgende is niet toegestaan:
 Het gebruik van kabels of hijsogen die beschadigd zijn of niet geschikt zijn voor de
takelwerkzaamheden.
 Werken aan hoogspanningscomponenten zonder hiervoor specifiek gekwalificeerd te
zijn.
 Werken aan elektrische circuits onder spanning of in de nabijheid van opgeladen
condensor platen.
 Werken aan machines aangesloten op de voeding zonder dat de spanning op een
betrouwbare wijze uitgeschakeld is eb niet door derden ingeschakeld kan worden.
 Aangenomen dat de genomen maatregelen absoluut adequaat zijn en niet
gecontroleerd hoeven te worden, bijvoorbeeld bij werkhervatting na een pauze.
 Machines laten draaien zonder koppeling beschermingskap of zonder lagerkap.
 Machines laten draaien met open inlaat ofwel een inlaat die niet afgedekt is.
 Machines laten draaien in het bijzijn van kinderen of dieren zonder toezicht.
 Draaiende machines benaderen met stropdas of andere kledingstukken die tussen de
machine kunnen raken.
1.2.1

Garantie

CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters, tenzij anders gespecificeerd bij
bestelling, zijn gegarandeerd tot twaalf maanden na opstarten, doch niet langer dan achttien
maanden na levering aan de officiële afnemer.
Gedurende deze termijn zal CONTINENTAL INDUSTRIE, vrij van alle kosten, de defecte
delen repareren of vervangen, mits uit test blijkt dat het defect te wijten is aan materiaal- of
fabricage fouten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de machine gebruikt
zijn voor de toepassing waar deze voor bedoeld is, dit in overeenstemming met de
handleiding van CONTINENTAL INDUSTRIE.
De klant verliest alle rechten op garantie, wanneer de machine gedeeltelijk of in zijn geheel
gerepareerd is door de klant of door derden, zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is
gegeven door CONTINENTAL INDUSTRIE. CONTINENTAL INDUSTRIE neemt dan ook
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geen enkele verantwoording af voor reparaties en/of aanpassingen zonder schriftelijke
toestemming van CONTINENTAL INDUSTRIE.
Transportkosten, inclusief de verzekering, van defecte onderdelen van en naar de
werkplaats van CONTINENTAL INDUSTRIE zullen aan de klant doorberekend worden. De
garantie is niet van kracht voor schade ontstaan door onjuist gebruik (gebruik in onstabiele
omstandigheden, bij onacceptabele toerentallen, onacceptabele drukken of temperaturen
etc.), nalatigheid, veranderingen en ongevallen.
Materialen en/of componenten zoals motoren, kleppen, tandwielkasten, elektrische
apparatuur geleverd door CONTINENTAL INDUSTRIE, afkomstig van derden, worden
gegarandeerd door hun respectievelijke leveranciers, dit in overeenstemming met de
bovengenoemd bepalingen.
CONTINENTAL INDUSTRIE behoudt zich van het recht voor om alle kosten van vervanging,
ten gevolge van materiaal- en/of fabricage fouten, in rekening te brengen indien dit op
verzoek van de klant ter plaatse uitgevoerd.
1.3.1 Aansprakelijkheidsbeperking
CONTINENTAL INDUSTRIE’ S aansprakelijkheid, voor wat betreft claims van welke aard
dan ook, met inbegrip van nalatigheid, de daaruit voortvloeiende schade, of schade ontstaan
door onvoldoende capaciteit, ontwerpfouten, fabricage fouten, onjuiste bediening, verkeerd
gebruik, onjuiste technische installatie-instructie, inspectie, onderhoud of reparatie van
iedere machine of iedere systeem dat uitgeleverd is, beperkt zich tot een schade bedrag ter
hoogte van de totale orderbedrag, en eindigt na de garantie periode gedefinieerd in punt
1.2.1.
Onder geen enkele voorwaarde, zal CONTINENTAL INDUSTRIE, na het verstrijken van de
garantieperiode of bij de gebleken nalatigheid, verantwoording dragen voor speciale - en
gevolgschade met inbegrip van , zonder dat deze opsomming geheel compleet is,
inkomstenderving, schade door het uitvallen van de machine en/of systemen zelf of hieraan
gekoppelde machines, arbeidskosten, rentekosten, kosten voor vervanging van machines,
kosten voor de produktiestops of kosten uit claims van onderafnemers van de klant.
CONTINENTAL INDUSTRIE machines zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk bevestigd, niet
bedoeld voor toepassing in nucleaire systemen of hieraan samenhangende activiteiten.
CONTINENTAL INDUSTRIE neemt gaan enkele verantwoording voor schade, gevolgschade
of nucleaire verontreiniging in geval de machine ingezet is zonder schriftelijke toestemming
van CONTINENTAL INDUSTRIE, de klant zal CONTINENTAL INDUSTRIE dan ook
vrijstellen van hieruit volgende claims van welke aard dan ook.
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2.0.0

ONTVANGST MACHINE

2.1.1

Controle bij ontvangst

Wanneer een machine direct afkomstig is van de fabriek, van een transportdepot of
afgeleverd wordt door een transporteur, moet u allereerst de bijgevoegde paklijst controleren
om er zeker van te zijn dat u alle bestelde artikelen ontvangen heeft.
Alle pakketten uit de levering zijn, tenzij anders vermeld bij het bestellen, voorzien van het
CONTINENTAL INDUSTRIE ordernummer.
De verpakkingen en apparatuur zelf dienen, voor zover zichtbaar, gecontroleerd te worden
op beschadigingen, ontstaan bij het transport. Indien er sprake is van beschadiging, moet dit
direct gemeld worden aan de transporteur, welke dit op de afleverbon dient te vermelden
alvorens deze af te tekenen. Eveneens dient CONTINENTAL INDUSTRIE direct op de
hoogte te worden gebracht om te voorkomen dat er onenigheden ontstaan en om te zorgen
dat de schade snel verholpen kan worden.
2.2.1

Uitladen en verdere behandeling

De ontvanger is verantwoordelijk voor het uitladen van de machine en zal daarom moeten
zorgen voor supervisie door kundig personeel, daarbij lettende op de afmetingen en het
gewicht van de machine, welke het uitladen kunnen bemoeilijken.
2.2.2

Controle

Direct na het ontvangst dient men te controleren of de geleverde goederen in
overeenstemming zijn met de bestelde, eventuele gebreken dienen direct aan
CONTINENTAL INDUSTRIE kenbaar gemaakt te worden, zodat er zo nodig actie
ondernomen kan worden.
Voornamelijk met de controle van alle toebehoren en voedingsspanning van elektromotoren
wordt sterk aanbevolen.
2.3.1

Aanbevelingen voor het optillen van de machine

Gezien het grote aantal verschillende modellen machines van CONTINENTAL INDUSTRIE,
is er een grote variatie van voorkomende omstandigheden. Daarom is bij het optillen van
machines, de ervaring van het betreffende personeel van grote waarde.
In het algemeen is het aan te bevelen hijsstropen niet aan de lagerbehuizingen te
bevestigen.
Indien noodzakelijk worden instructies voor het optillen van het separaat bijgevoegd.
2.4.1

Opslag korte termijn

Indien een machine voor een periode van minder dan 60 dagen buiten bedrijf gaat, zijn
voorzorgsmaatregelen niet nodig. De door CONTINENTAL INDUSTRIE, bij het verlaten van
de fabriek, mee geleverde beschermingsmiddelen, zijn voldoende om de machine in goede
conditie te houden gedurende deze periode, mits de machine afgedekt is, de omgeving
schoon en droog is en de afdekplaten op de in - en uitlaat van de machine niet verwijderd is.
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2.4.2

Opslag- lange termijn

Voor perioden langer dan 60 dagen moeten, behalve dat de machine afgedekt in een schone
en droge ruimte dienen te staan, de volgende maatregelen getroffen worden:






Zorg dat de in - en uitlaat openingen van de machine goed afgesloten zijn.
Ontspan eventuele V-riemen.
Vul alle lagerhuizen van oliegesmeerde lagers volgens de instructie in punt 12.2.2
Controleer regelmatig alle machinaal bewerkte en ongelakte delen (aseinden,
lageringen etc.) en herstel, indien nodig, de fabrieksmatige beschermende coating.
Ongeveer eenmaal in de dertig dagen dient de machine en de motor handmatig
enkele malen rondgedraaid te worden.

Het is van belang de machine tijdens de opslag niet aan trillingen bloot te stellen,
veroorzaakt door machines in de directe omgeving die de lageringen zouden kunnen
belasten. Dergelijke trillingen kunnen bij langere duur schade toebrengen aan de lagers.
Het is eveneens van belang te voorkomen dat de machine blootgesteld wordt aan de
regelmatige en/ of plotselinge temperatuurveranderingen waardoor condensatie kan
ontstaan. Met name inwendig en in lageringen is dit zeer schadelijk. Op de plaatsen war
condensatie te verwachten is, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden:




Hang een zak silica-gel, of een ander hygroscopische substantie, in de in- en
uitlaatopening van de machine, en sluit de openingen direct weer af met de
bijbehorende afsluitplaten.
Plaats een zak met silica-gel, of een andere hygroscopische substantie, voor de
openingen in de lagerbehuizingen.
Scherm de machine af van de omgevingslucht, maak indien mogelijk gebruik van
dichtgesealde vochtdichte zakken, of en voorzichtig geplaatste, vochtdichte kap om
de luchtcirculatie te minimaliseren.
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3.0.0 STANDARD ONDERDELEN
Bij de voor CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters typerende onderdelen zijn
inbegrepen een voor machine en motor passende grondraam, een serie fundatie
bevestigingen, de machine/motor koppeling en de beschermkap voor de koppeling.
3.1.1

Grondraam

Kleine machines zijn meestal uitgerust met een omega grondraam, vervaardigd uit plaatstaal
met de nodige verstevigingen. Zie afbeelding 3.1.
Andere machines hebben daarentegen een uit profielen gelaste grondraam, zie afbeelding
3.2.
Alle grondramen beschikken over schroeven om de motor uit te lijnen en de V-riemen te
spannen. Om de machine correct te laten werken moet het frame recht en waterpas staan.
Dit moet vooral bij oliegesmeerde machines goed gecontroleerd worden.

Fig 3.1

3.2.1

Fig 3.2

Trillingsdempers

CONTINENTAL INDUSTRIE machines kunnen op trillingsdempers gemonteerd worden,
indien meegeleverd, door deze te plaatsen tussen het frame en de ondergrond, zie
afbeelding 3.3.
Het type en het aantal trillingsdempers is aangegeven door CONTINENTAL INDUSTRIE op
basis van de opbouw van de machine. De toepassing van de trillingsdempers maakt het
mogelijk de machine eenvoudig en snel te installeren zonder hiervoor een speciale fundatie
te voorzien. Dit maakt het mogelijk de machine te laten draaien zonder dat de door de
machine veroorzaakte trillingen afgegeven worden aan de omgeving. Ook is de machine
minder gevoelig voor trillingen vanuit de omgeving waar de machine is opgesteld.
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A = gat boren voor het bevestiging aan grondraam.
B = gaten boren voor het bevestigen op ondergrond
met behulp van keilbouten.

Afbeelding 3.3
Voor een correcte werking van de machine is het van belang dat de trillingsdempers gelijk
belast worden. Bij de installatie moet er daarom voor gezorgd worden dat er geen enkele
trillingsdemper onbelast blijft.
Het is vrijwel altijd noodzakelijk om, door onregelmatigheden in de ondergrond en
maatafwijkingen van het frame en de trillingsdempers zelf, enkele correcties uit te voeren
door vulplaten te plaatsen tussen de trillingsdempers en de ondergrond.
3.2.2

Stelplaten en bevestigingsbouten

In plaats van trillingsdempers kunnen er bevestigingsbouten met stelplaten worden
meegeleverd.
Voor machines met een hoger geïnstalleerd vermogen is het gebruikelijker om gebruik te
maken van ankerbouten, waardoor een sokkel benodigd is, liefst afgezonderd van de rest
van de fundatie.
Indien gebruik gemaakt wordt van ankerbouten, moet het frame volgens de volgende
instructies gemonteerd worden:
1

Maak een sokkel, indien mogelijk los van de rest van de fundatie. Laat het oppervlak
van de sokkel ruw voor een goede hechting van de mortel bij het vaststorten van het
frame.

2

Takel het frame op tot circa een meter boven de sokkel. Monteer de stelbouten en de
ankerbouten zoals aangeven in afbeelding 3.4. Controleer de in de afbeelding
aangegeven maten 15 en 50 mm.

3

Laat het frame zakken tot ongeveer 200 mm boven de sokkel, en centreer de
ankerbouten in de sparingen. Plaats de plaatsjes (100 * 100 * 20) onder de
stelbouten. Laat het stelframe zakken totdat de stelbouten de plaatjes eronder raken.
Plaats het frame in de definitieve positie, zowel in de lengte als in de breedte richting.
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Centreer de plaatjes onder de stelbouten. Stel de plaatjes die de stelbouten niet
raken bij totdat dit wel het geval is. Maak hiervoor geen gebruik van stelbouten.
4

Zorg ervoor dat de ankerbouten op de juiste plaats in de sparingen zitten. Stort de
ankerbouten vast in het beton. Laat het beton goed uitharden.

5

Draai alle borgmoeren van de ankerbouten en stelbouten los. Draai nu de moeren
van de ankerbouten en stelbouten licht aan.

6

Controleer met een waterpas (nauwkeurigheid 0.1 mm/m) of het frame helemaal
recht staat. Het frame moet gecontroleerd worden in de lengterichting en de
breedterichting op alle bewerkte vlakken. Dit moet gebeuren met een
nauwkeurigheid van 0.1 mm/m. Het stellen moet gebeuren met het waterpas op
afgewerkte vlakken en in overeenstemming met afbeelding 3.4 met gebruikmaking
van stelbouten en ankerbout sets. Elke stelbout en ankerbout set kan gebruikt
worden om het frame in hoogte te verstellen, en daarmee de hoek van het bewerkte
oppervlak;



7

Voor zakken, moet de stelbout losser worden gedraaid en de ankerbout
aangedraaid worden.
Voor stijgen, moet de stelbout aangedraaid worden en de ankerbout
losser worden gedraaid.

Zorg ervoor dat, wanneer alle vlakken in de lengte-richting en breedte-richting
waterpas staan zoals aangegeven, de bouten en moeren allemaal aangedraaid zijn.
Indien er enkele nog niet aangedraaid zijn, dient dit te gebeuren met handkracht
zonder daarbij het frame te verstellen.
Alle borgmoeren dienen eveneens met handkracht aangedraaid te worden.

8

Reinig de oppervlakken van de sokkel en tref voorbereidingen voor het vaststorten.
Breng een bekisting aan zoals aangegeven op afbeelding 3.4. Indien buiten
opgesteld moet er rekening gehouden worden met afwatering van regenwater
afhankelijk van de afmetingen van het grondraam.
Breng mortel aan onder het grondraam tot aan het niveau in detail C van afbeelding
3.4. Maak geen gebruik van vibrerend gereedschap, dit zou het frame kunnen
verstellen. Inplaats hiervan kan gebruik gemaakt worden van bv. een voegspijker.

9

Laat het cement goed uitharden gedurende enkele dagen.

10 Draai alle moeren en borgmoeren goed aan voor het plaatsen van de machine.
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B

A

Waterpas

Moer HM20
(3x)

Nauwkeurigheid 0,02 mm/m

Gereed
oppervlak

Bout
HM20x130

Stelplaat

C

Opvullen met beton
tot op dit niveau

150 x 100 x 20

Vloerbout
Bekisting
Isolatie

Grondraam
Werkwijze m.b.t stellen en bevesigingen met
ankerbouten

Fig.3.4
3.3.1

Directe overbrenging middels koppeling

Directe overbrenging met koppeling wordt gebruikt in geval het toerental van de blower gelijk
is aan dat van de motor.
Dit is vaak het geval bij machines, aangedreven door een 60 Hz electromotor of bij
turbineaandrijving De meest gebruikte koppelingen zijn getand of van het lamellair type.
Er is een afstandsbus gemonteerd om het lager van de koppeling te kunnen vervangen
zonder opnieuw uit te hoeven lijnen.
BELANGRIJK: Alle getande - type koppelingen moeten met vet gesmeerd worden.
Machines uitgerust met getande -type koppelingen zijn vanaf de fabriek reeds van vet
voorzien en klaar voor gebruik.
Wanneer daarentegen de koppeling ter plaatse is gemonteerd, dient de ruimte tussen de
tanden van de beide naven en de twee hoezen geheel met vet gevuld te worden.
In modellen met gaten voor smering moet, na assemblage, de koppeling geheel met vet
worden geïnjecteerd totdat het vet uit het tegenover gelegen gat komt.
De koppeling wordt op dezelfde wijze gesmeerd met een tussenperiode van enkele malen
die van de lagersmeerbeurt.
Wegens afnemen van de smerende werking van het vet na verloop van tijd, door
mechanische belasting, veroudering en vervuiling (mogelijk onafhankelijk van eventuele
afdichting), is het aan te bevelen regelmatig al het vet te vervangen.
Voor wat betreft het uitlijnen van de koppeling verwijzen wij naar punt 12.5.2.
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3.3.2

Riemaandrijving met gebruik van poelies en v-snaren

V-riem overbrengingen vinden zeer veel toepassing vanwege de betere
variatiemogelijkheden in het toerental, hierdoor kan de machine zo optimaal mogelijk
gebruikt worden.
In veel gevallen kan, door gebruikmaking van een 4 polige motor, het totale geluidsniveau
gereduceerd worden. Daarnaast kan, door uitwisselen van de poelies, de pompgrens verlegd
worden indien dit nodig mocht zijn.
Voor het uitlijnen en spannen verwijzen wij naar 12.5.1.
3.3.3

V-riem aandrijving met toegevoegde ondersteuning

Wanneer de kracht op het lager van de machine te groot wordt door de riemspanning, moet
de machine voorzien worden van een derde lager.
Dit derde lager wordt gemonteerd in een steun die met behulp van bouten bevestigd wordt
aan de uitlaatzijde van het huis van de blower, zie afbeelding 3.5.
Het vervangen van de V-riemen, hetgeen moet gebeuren in overeenstemming met de
algemene instructies vermeld in punt 12.3, maakt verwijderen van de steun noodzakelijk.
Voor wat betreft het uitlijnen en de riemspanning verwijzen wij u naar punt 12.5.1.
De V-riemen mogen slechts dan worden aangespannen als de steun van het derde lager
weer gemonteerd is.

3.3.4

V-riemaandrijving met aandrijfas

Indien er, vanwege de aard van een hoge V-riem spanning vereist is, moet er gebruik
gemaakt worden van een extra tussendrijfwerk, zodat de kracht op de lagers van deze as
opgevangen kan worden.
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De verbinding tussen het tussendrijfwerk en de machine bestaat uit een koppeling, zoals
beschreven in punt 3.3.1.
De V-riemen dienen uitgelijnd en gespannen te worden door alleen de machine te
verplaatsen dit conform de instructies in punt 12.5.1.
De koppeling dient uitgelijnd te worden door alleen de machine te verplaatsen conform de
instructies in punt 12.5.2.
V-riemen dienen vervangen te worden volgens de instructies in punt 12.3, rekening
houdende met het feit dat bij dit type de extra as verwijderd moet worden.
Voor een snelle herpositionering van de lagerblokken, is het aan te bevelen gebruik te
maken van de stelschroeven.
Indien de V-riemen zijn vervangen, verdient het ook de aanbeveling de uitlijning van de
koppeling te controleren.
3.3.5

Overbrenging met tandwielkast

Voor toepassingen waarin het toerental van de machine hoger ligt dan dat van de motor, en
de over te brengen krachten te groot zijn om een V-riem overbrenging toe te passen, zal een
tandwielkast gebruikt moeten worden.
Tandwielkasten met parallelle assen en tandwielen met schuine vertanding of pijltanden
worden het meest gebruikt.
Overbrengingen met een laag motortoerental en hoog machinetoerental worden uitgevoerd
met koppelingen beschreven in punt 3.3.1.
De tandwielkast wordt direct aan de steunen bevestigd met de bewerkte zijden tussen de
motor en de machine.
De positie ten opzichte van het frame ligt vast waardoor er geen bouten voor het uitlijnen
zijn. Soms zijn er twee borgpennen gemonteerd voor hermontage na eventuele demontage.
Het uitlijnen geschied alleen door de machine en de motor te verplaatsen in beide richtingen
met behulp van de betreffende bouten.
Elke hoogtecorrectie wordt uitgevoerd met behulp van de vulplaatjes onder de motor en de
blower. De waarden van de langzame en de snelle koppeling voor wat betreft de afstand
tussen de aseinden en de uitlijn toleranties, warm en koud, worden apart opgegeven.
Het gebruik van een tandwielkast brengt een oliecirculatie systeem met zich mee, meestal
voorzien van een watergekoelde oliekoeler.
Dit betekent ook een systeem die de oliedruk meet en alarm geeft, en zelfs de installatie
uitschakelt, bij te lage druk.
De smeerolie bevindt zich in het carter van de tandwielkast en wordt rondgepompt door een
tandwielpomp aangedreven door de langzame as in de kast.
Soms wordt er gebruik gemaakt van een afzonderlijk smeersysteem bestaande uit een tank,
elektrisch aangedreven pomp, koeler en drukvat.
Indien nodig kunnen er specifieke instructies voor zowel het gebruik als het onderhoud van
de tandwielkast worden opgegeven. Met betrekking tot het uitlijnen van de tandwielkast
koppelingen, zie punt 12.5.2.
3.4.1

Aandrijf beschermkap

De beschermkap voor directe of indirecte aandrijving is vervaardigd van staal- of
aluminiumplaat en door middel van beugels bevestigd aan het frame. Gezien de vele
uitvoeringsvormen kunnen er moeilijk instructies worden gegeven voor demontage ofschoon
dit niet al te grote moeilijkheden voor het onderhoudspersoneel zal opleveren.

Pagina 14 van 63

3.4.2

Veiligheid omkasting

In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij biogas blowers) zal de machine uitgevoerd worden met
een omkasting die het gehele blowerhuis omvat, de bestaande uit twee uit staalplaat
vervaardigde schalen met bouten aan elkaar verbonden.
Al het normale onderhoud kan plaatsvinden zonder deze te verwijderen.
3.5.1 Oppervlaktebehandeling
De standaard coating van een CONTINENTAL INDUSTRIE machine en accessoires bestaat
uit het na het borstelen en ontvetten opbrengen van een grondlaag en een grijze syntetische
email hamerslaglak RAL 7016.

Pagina 15 van 63

4.0.0 SPECIALE TOEPASSINGEN
De machines kunnen volgens klant specificaties worden opgebouwd om zo in de behoefte
van een individuele toepassing te voorzien.
4.1.1

Machines voor hoge temperaturen

Wanneer machines worden ingezet bij hoge temperaturen kunnen de volgende maatregelen
getroffen worden om mogelijke afwijkingen van standaard modellen met betrekking tot
toleranties en materialen te voorkomen:
 Schermen en/of afstandshouders voor de lagerblokken om de afgegeven warmte aan
het huis te reduceren.
 Watergekoelde lagers.
 Inrichting om de fundatieplaat van de uitlaatzijde in langsrichting te verplaatsen.
 Indien van toepassing, kunnen er specifieke instructies worden opgegeven met
betrekking tot bovenstaande en aanbevolen smeermiddelen.
4.1.2

Machines voor lage temperaturen

Wanneer machines worden ingezet bij lage temperaturen kunnen de volgende maatregelen
worden getroffen om mogelijke afwijkingen van standaardmodellen met betrekking tot
toleranties en materialen te voorkomen:
 Het voorverwarmen van de lagers voor opstarten.
Indien van toepassing, kunnen er specifieke instructies worden opgegeven met betrekking
tot bovenstaande en aanbevolen smeermiddelen.
4.2.1

Machines voor gas

Wanneer het medium een gas, anders dan lucht is, kunnen er verschillende maatregelen
worden getroffen om tegemoet te komen aan de specifieke eigenschappen van de
toepassing en die van het gas zelf:











De binnenzijde van de machine kan worden voorzien van een asdichte coating om
lekkage via de gietsporen naar buiten te voorkomen.
Het monteren van een veiligheidsomkasting zoals beschreven in punt 3.4.2.
Het gebruik van speciale V-riemen en/of koppelingen voor explosievrije modellen.
Het gebruik van speciale beschermkappen voor de aandrijving van explosievrije
modellen.
Het monteren van mechanische asafdichtingen om de lekkages naar de omgeving te
minimaliseren.
Asafdichting via de injectie van inert gas om de lekkage van het procesgas naar
buiten te voorkomen.
Asafdichting via de injectie van procesgas om de lekkage van lucht van buiten naar
binnen te voorkomen.
Het gebruik van speciale materialen voor de rotor en/of de as.
Het toepassen van speciale coatings voor de rotor en/of het inwendige van de
machine.
Indien nodig zullen er speciale instructies worden verstrekt betreffende bovenstaande
maatregelen.
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5.0.0 MOTOREN
De mechanische energie benodigd om een CONTINENTAL INDUSTRIE machine aan te
drijven wordt verkregen door een motor.
In de meeste gevallen wordt hiervoor een electromotor gebruikt, maar andere motoren zijn
ook mogelijk.
5.1.1

Electromotoren

BELANGRIJK: Alle werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Alle elektromotoren moeten individueel worden geaard en voorzien zijn van een juist
gedimensioneerde voedingskabel.
De meest toegepaste elektromotoren draaien op 3 - fase wisselstroom.
De enige delen die bij een elektromotor onderhevig zijn aan slijtage zijn de twee lagers die
de rotor ondersteunen en normaal gesproken vetgesmeerd zijn. Afhankelijk van de
afmetingen kunnen er normaal gesproken twee kogellagers of een kogellager en een rollager
gemonteerd zijn. Smeerintervallen en de te gebruiken hoeveelheden vet worden meestal
aangegeven op het motorplaatje.
Zie verder punt 12.1 en 12.2.1 met betrekking tot het smeren en het preventief onderhoud
van de lagers.
Grote motoren kunnen zijn uitgerust met glijlagers waarvoor separaat onderhoudsvoorschriften worden bijgeleverd.
De wikkelingen in een elektromotor komen samen uit in 6 aansluitpunten in de aansluitkast
waarin doorvoeringen zijn gemaakt voor de voedingskabels. De aansluitkast is boven op of
aan de zijkant van de motor geplaatst. Vaak kunnen de boven op de motor geplaatste
aansluitkasten 90° gedraaid worden. Zie verder afbeeldingen 5.1 en 5.2.
In enkele gevallen zijn er aanvullend klemmen voor de aansluiting van bijvoorbeeld
stilstandverwarming of PTC voelers voor de meting van de wikkelingstemperatuur
aangebracht.
De belangrijkste technische gegevens vindt men op het type plaatje van de motor .
Ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting moeten de motoren altijd
aangesloten worden via juist gedimensioneerd beveiligingsapparatuur.
Niet elke motor is geschikt om in beide draairichtingen te functioneren, omdat de koelwaaier
overeenkomstig is onderworpen zodat het rendement en de geluidsontwikkeling hiervan
alleen in één draairichting het meest gunstig is.
1.STER SCHAKELING

fig 5.1

2. DRIEHOEK SCHAKELING

fig 5.2
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5.1.2

Ster schakeling

De ster schakeling wordt gebruikt wanneer de lijnspanning gelijk is aan de hoogste van de
twee spanningen aangegeven op het motorplaatje (de lijnspanning is het potentiaalverschil
tussen twee van de drie aansluitingen R, S en T).
De drie verbindingen in de aansluitkast moeten gemonteerd worden zoals aangegeven in
afbeelding 5.1.
Bij de eerste start moet de draairichting worden gecontroleerd en als het noodzakelijk is kan
deze eenvoudig worden omgedraaid door twee van de drie voedingsaansluitingen R, S, of T
te verwisselen.
5.1.3

Driehoek schakeling

De driehoek schakeling wordt gebruikt wanneer de lijnspanning gelijk is aan de laagste van
de twee spanningen aangegeven op het motorplaatje (de lijnspanning is het
potentiaalverschil tussen twee van de drie aansluitingen R, S en T).
De drie verbindingen in de aansluitkast moeten gemonteerd worden zoals aangegeven in
afbeelding 5.2.
Bij de eerste start moet de draairichting worden gecontroleerd en als het noodzakelijk is kan
deze eenvoudig worden omgedraaid door twee van de drie voedingsaansluitingen R, S, of T
te verwisselen.
5.1.4

Direct aanlopen

Afgezien van factoren aangaande de elektrische voeding zijn er geen bezwaren om
elektromotoren welke een CONTINENTAL INDUSTRIE blower of exhauster aandrijven direct
op te starten.
Bij direct aanlopen wordt de motor gelijk op de nominale bedrijfsspanning geschakeld.
Hierdoor kan de motor maximaal aanloopkoppel ontwikkelen waardoor het nominale
toerental zo snel mogelijk wordt bereikt.
Vanzelfsprekend is de stroomafname evenredig met het ontwikkelde koppel.
5.1.5

Ster/ driehoek schakeling

Om de belasting van de voeding te reduceren en de stroomafname pieken te begrenzen
wordt soms de ster/ driehoek schakeling toegepast, echter allen bij vermogens groter dan
7.5 kW.
Het aanlopen in ster/driehoek bestaat uit het laten aanlopen van de motor bij een spanning
lager dan de nominale spanning totdat bijna het nominale toerental is bereikt (op een paar
seconde na) waarna op de nominale spanning wordt ingeschakeld.
Dit kan alleen als de lijnspanning gelijk is aan de laagste van de twee spanningen die
vermeld staan op het typeplatje van de motor (de lijnspanning is het potentiaalverschil tussen
twee van de drie aansluitingen R, S en T).
In de eerste trap heeft de motor een ster schakeling en daardoor een spanning die 1,73
keer lager is dan de nominale spanning. De stroomafname en het aanloopkoppel zijn in
verhouding drie keer kleiner en daardoor, vergeleken met direct aanlopen, duurt het langer
voordat de machine op toeren is.
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In de tweede trap krijgt de motor een driehoek schakeling waardoor de aangeboden
spanning gelijk wordt aan de nominale spanning. Het opgenomen vermogen en
aanloopkoppel bereiken nu hun maximale waarden, maar de machine draait al bijna het
nominale toerental en heeft nu nog slechts een kleine acceleratie nodig. Bij de ster/ driehoek
schakeling worden de verbindingen in de aansluitkast verwijderd en worden er zes aparte
kabels aangesloten, één voor elke aansluiting.
Om de draairichting om te keren moeten twee van de drie kabels, die aan één zijde en aan
tegenoverliggende zijde van het aansluitkastje zijn aangesloten, worden verwisseld.
Als gevolg van de relatief lange opstarttijd van een meertraps centrifugaal blower wordt een
thermische beveiliging in de schakelkast aangeraden.
5.1.6

Aanlopen met gereduceerde spanning

Dit is in principe gelijk aan de ster/driehoek schakeling, zoals omschreven in punt 5.1.5 met
het verschil dat de in de driehoek geschakelde motor in twee trappen spanning krijgt
toebedeeld waarvan de lage spanning in de eerste trap wordt verkregen via een
spaartransformator.
5.2.1 Turbines
Directe aandrijving via een turbine wordt in het algemeen in speciale gevallen toegepast
wanneer de installatie dit toelaat. Indien nodig kunnen er speciale instructies worden
verstrekt.
5.3.1

Verbrandingsmotoren

Het gebruik van verbrandingsmotoren blijft in het algemeen beperkt tot zelf aangedreven
machines in een bepaalde installatie en machines in installaties waarvan voldoende aard- of
biogas voorhanden is.
Er wordt een koppeling geplaatst tussen de motor en de transmissie welke bestaat uit een Vriem overbrenging of een versnellingsbak.
Indien nodig kunnen er speciale instructies worden verstrekt.
5.4.1

Hydraulische motoren

Het gebruik van hydraulische motoren blijft in het algemeen beperkt tot zelf aangedreven
machines in een bepaalde installatie.
De hydraulische motor wordt voorzien van onder druk gebrachte olie geleverd door de
hoofdmotor van de installatie zelf. Overbrenging meestal door middel van V-riem aandrijving.
Indien nodig kunnen er speciale instructies worden verstrekt.
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6.0.0

TOEBEHOREN

Afhankelijk van de toepassing waarvoor CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters
worden gebruikt, kunnen deze worden voorzien van diverse toebehoren die de installatie
verbeteren en het mogelijk maken de installatie op correcte wijze te bedienen.
Omdat op de machine aansluitingen slechts gelimiteerde krachten mogen werken,
afhankelijk van de afmetingen van de machine, kan het nodig zijn om de aansluitingen te
voorzien van speciale koppelstukken.
Verdere gegevens betreffende de toelaatbare toegestane krachten op de aansluitingen zien
punt 8.3.1.
6.1.1

Adapter met flens

De adapter met flens, bestaande uit een stuk buis met een aangelaste lens, wordt gebruikt
om samen met een flexibele manchet de verbinding te maken tussen de in en/of uitlaat van
de machine en het leidingwerk. Deze verbinding zorgt ervoor dat de trillingen van en naar de
machine niet worden doorgegeven en absorbeert tevens de thermische uitzettingen. Het
leidingwerk en de koppelstukken moeten zodanig gemonteerd zijn dat het gewicht hiervan
niet door de adapter moet worden opgevangen.

6.2.1

Flexibele manchet

De flexibele manchet (fig 6.1), gemaakt van versterkt rubber, is bedoeld voor montage
samen met de hierboven omschreven adapter.
Door middel van klemmen wordt de manchet aan de pijpeinden bevestigd.
6.3.1

Compensator

Voor temperaturen tot 110°C wordt een compensator vervaardigd van versterkt rubber met
een omega sectie toegepast. Bij hogere temperaturen wordt het gebruik van een
roestvrijstalen exemplaar (fig 6.2) aanbevolen.
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De compensator verbindt de uitgangen van de machine aan het leidingwerk met of zonder
flensverbinding.
De compensator absorbeert de thermische lengteverandering en dempt de trillingen van en
naar de machine. De verbindingen en leidingen moeten zodanig zijn gemonteerd zodat de
compensator het gewicht hiervan niet hoeft te vangen.

Fig 6.2

6.4.1

Handbediening vlinderklep

Een vlinderklep wordt meestal gebruikt om de machine te isoleren van het systeem en/of het
regelen van de machine.
In de meeste installaties is het gewenst om de klep direct voor de inlaat te plaatsen, meer
gegevens betreffende het regelen met behulp van een vlinderklep vindt men in punt 10.1.1.
Tussenbouw - vlinderkleppen kunnen direct tussen de flens van de machine en de flens van
de compensator of de adapter geplaatst worden.
Meestal hebben handbediende kleppen een vergrendeling mechanisme.
6.4.2

Pneumatische bediende vlinderklep

Deze klep heeft dezelfde functie als de handbediende klep, omschreven in punt 6.4.1, met
het verschil dat deze wordt bediend door perslucht.
De pneumatische klep kan ook worden toegepast als overstortklep in antipomp systemen.
Kleppen bedoeld voor aan/uit regeling hebben in het algemeen servoregelaars met een
dubbelwerkende cilinder aangestuurd door een magneetklep.
De gefilterde en oliehoudende perslucht moet een druk hebben tussen 5 en 8 bar.
De bedieningssnelheid kan direct worden geregeld via de regelbare uitgangen op de
magneetkleppen. Er kunnen instelbare mechanische begrenzingen zijn die de maximum
open en/of gesloten posities van de vlinderklep fixeren.
Er kunnen ook SPDT positieschakelaars samen met mechanische begrenzingen ingebouwd
worden die in de opstartfase of voor andere regelingen en/of signalering worden gebruikt.
Kleppen welke bedoeld zijn als regelkleppen hebben servobediening welke enkel of
dubbelwerkend zijn uitgevoerd met een positieschakelaar. Bij de perslucht hoort een
aanvullend signaal in de range van 3 - 15 Psi ( 0,2 - 1 bar)
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Er zijn ook pneumatische aandrijvingen, welke een electrische signaal vragen in de range
van 4 - 20 mA of 0 tot 20 V
Waar nodig, worden specifieke instructies voorzien.
6.4.3 Vlinderkleppen - elektrische aandrijving
Deze klep heeft dezelfde functie als beschreven in item 6.4.1. maar wordt thans bediend
door een elektromotor.Het kan ook gebruikt worden als overloop in de anti-pomp systemen.
Zijn werksnelheid is niet regelbaar.
De maximum open en dicht stand kan worden gecontroleerd door 2 eindcontacten.
De klep is geschikt voor zowel open - dicht en voor regeling. Natuurlijk, als men de klep
gebruikt voor regeling, dan dient dit door een geschikt elektrisch netwerk gedaan te
worden.Waar nodig, worden specifieke instructies voorzien.
6.5.1 Terugslagklep
De terugslagklep wordt gebruikt, daar waar het procesgas niet terug mag stromen en de
blower daarvoor beschermd moet worden.De meest voorkomende situatie is daar waar 2
blowers of meer aan elkaar verbonden worden. Dit geldt natuurlijk ook 2 exhausters.
Een algemene terugslagklep bevat een schijf, welke aan een vast punt van het huis
verbonden is. Hij wordt zo geplaatst, dat de klep door de zwaartekracht op zijn zitting
gebracht wordt.Hij moet altijd geplaatst worden aan de proceskant en zodanig, dat de flow
nooit in de blower kan komen als hij af staat.
Een andere type terugslagklep bevat twee flappen, welke voorzijn met twee veren, die de
kleppen altijd sluit in elke positie. Er zijn geen beperkingen in het plaatsen van deze klep.
Deze klep kan geplaatst worden direct op de machine, voor de geflensde adapter of de
expansiebalg.

Enkel klepblad

Dubbel klepblad

Fig 6.5

6.6.1

Inlaatfilter - filter/demper

Het inlaatfilter wordt gebruikt voor luchttoepassingen. Het standaardfilter bestaat uit een huis
met flensaansluitingen voorzien van een frame voor de ondersteuning en fixatie van de
filterelementen.
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Afhankelijk van de afmetingen en capaciteit van de blower kan het filterhuis één tot zes
filterelementen bevatten. Het droge filterelement is cilindrisch en gemaakt van inert materiaal
met een aansluiting aan elke zijde zodat ze op elkaar kunnen worden geplaatst.
Elk element of elementenpaar wordt via een centrale draadstang aan het filter bevestigd
door middel van een vleugelmoer. De intensiteit van het reinigen van de elementen is
afhankelijk van de aard van vervuiling. Normaal gesproken schoonblazen met perslucht of
wassen met water en een reinigingsmiddel en daarna goed spoelen. Het is belangrijk dat het
filter goed opgedroogd is voordat men het weer in gebruik neemt.
De filterelementen dienen gereinigd of vervangen te worden als het drukverschil over het
filter en waarde van 80 - 100 mmwk heeft bereikt.
De inlaatfilter kan worden voorzien van een beschermingskap voor als deze wordt opgesteld
in de buitenlucht. Bij onderhoud moet de kap dan verwijderd worden.
De filter/demper heeft een geluidsabsorberende kap die ook tijdens onderhoud verwijderd
moet worden.
Inlaatfilters moeten zodanig geplaatst worden zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor
inspectie en onderhoud. Soms is het noodzakelijk om een servicebordes te plaatsen.
Instructies kunnen voor niet standaard inlaatfilters apart worden verstrekt.
6.7.1

Geluiddempers

BELANGRIJK:
een pijl op het demperhuis geeft de doorstroomrichting aan en de demper moet ook
zodanig worden gemonteerd dat deze overeenkomt met de stromingsrichting van het
gas.
De inlaat, uitlaat en eventuele overstortkleppen zijn de grootste geluidsbronnen van de
machine.
Het doel van de geluidsdemper is om de overdracht van dit geluid naar de omgeving te
verminderen. In inlaat- , uitlaat- en overstorttrajecten worden overwegend absorptie, full flow
of ringvormige dempers en lage weerstanddempers toegepast.
Soms worden er in overstorttrajecten ook gecombineerd typen dempers gebruikt.
Bij blowers is het belangrijk dat het inlaattraject gedempt wordt, omdat deze in direct contact
staat met de omgeving.
Om dezelfde reden moet bij exhausters het uitlaattraject worden gedempt.
De dempers moeten via compensatoren of flexibele manchetten worden geïsoleerd van de
machine en worden ondersteund dor een deugdelijke constructie. De beugels moeten zo
dicht mogelijk bij de in- en uitstroomopeningen worden gemonteerd.
Dempers met flensaansluitingen worden vaak gemonteerd met aan een zijde een flexibele
manchet en aan de andere zijde een adapter met flens. Deze worden dan gemonteerd met
het flexibele deel aan de machine zijde.
Dempers gemonteerd in het overstorttraject van een anti-pomp circuit van een blower, die
direct in de open lucht uitblazen, moeten direct achter de overstortklep worden aangebracht.
Indien er toch een stuk leiding benodigd is om een verbinding te maken tussen de klep en de
demper dan wordt een dikwandige leiding aanbevolen.
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Het eind van de afblaasleiding na een de demper moet zijn voorzien van een bochtstuk en
een beschermgaas.
Overstortdempers in anti-pompsystemen van exhausters moeten ook zo dicht mogelijk bij
het overstortventiel worden geplaatst. Indien er toch een stuk leiding benodigd is om een
verbinding te maken tussen de klep en de demper dan wordt een dikwandige leiding
aanbevolen.
Overstortdempers van exhausters moeten aan het begin van de inlaat worden uitgerust met
een filter en bij buitenopstelling van bescherming tegen regen.
6.8.1

Anti-pomp klep

Wanneer het lucht betreft en als de systeemkarakteristiek het toelaat kan de anti-pompklep
worden gebruikt om de machine uit het pomp gebied te houden. Het “pompen” treedt op als
de volumestroomlager wordt dan het minimum toegestane.
Bij blowers moet de klep direct na de uitlaat worden gemonteerd om lucht af te blazen naar
de omgeving. Bij exhausters moet de klep direct voor de inlaat worden gemonteerd om lucht
uit de omgeving aan te zuigen.
BELANGRIJK: In sommige gevallen kan de werking van de anti-pomp klep worden
gehinderd door de regelklep aan de inlaatzijde van de machine.
De anti-pompklep voorkomt dat de machine gaat draaien bij drukken hoger of lager dan de
ontwerpdruk waardoor volumestroom ook zal gaan variëren. De klep moet worden afgesteld
als de machine in bedrijf is. Dit gaat als volgt:




6.8.2

Start het systeem op en laat de machine op nominale capaciteit draaien.
Verminder langzaam de capaciteit totdat de machine begint te pompen (dit is
herkenbaar aan de karakteristiek pulserend geluid, het kan ook worden
waargenomen op de Ampère meter van de electromotor).
Verdraai de stelbouten van de klepveer zodanig dat de klep opent en de machine
begint te pompen.
Ga door met het vergroten en verkleinen van de volumestroom en het instellen van
de veerspanning totdat het pompen stopt.
Anti-pomp circuit

Als het niet mogelijk is om als gevolg van de systeemeigenschappen het anti-pomp ventiel
zoals omschreven in punt 6.8.1 te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij een constante druk
systeem, kan een anti-pomp circuit worden toegepast.
Vaak wordt een anti-pomp circuit gebruikt vrij het aanlopen van middelgrote en grote
machines.
Sommige anti-pomp circuits worden gestuurd door de stroomopname van de elektromotor,
het circuits voorkomt dat de stroom onder een ingestelde minimumwaarde daalt.
Andere anti-pomp systemen werken op basis van het meten van de actuele volumestroom.
Indien gewenst kunnen er aparte instructies worden verstrekt.
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7.0.0 MEETINSTRUMENTEN
CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters kunnen verbonden worden met
instrumenten om de diverse werkomstandigheden te laten zien, maar ook om signalen te
laten zien die gebruikt worden voor voorschriften, en/of alarm en stopzetten in het geval van
defect raken.
7.1.1

Ampèremeter

Deze is hoofdzakelijk geïnstalleerd om indicatie te krijgen van de capaciteit van de machine,
bestuurd door de elektrische motor.
De veranderingen van de opgenomen stroom door de elektrische motor is evenredig aan de
capaciteit van de machine.
Gebruik makend van enige minimum en maximum verstelbare contacten in de ampèremeter,
is het mogelijk om signalen te verkrijgen op de pompgrens, alsmede bij maximaal vermogen.
Deze signalen kunnen gebruikt worden bij alarm en stopzetten of bij geregelde circuits.
De meetomvormer van de ampèremeter kan op één van de drie stroom toevoergeleiders
aangesloten worden. Bij ster/driehoek motoren kan de meetomvormer of aan één van de drie
geleiders voor de motor, of aan één geleiderpaar achter de motor aangesloten worden.
Exacter gezegd: aan een geleider aan de uitgang van de aan die fase aangesloten
driehoekschakelaar. Om schade aan het instrument te voorkomen, zal de ampèremeter
afgetakt moeten worden tijdens de in gebruik name.
Om er voor te zorgen dat de ampèremeter niet beschadigt kan worden, moet deze in de
aanloopfase parallel geschakeld zijn. Er zijn echter ook ampèremeters met een logaritmische
schaalverdeling te verkrijgen die ook piekstromen kunnen verdragen.
7.2.1

Capaciteitsmeters

In sommige processen is het nodig om een precieze meting van de capaciteit van de
machine te verkrijgen.
De waarde van de capaciteitsmeting verkrijgt men in het algemeen via de door Pitotbuisjes
(Annubar), venturibuisjes of gekalibreerde membranen gemeten drukverschillen.
Om overeenkomstig de capaciteit te regelen, zal het ontvangen signaal, van de hierboven
genoemde eenheden, omgezet moeten worden in een elektrisch, pneumatisch of
gecombineerde besturing.
7.3.1

Drukmeter - vacuümmeter

De manometer kan gebruikt worden om de waarde van de druk, ontwikkeld door een blower
vast te stellen.
Indien gemonteerd direct aan de perszijde, geeft het de perslucht aan, die geproduceerd
wordt door de passerende lucht dat naar het systeem gaat.
De vacuümmeter geeft de door de exhauster ontwikkelde onderdruk aan.
Wordt de meter direct voor de inlaat opening geplaatst, dan geeft de meter de totale waarde
van de onderdruk aan die door de luchtstroom in de voor de machine aangesloten systeem
bereikt wordt.
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7.4.1

Drukregelaar

In sommige processen is het nodig om de toevoerdruk constant te houden.
Over het algemeen wordt dit geregeld door gebruik te maken van een drukschakelaar die de
verkregen signalen gebruikt voor een elektrische en/of pneumatische besturing.
7.5.1

Thermometer - thermostaat

In sommige gevallen kan het handig zijn om een continue indicatie van bepaalde
temperaturen te hebben om te controleren of de machine goed draait.
De belangrijkste temperaturen zijn:
 temperatuur van toe- en afvoerlucht.
 temperatuur van de lagers en de tandwielen.
 temperatuur van de smeerolie in de tandwielkast bij de uitlaat van de
warmtewisselaar.
 temperatuur van de kogellagers van de blower of exhauster wanneer deze
watergekoeld is.
Een thermosstaat kan gebruikt worden om signalen te geven bij alarm en/of uitvallen, als
pre-set temperaturen zijn overschreden.
Met uitzondering van watergekoelde kogellagers, is er over het algemeen gen praktisch
voordeel om de temperatuur te laten zien bij de lagers.
Alleen nadat een kogellager is vervangen is het verstandig om de temperatuur te
controleren. Voor deze toepassing heft het lagerhuis een draadgat dat de verbinding geeft
met de buitenste ring van het lager om zo de temperatuur te kunnen meten.
7.6.1

Pressostaat

Elektrische pressostaten worden over het algemeen gebruikt als alarm- en/of stopsystemen.
Ook voor lage druk van smeerolie in de tandwielkast.
7.7.1

Lagertemperatuur voeler

Indien gewenst is het mogelijk om de CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters te
voorzien van voelers om continu de temperatuur van de twee kogellagers vast te leggen.
Deze voelers zijn verbonden met een passend elektrisch alarm en stopsysteem. De voelers
zijn passend in de draadgaten welke zijn voorzien van lagerhuizen zoals beschreven in punt
7.3.1.
Met uitzondering van watergekoelde lagers is een verhoging van de lagertemperatuur op
waarden boven de normale grenswaarde in bijna alle gevallen terug te voeren op het niet
goed oliën. Dit gebeurd zo plotseling, dat het praktisch onmogelijk is om maatregelen te
nemen ter begrenzing van de daardoor ontstane schade.
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De aanwezigheid van een juiste hoeveelheid smeermiddel moet verkregen worden door
regelmatig preventief onderhoud.
7.8.1

Lagertrilling voeler

De noodzaak om metingen te verrichten van het trillingsniveau van kogellagers wordt
geïllustreerd in punt 12.1.1.
Om te voorkomen dat regelmatige metingen met draagbare meetinstrumenten uitgevoerd
moeten worden, kan elk lagerhuis van een individuele voeler voorzien worden, die
aangesloten wordt op een passend elektrisch alarm of stopsysteem.
Het alarmniveau wordt in het algemeen op een waarde geselecteerd, zodat er voldoende tijd
is voor het nemen van de nodige maatregelen.
Hiervoor kunnen sensoren voor het meten van snelheid en versnelling gebruikt worden. Zij
worden in het algemeen geïnstalleerd om trillingen in vertikale richting aan te geven.
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8.0.0 INSTALLATIE
Gedurende de installatieperiode moeten de beide machine openingen, welke bij de
aflevering zijn voorzien van passende dekplaten, goed gesloten blijven Voordat het
installeren kan beginnen, moeten de volgende punten gelezen worden:
2.2.1
2.3.1
3.1.1
3.2.1
3.2.2

Uitladen en behandeling
Aanbevelingen voor optillen
Grondraam
Trillingsdempers
Stelplaten en bevestigingsbouten

8.1.1

Bepalingen voor de opstellingplaats

CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters, kunnen indien ze voor continu bedrijf
zijn bedoeld overal in de buitenlucht worden opgesteld. Als de installatie geïnstalleerd wordt
in een gesloten ruimte, moet er gezorgd worden voor een goede ventilatie. De machine moet
zo geïnstalleerd worden dat men er gemakkelijk bij kan komen, als het nodig is om
preventieve, -routine- en niet-routinematig onderhoudswerk uit te voeren.
8.2.1

Toebehoren/ armaturen

Voordat de toebehoren geïnstalleerd worden, zullen de volgende punten gelezen moeten
worden:
6.0.0 Toebehoren
8.3.1 Toegestane statische belasting van flenzen
8.3.1 Toegestane statische belasting van flenzen
In het algemeen is het beter te voorkomen dat aansluitflenzen door armaturen of leidingwerk
worden belast. Gewichten of momenten mogen niet op flenzen welke in horizontale of
verticale stand zijn geplaatst, worden belast met waarden zoals deze in de tabellen 8.1, 8.2
en afbeelding 8.3 zijn aangegeven.
Flenzen met een niet verticale hartlijn of met een verticale hartlijn maar naar beneden gericht
mogen niet belast worden.
Het is belangrijk om in gedachten te houden, dat als e.e.a. niet correct geplaatst wordt, dat
toebehoren of leidingwerk een veel hogere belasting kunnen geven dan hun gewicht,
tengevolge van het effect uitzetting van temperatuur tijdens bedrijf.
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V kg

VSTUP

TYP

FV

2
8
20
31
51
77
151
251
400
500
600

VÝSTUP

FH

30
50
75
75
75
100
150
175
225
225
300

FA

20
40
60
60
60
80
120
140
180
180
240

FV

10
15

FH

30
35
65
75
75
100
150
175
175
200
250

30

30
30
40
60
70
90
90
120

FA

20
25
50
60
60
80
120
140
140
160
200

10
15
25
30
30
40
60
70
70
80
100

8.1 Tabel Toegestane krachten op vertikale flenzen - kg

Val.en kgm

MODELE
2
8
20
31
51
77
151
251
400
500
600

Mv
8
15
22
22
22
30
45
52
67
67
90

Vstup
Mh
8
15
22
22
22
30
45
52
67
67
90

Ma
16
30
45
45
45
60
90
105
135
135
180

Mv
8
9
18
22
22
30
45
52
52
60
75

Výstup
Mh
8
9
18
22
22
30
45
52
52
60
75

Ma
16
18
36
45
45
60
90
105
105
120
150

8.2 Tabel Toegestane momenten op vertikale flenzen - kgm

Uitlaat

Inlaat

fig 8.3
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8.4.1

Leidingwerk

Leidingwerk moet nauwkeurig ontworpen zijn, zo dat de capaciteit van de machine
overeenkomt met dat waarvoor hij ontworpen is.
Een groter drukverschil dat verkregen wordt door de weerstand in de leiding zal de capaciteit
van de machine verlagen.
Normaal wordt het leidingwerk aangesloten nadat de machine in zijn uiteindelijke positie
staat.
Bij het installeren van het leidingwerk dient men ervoor te zorgen dat geen vreemde delen in
de machine kunnen komen. Zo ook niet in de armaturen die nog moeten worden
opgebouwd. Zorg ervoor dat men tijdelijk een plaat tussen twee flenzen plaatst ter
bescherming.
Leidingwerk moet met zorg geïnstalleerd worden en moet goed aansluiten op de flenzen van
de machine. Er mogen geen krachten ontstaan op de flenzen door temperatuur, druk of door
expansie van het leidingsysteem.
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9.0.0 VERBINDINGEN
Als de machine eenmaal geïnstalleerd en aangesloten is aan de inlaat- uitlaat- of
afvoerleiding van het te verzorgen systeem, dan kunnen de overige verbindingen gemaakt
worden.
9.1.1

Elektrische voeding

De aansluiting van de elektrische motor en andere bestanddelen moeten met inachtneming
van de geldende voorschriften en overeenkomstig het schakelschema en aanwijzingen
volgens volgende hoofdstukken worden uitgevoerd:
1.0.0
5.0.0
6.0.0
7.0.0

Algemeen
Motoren
Toebehoren
Meetinstrumenten

9.1.2 Stoom
Worden de machines en/of toebehoren door stroomturbines aangedreven dan worden
hiervoor specifieke instructies separaat meegeleverd.
9.2.1

Smeersysteem

Als de machine een eigen systeem heeft voor de circulatie, filtering en koeling van de
smeerolie, bijvoorbeeld als er tandwielkasten zijn voor hogere capaciteiten, dan worden
hiervoor specifieke instructies separaat meegeleverd.
9.3.1

Koelwater

Koelwater is vereist als warmtewisselaars gebruikt worden om smeerolie te koelen en/of als
er gekoelde lagerhuizen zijn. In deze omstandigheden zal de machine aangesloten moeten
worden op een watertoevoer- en afvoersysteem.
De verbindingen met het watertoevoersysteem moet een afsluitklep hebben. Een elektrische
afsluitklep kan gebruikt worden en het water zal alleen naar de machine kunnen gaan als de
machine in bedrijf is. Om veiligheidsredenen raden wij u aan om een elektrische klep te
gebruiken die normaal open is, doch alleen sluit bij een alarm of bij uitval van de machine.
De verbindingen met het afvoersysteem moet zodanig worden uitgevoerd, dat het
afgevoerde water ook zichtbaar is. Da capaciteit moet geregeld worden met een klep welk in
toevoer naar de warmtewisselaar geplaatst is, zodat het systeem onder druk gehouden kan
worden.
9.4.1 Perslucht
Verbindingen met het persluchtsysteem is vereist als er pneumatische kleppen in werking
zijn en/of pneumatische instrumenten. Het is aan te bevelen om elk afnamepunt separaat
aan te sluiten.
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Elke aansluiting zal verbonden worden met een persluchtverzorgingseenheid, incl. filter,
manometer en reduceer.
De perslucht voor pneumatische aandrijvingen moeten voorzien zijn van olie.
Smeren van perslucht voor instrumenten is niet aan te raden.
9.5.1

Meetinstrumenten

Instrumentatie moet aangesloten worden in overeenstemming met de instructies gegeven in
hoofdstuk 7.0.0.

Pagina 32 van 63

10.0.0 CAPACITEITSKARAKTERISTIEK
CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters zijn draaiende machines, bedoeld voor
het transport van een gasvormig medium van de ene omgeving naar een andere met een
hogere druk door middel van de daarbij behorende energie van een motor.
Het uitvoeren is daarom omschreven in termen van volume, drukverschillen en
stroomopname.
Daar er geen slijtende delen gebruikt zijn, die invloed kunnen uitoefenen op de capaciteit
blijft de capaciteit van de machine constant voor de levensduur van de machine.
De capaciteit wordt alleen verlaagd indien er een opeenhoping plaatsvindt van droge stoffen
in de machine. Dit verkleint de openingen van de waaiers en diffuser. Na het reinigen wordt
de oorspronkelijke capaciteit van de machine hersteld.
De machine karakteristiek wordt van nature beïnvloed door veranderingen met druk en de
temperatuur uit de beide omgevingen (inlaat en toevoer) en door veranderingen in het
moleculaire gewicht van het te transporteren medium.
Om deze reden is het van buitengewoon beland dat, in de ontwerpfase genoeg speelruimte
gecreëerd wordt om de grenswaarden te kunnen ontdekken.

10.1.1 Werking als blower (perszijdig bedrijf)
Toepassing als blower wordt gekarakteriseerd door een constante toevoerdruk afhankelijk
van de capaciteit.
De lagere capaciteit limiet wordt over het algemeen bepaald door de pompgrens van het
medium.
De hogere capaciteit wordt begrensd door het vermogen van de motor, die niet overbelast
mag worden.
Veranderingen in druk en temperatuur bij de inlaat beïnvloeden de dichtheid van het medium
en kunnen beduidende reducties geven aan de massahoeveelheid terwijl de
volumehoeveelheid hetzelfde blijft.
In processen waar het nodig is de kwantiteit van O2 (zuurstof) te verzekeren, is het van
belang rekening te houden met het maximum bereik van temperatuur en druk aan de inlaat
en de vochtigheid welke resulteert in een verandering in de schijnbare moleculair gewicht
van het medium.
Wordt de centrifugaal blower in de inlaat door niets gestoord, dan zal de capaciteit
overeenkomstig de QH kromme overeenkomen.
Dat betekent dat luchthoeveelheid wordt aangezogen, die met de druk aan de perszijde van
de blower overeenkomt en het daarbij behorend opgenomen elektrisch vermogen.
De dichtheid van het medium is bij de inlaat voor elk volume en voor elke persdruk constant.
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Wordt de druk aan de perszijde veranderd dan verandert de capaciteit en het asvermogen
van de blower overeenkomstig de grafiek. Dat betekent dat de verandering van de persdruk,
bijvoorbeeld door een vlinderklep een geschikte methode is om de luchthoeveelheid te
regelen.
Als aan de andere kant, een drukverschil wordt gecreëerd aan de inlaatzijde, bijvoorbeeld
door middle van een vlinderklep, dan wordt de inlaatdruk gereduceerd en is deze variabel,
overeenkomstig het volume.
In dit geval, de dichtheid van het aangezogen medium varieert als het volume verandert,
indien de volumetrische capaciteit hetzelfde blijft resulteert dit in een verlaging van de
massacapaciteit. De persdruk wordt ook lager tengevolge van het effect van de
drukverhoging aan de inlaatzijde.
Een nieuwe regelcurve wordt zo gemaakt, welke begint dichtbij de voorgaande maar
beweegt zich verder weg als daarbij het volume toeneemt.
Hoe groter het drukverlies aan de zuigzijde, des te meer wijkt de curve af van de
oorspronkelijke. Zoals de regelkarakteristiek er uit ziet, zo ziet ook de energie verbruikschaal
eruit, die daardoor ook een geringer energieverbruik aangeeft. Hiermede wordt aangegeven
dat een regelklep een goede manier is om de luchthoeveelheid te regelen.
Welke van de twee manieren in de praktijk gekozen wordt hangt af van de toepassing. Men
moet de voorkeur geven voor de regeling aan de zuigzijde, daar dit meer energiebesparing
geeft. Omdat bij regeling aan de perszijde het asvermogen daalt en daarbij de grafiek volgt.
Daarentegen bij het regelen aan de inlaat is het opgenomen vermogen lager.
Zie hiervoor de gegevens in afbeelding 10.1 en 10.2.
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1.Regeling aan de uitlaat:

2. Regeling aan de inlaat

fig 10.1 - fig 10.2
10.1.2 Werking als exhauster (zuigzijdig bedrijf)
De werking als exhauster wordt gekarakteriseerd door een constante druk aan de perszijde
met een variabele inlaatdruk afhankelijk van de capaciteit.
Veranderingen in de druk en temperatuur bij de inlaat beïnvloedt de dichtheid van het
medium en kunnen aanzienlijke reducties geven in de massa capaciteit waarbij het volume
capaciteit gelijk blijft.
Ook bij exhausters wordt e onderste transporthoeveelheidsgrens in de regel door de
pulsatiegrens bepaalt en zelden door de temperatuurgrens van het uitstromende medium.
Daarentegen wordt de bovenste grenswaarde in het algemeen door de grootte van de motor,
die niet overbelast mag worden, bepaalt. Wordt het uittreden van het medium door niets
bemoeilijkt dan komt het vermogen van de exhauster precies overeen met de curve, dat
betekent: het neemt de opvoer hoeveelheid op die overeenkomt met de onderdruk aan de
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inlaatzijde en verbruikt zo de in de curve voor deze transporthoeveelheid aangegeven
energie.
Wordt de uitblaasdruk bijvoorbeeld met behulp van een regelklep verhoogt, zo vermindert
zich het vermogen van de machine, zowel ten aanzien van de bereikbare onderdruk als ook
die van het volume. Ook de vermindering van de inlaatdruk, bijvoorbeeld met behulp van een
regelklep en daarmee de verhoging van de onderdruk, vermindert het machine vermogen.
Ook bij het in bedrijf zijn als exhauster wordt de regelmethode in het algemeen voor de
desbetreffende toepassing geselecteerd; de regeling aan de inlaatopening heeft de voorkeur
daar deze ten aanzien van het energieverbruik economischer is.
10.1.3 Gecombineerde toepassing
Wordt druk gemeten in absolute waarden, dan is er geen reden om de term “exhauster” te
gebruiken. Gewoonlijk wordt toch de barometrische druk als waarde genomen en machines,
die een geringere inlaatdruk als de barometerdruk aanwijzen, worden als exhauster en
diegene met een gelijke of hogere inlaatdruk als “blower” aangeduid.
Meertraps centrifugaal machines kunnen daardoor gelijktijdig als centrifugaal- ventilator en
als - exhauster bedreven worden.
Het vermogen van op deze wijze bedreven machine wordt natuurlijk door de in punt 10.1.2
en 10.1.2 beschreven factoren beïnvloed.
10.2.1 Pompgrens
Centrifugale machines worden beperkt door een minimale luchthoeveelheid te begrenzen. Er
treedt een terugstroming van de luchthoeveelheid van het systeem op, tot deze opnieuw met
het transport begint. Door het aangesloten leidingsysteem vereist kunnen deze
terugstromingen een beweeglijk karakter bereiken, die men ook aanduidt met pompen.
Dit fenomeen herhaalt zich cyclisch met een in het algemeen zeer laag frequentie (enkele
Hz), die van de desbetreffende installatie afhangt, zolang, tot de luchthoeveelheid door
geijkte maatregelen verhoogd wordt.
Het in bedrijf hebben van de machine onder zulke voorwaarden moet onder alle
omstandigheden vermeden worden, daar zich door de omkering van de stromingsrichting
ook de richting van de axiaalschoep op de as verandert en daardoor het lager aan de
inlaatopening overbelast wordt.
In grote machines met hoge compressieverhouding kan deze pulsering zo sterk worden, dat
het tot onherstelbare schades aan de waaiers kan leiden en in de leidingtraject terecht kan
komen. Op grond hiervan moet een geschikte veiligheidsloop (afblaas in de atmosfeer)
voorzien worden, die ook in de aanloopfase van de installatie ingezet moet worden.
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11.0.0 OPSTARTEN
De onderstaande instructies gelden in het algemeen voor alle machines en dienen door de
monteur, die verantwoordelijk is voor het opstarten, op basis van specifieke eigenschappen
van de machine, installatie en het te verzorgen systeem gecompleteerd te worden.
11.1.1 Voorbereidingen
De machine moet voor het opstarten als volgt voorbereid worden:












Reinig de inlaat en uitlaat of afvoerleidingen van binnen, om te vermijden, dat
vreemde delen in de machine binnendringen.
Verwijder de fitting die het dichtst bij de inlaatopening en de uitlaat of afvoeropening
zit, erop lettende dat de metalen plaat, die de openingen beschermt(gemonteerd
volgens de aanwijzingen in punt 8.4.1) in haar positie blijft.
Verwijder voorzichtig alle materialen die op de metalen plaat gevallen zijn.
Verwijder metalen platen en alle zakjes met hygroscopische materialen, die in
verband met een opslag in de openingen van de machine gehangen zijn.
Bouwt u de twee hierboven genoemde fittingen weer in.
Verwijder alle zakjes met hygroscopische materialen in de openingen van de
lagerhuizen.
Indien zich in de machine vloeistoffen bevindt, dan moeten alle sluitstoppen in de
bodem van iedere sectie en de uitlaat of e afvoer verwijdert worden en na het
opdrogen van de machine weer opnieuw aangebracht worden.
Uitlijnen en vastzetten van de V-riemen volgens de instructies in punt 12.5.1.
Uitlijnen van de koppeling volgens de instructies in punt 12.5.2.
Vul de behuizing en druppeloliepot volgens de instructies in punt 12.2.2.
Schakel nu de thermische zekeringen voor de elektromotor en toebehoren in.

11.2.2 Diverse controles
Het is aan te bevelen om, voorafgaande aan het opstarten van de machine, de volgende
controles uit te voeren:








Controleer of het grondraam van de machine geïnstalleerd is volgens de instructies in
de punten 3.1.1, 3.2.1 en 3.2.2.
Controleer het voltage naar de elektrische motor en alle elektrische aangedreven
toebehoren en/of meetinstrumenten.
Controleer de aansluitingen op de elektrische motor en alle elektrisch aangedreven
toebehoren en/of meetinstrumenten, met behulp van de aanwijzingen en de
hoofdstukken 5.0.0 en 7.0.0.
Controleer de installatie van de toebehoren met behulp van de aanwijzingen in
hoofdstuk 6.0.0.
Controleer alle aansluitingen voor de vloeistofverbindingen met behulp van de
aanwijzingen zoals gegeven in hoofdstuk 9.0.0.
Controleer of het inlaat leidingwerk correct gemonteerd is en dat alle flenzen goed
dicht gemonteerd zijn.
Controleer of het uitlaat leidingwerk correct gemonteerd is en dat alle flenzen goed
dicht gemonteerd zijn.
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Controleer of de schroeven die de machine verbinden met het grondraam goed vast
zitten.
Controleer of de schroeven die de motor verbinden met het grondraam goed vast
zitten.
Controleer of de schroeven op de transmissie koppelingen op de juiste manier zijn
vastgezet.
Controleer of alle beugels en steunen die gebruikt zijn voor het uitlijnen verwijderd
zijn.
Controleer of er voldoende smeerolie aanwezig is in de druppeloliepot van het
lagerhuis en in elke andere oliegesmeerde componenten.
Controleer of er vet in de tandwielkoppeling zit.
Controleer of de as van de machine zich vrij laat ronddraaien.
Controleer of de as van de motor zich vrij laat ronddraaien.
Controleer of alle beschermingsmiddelen correct gemonteerd zijn.

11.3.1 Klepinstelling
Alle ventielen en kleppen in het systeem moeten gecontroleerd en ingesteld worden:



Handbediende afsluitkleppen en regelventielen voor de bedrijfsvloeistof moeten
geopend en ingesteld worden.
Afsluitventielen voor meetinstrumenten moeten geopend worden. Kleppen en
ventielen die de flow van het medium regelen dienen correct ingesteld te zijn om:

 de flow van de luchthoeveelheid in afhankelijkheid van de bijzondere bepalingen van
het te verzorgen systeem te controleren.
 de machine in een zo kort mogelijke tijd op te starten.
 te vermijden dat de machine gaat pulseren (= pompen), zie punt 10.2.1.
11.3.2 Vlinderklep montage
Onderstaande tekening geeft de juiste montage van vlinderkleppen weer.
Met name de volgende punten dienen te worden gecontroleerd:



De as van de vlinderklep dient haaks op asrichting van de blower te zijn gemonteerd.
De klep moet naar de buitenzijde van de blower openen.
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Deze instructies dienen zorgvuldig in acht te worden genomen om een goede
luchttechnische werking van de blower te garanderen.
Indien deze instructies niet in acht worden genomen, vervalt de fabrieksgarantie.
Vlinderklep inlaatzijde




door de openingshoek van deze klep kan de luchthoeveelheid geregeld
worden, daarentegen moet het overloopventiel voor de atmosfeer en/of de uitlaat- of
afvoerventiel open blijven.
om de start-up tijd tot een minimum te begrenzen, moet de klep op de kleinste
openingshoek ingesteld worden.
is de klep niet voldoende geopend dan kan dit leiden tot pulsatiebedrijf van de
machine.

Kleine machines kunnen opgestart worden met een gesloten klep daar deze bij een pulsatie
geen schade kan oplopen.
Middelgrote en grote machines daarentegen moeten opgestart worden met de klep ingesteld
op een bepaalde luchthoeveelheid waarbij de luchthoeveelheid iets boven de pilstaiewaarde
ingesteld wordt.
Daar deze instelling alleen gemaakt kan worden op basis van experimenteren dient de
eerste start-up met een openingshoek van 15 ° plaats te vinden, waarbij deze uitsluitend
aangepast dient te worden.
Overstroomventiel
Het overstroomventiel is in die systemen gemonteerd die met een beschermingstoestel
tegen het pulseren zijn uitgerust en wordt automatisch door een geschikt elektrisch circuit
geregeld.
Vlinderklep uitlaatzijde
In de eerste opstartfase is het aan te raden om een vlinderklep in de inlaatopening te
monteren voor de luchthoeveelheidssturing. De perszijdige klep moet doch open blijven
zodat het verzorgende systeem het te transporteren medium kan opnemen. Is dit niet het
geval dan moet een over-flow naar de atmosfeer of een geschikte bypass voorzien worden.
11.4.1 Draairichting
De as van de machine moet draaien zoals aangegeven door de pijl op de uitlaat.
Voor hoge capaciteitsmotoren is het aan te raden , indien mogelijk, de correcte draairichting
te controleren zodra de motor en de elektrische componenten op het net aangesloten zijn.
De draairichting kan ook gecontroleerd worden als de motor afgekoppeld is.
Voor machines met een kleiner vermogen kan men daarentegen de correcte draairichting
van de elektromotor controleren door na het kortstondig opstarten de draairichting van de
koelwaaier te bekijken.
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De draairichting kan veranderd worden door het volgen van de instructies zoals gegeven in
hoofdstuk 5.0.0.
11.5.1 Inbedrijfname












Start alle pompen en compressoren op die voor de circulatie van bedrijfsvloeistoffen
(smeerolie, koelwater, perslucht etc. ) noodzakelijk zijn.
Start de machine, besteed tijdens het opstarten en tijdens de eerste seconden van
het in bedrijf zijn extra aandacht aan onregelmatige geluiden en sterke trillingen.
Indien u iets dergelijks constateert stopt u de machine onmiddellijk en voer de nodige
controles uit.
Controleer het voor het opstarten benodigde tijd om de tijdregeling voor het
omschakelen op driehoekschakeling bij ster/ driehoek aanloop te optimaliseren.
Controleer het energieverbruik en corrigeer het als volgt:
Is het energieverbruik niet constant, dan loopt de machine in het pompgebied en
moet de luchthoeveelheid verhoogd worden door gebruik te maken van de kleppen.
Is het energieverbruik overmatig hoog, dan moet de luchthoeveelheid verlaagd
worden door gebruik te maken van de kleppenregeling.
Laat de machine ongeveer 30 min. draaien, controleer dan het trillingsniveau en de
temperatuur (zie hoofdstuk 13.0.0.).
Als alles in orde is, laat dan de machine voor nog eens 30 minuten draaien, zet hem
dan stil en volg de volgende instructies op:
Controleer de V-riemspanning volgens de instructies in punt 12.5.1.
Controleer het uitlijnen van de aandrijfkoppeling zolang deze warm is
volgens de instructies in punt 12.5.2.
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12.0.0 ONDERHOUD
De CONTINENTAL INDUSRIE centrifugaal blowers en exhausters zijn zo ontworpen, dat de
onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt blijven.
12.1.1 Preventief onderhoud
Wordt gedurende de normale routine onderhoudswerk de machine ook altijd gecontroleerd
op de toestand van de weinige slijtagedelen, dan kunt u met de zo verkregen informatie de
niet routinematige onderhoudswerken vooruit gepland en onverwachte en daarmee
verbonden onaangenaamheden vermeden worden.
Derhalve is het raadzaam, aanvullend voor de normale smeerintervallen die in bepaalde
tijdsintervallen door te voeren zijn, van iedere machine een logboek bij te houden waarin de
voortgang van een bepaalde ontwikkeling van een parameter en de toestand van de meest
aan slijtage onderhevige machinedelen documenteert.
In het bijzonder moet de hoogte van de op het lagerhuis overgedragen trillingen regelmatig
gemeten worden, het nuttige gebruik van de hieruit gemeten waarden levert waardevolle
informatie op, waarbij men kan beoordelen wanneer een onderdeel vervangen dient te
worden en kan men deze werkzaamheden vooruitplannen.
Het bovenstaande geldt ook voor de lagers van de elektrische motor.
Ook van de slijtagegraad van de V-riemen, die met het blote oog ingeschat wordt, dient u
een logboek bij te houden, zodat de uitwisseling in vooruit geplande tijdsbestekken
doorgevoerd kunnen worden.
12.1.2 Vetsmering
De kogellagers van de machine (en normaliter ook die van de elektromotor) worden
hoofdzakelijk om de volgende redenen gesmeerd:



Om metaal op metaal contact te vermijden tussen de walslichamen, de loopbanen en
het huis.
Om lagers te beschermen tegen corrosie en slijtage.

In vergelijking met olie, heeft vet het voordeel dat het ter plaatse makkelijker te verwerken is
en daarom beter geschikt is voor de beschermingsfunctie tegen vervuiling en corrosie.
Derhalve is het gebruik van vet aan te raden indien olie niet noodzakelijk is.
Smeervetten zijn mineraaloliën of synthetische oliën, die in een verdikkingsmiddel
gedispenseerd zijn volgens de consistentie van het vet. De consistentie wordt normaliter
volgens de NLGI- classificatie (National Lubricating Grease Institute) bepaald.
De consistentie, het temperatuurbereik en corrosie - bestendigheid zijn de hoofdfactoren
voor het selecteren van smeervet.
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Voor het in bedrijf nemen van CONTINENTAL INDUSTRIE machines is een vet met de
consistentie 3 aan te raden, welke gebruikt kunnen worden binnen het temperatuurbereik
van -20 °C tot +140 °C.
De specificatie van het vet, welke in standaard blowers en exhausters toegepast
wordt:
HP-ST vet
Dichtheid bij 15 oC
Smeltpunt
Asgehalte
Zeep
Temperatuurbereik

: 0,900
: 200 oC
: 0,8%
: Lithium
: -20 oC tot 140 oC

Gelijkwaardige vetten:
ESSO
ELF
TOTAL
SHELL
MOBIL

BEACON 3
ROLEXA 3
MULTIS TIR
ALVANIA EP3
MOBILUX EP3

In het algemeen voldoen aan deze eisen Lithium zeepvet met corrosievaste toevoegingen of
EP.
Als men een vet kiest is het belangrijk om erop te letten dat de consistentie bij mechanische
belasting of temperatuurveranderingen niet in een te grote omvang verandert, daar een
plotselinge toename van de consistentie bij lage temperaturen, de rotatie van lagers kan
laten afnemen. Terwijl een te plotselinge afname bij hoge temperaturen ertoe kan leiden dat
het gezamenlijke vet uit het huis treedt en het lager zonder smering blijft.
Om de bedrijfstemperatuur van een lager zo laag mogelijk te houden om zijn maximale
levensduur te bereiken, moet er de essentiële hoeveelheid vet gebruikt worden die voor een
werkzame smering bevorderlijk is.
In de praktijk is het voldoende wanneer het vet niet meer dan 30-50 % van de vrije ruimte in
het huis inneemt.
Bevindt zich te veel vet in het lager dan stijgt de temperatuur plotseling; dit verkort de
levensduur aanzienlijk en kan tot onherstelbare schade leiden.
Onder zulke omstandigheden en in het gunstigste geval bij beide gevallen moet het lager
met hogere temperaturen werken als waarvoor het was geselecteerd en daardoor vroegtijdig
aan slijtage onderhevig is.
Een te hoge temperatuurstijging kan de consistentie van het vet verminderen tot waarden dat
het vet compleet los laat van het huis en dat het lager zonder smering draait.
Het nasmeren met een ander soort vet wordt afgeraden, daar het gevaar bestaat dat beide
vetten onverenigbaar zijn; dit leidt in het algemeen tot een afname van de viscositeit en de
maximale toelaatbare temperatuur op waarden, die onder de normale waarden van de
individuele vetten ligt.

Pagina 42 van 63

De lagers in CONTINENTAL INDUSTRIE machines worden af werk voor de mechanische
test gesmeerd. Derhalve is er voor de eerste in bedrijf name van de machine geen
nasmering nodig.
De in de onderstaande tabel 12.1 aangegeven smeerintervallen worden op basis van de
lagergrootte, de bedrijfsbepalingen en de bedrijfsaard waarvoor de machine ingezet wordt,
vastgelegd.

De mate van behoefte moet door het onderhoudspersoneel op grond van de volgende
informatie beoordeeld worden.
Is in de tabel voor een model geen smeerinterval aangegeven, dan betekent dit dat het lager
met beschermingsafdichtingen ingebouwd is, waarvoor de smering voor het “ leven”
gegarandeerd is.
De behoefte aan smeren kan worden overgelaten aan de afdeling onderhoud die het
volgende lijstje als leidraad hebben.
Zwaar bedrijf:

- Continu bedrijf (24 uur/dag).

- Actief in vochtige, stoffige of agressieve omgeving.
- Opgesteld in het vrije veld.
- Actief bij hoge inlaattemperaturen.
Licht bedrijf:

- Discontinu bedrijf (max. 4 uur/dag).

- Actief in een schone en beschermde omgeving bij aanzuig temperaturen van < 100°C.
De lagerhuizen van alle CONTINENTAL INDUSTRIE machines zijn uitgerust met
smeernippels daardoor volgt de nasmering onder druk.
Alle lagers van CONTINENTAL INDUSTRIE machines zijn met een smeerklepje uitgerust
voor een eventuele nasmering tijdens bedrijf, en bovendien vetophoping in het huis, en
daaruit voortvloeiende oververhitting van de lagers te voorkomen.
Desondanks is het aan te raden met de vethoeveelheden, zie tabel, na te smeren.
Daar de smeerkracht van het vet in de loop van tijd als gevolg van mechanische belasting,
veroudering en verontreiniging (stof, vochtigheid, metaaldeeltjes) afneemt, is het aan te
bevelen om het vet in het huis regelmatig volledig te verversen.
Deze werkzaamheden kunnen vanwege de bovengenoemde vetklep bij draaiende machines
uitgevoerd worden.
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12.2.2 Oliesmering
Oliesmering wordt gebruikt wanneer het toerental van het walslager en/of zijn
bedrijfstemperatuur waarden bereikt die de toepassing van vet niet meer toelaat. Natuurlijk
kunnen bij gelijke toerentallen van de rotors, kleine machines, met vet gesmeerd worden,
waartegenover bij grotere machines oliesmering noodzakelijk is.
Bij alle oliegesmeerde CONTINENTAL INDUSTRIE machines bevindt zich direct in het
lagerhuis een oliereservoir waarin de oliestand met behulp van een olieniveau regelende
oliedruppelaar en een oliesproeier constant gehouden wordt.
Gedurende het in bedrijf zijn, brengt dit systeem de olie in het huis in omloop wat daardoor
niet alleen zijn normale smeeropdrachten volbrengt, maar gelijktijdig het lager werkzaam
koelt en eventuele verontreinigde schadelijke deeltjes wegspoelt.
Magnetische verontreinigingen worden met behulp van een geschikte magnetische plug, dat
zich in de huisaftap bevindt, verwijderd, terwijl andere verontreinigingen zich op de bodem
van het oliereservoir opslaan.
Voor het smeren van kogellagers, worden er in het algemeen minerale oliën gebruikt, die
met toegevoegde stoffen , ter verhoging van de oxidatiebestendigheid en de weerstand van
de oliefilm, voorzien worden.
Eén van de belangrijkste eigenschappen van een smeerolie is zijn viscositeit en is daarom bij
de selectie van olie bepalend. Zoals de consistentie bij vet, zo neemt ook de viscositeit van
olie bij stijgende temperaturen af.
Daarom moet er bij de selectie van olie onvoorwaardelijk op gelet worden, dat de viscositeit
ook bij de hoogst te voorziene bedrijfstemperaturen nog zulke waarden aanwijst, dat zich
een voldoende dikke smeerfilm vormen kan.
Technische eigenschappen van door Continental Industrie gebruikte olie voor
standaard blowers en exhausters.
Jarogear Z.150:
Extreme-druk olie

Service API – GL 5

Eigenschappen:
Extreme-druk, anti-oxyderend,, anti-corrosief, niet schuimend, anti-roest.
Bestand tegen schommelingen bij hoge temperaturen.
Vloeistofeigenschappen:
Dichtheid bij 15 oC
Kinematische viscositeit in Cst:
bij 40 oC
bij 100 oC
Viscositeitsindex
Vlampunt VO
Smeltpunt

0,892 / 0,917
143 /148
14.3 / 15.5
103
≥ 215 oC
≤ -24 oC

Pagina 44 van 63

Overzicht van gelijkwaardige oliën:
ESSO
TOTAL
SHELL

SPARTAN EP 150
CARTER EP 150
OMALA 150

De hoogte van belasting moet door het onderhoudspersoneel op basis van de volgende
informatie beoordeelt worden:
Zware belasting:
- Continu bedrijf (24 uur/dag).
- Actief in vochtige, stoffige of agressieve omgeving.
- Opgesteld in de open lucht.
Lichte belasting:
- Discontinu bedrijf (minder dan 4 uur/dag of minder)
- in schone en beschermde omgeving.
Onafhankelijk van de bedrijfsuren en de hoogte van belasting moet de smeerolie minstens
eenmaal per jaar vervangen worden.
In dit opzicht is het belangrijk, dat bij het navullen van het huis altijd de noodzakelijk
voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden, om te waarborgen, dat de oliestand niet
hoger is dan aangegeven door da oliestand regelende oliedruppelaar.
Het huis wordt volgens de voorschriften gevuld, indien stop 1 en 2 verwijdert worden en door
opening 1 olie bijgevuld wordt net zolang tot druppels olie uit opening 2 komen, zie
afbeelding 12.3.
Na het bereiken van deze oliestand worden stoppen 1 en 2 teruggeplaatst en wordt de olie
verder door de doorzichtige kolf in het oliereservoir geschonken, zie afbeelding 12.4, zolang
zich de oliestand in de kolf zelf stabiliseert.
De olie moet in de houder, zie afbeelding 12.4, gevuld worden. Wij raden u aan dezelfde olie
toe te passen zoals gebruikt voor het vullen van het huis, dit om te vermijden, dat twee met
elkaar onverdraagzame oliën gemixed worden.
De lagerhuizen van CONTINENTAL INDUSTRIE machines worden na mechanisch
proefdraaien opnieuw geleegd, om te verhinderen dat, gedurende het transport olie
wegloopt.
Daarom moet het huis voor de eerste inbedrijfname van de machine volgens de hierboven
omschreven wijze gevuld worden.

Fig. 12.3
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Fig 12.4
De hoeveelheid olie die moet worden bijgevuld hangt af van het machinetype en is
weergegeven in onderstaande tabel 12.5.

Tabel 12.5 Bijvulhoeveelheid olie
12.3.1 Vervanging van de V-riemen
Het vervangen van V-riemen behoort niet tot de routinematige onderhoudswerkzaamheden
en wordt een paar keer uitgevoerd gedurende de levensduur van de machine. Mits de
volgende condities aangehouden worden, gedurende het in bedrijf zijn:



De spanning van de V-riemen zo gering mogelijk houden, doch minimaal zo hoog,
dat de riemen onder geen enkele bedrijfsomstandigheid gaan slippen.
Correcte uitlijning van de poulies.

Frequent opstarten, speciaal direct en onder last, en het bedrijf bij meer dan het toelaatbare
energieverbruik, verkorten natuurlijk wezenlijk de levensduur van de zit van de riemen.
Het is ook belangrijk om elke vorm van oververhitting van de riemen te vermijden en te
zorgen voor een goede ventilatie.
Het is aan te raden de riemspanning regelmatig te controleren en indien nodig te corrigeren,
waarbij men er ook altijd op dient te letten dat de poulies correct uitgelijnd zijn.
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Deze controle dient veelvuldig gedurende de eerste uren dat de machine in bedrijf is plaats
te vinden.
Om de riemen te vervangen moet de beschermingskap verwijderd worden en de
middenafstand tussen de motor en de machine verminderd worden door de
motorbevestigingsschroeven en de positioneringschroeven losser te draaien. De positie van
de motor in verhouding tot de grondplaat mag in geen geval gewijzigd worden.
Het is heel belangrijk dat, dat gedurende het bedrijf iedere riem het voor hem voorziene
krachtaandeel overdraagt, zodat alle riemen aan de krachtenoverdracht deelnemen.
Is dit niet het geval dan worden de krachten door enkele riemen overgedragen, die dan door
overbelasting voortijdig slijten.
Pas als deze riemen beginnen te slippen worden de anderen in de krachtenoverbrenging
meegetrokken; deze zijn dan ook weer overbelast en zullen ook voortijdig slijten.
Om dit te vermijden dienen de poulies precies uitgelijnd te worden en moeten alle riemen
gelijkmatig belast worden.
Op basis hiervan worden de riemen door de fabriek in sets geleverd, die op basis van
nauwgezette metingen samengesteld worden.
Het is daarom niet raadzaam om slechts één of enkele riemen te vervangen; in plaats
daarvan moet altijd de hele set van een aandrijving tegelijkertijd vervangen worden.
Als de riemen gekocht worden, is het verstandig om een hele set overeenkomstig het aantal
riemen aan te schaffen en niet alleen het bestemde aantal riemen.
Als de riemen vervangen zijn, is het de moeite waard uit te zoeken of de riemen als gevolg
van normale slijtage of voortijdig op andere gronden verwisseld zijn.
Is het laatste het geval dan is dat het moment om naar oorzaken te zoeken en deze op te
lossen en daardoor de levensduur van de nieuwe set te verlengen.
12.4.1 Vervanging van de lagers
Het vervangen van de lagers kan noodzakelijk worden, omdat deze kapot is ofwel in zijn
spoedige slijtage voorzien is.
Om de eerste van beide mogelijkheden uit te sluiten, moeten de in punt 12.1.1 gegeven
aanwijzingen opgevolgd worden.
In het geval van onverwachte slijtage kunnen de opgetreden werkzaamheden omvangrijker
uitvallen dan e eenvoudige verwisseling van de lagers. In enkele gevallen moeten
aanvullend ook de as vervangen worden of kan zelfs de revisie van de gehele unit
noodzakelijk zijn, omdat de waaiers tegen de tussenstukken slepen, welke de enkele
waaiers scheiden.
In het bijzonder, kan het volledig falen van een smeermiddel, bijvoorbeeld als gevolg van te
veel smeerstof in het lagerhuis, zoals dit in punt 12.2.1 beschreven is, er toe leiden dat de
binnenste lagerring zich op de as vast last en deze dan uitgewisseld moet worden.
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Wordt een lager daarentegen uitgewisseld vanwege een toename in het huis van het
geluidsniveau en/of vibratieniveau en daarop een ophanden zijnde uitval in te schatten is,
kunnen de werkzaamheden eenvoudiger en sneller uitgevoerd worden.
Indien de lager aan het einde van de koppeling betreft, dan moet of de poulie of de koppeling
verwijderd worden.
Poulies met taperlock’s kunnen gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd worden zonder
gebruik te maken van poulietrekkers. Het is echter raadzaam hun positie op de as te
markeren voordat de poulies verwijderd worden.
Voor traditionele poulies en voor halve koppelingen daarentegen is een poulietrekker aan te
bevelen. In de naaf van de poulie of koppelingshelften worden indien mogelijk draadboringen
aangebracht zodat perskoppen aangebracht kunnen worden.
Traditionele poulies en koppelingen kunnen verwarmd worden in een oliebad voor een
gemakkelijke montage.
Machines met directe transmissie zijn soms gemonteerd met een koppeling met
afstandhouder, waarmee het lager aan het einde van de koppeling verwisseld kan worden,
zonder dat de uitlijning gestoord wordt.
Bij olie gesmeerde lagers moet eerst de olie uit het huis gelaten worden, voordat ze
verwijderd kunnen worden.
Na het verwijderen worden de afzonderlijke lageronderdelen (borgmoer, afstandhouder,
schijf etc. ) uitgebouwd totdat de binnenste lagerring los is.
Het is belangrijk om te noteren in welke volgorde de afzonderlijke componenten uitgebouwd
zijn om ze later opnieuw in dezelfde positie en in dezelfde richting te kunnen inbouwen.
Verwijder dan alle schroeven die het huis met de kop verbinden en trek dan het lager, met
gebruik making van de twee draad-boringen, in de huisverbindingsflens en schroeven met
een geschikte lengte, warbij het huis zelf als perser dient.
Belangrijk: Een op deze wijze afgetrokken lager kan niet opnieuw gebruikt worden, daar
hierbij het wentellichaam en de loopbanen belast zijn.
Voordat de componenten weer ingebouwd worden moet ieder afzonderlijk deel zeer
zorgvuldig gereinigd en gecontroleerd worden.
Maak gebruik van deze gelegenheid en controleer tevens de afdichtingsring op de as en
indien nodig verwisseld deze dan ook, daar deze bij een verwijderd lagerhuis goed
bereikbaar zijn.
De behuizing kan opnieuw ingebouwd worden waarbij alle bevestigingsschroeven zorgvuldig
aangetrokken dienen te worden.
Het nieuwe lager moet pas op het allerlaatste moment uit zijn originele verpakking gehaald
worden om te voorkomen dat er vreemde delen binnen kunnen dringen.

Pagina 48 van 63

Het lager is door de fabrikant voorzien van een corrosiebestendige filmlaag die eerst in een
oplosmiddel (niet zuurhoudende mineralen en oliehars) volledig gereinigd en aansluitend
gedroogd moet worden.
Vanzelfsprekend mogen voorgesmeerde lagers met beschermingsafdichtingen niet
gewassen worden, het is voldoende om de filmlaag van de binnenste en buitenste
lagerringen te verwijderen.
Voordat het nieuwe lager gemonteerd wordt is het verstandig de zit van het lager op de as
en in het huis gering te oliën, om haar glijeigenschappen te verbeteren.
Gedurende de inbouw mag nooit druk op een ring uitgeoefend worden, om de andere
ring beter te kunnen verschuiven, omdat daardoor het walslichaam en loopbanen
beschadigd worden. De kracht benodigd om frictie te voorkomen, op hetzelfde moment
ontwikkeld op de binnenste en buitenste ringen, moeten op hetzelfde moment toegepast op
de ringen door middel van een dikke ring welke een iets kleinere uitwendige diameter heeft
dan de diameter van de buitenste ring en een inwendige diameter iets groter dan die van de
binnenste ring.
De kracht via de ring kan worden gebruikt door het toepassen van een correct aangebrachte
hydraulische cilinder of loodhamer.
Onder geen enkele voorwaarde mag op de ringen, kooi of wentellichaam direct geslagen
worden.
Voordat de overige componenten ingebouwd worden, moet onvoorwaardelijk als eerste
gecontroleerd worden of de binnenste ring strak op de as zit.
Er moet ook op gelet worden dat het lager aan de uitlaatzijde axiaal vrij beweeglijk is en zo
de warmte-uitzetting tussen de as en machine lichaam vereffenen kan. Daartoe is de
buitenste ring binnen bepaalde toleranties in het huis axiaal beweeglijk en heeft het geen
contact met de huisdeksel.
De inlaat eindlager daarentegen is axiaal verbonden en bepaald de positie van de gehele
rotor met referte aan het lichaam van de machine. De binnenste ring zit zeer strak op de as
en de positie van de buitenste ring wordt op de ene zijde van de huissteun en op de andere
zijde door de huisdeksel vastgelegd. In enkele gevallen wordt een ring met een
gekalibreerde afstandshouder gemonteerd tussen de huismantel en de buitenste ring van de
lager. Bij het uitwisselen van de lager aan uitlaateinde kan het voorkomen dat zich de as
axiaal verschuift; na het beëindigen van de werkzaamheden keert zij dan weer in de oude
positie terug.
Een mogelijkheid om te controleren of het vervangen van de lagers correct is uitgevoerd is
door te controleren of zich de rotor van de eenheid zich handmatig laat draaien en/of hij
axiaal in beide richtingen opgenomen is. Voor aanvullende smeringen, uitlijning van de
poulies en koppelingen en het spannen van de riemen; kortom werkzaamheden die voor een
hernieuwde opstart van de machine uitgevoerd moeten worden, verwijzen wij u naar de
punten 12.2.1, 12.2.2, 12.5.1 en 12.5.2.
Wanneer de machine opnieuw in bedrijf genomen wordt moet gecontroleerd worden of het
trillingsniveau in het huis en de lagertemperatuur, die in de buitenste lagerring in de daarvoor
aangebrachte boring gemeten wordt, zich binnen de normale grenzen bevinden.
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12.5.1 Uitlijnen en spannen van de V-riemen
Het uitlijnen van de poulies en de juiste spanning op de riemen waarborgen de langste
levensduur van de lager en de riemen zelf.
Verkeerde uitlijning leidt tot ongelijkmatige slijtage van de riemen en ongelijkmatige belasting
van enkele riemen van een set.
Het is noodzakelijk de uitlijning van de poulies regelmatig te controleren of zich gedurende
het bedrijf iets veranderd heeft. Daarentegen moet de uitlijning altijd gecontroleerd worden
als de riemen gespannen worden en als ze worden afgesteld.
De buitenvlakken van de beide poulies moeten bij het uitlijnen en hetzelfde verticale vlak
liggen, dit wordt normaliter met een meetlat, zoals aangegeven in afbeelding 12.6, bereikt.
Als referentievlak dient de buitenzijde van een poulie van de machine, hieraan wordt de
meetlat zodanig gelegd zodat ze aan de punten C en D aanliggen.
Hierna wordt de motor verschoven, waarbij de 4 bevestigingsschroeven slechts licht los
gedraaid worden. De schroeven 1, 2 ,3 en 4 worden zover versteld tot de meetlat ook tegen
de punten A en B aanliggen.
De motor kan door lichte klopjes met en loden of rubber hamer verschoven worden, zover de
grootte van de motor dit toe laat of met behulp van de voor deze toepassing aangebrachte
schroeven.
Natuurlijk beïnvloeden zich het uitlijnen van de poelies en het spannen van de riemen
onderling. Een goede praktische wijze van stroomlijning van deze werkzaamheden is als
volgt:








Richt de schijven ongeveer bij losse riemen en draai de schroeven 1, 2, 3 en 4
handmatig aan.
Span voorlopig, en ook nu ongeveer, de riemen, maar let er nu vooral op dat de
boven vernoemde schroeven gelijkmatig aangetrokken worden (indien bijvoorbeeld
schroef 2 en 4 met een hele slag vast gedraaid worden, dan moeten ook de
schroeven 1 en 3 met een hele slag aangedraaid worden).
Richt nu de poelies met de vereiste precisie uit.
Span daarna ook de riemen op hun definitieve waarde en let er altijd op dat de vier
schroeven met hetzelfde aantal slagen vast gedraaid worden. (Het is aan te bevelen
de schroefkoppen van markeringen te voorzien, daar de schroeven in de eindfase
mogelijkerwijze allen nog met deelomdraaiingen aangedraaid worden).
Voordat de ankerschroeven van de motor definities worden aangetrokken, controleer
dan nog éénmaal de uitlijning van de schijven, daar bij deze methode een laatste
kleine correctie noodzakelijk kan zijn, waarbij de motor axiaal verschoven moet
worden. Deze correctie heeft geen invloed meer op de riemspanning.
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Fig 12.6
Opvulplaten onder de voeten van de motor zijn slechts zelden noodzakelijk om
ongelijkmatigheden van de parelleliteit in de horizontale vlakken van de motor en machine as
te corrigeren.
Overmatige riemspanning leidt tot toename van de lagerbelasting en het buigmoment, dat op
de as werkt. In extreme gevallen kan dit leiden tot vermoeidheidsbreuk van de as. Bij
onvoldoende spanning beginnen de riemen te slippen en kan dit leiden tot oververhitting en
voortijdige slijtage.
Het spannen van trapeziumvormige riemen, waarmee CONTINENTAL INDUSTRIE
machines uitgerust zijn, worden in het algemeen door ieder vakkundig onderhoudpersoneel,
correct, snel en op eenvoudige wijze uitgevoerd.
Met het oog op verscheidenheid van riemen met hun verschillende karakteristieken die op de
markt te verkrijgen zijn, is het zinvol specifieke gegevens bij de hand te hebben, zodat de
riemspanning ook daadwerkelijk correct ingesteld kan worden.
Om met passende precisie de voor het spannen van de riemen noodzakelijke gegevens te
kunnen analyseren, moeten de volgende gegevens van de machine bekend zijn:


D = diameter van de poulie, gemonteerd op de aandrijfas in mm (indien mogelijk
gebruik de originele diameter).



d = diameter van de poulie, gemonteerd op de machineas in mm (indien mogelijk
gebruik de originele diameter).



I = de circa middenafstand van de beide schijven in mm.



N = motorvermogen in kW.



n = toerental van de motor in min-1.



c = aantal riemen van de transmissie
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profielvlak van de riemen.

Met behulp van de onderstaande tabel 12.7 kunnen de coëfficiënten M en Y, afhankelijk van
het profielvlak bepaald worden.

Table 12.7 Coëfficiënten M en Y
Onderstaande waarden kunnen nu worden berekend:
V= 0,052xnxD/1000 (riemsnelheid in m/s)
f=I/100

(afwijking in mm)

A=(D-d)/I

(functie van contacthoek)

Nu A is berekend kan m.b.v. onderstaande tabel G worde bepaald:

Tussenliggende waarden moeten worden geïnterpoleerd.
De volgende waarde kunnen nu worden berekend.
(Statische spanning in kg)

F-min en F- max zijn de waarden waartussen de kracht F moet liggen, zij grijpt zich in het
midden van het profiel van een enkele riem en staat loodrecht op deze zoals in afbeelding
12.8 is aangegeven en bewerkstelligt een doorhang van f in mm.
Als de riemen nieuw zijn, moeten F-min en F-max met 30 % verhoogd worden om met de
snelle afname in de riemspanning, gedurende de aanlooptijd, rekening te houden.
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Na e eerste 4 uren van het in bedrijf zijn moet de riemspanning gecontroleerd worden en
indien nodig gecorrigeerd worden conform boven berekende nominale waarden F- min en Fmax. De controles moeten zolang herhaald worden tot de spanningswaarden stabiel zijn.

fig 12.8
12.5.2 Uitlijnen van de koppeling
Wanneer de koppeling correct uitgelijnd is dan produceert de machine een minimum aan
trillingen waardoor de maximale levensduur van de lager gewaarborgd wordt. Voordat deze
werkzaamheden uitgevoerd worden moeten de volgende punten in acht genomen worden:
3.3.1. Directe aandrijving door middel van koppeling
3.3.3 Riemaandrijving met steunas.
3.3.5 Aandrijving met tandwielkast.
Uitlijnen wordt als volgt uitgevoerd:




Plaats u beide spieën van de te verbinden as in hetzelfde verticale vlak of in twee
parallelle verticale vlakken met een vastgestelde afstand.
Plaats u beide spieën van de te verbinden as in hetzelfde horizontale vlak of in twee
parallelle horizontale vlakken met een vastgestelde afstand.
Laat u tussen beide einden van de te koppelen assen of beter tussen de beide
stervlakken van de koppelingshelften een vastgestelde afstand.

In afbeelding 12.9 zijn radiale en hoek asverplaatsingen afgebeeld, die beide natuurlijk ook
gelijktijdig kunnen optreden.
Op basis van warmte-uitzetting en andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld oliesmeerfilm in de
glijlagers, radiale druk voor de tandwielen etc. kan zich de positie van de gekoppelde assen
bij een draaiende film sterk van hun positie bij afgestelde en koude machine onderscheiden.
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Daardoor kunnen bij het uitlijnen in koude toestand radiale asverplaatsingen vooraf berekend
worden, zodat men bij normaal bedrijf van de machine een perfecte balancering krijgt.
Wanneer geen andere bijzondere aanwijzingen gegeven worden, moeten de assen in koude
toestand uitgelijnd worden om de kleinste mogelijke waarde voor radiale en hoek-asverplaatsing te verkrijgen.
De afstand tussen de stervlakken van de koppelingshelften kan uit de tekening van de
machine genomen worden.

Foute uitlijning - radiaal

Foute uitlijning - hoekverdraaing

Fig 12.9

De hoogst toelaatbare waarde voor as-verplaatsingen, wanneer warmte kan variëren, is
afhankelijk van het type koppeling. Worden er echter geen andere bijzondere aanwijzingen
gegeven, dan dienen de volgende toleranties aangehouden te worden:




Afstand tussen de stervlakken van de koppelingshelften: ± 0.1 mm
Radiale as-verplaatsing (T.I.R): ±0.1 mm
Hoek-as verplaatsing: 0.5 °

Bevindt zich tussen beide koppelingshelften een afstandshouder, dan kan de afstand tussen
de stervlakken met behulp van een schuifmaat, een inwendige micrometer of inwendige
meetkaliber gemeten worden.

Fig 12.10

Radiale as-verplaatsingen kunnen met behulp van een tekendriehoek of een rechte liniaal
van voldoende starheid en lengte, gemeten worden. Het gebruik van een meetinstrument
zoals afgebeeld in afbeelding 12.11 A geniet de voorkeur.
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De door het meetinstrument aangegeven T.I.R. ( Total Indicator Reading = aflezing voor het
gezamenlijke meetbereik) voor een draaiing om 180° , geeft het dubbele van het werkelijke
asverplaatsing aan. Afbeelding 12.10
Met referte aan afbeelding 12.10 geeft de helft van de aflezing voor een 180° draaiing van 0°
op 180° het hoogteverschil van de beide assen aan. De helft van de aflezing voor een
draaiing om 180° van 90° op 270° geeft de afstand tussen de beide verticale vlakken waarin
de assen liggen weer. Hoek- asverplaatsingen kunnen met behulp van een schuifmaat, een
interne micrometer of een interne meetkaliber uitgemeten worden, het gebruik van een in
afbeelding 12.11 B aangegeven meetinstrument geniet de voorkeur.
De verhouding tussen de T.I.R. aflezing bepaalt door het meetinstrument door een draaiing
van 180° en de diameter van de cirkel beschreven door de passer, geeft de tangens van de
aslageringshoek aan.

Fig 12.11

Met referte aan afbeelding 12.10 wordt bij het aflezen voor een 180° draaiing, van 0° op 180°
de hoekige asverplaatsing door de hoogte van de koppelingshelften bepaald. Bij een aflezing
voor een 180° draaiing, van 90° op 270° wordt de hoekige asverplaatsing van de
transversale positie van de koppelingshelften bepaald.
Machine en/of motor kunnen met behulp van de in het werk voor deze toepassing
aangebrachte instelschroeven zijdelings verschoven worden. Bij kleinere machines zonder
instelschroeven kan een loodhamer gebruikt worden.
Machines en/of motor kunnen in verticale richting versteld worden, indien passende
onderlegringen onder de voeten gemonteerd worden. Wanneer de hoogte van de machine
en/of de motor met onderlegringen in de hoogte versteld worden, dan moeten de volgende
voorzorgsmaatregelen getroffen worden:




Overtuig u ervan dat de voeten, hun draagvlakken en iedere onderlegring zo zuiver
mogelijk zijn.
Gelieve erop te letten dat de ankerschroeven voor de aflezing vast aangetrokken
worden.
Gelieve erop te letten dat iedere voet met zijn hele vlak contact heeft en dat het
aantrekken van de ankerschroeven geen vervormingen van het grondraam en/of
machine of de motor tot gevolg heeft.

De volgende voortgangswijze voor het uitlijnen heeft zich in de praktijk bewezen:
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1. Onderzoek de machine voordat de verstelling van de hoogte en positie met
betrekking tot het grondraam in overweging wordt genomen.
2. Overtuig uzelf ervan, dat de ankerschroeven centraal in de grondgaten zitten, dat
betekent dat ze in alle richtingen beweegbaar zijn.
3. Trek alle ankerschroeven volledig aan.
4. Gelieve erop te letten dat zich de as in een grotere of in hetzelfde gat als de
aanbevolen kleinste hoogte bevindt. Corrigeert u deze indien nodig met behulp van
onderlegplaten.
5. Positioneert u een meetapparaat met een magneetvoet op het grondraam en de
voeler op de machinevoet in de buurt van een ankerschroef en stel het
meetinstrument op 0.
6. Maak de ankerschroeven losser en overtuig u ervan dat het meetinstrument geen
bewegingen van meer dan 0,005 mm aangeeft. (Bij bewegingen van meer dan 0,005
mm moeten passende onderlegplaten gemonteerd worden).
7. Herhaalt u deze meting aan alle verankeringspunten van het grondraam.
8. Maak de ankerschroeven van de andere machine losser.
9. Meet u de afstand tussen het stervlak van de beide koppelingshelften en verstelt u de
machine in axiale richting tot de voorgeschreven waarde bereikt is.
10. Maak de ankerschroeven weer vast.
11. Draai beide koppelingshelften gelijktijdig en meet daarbij de radiale verplaatsing en:
Verplaats de machine in dwarse richting tot de voorgeschreven waarde bereikt is (T.I.R.
90° - 270°).
Monteer onder twee van de machinevoeten onderlegplaten tot de voorschreven
tolerantiebereik bereikt is (T.I.R. 0° - 180°).
12. Draai beide koppelingshelften gelijktijdig en meet u daarbij de hoek-as verplaatsing
en:
 Verstel de machine in dwarse richting tot de voorgeschreven waarde bereikt is (T.I.R.
90° - 270°)
 monteer onder alle machinevoeten onderlegplaten tot de voorgeschreven waarde
bereikt is (T.I.R. 0° - 180°).
De in de punten 11 en 12 beschreven maatregelen beïnvloeden zich tegenstrijdig
en moeten derhalve zolang afwisselend doorgevoerd worden tot het gewenste
resultaat bereikt is.
13. Herhaal voor deze machine in punt 5, 6 en 7 omschreven maatregelen.
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Fig 12.11
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13.0.0 STORINGEN: OORZAKEN EN OPLOSSINGEN
Het vermogen van CONTINENTAL INDUSTRIE centrifugaal blowers en exhausters blijft
gedurende de totale levensduur onveranderd. Rendement, geluidsniveau en
bedrijfstemperaturen behouden voor onbepaalde tijd hun aanvangswaarde.
Toch is het mogelijk dat op diverse gronden door veroudering storingen kunnen optreden.
13.1.1 Gereduceerde capaciteit
Een afnemend vermogen uit zich in een verminderde luchthoeveelheid en daarmee in
drukverschillen in de machine.
Mogelijke oorzaken en herstel:


Aanzuigfilter vervuild. Vervang het filterelement.



Kleppen voor of achter de machine niet correct ingesteld. Controleer en corrigeer.



Leidingwerk voor en/of achter de machine verstopt. Controleer en corrigeer.



Draairichting omgedraaid na onderhoudswerkzaamheden aan de motor en
elektrische machine onderdelen. Controleer en corrigeer.



Toerental lager dan het nominale toerental. Dit is alleen mogelijk wanneer turbines,
verbrandingsmotoren, hydraulische motoren en elektromotoren met
frequentieomvormers gestuurd worden. Controleer en corrigeer.
Gedeeltelijke verstoppingen van de tussenruimte tussen de waaiers en/of diffuser
(hinderen zich wederzijds) als gevolg van stofdeeltjes, die zich in het
transportmedium bevinden en aankoeken. Eventueel moet de machine compleet
gereviseerd worden.

In alle gevallen kan het oorspronkelijke vermogen volledig hernieuwd hersteld worden.
13.2.1 Verandering van geluidsniveau
Het is niet mogelijk dat het geluidsdrukniveau de waarde van de nieuwe machine overstijgt.
Toch kunnen veranderingen in het door de machine geproduceerde lawaai informatie geven
over mogelijke onregelmatigheden in de bedrijfsomstandigheden.
Mogelijke oorzaken en herstel:


Pulserend lawaai -> geeft pulsatiebedrijf aan. Verhoog de capaciteit.



Hoog frequentieaandeel -> geeft slijtage van de kogellager aan. Vervang de lagers.



Veranderingen in de vorm van een stijging van het trillingsniveau na
onderhoudswerkzaamheden.
Controleer en corrigeer het uitlijnen.
Controleer en corrigeer het contact van de machine- en/of motorvoeten met
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grondraam.
Controleer en verbeter het contact van het grondraam met de ondersteunende
trillingsdempers.


Veranderingen in het gedrag door een verhoging van het trillingsniveau na de breuk
van een waaier als gevolg van wrijving, die op de breuk van een lager, bedrijf bij
verhoogde temperaturen of bij het aanwezig zijn van vreemde delen in het
transportmedium terug te voeren is.
Algemene revisie vereist.

13.3.1 Abnormaal hoge uitlaattemperatuur
Bij standaard machines gelden uitlaat- en afblaas temperaturen, die in tabel 13.1
aangegeven waarden overstijgen, als te hoog. De grenstemperaturen, die voor machines
voor hoog temperatuur bedrijf gelden, zijn beduidend hoger en worden separaat opgevoerd.
Mogelijke oorzaak en herstel:



Verhoogde inlaat temperatuur. Controleer en corrigeer.
Verminderde capaciteit van het transportmedium. Verhoog de capaciteit.

Tabel 13.1
13.4.1 Abnormaal hoge lagertemperatuur
De aan de buitenste lagerring gemeten temperatuur is te hoog zodra zij de 110°C overstijgt.
Mogelijke oorzaak en herstel:



Verhoogde uitlaat/ afblaastemperatuur.Controleer en corrigeer.
Teveel smeerstof Controleer en corrigeer.

13.5.1 Verhoogd energieverbruik
Het energieverbruik is altijd direct proportioneel aan de capaciteit van het te transporteren
medium, derhalve is een toename van het energieverbruik altijd een teken voor een
luchthoeveelheidstoename. Een hogere drukval aan de in- of uitgang duidt op een
capaciteitsafname en leidt tot een lager energieverbruik.
Mogelijke oorzaak en herstel:


Klep voor en/of achter de machine niet correct ingesteld. Controleer en corrigeer.
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Verandering van de inlaatbepalingen. Verlaag de capaciteit.



Kleppen voor en achter de machine volledig openen (aanloopproblemen). Controleer
en corrigeer.
Vloeistof in het inwendige van de machine (aanloopproblemen). Open de aflaatstomp
in alle diffusors en het uitlaatsegment.



13.6.1 Hoog trillingsniveau
Verticale, horizontale en axiale trillingswaarden, die aan de lagerbehuizing gemeten worden,
kunnen volgens de grafiek in afbeelding 13.2 geselecteerd worden. De verschillende bereiken in
de grafiek worden door de drie referentiecurven van de effectieve snelheden (trillingen)
begrensd. De amplitude waarden veranderen zich natuurlijk in afhankelijkheid van het toerental
van de machine.
Mogelijke oorzaak en herstel:
 Slijtage van de kogellager.Vervang de lagers.


Onnauwkeurige uitlijning na onderhoudswerkzaamheden. Controleer en corrigeer.



Onvolledig contact tussen de voeten van de machine en/of motor met het grondraam na
onderhoudswerkzaamheden. Controleer en corrigeer het contact met de voeten van de
machine en/of motor met het grondraam.



Onvolledig contact tussen grondraam en hun zit op het fundament na
onderhoudswerkzaamheid. Controleer en corrigeer het contact met het grondraam met
de trillingsdempers.



Beschadigde riemen na onderhoudswerkzaamheden. Identificeer de kapotte riem(en)
met behulp van een stroboscoop lamp.



Rotor in onbalans als gevolg van verhoogde spanning van de riemen na
onderhoudswerkzaamheden. Controleer en corrigeer.



Rotor in onbalans als gevolg van afzetting op de waaiers (vuil). Een algemene revisie
van de machine kan nodig zijn.



Rotor in onbalans als gevolg van gecorrodeerde waaiers. Algemene revisie vereist.



Rotor in onbalans als gevolg van een breuk in de waaier(s). Algemene revisie vereist.



Overdracht van trillingen op de fundamenten, nadat in de aangrenzende omgeving
machines opgestart worden. Controleer en verbeter de isolatie.

Oorzaken en herkomst kunnen altijd geïdentificeerd worden door middel van
trillingsanalyses, gebruikmakend van geschikte meetapparatuur.
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Fig 13.2
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14.0.0 RESERVE ONDERDELEN
Dankzij de buitengewoon eenvoudige constructie kunnen CONTINENTAL INDUSTRIE
centrifugaal blowers en exhausters gedurende een zeer lange periode functioneren voordat
er reserve onderdelen nodig mochten zijn. Toch raden wij u aan een bepaalde aanbevolen
set voor het in bedrijf houden van de machine op voorraad te houden.

14.1.1 Aanbevolen reserve onderdelen
De volgende lijst is aan de hand van standaard machines tot stand gekomen. Reserve
onderdelen voor bijzondere installatiedelen en/of appendages komen hier nog bij.










Afdichtingen voor deksel van het lagerhuis.
Lagercontramoer.
Lagerborgplaat.
Lagers.
Afdichting voor lagerhuis (indien aanwezig).
Carbon ringafdichting voor lagerhuis (indien aanwezig).
Grafietring (indien aanwezig).
Oliedruppelaar (indien aanwezig).
Set V-riemen (indien aanwezig).

14.2.1 Verbruiksartikelen
Dit wordt beperkt tot:



filterelement (indien aanwezig).
smeermiddel

14.3.1 Bestellen
Het referentienummer van de (reserve) onderdelen kan gevonden worden op de
dwarsdoorsnede tekening van de machine en de bijgevoegde onderdelenlijst.
Bij bestelling is het raadzaam om het serienummer van de machine te vermelden, dit kan
gevonden worden op het plaatje dat gemonteerd is op de machine, of ieder andere referentie
om de machine te identificeren.
Alle (reserve) onderdelen kunnen besteld worden bij:
Airtechnic Solutions bv
Witveldweg 102
5961 ND Horst a/d Maas
Nederland
T. 077 327 50 19
F. 077 327 50 01
E. info@airtechnicsolutions.com
www.airtechnicsolutions.com
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15.0.0 TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Aanvragen voor technische assistentie moeten geadresseerd worden aan:
Airtechnic Solutions bv
Lisdodde 24
5931 TG Tegelen
Nederland
T. 077 3903 062
E. info@airtechnicsolutions.com
www.airtechnicsolutions.com
Reparaties en / of revisies van CONTINENTAL INDUSTRIE centrifugaal blowers en
exhausters kunnen ook door onderhoudsdiensten en werkplaatsen, die zich op
stromingsmachines gespecialiseerd hebben en door het gehele land te vinden zijn,
uitgevoerd worden. Met dien verstande dat men over voldoende gekwalificeerd personeel en
de noodzakelijke gereedschappen beschikt.
15.1.1 On-site reparaties
Alle draaiende reparaties, hiermee bedoelen we niet de waaiers, de as of stator delen (inlaat/
uitlaatsegmenten en/of diffusors, kunnen zonder problemen ter plaatse door
onderhoudspersoneel of extern werkplaatspersoneel uitgevoerd worden.
Natuurlijk is het ook mogelijk om de service, die ter plaatse uitgevoerd dient te worden, uit te
laten voeren door gespecialiseerd CONTINENTAL INDUSTRIE personeel, deze hebben de
mogelijkheid om binnen 48 uur na de aanvraag ter plaatse te zijn.
Service wordt verzorgd op basis van de op dat moment geldende tarieven en kunnen
schriftelijk aangevraagd worden door middel van een schriftelijk order.
15.2.1 Reparaties in CONTINENTAL INDUSTRIE werkplaats
Moeten voor de reparatie van waaiers, de as of stator delen (inlaat/uitlaatsegmenten en/of
diffusors) vervangen worden, dan moet de machine geheel uit elkaar gebouwd worden en de
rotor dynamisch gebalanceerd worden.
Zijn de beschikbare onderhoudsdiensten of externe werkplaatsen niet in de gelegenheid
deze werkzaamheden uit te voeren, dan kan het noodzakelijk worden dat de machine naar
een CONTINENTAL INDUSTRIE werkplaats gebracht worden. Hiervoor moet de klant een
kostenvoorstel voor deze reparatie accepteren.
Als de machine gereviseerd wordt, wordt hij compleet uit elkaar gehaald, alle onderdelen
worden schoongemaakt, gecontroleerd en waar nodig vervangen, de rotor wordt dynamisch
uit gebalanceerd, de gerepareerde machine ondergaat mechanische testen en wordt
opnieuw gespoten.
Op gereviseerde machines wordt een garantie van 6 maanden gegeven.
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