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BÖLÜM 1: ÖNSÖZ
Bu kılavuz Plenty marka yandan girişli mikserinizin kurulum, başlatma, operasyon ve bakım işlerinde
kullanmanız üzerine hazırlanmıştır.
Mikser hakkında bilginizi arttırmanız ve önleyici bakım programı dahilinde mikserinize bakmanız,
mikserinizden en yüksek performansı almanızı sağlayacaktır.
Mikserin operasyon ve bakımı ile ilgili tüm gerekli bilgiler bu kılavuzda verilmiştir.
Mikserler ham-petrol, yağ, bitmiş ürün harmanlanması, rafinaj ve depoculuk gibi karıştırma, tank içinde
eşit ısı dağılımı ve homojenizasyon sağlanması istenen işlerde kullanılması üzerine dizayn edilmiştir.
Çölkelti yaratma potansiyeline sahip ürünler doğru mikserin uygun kullanımı ile artık tankınızda tortu
birikimi yapmayacaktır. Mikserler tank menhol flanşınız üzerine cıvatalı bağlantı ile monte edilir.
Plenty yandan girişli mikserler yatay bağlı bir elektrik motorunun karbon çelik ana gövdeye bağlanması
ile tahrih mekanızmasının doğru şekilde az yük bindirerek çalışmasını sağlar.
Elektrik motoru ve mikser arasındaki tahrik statik bağlı dişli ve senkronize bir kayış ile sağlanır. Bu
kayış yanmaz ve çalışma esnasında yanmasına sebep olacak ısıyı oluşturmayacak şekilde dizayn
edilmiştir.
Kayış kasnak mekanizması taper-lock mekanizması ile yerine sabitlenmiştir ve tahrik elemanlarının
kıvılcım çıkarmayacak pirinç malzeme ile kaplanmıştır.
Ana mikser gövdesi monobloktur ve ömrü boyunca yağlanmasına gerek olmayan rulman yatakları
50.000 saat'lik çalışma ömrüne sahiptir.
Gövdede bir tek mekanik seal kullanılacak şekilde parçalar içine yerleştirilmiştir. Montaj flanşı incelen
dişi yapıda ve karşılığı tamamlayan taraf şaft bağlantısında vardır. Bu sistem tank shut off sistemini
oluşturan mekanizmanın temelini oluşturur ve böylece tankı boşaltmadan shut off sistemi ile mekanik
seal/ rulman değiştirilebilir, bakım yapılabilinir.
Bağlantı flanşı 150lb ANSI B16.5 R.F. nozul ölçülerine uygun cıvata ve somunlarla temin edilmiştir. Bu
şekilde istediğiniz tank menholüne ait adaptör flanşımızı standart mixer gövdemize bağlayabiliyoruz.
Şaftın ucunda yekbare , döküm çelik, karbon çelik ya da paslanmaz çelik 'ten yapılmış, yüksek
performanslı 3 bıçaklı bir pervane vardır.
Bu kılavuzdaki tüm mikser parçaları Appendix 1 'de bulunan resimlerde görülebilir.
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BÖLÜM 2: ÖNEMLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK TALİMATLARI
Tahmin ediyoruz firmanızın iş güvenliği ya da ilgili sağlık departmanınızın belirli yönetmelikleri vardır.
Mikserleri kullanmaya başlamadan önce burada verilecek tavsiyelere uygun olan yeni düzenlemeleri
yapmayı göz önüne almanızı tavsiye ederiz.
Mikserlerimiz söz konusu olduğunda, elektrik güç kaynağı, sıcak yağ, yüksek basınç, toksik gazlar,
buhar sıcaklıkları ile yanıcı parlayıcı likit ve/veya gazların söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.
Doğru montaj ve montaj işçiliği güvenlik önlemleri, bakım işçiliği güvenlik önlemleri, mikser shut-down
parçaları, yüksek basınç önleyici sistemler var ise firmanız güvenlik programı dahiline alınmalıdır.
Operatörler mikserin topraklandığına her an emin olmalıdırlar.
VDE 185 Pt 2 ve EN 1127-1 6.4.8. 'e göre operatör mikserin yıldırım düşmelerine karşı korunduğuna
emin olmalıdır.

Dikkat: Genellikle, ekipman ve proses ile ilgili tüm genel güvenlik kurallarını uygulamanız
gereklidir.

ÖNEMLİ NOT : GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BU KILAVUZUN APPENDIX 3
BÖLÜMÜNDE VERİLMİŞTİR.

2
SPX Flow Technology

Plenty Side Entry Mixers

Document Number BELT MIXER IOM 0001 REVISION B

Brixworth Office
Issue Date 14/07/2009

BÖLÜM 3: DEPOLAMA
3.1.

Apendix1 de bulunan Genel Montaj resminde belirtilen mikser ölçüleri ve ağırlıklarını not edin.
Kaldırma için kullanacağınız ekipmanın kapasitesinin yeterli olduğuna ve kullandığınız
sapanların kapasitesinin yeterli olduğuna ve test edildiğine emin olun. Mikser elinize geçer
geçmez taşıma esnasında bir problem olup olmadığını göz ile muayene ediniz ve bir bulguya
rastlarsanız bu kılavuzun 11. bölümündeki servis sonrası satış departmanımız ile irtibata geçiniz.

3.2.

Mikserler montaja hazır halde tamamlanmış üniteler şeklinde gönderilir. Mikserler su, su buharı
gibi korozyon yaratabilecek etkenlere karşı 6 ay geçerli olacak bir koruma ile gönderilmektedir.
Açıkta bulunan boyasız metal yüzeyler pas koruyucu bir madde ile kaplıdır ve kolaylıkla uçucu
olmayan bir solvent ile çıkarılabilirler.

3.3.

Eğer mikserinizi hemen monte etmeyecekseniz, ani sıcaklık değişimlerine karşı korumalı, temiz,
kuru, tozdan arınmış bir depoda saklayınız.

3.4.

Depolama esnasında da aşağıda belirtilen periyodik kontroller ve bakımlar yapılmalıdır.

Hem değişken açılı hem de sabit açılı mikserler için:
3.5.

Mikser şaftı el yordamı ile döndürülmelidir. Her 6 haftada toplam 3-4 tur döndürme mekanik
conta ve yatağın serbest ve çalışır olmasını sağlar.
Plenty mixer rulmanları gres-paketli olup ömür boyu çalışacak şekilde kapatılmıştır. Bu
kılavuzda Appendix 2 'de bulunan motor imalatçısının kurulum ve bakım kılavuzunuda inceleyin.
Dikkat: Eğer rulmanlardaki gresin uzun süre içinde aşağı noktada toplanmasına izin verilir ve
montaj sonrası kuru çalıştırma yapılırsa prematüre bir rulman arızası meydana gelebilir.

3.6.

Teslimat öncesi mikserler test edilmiştir ve mekanik contalar test yağı ile kaplıdır. Ancak yinede
mikserler elinize ulaşır ulaşmaz conta temas yüzeylerine dönme hareketi esnasında yapışmayı
önleyici yeni bir katman yağ sürmenizi tavsiye ederiz. Bu işlem iğne cıvatayı çıkarıp 10-15 ml
yağlama sıvısını koyarak yapılabilir. Ardından iğne cıvatayı yerine koyup sıkıca kapatmayı ihmal
etmeyiniz.
Dikkat: Depolama esnasında mekanik conta temas yüzeyinin yağlanmasını sağlayan
haznenin doldurulmasının ihmal edilmesi el ile döndürme işlemi esnasında mekanik conta
arızasına yol açabilir. Bu durumda conta yüzeyindeki sürtünmenin artması bir kıvılcıma yol
açabilir ve mikserin EC Directive 94/9/EC direktifine uygun olmaması durumunu yaratabilir.

3.7.

Değişken açılı (swivel angle) mikserlerde mafsal topuzu etrafındaki halkanın endüstriyet bir bant
ile kapatılması ve içeri toz-toprak girişinin kesilmesi gereklidir.

3.8.

Pervanenin hiç bir şekilde zarar görmesine izin vermeyiniz aksi halde mikser performansı
etkilenebilecektir.

3.9.
Mikser şaft ya da pervanesine gelebilecek ağır bir darbe mekanik conta yatağı çatlağına yol
açabilir ve çalışma esnasında eşit olmayan rotasyon / titreme gibi istenmeyen ve mikserezarar
verebilecek sonuçlara yol açabilir.
3.10. Eğer mixer uzun bir süre için demonte edilirse saklama süresi boyunca motor terminal kutusuna
ve bağlantı noktalarına hiç bir şekilde nem girmemelidir.
Dikkat: EExd motorlar IP55'e göre tam olarak uygun bir elektrik bağlantı soketi bağlı olmadıkça
tamamen su geçirmez olarak sayılmamaktadırlar. Doğru soket kullandığınızdan emin olunuz.

3
SPX Flow Technology

Plenty Side Entry Mixers

Document Number BELT MIXER IOM 0001 REVISION B

Brixworth Office
Issue Date 14/07/2009

BÖLÜM 4: KURULUM
4.1.

Mikser Pervanesinin Tank Menhol Nozulundan İçeri Sokulması
Apendix1 de bulunan Genel Montaj resminde belirtilen mikser ölçüleri ve ağırlıklarını not edin.
Kaldırma için kullanacağınız ekipmanın kapasitesinin yeterli olduğuna ve kullandığınız
sapanların kapasitesinin yeterli olduğuna ve test edildiğine emin olun.
Mikserin tank menholüne montajı esnasında, özelliklede menhol çapı eğer mikser pervanesinin
çapından küçük olduğu zamanlarda pervanenin nozuldan geçirilmesi hassasiyet gerektirir.
Öncelikle pervaneyi Figür 1 'de gösterildiği şekilde nozuldan geçiriniz.
Ardından mikser şaftının sağa doğru döndürülmesi ve saat yönünün tersi istikamete şaft
döndürülerek ikinci pervane bıçağınında nozuldan geçmesi sağlanır. Ardından aynı şekilde 3.
bıçakta tanka sokulur.

Dikkat: Bu işlem yapılırken şaftta ya da pervanede bir hasar gelmemesine özen
gösterilmelidir. Gelecek zararlar çalışma esnasında titreşim oluşmasına sebep olabilir.

4.2.

Mikser Skid
Plenty Mikserler transportasyon ve depolama amaçlı yapılan skidlerle verilebilirler. Bu durumda
montaj sonrası bu skidler hemen demonte edilmeli ve ileride kullanılma olasılığına görede
saklanmalıdır.

4.3.

Elektrik Bağlantısı
Değişken açılı mikserlerde (swivel angle) mikser motor terminal kutusunun 30 derece sağ ve
solunda hareket için boş yer bırakacak şekilde çekilen kabloya pay verilmesi gerekmektedir.
Dikkat: Tüm elektrik bağlantıları tecrübeli ve elektrik işleri yapmaya yetkili elektrikçiler
tarafından yapılmalıdır.
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4.4.

Yardımcı Taşıyıcılar
Plenty yandan girişli mikserleri çalışacağı tanklarda bağlandıkları tank menhol flanşlarına monte
edilirler ve 45 mm ile 60 mm şaft çaplarında ek bir taşıyıcı/destek ayağına gerek yoktur. 70 mm
ve 85 mm şaft çapları standart olarak motor askı tertibatı ile verilmektedirler. Bu tertibat mikser
ağırlığının bir kısmını tank duvarına aktararak tank menhol nozulu üzerindeki yükü hafifletir. Askı
tertibatı yay ile desteklenerek tankın dolum ve boşaltımı esnasında meydana tank duvarı
oynamalarını absorbe ederler.
Askı destek braketinin (Plenty'nin imalatı ve sorumluluğunda değildir) askıların tam üzerinde
doğru yere konulduğunu kontrol ediniz. Tank bağlantı resminde verilen değerlere bakarark
kontrollerinizi yapınız. (Appendix 1)
Dikkat: Yanlış yerleştirilen askı braketleri doğru olmayan yük dağımı yaratır ve yük yaylarını
olumsuz etkiler ve değişik açılı mikser oynama kabiliyetini azaltabilir.
Mikser pozisyonunda cıvataları geçirilerek bağlandıktan sonra bağlantı askılarının ayarının
yapılması gereklidir. Böylece mikser ağırlığı askılara verilmeye başlanmış olur. Aşağı yayda
bulunun alt somunlar bir sonraki adımda ayarlanarak montaj resmindeki askı uzunluğu
sağlanmalıdır. Bu prosedür tank boşken yapılmalıdır.
Dikkat: Askı ayarı esnasında çok fazla gergi yaratılmaması gerekir aksi halde nozuldan
yükleri almak yerine daha da fazla yük verilebilir.

4.5.

Çalıştırma öncesi kontroller
Mikser nozula monte edilmiş ve tank doldurulmuşken.

4.5.1. Mekanik conta havuzunun dolu olduğunu kontrol edin. Bunu yapmak için kontrol vanasını
(check-valve) tank içindeki ürünün devamlı şekilde akarak gelene kadar açın ve ardından
vanayı tekrar kapatın.
4.5.2.
Dikkat: Mekanik Contayı kuru çalıştırmak yüksek ısıya sebep olur ve kıvılcım riskini arttırarak
mikserin EC Directive 94/9/EC direktivine uygun olmamasına yol açabilir.

4.5.2. Mikseri elle/manuel döndürün ve içeride pervanenin serbestçe döndüğüne emin olun. İlk
çalıştırmanın ardından da mikserin dönüş yönünün doğru olduğuna emin olun. Eğer yanşış
yönde dönüyorsa hemen durdurun ve 2 elektrik fazının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
4.5.3. Çalıştırmadan önce tüm korumalar ve kapakların yerinde olduğundan emin olun.
4.5.4. STM modelleri için (swivel angle) sağ ve sola 30 derece dönebilecek yer olduğundan emin olun.
Mikseri sağa ve sola tek bir kişinin yardım almadan döndürebilmesi gerekir, eğer bu mümkün
değilse o zaman ayar yapmak için Solosele plakasını (78. kalem) sıkınız yada açınız.
Bollaştırma işlemi yaparsanız plakadan çok az ürün sızdığını göreceksiniz bu durumda teker
teker yapılcak sıkma hamlelerini çeyrek/yarım dönüş şeklinde yaparak tekrar sıkın ve sızıntı
durunca sıkmayı bırakınız.
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Dikkat: Sıkma torkları 10. Bölümde verilmiştir. Bu tork değerlerini Soloseleye
uygulamayınız! Aksi halde zarar verebilirsiniz ve mikserinin dönüşünüde kısıtlarsınız.

Ardından mikserin tamamen sağa çevrilmesi ve solosele'nin sızdırıp sızdırmadığının kontrol
edilmesi gerekir. Sızıntı varsa plakanın (gland plate) çeyrek/yarım dönüşlük seferler şeklinde
sızıntı durana kadar sıkılması ve sızıntı durunca bırakılması gerekir. Ardından aynı işlem mikser
tamamen sola çevrilerek tekrarlanmalıdır.
Ardından mikser orta pozisyona getirilip tekrar en sağa ve en sola çevirme işlemi 2. defa yapılıp
sızıntı olmadığının gözlenmesi gerekir. Sızıntı halinde aynı işlem yapılmalıdır.
Normalde mikserin sağ ve sol çevrilme açıları 30 derecedir ancak pratikte bu açı 2-3 derece
daha az olabilir. Durdurma cıvataları, 95, mafsal yatağında bulunmaktadır, 71, bu şekilde
mikserin 30 dereceden daha fazla her iki yönede dönmesi engellenmiş olur. Bu ayarlar şaftın
uzun bir tank menhol nozuluna değmemesi içinde fabrika ayarı şeklinde yapılmıştır. Bu ayarlarla
oynamayınız.

4.5.5 Tüm bağlantıların verilen torklarda bağlandığından emin olunuz (Solosele bağlantısı hariç) Bu
torklar için Bölüm10 daki tabloya bakınız.
4.6.

Kayış Gergisi
Kayış kasnak tertibatının hizalanması ve kayış gergisi fabrikamızda ayarlanmıştır. Sahada ayrı
bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
Dikkat: Eğer sahada her hangi bir şekilde bu ayar bozulursa tekrar bölüm 6 da belirtildiği
şekilde tarafınızca yapılması gerekecektir.
.

4.7.

Minimum Sıvı Seviyesi
Kavitasyon ve mekanik contanın (mechanical seal) kuru çalışmanın engellenmesi için mikser
aksının pervane çapının 2.5 katı yüksekliğine kadar mahsül dolmadan mikserin çalışmaması
gerekmektedir. Bunun kesin olarak sağlanması için size bu seviyeye bir sıvı sensörü
yerleştirmenizi yavsiye ederiz.
Dikkat: Mekanik Contayı kuru çalıştırmak yüksek ısıya sebep olur ve kıvılcım riskini
arttırarak mikserin EC Directive 94/9/EC direktivine uygun olmamasına yol açabilir. Mekanik
conta yemas yüzeyinin mahsül ile ıslatılarak yağlanması sorumluluğu müşteri/kullanıcıya
aittir.
.

4.8.

Çelik Yüzertavanlı Tanklarda Operasyon
Bu özel tip çeik çatılar, mikser çalışmasının etkilenmemesi için Plenty tarafından tavsiye
edileceği şekilde imal edilmelidir. Tankta ya mekanik çatı stopper'ları ya da elektrik kesici seviye
alarm sistemi bulunmalıdır. En düşük sıvı seviyesinde çatı ile pervanenin en yüksek ucu
arasında minimum 150 mm bulunmalıdır. Daha detaylı bilgiyi Plenty'den veya Peksay Ltd. 'den
temin edebilirsiniz.
Dikkat: Pervanenin çelik çatıya değmesi mikserin tüm komponentleri içinde hasara yol
açabilir.
.
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BÖLÜM 5: OPERASYON
Plenty Mikserler standart saha koşulları altında durmaksızın çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.
Tank içinde aşırı vorteks ya da dalgalanma olması halinde mikseri çalıştırmak iyi değildir.
2 haftalık çalışma sonrasında tüm bağlantıları/cıvataları 1 defa kontrol ediniz ve bölüm10'da
belirtilen tork değerlerinin sağlandığına emin olunuz.
Elektrik motorun gövdesinde kir birikmesi etkili soğumayı engeller. Motoru her zaman temiz
tutunuz. Appendix 2 de belirtilen kuralları dikkatle okuyunuz.
Kavitasyon, kuru çalışma ve motorun aşırı yüklenmesinin önüne geçmek için mikserin tanktaki
sıvı seviyesi Mikser aksı ile Mikser pervanesinin çapının 2.5 katının aşağısına inmesi halinde
mikserin çalışmadığına emin olunuz.
Dikkat: Mekanik Contayı kuru çalıştırmak yüksek ısıya sebep olur ve kıvılcım riskini
arttırarak mikserin EC Directive 94/9/EC direktivine uygun olmamasına yol açabilir. Mekanik
conta yemas yüzeyinin mahsül ile ıslatılarak yağlanması sorumluluğu müşteri/kullanıcıya
aittir.
.

5.1.

Sabit Açılı Mikserler TM Modeli

5.2.1. Normal olarak karıştırma ve homojenize etme prosesi için kullanılırlar. Bu proses içinde
katmanlaşmayı engelleme, yüzeyde yağ veya farklı ince tabakanın oluşmasının engellenmesi,
tank içinde eşit ısı dağılımını sağlamak ve ısı transferi ile iki ya da daha fazla sayıda kimyasal
olarak karıştırılabilen değişik likidin karıştırılması işlemleri için sabit açılı (fixed angle) mikserler
uygundur. Bu proses yüksek güçte yukarıdan aşağı devirdaim yapılması ile sağlanmaktadır.
bunun için mikserin 10 derecelik yukarı bakan açısı verilmektedir.
5.2.

Tank Temizleme, Test ve Kontrol.
Mikserin yeni bir tanka konulmasında veya eski tankın temizlik ve bakım sonrasında tank test ve
kontrolleri yapılacaktır. Bu esnada tank için basınçlı ve sıcak su kullanılabilinir. bazen bu su tuzlu
suda olabilir. Bilinen sebebplerden dolayı mikser parçalarının bu sulu işlem sonrasında
korozyona uğrama tehliskesi vardır ve bu tehlikenin bertarafı için ıslanma olasılığı olan tüm çelik
parçalar, mekanik conta, conta kafesinin içi, conta tasması, bağlantı flanşı ve mikser şaftının
korozyon önleyici bir yağ ile kaplanması zaruridir.
Bu işlem tank temizliğinden hemen sonra hiç vakit kaybetmeden yapılmalıdır.
Önce hava tahliye vanasını açınız (kalem 54) ve 1/8" BSP bağlantıdan paslanmayı önleyici yağı
mekanik conta ve shut-off sistemi çevresine doldurunuz ve taşırarak şafta doğru ve shut-off
sistemi bölgesindeki metal metale kontakt eden yüzeylere uygulayınız. Eğer tuzlu su
kullanıldıysa önce tatlı su ile bu bağlantıdan (hava tahliye vanası) yıkama yapıp sonra yağ
basma ve uygulama işlamine geçiniz.
Son olarak mekanik conta boşluğuna yağ ile doldurup (kalem 51 ) drain plug, tahliye tıpası
açılarak boşaltılmalı.
Hava tahliye vanasını ve tahliye tapasını tekrar yerine takarak iç tarafın atmosfere kapandığına
emin olun.
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Tavsiye edilen yağlar aşağıdaki gibidir.
Esso Mobil

Mobilarma 247.

Castrol

Rustilo 647.

B.P.

1) Önce Energol EM7 ISO ile yağlayın
2) Sonra B.P. CPD32. ile

Shell

Shell Ensis 158.

Gulf

2) Tatlı suyu süpürmek için Gulf No-Rust DW
3) Gulf No-Rust LW yağını ile 6 ay boyunca korozyona karşı
koruyucu bir film tabakası ile kaplamak için kullanın.

Not: Her koşulda yağlamadan sonra mikserin 2 dakika kadar çalıştırılması yağın iyi dağılması için
yararlıdır. In all cases it would be advisable to run the mixer on stop/start delay for 2 minutes after
each flush, thus ensuring complete protection.
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BÖLÜM 6: BAKIM
6.1

Önleyici Bakım
Düzenli bakım yapıldığında Plenty mixerleri çok uzun ömürlü olup dayanıklı bir performans
sergileyecektir.

6.1.1 Eksiksiz ve etkili bir bakım programının esasları aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•
•

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
Bakım servis planı dahilinde düzenli kontroller yapmak.
Kurulum kurallarına uyum.
Plenty mikser'e aşina hale gelmek.
Mikser performansı değerlendirmesi yapmak.
Hata/Arıza teşhisi yapabilmek.

6.1 Güvenli Bir Çalışma Ortamı
6.2.1 Mikserlerin operasyonu ve bakımı için eğitimli ve profesyonal insanları çalıştırmak.
6.2.2 Mikser üzerinde her hangi bir şey yapmadan önce her zaman elektrik bağlantısının kesildiğinden
emin olunuz. Kontrol kutusunu kilitleyin ve üzerine kolayca düşmeyecek ve görülebilir bir uyarı
yazısı asın "Bakımdadır, elektriği açmayın" gibi.
6.2.3 Uygun giysi giyin.
Hiç bir zaman bol ve uzantılı kıyafetler giymeyin. Kayış kasnak mekanizması ve şaftın yanında
Kravat, bol ve açık paça kollular ya da uzun palto gibi kıyafetler giymeyin yoksa rotasyon yapan
mekanizmaya sıkışabilir.
Her zaman eldiven giyin, özellikle conta alanı, hava tahliye vanası ve kayış kasnağı üzerinde
çalışırken.
6.2.4 Mikserlere güvenli erişim olan yerde çalışmanızı yapın.
Mikserin etrafında bir yığın, moloz v.b. gibi engelleyici maddelerin olmaması gerekir varsa
temizleme yapın en önce. Mikser üzerinde çalışırken iyi bir teknisyenin doğru alet edevat ile
donatılması gereklidir.
6.2.5 Drive Guards Çalışma koruması
Tüm çalıştırma korumalarının yerinde olduğuna emin olun.
6.3 Önleyici Rutin Bakım (Shut down gerektirmeyen)
6.3.1 Normal bakımın bir parçası olarak periyodik kontrol yapılması gereklidir.
6.3.2 Sesli ve Görüntülü kontrol
Normal dışı bir vibrasyon veya sese kulak verin. Plenty mikserler sessiz ve yumuşak bir ses ile
çalışmak üzere dizayn edilmişlerdir. Mikserden 1 m uzaktayken 85 desibel'den daha fazla bir
ses çıkmaması gerekir.
Aşırı titreşim ve ses bir çok sebep yüzünden meydana gelebilir. Bunun için Bölüm9'da verilen
rehbere göz atın.
Mikserin altından yağ damlayıp damlamadığını kontrol edin. Yağ geliyorsa mekanik conta
hasarlanmış olabilir.
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6.3.3 Koruma Kontrolü - Guard Inspection
Tüm korumaları, kapakları ve kilitleri kontrol edip bir hasar var mı bakın ve hepsinin
kapalı/güvenli olduğuna emin olun. Koruyucu kayış kapağında ve ventilasyon slotunda
birikebilecek tüm kiri temizleyin Inspect all guards for signs of damage and ensure all are
secure.
6.4 Mikser’in kapatılması (shutdown) ve geniş kontrol.
6.2.2. de belirtildiği gibi önce güç kaynağıı devreden çıkarın ve uyarı levhanızı koyun.
6.4.1 Kayış kontrolü
Kayış koruyucuyu çıkartın ve kayışı, dişlerini herhangi bir hasar veya eskime belirtisini görmek
için kontrol edin. Kayışın bir noktasına marker kalemle bir işaret koyun ve tambir tur çavirerek
aynı kontrolü detaylı şekilde yapın.
Kayışı aşırı ısı için kontrol edin. Kayışlar çalışırken ısınırlar, ama bu sıcaklık 85 C dereceyi
geçmemelidir. Şüpheniz varsa elle kontrol edilen bir infra red termometre ile detaylı ısı ölçümü
yapabilirsiniz..

Dikkat: Sıcak olması muhtemel yüzeylere asla çıplak elle dounmayınız..

Bariz çatlak, sıyrık, kırık diş v.b. gibi hasarlara sahip olan kayışları değiştirmeniz gerekir.
6.5

Kayış sökümü ve değiştirilip yenisinin takılması. ( Parça belirlemek için referanslar
Appendix 1 'de bulunmaktadır.)

6.5.1 Güç girişinin kesilip kitlendiğine emin olunuz. Kayış koruma kapağını 2 adet cıvata, somun 120,
ve pulu 119 sökerek çıkarınız. (115), ardından 3 adet cıvata ve puluda 116, koruyucu mastarını
sökerek 118,119 ve 123 çıkarınız. motor bağlantı plakasının ayar somunlarını bollaştırınız 28, ki
motor şaftının hizalamasını dikey olarak yapabilin ve eşit aralıklarda kasnaktan kayışı kolayca
ayırabilesiniz.
Dikkat: ASLA kaldıraç, manivela kolu ile zorlayarak kayışı çıkarmayınız bu hem kayışa hem
de kasnağa zarar vermenize yol açar.

6.5.2 Uçucu olmayan bir solventi temiz bir beze koyarak kasnağı temizleyiniz.
Dikkat: ASLA sert bir obje ya da zımpara kağıdı gibi sert yüzeyli malzemelerle temizleme
yapmaya kalkmayın.
Kasnaklar her zaman kuru olmalı yeni bir kayış takmadan önce.

6.5.3 Kasnakları herhangi bir hasara veya sıyrıklara karşı inceleyiniz. Bu işlemle beraber her kasnağın
çap kontrolü ve kenar kalınlıklarının aynı/eşit kalınlıklarda olması beklediğiniz bir kontrol ile
devam edin. Tutarsız ölçüler hasarın ya da ayarsızlığın habercisidir. Eğer büyük bir hasar varsa
kasnakları değiştirmeniz gerekir.
6.5.4 Eğer kasnaklar testinizi geçti ise o zaman yeni kayış monte edilebilir.
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Eski kasnakları yenisiyle değiştirmek ve hizalama ayarı yapmak için Bölüm7 deki talimatlara göz
atınız.
6.5.5 Kasnağın üzerine yeni kayış takılması.
Dikkat: Anti-statik özellikler ve uzun ömürlü bir çalışma için orjinal kayış kullanılması çok
önemlidir. Bu özelliklerde kayış kullanmazsanız bu durumda mikser EC Directive 94/9/EC
direktivine uygun olmayacaktır. Bunun için lütfen Bölüm 11 deki Plenty satış sonrası
hakkında verilen bilgilere bakınız.

Dikkat: : Asla kayışı kasnağa bir manivela kolu /lövye kullanarak sokmaya çalışmayınız aksi
halde hem kayış hem kasnağa büyük zararlar verebilirsiniz.

6.5.6 Kayıştaki boşluğu alınız ve 28 somunları eşit şekilde operasyon merkezine oturacak duruma
gelene kadar ayarlayıp kayışı sıkılaştırmaya başlayınız.
6.5.7 Motor kasnağı ile mikser şaftı kasnağının hizalamasına bakınız. Her iki kasnağın ayarlanması
için bölüm 7 deki talimatlara göz atınız.
6.5.8 Kayış gerginliğini kontrol ediniz. Az gergin olması kayışın diş atmasına ya da çıkmasına sebep
olacakken fazla gergin olması kayışın aşınmasına ve hem kayışın hem motorun ve yatakların
çok ısınmasına sebep olacaktır.
Dikkat: Plenty bu durumda bir kayış gerginlik ölçümü yapılmasını tavsiye eder.
Gerginlik ölçer aletler Plenty'de ya da kayış satan mağazalardan temin edilebilir.
Bir sonraki sayfadaki tabloda, kayış/mikser büyüklüğü kombinasyonuna göre kayış kuvveti ve
kayış defleksyonu değerlerini verilmiştir.
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Mikser Motor
Gücü
Size

Kayış

(mm)

kW

Diş
aralığı
Pitch

45
45
45
45
60
60
60
70
70
70
70
85
85

2.2
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0
55.0

8
8
8
8
8
8
8
14
14
14
14
14
14

Kayış Motor/Mikser Max izin verilen
En

Şaft Merkezi

(mm)
30
30
50
50
50
50
85
55
55
55
85
85
85

Span
(mm)
291
291
291
291
487
487
487
606
606
606
606
718
718

hizasızlık

Kayış

Kayış

Defleksyon

Kuvveti
Force F
(N)
18.5
33
46
62
71
96
120
40
47
63
79
95
115

Deg

mm

(mm)

0.14
0.14
0.14
0.14
0.24
0.24
0.24
0.30
0.30
0.30
0.30
0.36
0.36

1.5
1.5
1.5
1.5
2.4
2.4
2.4
3
3
3
3
3.5
3.5

5.5
5.5
5.5
5.5
9.4
9.4
9.4
5.6
5.6
5.6
5.6
6.8
6.8

Tablo 1. Plenty Standart Dişli Kayış tahrikli, kayış germe değerleri, 50Hz motor için.
Mikser Motor
Gücü
Size

Kayış

(mm)

kW

Diş
aralığı
Pitch

45
45
45
45
60
60
60
70
70
70
70
85
85

2.2
4.0
5.5
7.5
11.0
15.0
18.5
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0
55.0

8
8
8
8
8
8
8
14
14
14
14
14
14

Kayış Motor/Mikser Max izin verilen
En

Şaft Merkezi

(mm)
30
30
50
50
50
50
85
55
55
55
85
85
85

Span
(mm)
301
301
301
301
501
501
501
623
623
623
623
736
736

hizasızlık

Kayış

Kayış

Defleksyon

Kuvveti
Force F
(N)
18.5
33
46
62
35
48
60
40
46
64
77
93
112

Deg

mm

(mm)

0.15
0.15
0.15
0.15
0.25
0.25
0.25
0.31
0.31
0.31
0.31
0.37
0.37

1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
3.1
3.1
3.1
3.1
3.7
3.7

5.5
5.5
5.5
5.5
9.4
9.4
9.4
5.6
5.6
5.6
5.6
6.8
6.8

Tablo 1. Plenty Standart Dişli Kayış tahrikli, kayış germe değerleri, 60Hz motor için
6.5.10 Ayarlama somunlarını 28, bölüm 10 da belirtilen torklara uygun olarak sıkınız.
6.5.11 Tüm tahrik komponentlerinin bağlı ve sıkı olup hizasında olduğunu kontrol ediniz. Aksi halde
kayış performansı kötü olacaktır.
6.5.12 Kayışın başka bir ayara gereksinimi olmasa da yine de Plenty yeni kayışın ilk çalışmasından
itibaren geçen kısa bir sürede sesli ve gözle muayenesinin yapılmasını ve izlenmesini tavsiye
eder. Mikseri kapayıp motor yatağının kapağının ısısına bakın, çok sıcaksa fazla gerilmiş
olabilir, o zaman yukarıda tavsiye edilen kontrolları tekrar yapınız.
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6.6

Rulmanlar.

6.6.1 Rulmanlar bu kılavuzun Appendix 4 'te belirtilen şekilde verilen bakım planı dahilinde
değiştirilmelidir. Rulmanların ömrü dolduysa ya da başka bir sebepten dolayı hasar gördüyse
değiştirilmelidir ancak değiştirme sebebi araştırılmalı ve Plenty'e gerekli görülmesi halinde
bildirilmelidir. Bölüm 9'daki soru cevap bölümüne göz atınız. Bu kılavuzda Appendix 2'de verilen
motor imalatçılarının bakım kılavuzuna göre değiştirilmesi gereken rulmanları da değiştiriniz.
6.6.2 Mixer rulmanların yerinden çıkarılması ve değiştirilmesi ile ilgili talimatlar Bölüm 7 de verilmiştir.
Motor rulmanlarının değiştirilmesi ile ilgili talimatlarda Appendix 2 deki IOM kılavuzunda
verilmektedir.
6.7 Mekanik Conta - Mechanical Seal
6.7.1 Mekanik Conta Appendix4'te verilen bakım takvimine uygun şekilde yenilenmelidir. Ancak eğer
mekanik conta kaçırma ve arıza amarelerini değişmesi gereken süreden daha önce veriyorsa o
halde değişimi daha erken yaparak, ilgili hasarın oluşmasını anlayabileceğiniz raporları tutun ve
bunu Plenty ile paylaşınız. Arızalar ile ilgili soru/cevap tablosu Bölüm 9 'da verilmiştir.
6.7.2 Mekanik Contanın çıkarılması ve değiştirilmesi ile ilgili olarak Bölüm7'de bilgi verilmektedir.
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BÖLÜM 7: MİKSER TANK SHUT-OFF (İZOLASYON) SİSTEMİNİN
OPERASYONU
7.0

Mikser rulmanının veya mekanik contanın (salmastranın) değişimini tankı boşaltmaya gerek
olmadan yapabilmek için Plenty tarafından icad edilen Mikser/Tank Shut-off (izolasyon)
sisteminin kullanım detayları bu bölümde verilmektedir.

7.1

Adım 1 Tahrik Mekanizmasının Sökülmesi

7.1.1

Güç girişinin kesilip kitlendiğine emin olunuz. Kayış koruma kapağını 2 adet cıvata, somun
120, ve pulu 119 sökerek çıkarınız. (115), ardından 3 adet cıvata ve puluda 116, koruyucu
mastarını sökerek 118,119 ve 123 çıkarınız. motor bağlantı plakasının ayar somunlarını
bollaştırınız 28, ki motor şaftının hizalamasını dikey olarak yapabilin ve eşit aralıklarda
kasnaktan kayışı kolayca ayırabilesiniz.

7.1.2

110 emniyet kilidini (taper lock bush) açarak büyük mikser şaft kasnağını çıkarınız. Ardından
tahrik anahtarını çıkarınız 6.

7.1.3

Mikser şaftından 2, Rulman kitleme somununu çıkarınız 7.

7.2

Adım 2 Shut-Off sisteminin operasyonu.

7.2.1

3 adet destekleme cıvatasını sökünüz, 57b.
Dikkat: Sırt cıvatalarını ayarlamaya çalışmayınız, 61.

7.2.2

Kaldırma cıvatalarını eşit şekilde her defada tek tur çevirerek sırayla dönerek sıkınız, 57a,
conta kafesini çekerek 56, conta kapağını 65 ve mekanik seal'i 62 kaldırınız ardından şaftı ileri
sürünüz ve erkek shut-off yüzü/şeridi dişi shut-off yüzü ile bağlantı flanşı çapında 70, birleşene
kadar sürmeye devam ediniz.
Şimdi şaft artık elle döndürülebilir hale gelmiş olmalıdır.

7.2.3

Hava tahliye vanasını (54) açtığınızda bu noktadan bir mahsül akıntısı olmamalıdır.
Dikkat: Eğer mahsül akıyorsa ve bir kaç dakika sonra hala akmaya devam ediyorsa prosedür
doğru yapılmamıştır. Bu durumda 7.2.1 den 7.2.3'e kadar olan talimatları yeniden uygulayın.

7.2.4

Tank shut-off (izolasyon) şimdi aktive edilmiştir ve artık rulman ve/veya mekanik conta
yerinden sökülebilir.

7.3

Adım3 Rulman ve Mekanik Conta(Salmastra) Sökümü

7.3.1

Tespit cıvatalarını çıkarınız , 9 ve 26, ve rulman mekanizmasını çekip çıkarınız,8. Not: 26
cıvataları kaldırma cıvataları olarak kullanılacaktır.

7.3.2

Şaft boşluk halkasına kadar rulmanı getiriniz, 14 (Dış çapında/yüzeyinde A olarak
işaretlenmiştir)
Dikkat: Tespit ara parçası (spacer) 14, eni fabrika ayarı olarak yapılmıştır, eni için ayrı ara
parçası kullanmayınız.
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7.3.3

İç rulman kafesinden 22, tespit cıvatalarını çıkarınız 20, ve bunları arka/yan tarafta bulunan
(geçici) kaldırma deliklerine sokunuz. Bu cıvataları iç rulman kafesinden rulmanı bulunduğu
pozisyondan yukarı mikser içindeki geçici pozisyonuna kaldırmak için kullanınız.

7 .4

Adım 4 Rulman Değiştirme

7.4.1

Dış ve iç rulmanlar artık değiştirilebilir. Eğer mümkünse Plenty bunun bir atölye içinde, atölye
masası üzerinde yapılmasını tavsiye eder.

7.4.2

Cıvataları 13, ve rulman kelepçe yüzüğünü 12, sökün. İç rulmanı iterek çıkarın 10.

7.4.3

Rulman boşluk halkasını çıkarın 11, (dışındaki yüzeyde B harfi damgalı olacaktır)
Dikkat: Ara halkasını güvenli bir yerde saklayınız montaj esnasında ihtiyacınız olacak. Bu
ayırıcı halkayı 14 Nolu kalemde belirtilen ayırıcı ile karıştırmayın! Bu ayırıcı sadece rulman
için yapılmıştır.

7.4.4

Dış radyal rulmanı 10, yuvasından çıkarın.

7.4.5

Rulman üstündeki tutucu segmanı iç rulman yuvasından çıkarın 19, ve ardından iç rulmanı
çıkarın.

7.4.6

Yeni rulmanları aynı prosedürü tersine doğru uygulayarak takınız. 7.4.5 'den 7.4.1 'e.

Dikkat: 11 de belirtilen ayırıcı halkanın (B ile işaretli) orjinal yerine konulması çok önemlidir.

7.5

Adım 5 Mekanik Conta Sökülmesi ve Montajı

7.5.1

Şaftın 2, temiz ve çapaksız olduğuna emin olun.

7.5.2

O-Ring'i çıkartın, 50.

7.5.3

Cıvataları 63 ve hava tahlive vanasını 54 çıkartın. Conta kapağı 65, arka destek contası 66 ORing 55 mekanik contanın sabit yatağı/oturma yeri şimdi yavaşça şaftın üstünden şaft
boyunca ilerleyerek çıkarılabilir.

7.5.4

Mekanik contanın son kalan rotasyon yapan elemanı 62, artık çıkartılabilir. Tahrik pinlerini
çıkarıp conta kelepçesini/tasmasını sökerek şaft boyunca iletletip çıkarın.

7.6

Adım 6 Mekanik Conta ve Rulmanların Tekrar Monte Edilmesi

7.6.1

Conta kapağında 65, yeni arka destek contası 66 ile değiştirin.

7.6.2

Hiç çapak kalmadığından emin olarak mikser şaftını 2, temizleyip yağlayın. Mekanik conta
rotorunun iç oyuğunu bir gazyağı ile yağlayın.

7.6.3

Rotoru perdahlı conta yüzüne zarar vermemeye dikkat ederek şaft boyunca dikkatle kaydırın.
İki tahrik pimini conta bileziğin 59 yüzündeki iki deliğine hizalayıp yerleştirin. Rotorun bileziğin
yüzeyine tamamen bitiştiğinden emin olun.

7.6.4

Yumuşak bir bezle conta yüzünün perdahlı yüzünü güzelce silerek temizleyin.

7.6.5

Conta kapağı oyuğunu 65 yağlayın ve conta ile birlikte sağlanan yeni bir P.T.F.E. kılıfını 53
conta kapağı oyuğunda bulunan tahrik piminin 52 üzerine geçirin.
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7.6.6

Sabit mekanik conta yuvasını alın ve yüzünün çok temiz olmasına dikkat edin. O-ringi yağlayın
ve daha sonra tahrik pimini sabit yuvanın arkasındaki slotla hizalayarak yuvayı conta kapağı
oyuğuna dikkatle bastırın. Yuvanın oyuğa düzgün oturduğuna ve sonuna kadar itildiğine emin
olun.

7.6.7

Conta kapağının dışına yeni bir O-ring 55 takın ve bunu gresle yağlayın.

7.6.8

Conta kapağını şaft boyunca conta yuvasının 56 oyuğuna oturana kadar besleyin. Hava
bırakma valf bağlantısının kapağın üstünde dikey orta çizgiye konumlandığndan emin olarak
kapağı civata ile yerine sabitleyin. Hava bırakma valfini 54 yerine takın. Conta kapağı yerine
doğru civatalandığında contanın doğru çalışma uzunluğunu ayarlanmış olacaktır.

7.6.9

Şaft üzerinden yeni bir O-ring 50, besleyin ve bunu conta kapağının hemen arkasına
yerleştirin. Bu bir sıvı atıcı olarak görev yapar, muhtemel ürün akıntılarını şafttan uzaklaşmaya
zorlar böylelikle mikser rulmanına kaçmasını engeller.

7.6.10 Tüm şaft bölgelerine ve rulman yuvalarına iyi kaliteli korozyon önleyici sıvı uygulayın.
7.6.11 İç rulman yuvası tertibatını kaydırarak yerine itin çekip yerine sabitlemek için vidaları 20
kullanın.
7.6.12 Dış çapında A işaretli olan rulman ara parçasını 14, şaft çıkıntısına bitişecek şekilde şaftın
üzerine geçirin.
Dikkat: Bu ana kadar sadece dış çapında A işaretli olan ara parçasını taktığınızdan emin
olun. Ara parçasının eni şafta ve diğer ana parçalara uyacak şekilde fabrika ayarlıdır.
Başka bir ara parçası kullanmak mikser shut-off konik açıklığının bozulmasına ve
önemli bir ateşleme riskine yol açarak 94/9/EC sayılı AB Direktifi ile uyumsuz bir
mikser kurulumuna neden olur.

7.6.13 Tüm dış rulman yuvası tertibatını vidaları 26 kullanıp takarak yerine sabitleyin.
7.6.14 İki conta değiştirme vidasını 57a, takılı oldukları montaj flanşı 70 üzerinde vidaların sadece iki
üç yivi takılı kalacak şekilde sökün.
7.6.15 Üç destek vidasının 57b her birini sırayla yarım ve bir tam dönüş yaptırarak sıkıştırın böylece
yavaş yavaş ve düzgünce conta yuvasını dışarı itip shut-off koniklerini ayırın. Conta yuva
flanşının dış yüzü üç çengelli vida başının 61 alt kısmına bitişecek şekilde bu işleme devam
edin. Conta tertibatından sızıntı olmadığını kontrol edin.
7.6.16 Yatak kontra somununu 7 şafta takın. Bunun yivlerinin solak olduğunu unutmayın ve bu
somunu kullanarak, şaftı tanktan, üzerinde A işareti bulunan rulman ara halkası dış rulman
tertibatının iç rulmanı ile şaft çıkıntısı arasında sıkışana kadar geri çekin. Kilitleme noktasında
sabit kalmasını sağlamak için kontra somunun yivleri üzerine biraz Loctite 241 veya muadili
sürülmelidir.
7.6.17 Kasnak tahrik maniplesini 6, şaft kama yuvasına geçirin. Konik kilit bileziğini 110 kasnağa 109
geçirin, konik kilit bileziği üzerindeki yivsiz delikleri kasnaktaki yivli deliklerle hizalayın. Kasnağı
ve konik kilit bileziğini şaft üzerinde kaydırın ve kasnağın yüzünü uygun bir düz mastar
kullanarak motor tahrik kasnağının yüzüyle kabaca hizalayın. Konik kilit bileziği vidalarını
kasnak üzerindeki yivli deliklere takarak sıkıştırın. Konik kilit bileziği vidaları için Bölüm 10Tavsiye Edilen Sıkıştırma Torklarına bakın. Kasnakların doğru hizalandığından emin olun.
Bölüm 7.7.’ye bakın.
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7 .7

Kayış ve Kasnak Hizalama

7.7.1

Uygun boyda düz mastar kullanarak, düz mastarı her iki kasnağın yüzüne hizalayın. Herhangi
yanlış hizalama kasnağın yüzü ile mastar arasında açıklık olarak belirecektir.

7.7.2

Kasnaklar devrilmeye karşı kontrol su terazisiyle kontrol edilebilir. Kasnaklar arasındaki
hizalama bir derecenin ¼ ‘ü veya her 500 mm tahrik merkezi mesafesi başına 2,5 mm
dahilinde olmalıdır.
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BÖLÜM 8: MIKSER ŞAFTININ DEĞİŞTİRİLMESİ
8.0

Mikser şaftının değiştirilmesi olağan bir bakım gereksinimi değildir, ancak Plenty şaftın aşırı
hasar veya korozyon nedeniyle değiştirilme gereğini tanır.
Miksere yeni bir şaft takıldığında, mikser montaj flanşı oyuğundaki şaft shut-off koniği ile dişi
şaft shut-off koniği arasındaki aksiyel çalışma açıklığı asgari 3 mm olacak şekilde
hesaplanacak şekilde dış çapında A işaretli yeni bir iç rulman ara parçası (14) takılması
kesinlikle gereklidir.
Aşağıdaki prosedür mikserin bu elkitabının 7.Bölümünde açıklandığı gibi söküldüğünü ve şaft
shut-off konumundayken yeniden monte edildiğini varsayar.

8.1

İç rulman ara parçası eninin hesaplanma işlemi.

8.1.1

Mikser çerçevesinin arka yüzü boyunca tuttuğunuz cetvel gibi bir düz mastarı kullanarak, bu
yüzden şaftın üzerindeki bitiştirme çıkıntısına kadar olan (A) mesafesini ölçün (Şekil 3’e ve
ekli ayrıntılı parçalar şemasına bakın) ve bulduğunuz değeri kaydedin.

Mikser çerçevesinin yüzü

Şaftın bitiştirme
çıkıntısı

ŞEKİL 3 – (A) MESAFESİNİN ÖLÇÜLMESİ
8.1.2

Yine düz bir mastarı iç rulmanın (dış rulman yuvasında bulunan 10 nolu parça) iç yüzüne
bastırıp kullanarak bu yüzden dış rulman yuvası flanşının cıvatalama yüzeyine kadar olan B
mesafesini ölçün. (Şekil 4’e ve ekli ayrıntılı parçalar şemasına bakın) ve bulduğunuz değeri
kaydedin.

Iç rulmanın iç yüzü
Rulman yuvası cıvatalama yüzü

ŞEKİL 4 (B) MESAFESİNİN ÖLÇÜLMESİ
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8.1.3

Ara parçası 14’ün gerekli genişliği C, A mesafesinden B mesafesinin çıkarılması ve ayrıca 3 mm
daha çıkarılması ile bulunur. Bu ek 3 mm, mikser yeniden monte edilip mikser şaftı çalışma
konumuna takıldığında (bu kitabın 7. Bölümüne bakın), shut-off mekanizması konik yüzeyleri
arasında doğru çalışma açıklığını sağlamak içindir.
İç ara parçasın 14’ün genişliği C = A mesafesi – B mesafesi – 3 mm.
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BÖLÜM 9: HATA TANILAMA
Aşağıda Tablo 3’te bulunan Hata Tanılama çizelgesine bakın.
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TABLO 3
Sorun

Aşırı ısınma

Gürültü

5.
6.

Titreşim

Olası Nedeni

Düzeltici önlem
a) S.G. ve proses sıvısının akışkanlığının belirtilen
düzeyde olduğundan emin olun.

8. Şaft veya pervane
hasarı

7. Mikser destek askısı

6.Arka kontra somun

5. Mikser destek
yapısı

4. Gevşek cıvata

3. Aşınmış rulman

2. Kayış kayma/gerilim

1. Kavitasyon

2. Aşınmış rulman

1.Kavitasyon

2.Kayış–
kayma/gerilme

(Sadece döner açılı birimler için) Kilit mekanizması sıkı
kilitlenmiş mi? Ayrıca kilitleme mekanizma pimlerini
kontrol edin.

Şaft veya pervane taşınırken, saklarken, kurulurken hasar
gördü mü? Pervane tanktan kaynaklı bir sebeple zarar
görmüş olabilir mi? Pervane yerinde takıldı ise doğru
takıldı mı?

Mikser destek askısı doğru gerilimde mi? (70 ve 85 mm.
birimler) 4.4.’e bakın.

Arka kontra somunu (7) sıkılaştırın

Tank nozulu/manholü ve kabuğu mikseri destekleyecek
kadar sağlam mı (API 650’ye bakın).

Tüm bağlantıları sıkın.

Gürültüye bakın.

Aşırı Isınmaya bakın.

Aşırı Isınmaya bakın.

Uzun sure çalıştırılan birimlerde, rulmanların durumunu
kontrol edin.

Aşırı Isınmaya bakın..

Kayış gerilimini control edin ve gerektiği gibi ayarlayın. B
Bu elkitabının 6. Bölümüne bakın.

1. Motor Aşırı yüklü
b) Tanktaki sıvı seviyesi asgari çalışma seviyesinin
üzerinde mi, yani mikser şaftının ekseninin
üzerindeki pervane çapının 2,5 katı mı? Eğer değilse
kavitasyon oluşmaktadır.
c) Tankta pervanenin dönmesini engelleyen bir şey mi
var?

9. Dönerli kilit düzeneği

Titreme sorunu giderilemezse hız R.M.S. ölçeğinden
frekans okumalarını not edip Plenty’e bildirin.

d) Birimin elle rahatça dönüp dönmediğini kontrol edin.
Motor sorunu. Mekaniki veya elektriksel sorun olup
olmadığını control edin. Kablolamayı düzeltin. Motor
plakasındaki detayların doğruluğunu control edin.

10. Genel

4. ‘O’ Ring sızıntısı

3. Şaft eksantrikleşmiş

2. Mekanik conta

1. Valfi kontol edin

Sızıntıyı önlemek için cıvatalır düzgün sıkın.

55 nolu Check
O-ringValve
parçasını değiştirin. O-ring oyuğunu
inceleyin.

Contada eksantrikleşmeyi ölçme saati ile ölçün. Birim ell
döndürüldüğünde şaft 0.05 mm T.I.R. den fazla
eksantrikleşmemelidir.

Mekanik contayı çıkarın (Bölüm 7.ye bakın). Tüm conta
parçalarını inceleyin gerekenleri değiştirin.

Valfin sıkı olduğunu kontrol edin. Check that valve is tight.

Düzeltici önlem

Mekanik Conta
Sızıntısı

1. Tekli conta akıntı
yapıyor

Bu kitabın 6. Bölümüne bakın.

Olası Nedeni

Bilyalı mafsal
akıntısı

1. Hatalı kayış gerilimi.

Aşırı Isınmaya bakın.

Sorun

Erken Rulman
Hatası

2. Mikserin aşırı
yüklenmesi

BÖLÜM 10: TAVSİYE EDİLEN SIKMA TORKLARI
10.

Titreşim veya sıvı kuvvetlerinin yüklediği yük tepkileri nedeniyle yeterli veya düzgün
sıkıştırılmamış parçalar gevşeyebilir. Bu da hasar veya hata yüzünden ekipmanın hizmet
ömrünü azaltabilir.
Plenty mikserlerinin ve bağlantı yapılarının üzerindeki cıvata ve vidalar için tavsiye edilen
sıkıştırma torkları referans almanız için aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bu ortalama değerler
kesin değerler olmayıp kılavuz olarak düşünülmelidir.
Sıkı bir bağlantıyı sağlayabilmek için gerekli tork miktarı farklı çalışma şartlarında çalışan aynı
boyutta cıvatalar için oldukça değişiklik gösterir. Ana bağlantı tasarımı, baskı faktörleri, birimin
yapıldığı malzeme ve kaidesinin gücü, karşılıklı parçaların yüzey bitirme işlemi ve yağlama gibi
faktörler verili cıvata torkları için cıvatalı bağlantıların sıkılığını etkileyen faktörlerden sadece
birkaçıdır.
DETAYLI TALİMATLARDA FARKLI ŞEKİLDE BELİRTİLMEDİKÇE MİKSERİ VE
BAĞLANTI DONANIMINI AŞAĞIDAKİ TABLODA TAVSİYE EDİLEN TORKLARA GÖRE
SIKIŞTIRIN.
Bağlayicilar için Sıkıştırma Torkları

Cıvata Yiv Ebadı

Altı köşeli Allen altı köşeli cıvata
cıvata
Derece 8.8

M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24

9
22
44
77
190
383
5201
661

Derece 12.9
Nm
25
61
117
215
529
1029
N/A
1765

Konik Kilit Bileziği için Sıkma Torkları

Konik Kilit Bilezikleri
Bilezik No.
Nm
1615
20
2012
30
2517
50
2525
50
3020
90
3030
90
3535
115
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BÖLÜM 11: YEDEK PARÇA VE SERVİS
11.

Yedek Parçalar
Satış sonrası departmanımız normal işletme için tavsiye edilen parçalar konusunda yardımcı
olmaktan mutluluk duyacaktır. Kritik alanlarda çalışan birimler için ihtiyat açısından daha
yüksek düzeyde bir yedek parça bakımı gerekir.

11.1

Yedek Parça Siparişi
Yedek parça sipariş ederken aşağıdakileri belirtin:
1. Mixer Model Tanımı –Örneğin– 30P-70-TM30
2. Mixer Seri Numarası –Örneğin – 83320177
3. Parça Numarası – Mikser Genel Düzenek Çizimine Bakın
4 .Parça Tanımı - Mikser Genel Düzenek Çizimine Bakın
5. İstenen Miktar

11.2

Plenty Satış Sonrası Hizmet İletişim
Adresi

Peksay Danışmanlık Dış Tic. Ltd.
Büyükdere Cad. No.209
Tekfen Tower Kat.8
4.Levent ISTANBUL TURKEY
http://www.peksay.com
+90 542 2203030 Mobile
+90 212 3718564 Office
+90 212 3718534 Fax
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