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REGELS VOOR ASSEMBLAGE

ASSEMBLING RULES

FLEXIBELE KOPPELING RU – STEEL TYPE "RPD"
Het is belangrijk dat de beginuitlijning zo nauwkeurig mogelijk is
op een axiale als ook op een radiale manier, zodat het mogelijk is
om veranderingen in de toestand te verdragen tijdens de
applicatie en om ervoor te zorgen dat de koppeling duurzamer
werkt zonder dat er enige problemen ontstaan.

FLEXIBLE COUPLING RU – STEEL TYPE "RPD"
It is important that the starting alignment is as precise as
possible in an axial as well as in a radial way, so that it is
possible to endure changes of conditions during the
application and assure to the Coupling a more durable
operating activity without any problems.

Flexibel element (4)
Flexible element

A) "NAVEN"(1) moeten gekoppeld zijn, zodat de kop van de
as is uitgelijnd met het geflensde oppervlak van “NAVEN” (1):
de afmeting van de volledige "DBSE" (krompasser voor
schijfrem) (2) moet gelijk zijn aan de afstand tussen de
askoppen. Het is beter om de afstand van de flensen van de
“NAVEN” (1) te vergroten (in vergelijking tot de nominale
afmetingen van “DBSE” (krompasser voor schijfrem)) (2) van 1
naar 1,5 mm: met de verstijving (onder tractie plaatsen) van het
“FLEXIBEL ELEMENT” (4) wordt een vermindering van de
axiale oscillatie van de volledige "DBSE" (2) verkregen.

B) De beginuitlijning, met een lijn, op de naafflensen op elke
90°, zorgt voor een eerste horizontale en verticale uitlijning.

C)
Het assembleren van de RDP-koppeling kan worden
gevonden
in
“FLEXIBELE
ELEMENTEN”
(4)
het
verbindingselement tussen “NAVEN” (1) en “TUSSENSTUK (3),
waarbij ze worden verbonden door meet- of aardschroeven de
volgende tabel toont het aandrijfmoment) die afwisselend (naaf
flexibele elementen, flexibele elementen tussenstuk) de volledige
koppeling vastzetten. Het assembleren staat een flexibele
energietransmissie toe, maar met een vaste torsie.

A) "HUBS"(1) have to be coupled so that the shafts head
isaligned with the flanged surface of “HUBS” (1):
thedimension of the complete "DBSE" (2) has to be equal to
thedistance between shafts heads. It is better to increase
thedistance of “HUBS” (1) flanges (compared to the
nominaldimension of “DBSE”) (2) from 1 to 1,5 mm:
starching(putting under traction) the “FLEXIBLE ELEMENT”
(4) adecrease of axial oscillation of complete "DBSE"
(2)isobtained.

B) The starting alignment, with a line, on hubs
flangesevery 90° carries out a first horizontal and
verticalalignment.

C) The assembling of RDP coupling finds in “FLEXIBLE
ELEMENTS” (4) the junction element between “HUBS” (1)
and “SPACER” (3), connecting them using gauged or ground
screws, (the following table shown the driving torque) which
alternately, (hub flexible elements, flexible elements spacer)
fix the complete coupling. The assembling allows a flexible
power transmission but with a rigid torsion
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Tussenstuk (3)
Spacer

Flexibel element (4)
Flexible element

Flexibel element (4)
Flexible element

TABEL MET AANDRIJFMOMENTEN VOOR SCHROEVEN

Formaat / Size

RP/RPD 10
RP/RPD 15
RP/RPD 30
RP/RPD 70
RP/RPD110
RP/RPD170
RP/RPD260
RP/RPD400
RP/RPD700

TABLE OF SCREWS DRIVING TORQUES

Tabel met aandrijfmoment van naafschroeven
Table of driving torque of hub's screws
Aandrijfmoment
Aandrijfmoment
Formaat / Size
Driving Torque
Driving Torque
Nm
Nm
Cl 10
Cl. A4
Cl. 10
Cl. A4
14
7
RP/RPD900
1500
682
14
7
RP/RPD1200
1500
682
34
17
RP/RPD1500
1500
682
73
33
RP/RPD2000
1500
682
127
57
RP/RPD2500
1500
682
127
57
RP/RPD3500
1800
930
220
91
RP/RPD5000
2400
1290
417
195
RP/RPD6500
3100
1620
637

273

D) Het centrale deel van de "DBSE" (2) kan worden gezien als
gewicht, "TUSSENSTUK" (3), hangt tussen twee veren, "
FLEXIBELE ELEMENTEN " (4), zodat het een natuurlijke
frequentie heeft, die oscillaties kan veroorzaken van het
“TUSSENSTUK” (3) tot de stangen breken.. De koppeling kan
vibratie van het "TUSSENSTUK"(3) veroorzaken. Dit probleem,
dat niet veel voorkomt, is alleen belangrijk tijdens koppelingen
met wederkerige beweging en bedrijfsmachines. Om dit
probleem te beperken is het beter om de afstand van de
“NAVEN” flensen te vergroten (in vergelijking tot de nominale
afmeting van “DBSE”) van 1 naar 1,5mm. zoals al is
weergegeven bij punt 1.

RP/RPD8000

3100

1620

RP/RPD10000

3100

1620

RP/RPD13000

4530

2130

4) The central part of "DBSE" (2) can be considered a weight,
"SPACER" (3), hanging between two springs, "FLEXIBLE
ELEMENTS " (4), so it will have a natural frequency which can
cause oscillations of the “SPACER” (3) until breaking reeds. The
coupling cannot cause any vibration of the "SPACER"(3). This
problem, generally infrequent, is important only during couplings
with reciprocal motive and operation machines. To limit this
problem it is better to increase the distance of “HUBS” flanges
(compared to the nominal dimension of “DBSE”) from 1 to 1,5mm.
as already shown at point 1.
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E) Voer de volgende stappen uit om op hetzelfde moment de
radiale en hoekvormige foutuitlijning te regelen: meet de
afstand tussen de interne oppervlakken van de flensen
tussen “NAAF” (1) en het "TUSSENSTUK" (3), om zo de
maximale afstand A en de minimale afstand B te verkrijgen.
De diameter van flens D geeft:

(Ed1 rev2/2010)

5) To control, at the same time, the radial and angular
misalignment do as follows: measure the distance between internal
surfaces of flanges between “HUB” (1) and "SPACER" (3), so
obtaining the maximum distance Aand the minimum B. The
diameter of flange D gives:
= max. radial misalignment in mm/mm

= max. radiale foutuitlijning in mm/mm

TUSSENSTUK (3)
SPACER

NAAF (1)
HUB

Die warden moet hebben niet hoger dan:
Koppelingen met 6 schroeven 0,0030 mm/mm van de
flensdiameter
Koppelingen met 8 schroeven 0,0020 mm/mm van de
flensdiameter
Dit proces moet aan beide kanten van de koppeling worden
uitgevoerd.

Which must have values not higher than:
Couplings with 6 screws 0,0030 mm/mm of the Flange Diameter
Couplings with 8 screws 0,0020 mm/mm of the Flange Diameter
This process has to be carried out on the two sides of the
coupling.
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