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1 Grundläggande

1 Grundläggande

1�1 Säkerhetsinformationer
Det här är en kompletterande bruksanvisning som beskriver monteringen av vridväxeln och som 
kräver motsvarande huvudbruksanvisning för SEVEN-ställdonen PROFITRON eller HiMod för att 
vara fullständig. 

Därför måste även säkerhetsinformationen i huvudbruksanvisningen för ställdonet beaktas!

För att bruksanvisningen ska förbli överskådlig kan den inte omfatta detaljerad information om alla 
tänkbara typer av montering, drift och underhåll. Bruksanvisningen innehåller därför huvudsakligen 
enbart information för kompetent personal, som är nödvändig för avsedd användning av apparaten 
inom industriella användningsområden.

Frågor om detta, särskilt vid avsaknad av detaljerad produktspecifik information, besvarar den an-
svarige SIPOS Aktorik-återförsäljaren. Uppge alltid typbeteckning och serienummer för respektive 
ställdon (se märkskylten). 

1�2 Säkerhetsanvisningar: Använda symboler och deras 
betydelse
I driftsinstruktionen används följande symboler, vilka har olika betydelse. Om detta inte respekteras 
kan allvarliga kroppsskador eller materiella skador uppträda.

Varning visar på aktiviteter vilka kan leda till en säkerhetsrisk för personal eller egendom om de 
inte genomförs föreskriftsmässigt.

Anvisning visar på aktiviteter vilka har ett väsentligt infl ytande på den föreskriftsmässiga driften.
Om detta inte respekteras kan följdskador uppträda under vissa omständigheter.

Komplettering av bruksanvisningen SIPOS SEVEN 
Vridväxel 2SP78.
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2 Montering av vridväxel på armatur
Montering av vridväxeln på armaturen sker antingen via 

 ■ en koppling; se följande kapitel ”2.1 Påbyggnad via koppling” 

eller via 
 ■ en svängarm; se kapitel ”2.2 Påbyggnad med fot och hävarm”. 

 ■ Arbetena som beskrivs nedan får endast utföras av fackpersonal!
 ■ Påbyggnaden av vridväxlarna kan ske i valfritt läge.
 ■ Åtgärda eventuella lackskador efter arbete på apparaten för att förebygga korrosion. 

2�1 Påbyggnad via koppling
Kopplingarna för armaturer (bild 1, pos. 2) levereras i enlighet med beställningen antingen oborrade 
eller t.ex. med borrhål och spår, invändig fyrkant eller dubbel D.

Oborrade kopplingar (pos. 2) måste färdigbearbetas så att de passar (pos. 4) till armaturaxeln 
(pos. 5), innan vridväxeln byggs på armaturen.

Armatur och ställdon måste byggas samman i samma ändlägesposition:
 ■ Med vridspjällsventiler – ändläget STÄNGD.
 ■ Med kulventiler – ändläget ÖPPEN.

Tillvägagångssätt

1. Rengör kontaktytorna på vridväxeln (bild 1, 
pos. 1) och armaturen (pos. 6).

2. Smörj in armaturaxeln (pos. 5) och koppling-
ens tandning (pos. 2) lätt med smörjfett.

3. Sätt på kopplingen (pos. 5) på armaturaxeln 
och hindra den från att glida axiellt med hjälp 
av gängstift (pos. 3).  
Iakttag måtten x, y (se bild 2 och tabellen 
nedan).

4. Sätt på vridväxeln (pos. 1) på armaturen 
(pos. 6): 

 – Var noga med centreringen och att flän-
sen ligger an helt.

 – Om flänshålen inte överensstämmer med 
de gängade hålen behöver eventuellt 
vridväxeln förskjutas en tand på kopp-
lingen.

5. Fäst vridväxeln med skruvar (pos. 7):
 – För att förebygga kontaktkorrosion re-

kommenderar vi att skruvarna smörjs in 
med gängtätningsmedel.

 – Dra åt skruvarna korsvis med nödvän-
digt åtdragningsvridmoment (se tabellen 
nedan).

Bild 1: Montering med koppling

Bild 2: Kopplingens monteringsläge 
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2 Montering av vridväxel 
2�2 Påbyggnad med fot och hävarm

2�2�1 Ändra fotposition 
Beroende av monteringsplatsen kan det 
vara nödvändigt att ändra fotpositionen vid 
vridväxeln.

1. Om foten redan är monterad på vridväxeln 
ska de fyra skruvarna (bild, pos. 1) skru-
vas ut.

2. Vrid foten (pos. 2) beroende på kraven, se 
pil på bilden.

3. Skruva i de fyra skruvarna löst och dra åt 
dem korsvis.  
Beakta åtdragningsmomentet, se följande 
tabell:

Åtdragningsmoment vid anslutning av 
vridväxel till fot 

Vridväxel Skruv Vridmoment
2SP781 / 2SP782 / 
2SP783 M10 41 Nm

2SP784 / 2SP785 M16 175 Nm

2�2�2 Skruva fast vridväxeln

Monteringsunderlaget för foten måste vara 
stabilt, böjstyvt och ha låg vibration.

Tillvägagångssätt

1. Rikta upp monteringspositionen så att rörel-
seplanen för spjäll-länkaget (bild, pos. 1) och 
svängarmen (pos. 2) är parallella.

Tillåten vinkelavvikelse:
 – I riktning från svängarmen (pos. 2):  

max. 10°.
 – I riktning mot svängarmen:  max. 3°.

2. Rengör stödytorna på fotflänsen.

3. Fäst vridväxelns fot med fyra skruvar (minst 
hållfasthetsklass 8.8).

Bild: Ändra fotposition

Bild: Monteringsläge rör i förhållande till 
svängarm

Mått för kopplingens påbyggnadsläge  
och åtdragningsvridmoment för skruvar av olika hållfasthetsklasser

Fläns
Mått (mm): Skruvar Åtdragningsmoment TA (Nm) 

hållfasthetsklasser
x max. y max. Antal x gänga A2-70/A4-70 A2-80/A4-80

F07 6 3 4 x M8 15 21
F10 1 3 4 x M10 30 41
F12 1 3 4 x M12 53 71
F14 1 4 4 x M16 131 175
F16 1 4 4 x M20 256 341

2�2 Påbyggnad med fot och hävarm
Säkerställ före monteringen att utrymmet är tillräckligt för montering och drift. Hävarmen och 
spjäll-länkaget måste röra sig parallellt och deras svängområde måste vara fritt. 

Komplettering av bruksanvisningen SIPOS SEVEN 
Vridväxel 2SP78.
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2�2�3 Montera svängarmen med koniskt spännelement på vridväxeln

Det koniska spännelementets funktion

Det koniska spännelementet är en invändig spännanslutning för spelfri fastsättning av nav på axlar. 
Därmed överförs vridmoment från axeln via det koniska spännelementet till navet.

Det koniska spännelementet består av en spå-
rad ytterring (bild, pos. 1) med invändig kon och 
en spårad innerring (pos. 2) med utvändig kon, 
samt flera spännskruvar (pos. 3).

Genom att dra åt spännskruvarna dras ytterring-
en mot innerringen. Därmed uppstår det genom 
konytorna radiella spännkrafter, vars storlek 
är beroende av spännskruvarnas åtdragnings-
moment, konvinkeln samt friktionsvärdena 
för skruvar och de koniska ytorna. De radiella 
spännkrafterna pressar ytterringen mot navhå-
let och innerringen på axeln vilket leder till ett 
friktionsgrepp mellan kontaktytorna.

Härmed kan ett vridmoment överföras mellan 
axel och nav.

Bild: Genomskärning av koniskt spännele-
ment

1. Rengör kontaktytorna på axel och svängarm 
noga.

2. Olja in det koniska spännelementet. 
Använd inte olja med molybdensulfid- 
eller högtryckstillsatser och inget fett!

3. Sätt i det koniska spännelementet (bild 1, 
pos. 1) i svängarmen (pos. 2, a) och skjut på 
den på axeln (pos. 3, b).

4. Rikta upp svängarmen (bild 2, pos. 1) och 
kontrollera avståndet från det koniska spän-
nelementet (pos. 2) till axeln (pos. 3).

5. Skruva fast spännskruvarna enligt följande, 
se även bild 3, ordningsföljd i illustrationerna 
A, B och C:

 – Dra först åt alla spännskruvar med mo-
mentnyckel korsvis med halva åtdrag-
ningsmomentet  (se tabell), se A på 
bild 3 (ordningsföljd 1 – 6).

 – Dra åt alla spännskruvarna efter varan-
dra medurs med halva åtdragnings-
momentet  (se tabell), se B på bild 3 
(ordningsföljd 1 – 6).

 – Efterdra därefter alla spännskruvar efter 
varandra medurs flera gånger med fullt 
åtdragningsmoment, se C på bild 3.

Bild 1: Sätta på koniskt spännelement och 
svängarm

Bild 2: Rikta upp svängarm och koniskt 
spännelement

Montering av svängarm med koniskt spännelement

 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS SEVEN
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2 Montering av vridväxel 
2�2 Påbyggnad med fot och hävarm

2�2�4 Anvisningar om montering av ett spjäll-länkage

Kontrollera vid inställning av längden 
på spjäll-länkaget att vinkeln αmin. resp. 
αmax. inte under- eller överskrids (se 
bild). Det kan annars uppstå för stora 
krafter som leder till skador på ställdo-
net eller vridväxeln. 

Tillåtna gränsvärden är
 ■ vinkel α 
– αmin. = 30°, 
– αmax. = 150°. 

 ■ Armaturtillverkaren måste  
ange vinkel β (se bild).

Lämpliga spjäll-länkage (kulleder med hävarm) eller enbart kulleder kan beställas separat från 
SIPOS Aktorik. 

Av de medföljande kullederna har en kulled en högergänga och den andra en vänstergänga.

Bild: Avlänkningsvinkel

Bild 3:  Dra åt koniskt spännelement

 ■ Åtdragningen har slutförts om inte någon skruv vrids vid efterdragning med fullt åtdragningsmo-
ment M.

 ■ Ersätt endast spännskruvar som saknas eller som är skadade med likadana skruvar med en 
kvalitet på 12.9!

Komplettering av bruksanvisningen SIPOS SEVEN 
Vridväxel 2SP78.
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1. Rengör kontaktytorna på ställdonet och 
vridväxeln. 

2. Skruva fast vridväxeln på ställdonet.
Dra åt skruvarna med brickorna (bild, pos. 1) 
jämnt korsvis. 
Beakta åtdragningsmomentet, se följande 
tabell: 

Åtdragningsmoment vid anslutning  
av ställdon till vridväxel 

Vridväxel Skruv Vridmoment

2SP781 / 2SP782 M10 41 Nm

2SP783 M10 30 Nm

2SP784 / 2SP785 M16 175 Nm Bild: Montera ställdonet på vridväxeln

3 Underhåll

3�1 Allmän information
Kontrollera vriddonet avseende lackskador efter idrifttagningen. För att förebygga korrosionsskador 
bör skadade ställen noggrant åtgärdas.

Vriddonet är i stor utsträckning underhållsfritt. För att säkerställa tillförlitlig drift rekommenderar vi 
följande åtgärder:

 ■ Kontrollera cirka 6 månader efter idrifttagningen, och därefter en gång om året, att fästskruvarna 
mellan ställdonet, vridväxeln och armaturen är korrekt åtdragna. Dra vid behov åt skruvarna med 
de vridmoment som motsvarar hållfasthetsklassen på de använda skruvarna.

 ■ Utför en visuell kontroll av alla ställdon och växellåda vartannat år för att se om olja har läckt ut.
 ■ Kontrollera funktionen på ställdonet och den påbyggda växellådan detaljerat vart åttonde år. 
Dokumentera resultaten för framtida referens.

3�2 Service
SIPOS Aktorik erbjuder omfattande servicetjänster, t.ex. montering, idrifttagning, service och 
revision av ställdon. Adresser hittar du på webbplatsen www.sipos.de.

Utgåva 10.18  Y070.477/SV
Ändringar förbehålles!  

2�3 Montera ställdonet på vridväxeln
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