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1 უსაფრთხოების მითითებები 

Pos: 25.2.1 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01 [Getriebe MR L/EAC ] @ 79\m od_1630574000235_2613674.docx @ 2819269 @ 2 @ 1 
 

1.1 დანიშნულებისამებრ გამოყენება 
წინამდებარე გადაცემათა კოლოფი ემსახურება ბრუნვითი მოძრაობების გადაცემას. ამავე დროს 
იცვლება ბრუნვათა რიცხვი და ბრუნვის მომენტი. ის გათვალისწინებულია იმისთვის, რომ 
გამოყენებული იქნას სამეწარმეო მიზნით გამოყენებული დანადგარების და სისტემების ამძრავი 
სისტემის ნაწილად. დაუშვებელია ტრანსმისიის ექსპლუატაცია, სანამ დადგენილი არ იქნება, რომ 
აღნიშნული ტრანსმისიით მოქმედი დანადგარის ან სისტემის ექსპლოატაცია შესაძლებელია 
უსაფრთხოდ. იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსმისიის ან ტრანსმისიული ძრავის დაზიანებამ 
შესაძლებელია ადამიანებს შეუქმნას საფრთხე, გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი 
დაცვითი ღონისძიებების მიღება. დანადგარი ან სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს ადგილობრივ 
კანონებსა და დირექტივებს. საჭიროა შესრულდეს ყველა უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის 
მითხოვნა. განსაკუთრებით ყურადღება უნდა გამახვილდეს დანადგარების შესახებ დირექტივა 
2006/42/EG, გამოყენების სფეროებში TR CU 010/2011 და TR CU 020/2011. 
Pos: 25.2.2 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 01a_Kom ponenten [B1000 - Getri ebe kein ex] @ 81\mod_1633339495928_2613674.docx @ 2833445 @  @ 1  

გადაცემათა კოლოფები და გადაცემათა კოლოფიანი ძრავები, რომლებსაც შეეხება წინამდებარე 
სახელმძღვანელო, როგორც წესი, წარმოადგენს EG-დანადგარების შესახებ 2006/42/EG 
დირექტივის თანახმად დანადგარებში ჩასაშენებელ კომპონენტს.  

ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც გადაცემათა კოლოფი ან გადაცემათა კოლოფის ძრავი 
გარკვეული გამოყენებებისთვის ჩასაშენებლად მზად მყოფ ამძრავ სისტემას წარმოადგენს, 
აღნიშნული ამძრავი სისტემა, როგორც არასრული დანადგარი, EG-დანადგარების შესახებ 
2006/42/EG დირექტივის ფარგლებში ექცევა. ჩაშენებასთან დაკავშირებული შესაბამისი შეზღუდვა 
თან ერთვის პროექტს. 
Pos: 25.2.4 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 02 [Getriebe kei n ex] @ 33\mod_1559642580030_2613674.docx @ 2623035 @  @ 1 
 

დაუშვებელია ტრანსმისიის იმგვარ გარემოში გამოყენება, სადაც შესაძლებელია წარმოიქმნას 
ფეთქებადი ატმოსფერო. 
Pos: 25.2.5 /Anlei tungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Bestimm ungsg emäße Verw endung 03 [Getriebe] @ 33\m od_1559642705569_2613674.docx  @ 2623036 @  @ 1 
 

ტრანსმისიის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ Getriebebau NORD GmbH & Co. KG-ის 
მონაცემებისა და ტექნიკური დოკუმენტაციის გამოყენებით. იმ შემთხვევაში, თუკი ტრანსმისია არ 
გამოიყენება ექსპლუატაციის და მონტაჟის ინსტრუქციის მონაცემების შესაბამისად, ამან 
შესაძლებელია გამოიწვიოს ტრანსმისიის დაზიანებები. ამას შესაძლებელია მოჰყვეს პერსონალის 
დაზიანება. 

ფუნდამენტი ან ტრანსმისიის დამაგრება დიმენსიონირებული უნდა იყოს წონის და ბრუნვის 
მომენტის შესაბამისად. გამოყენებული უნდა იქნას ყველა წინასწარ გათვალისწინებული სამაგრი 
ელემენტი. 

ზოგიერთი ტრანსმისია აღჭურვილია გაციების სისტემით. აღნიშნული ტიპის ტრანსმისიების 
ექსპლუატაცია დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მიერთებულია და ექსპლუატაციაშია 
გასაცივებელი სითხის მოძრაობის სისტემა. 
Pos: 25.5 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Kei ne Veränderungen vornehmen @ 79\mod_1630576679987_2613674.docx @ 2819869 @ 2 @ 1 
 

1.2 ნუ განახორციელებთ ცვლილებებს 
ნუ განახორციელებთ გადაცემათა კოლოფზე კონსტრუქციულ ცვლილებებს. ნუ მოხსნით დამცავ 
მოწყობილობებს. 
Pos: 25.6 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Inspek tionen und Wartung durchführen @ 22\mod_1530529678502_2613674.docx @ 2621538 @ 2 @ 1 
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1.3 განახორციელეთ ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურების ღონისძიებები 
არასათანადო ტექნიკური მომსახურებისა და დაზიანების გამო შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 
ფუნქციონირების იმგვარ შეფერხებას, რასაც შესაძლოა მოჰყვეს პერსონალის დაზიანება. 

• ყველა ინსპექცია და ტექნიკური მომსახურება განახორციელეთ განსაზღვრული 
ინტერვალებით. 

• ასევე ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ხანგრძლივი შენახვის შემდეგ ექსპლოატაციაში 
გაშვებამდე საჭიროა ინსპექციის ჩატარება. 

• ნუ განახორციელებთ დაზიანებული ტრანსმისიის ექსპლოატაციას. დაუშვებელია 
ტრანსმისიაზე რაიმე არაჰერმეტულობების არსებობა. 

Pos: 25.7 /Anl eitungen/Getriebe/1. Hinw eise/Sicherheitshinw eise/Personalqualifikation @ 64\m od_1611907700018_2613674.docx @ 2725835 @ 2 @ 1 
 

1.4 პერსონალის კვალიფიკაცია 
ტრანსპორტირებასთან, საწყობთან, ინსტალაციასთან და ექსპლუატაციათან ასევე ტექნიკურ 
გამართვასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს კვალიფიციური პერსონალის 
მიერ. 

კვალიფიციური სპეციალისტები არიან ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ სათანადო განათლება 
და გამოცდილება, რაც შესაძლო საფრთხეების ამოცნობისა და მათი თავიდან აცილების 
საშუალებას იძლევა. 

 
Pos: 25.10.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heit  bei bestimmten Tätigkeiten [_Titel] @ 22\m od_1531811512686_2613674.docx  @ 2621579 @ 2 @ 1 
 

1.5 უსაფრთხოება კონკრეტული საქმიანობებისა 
Pos: 25.10.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Auf Tr ansportschäden kontr ollieren @ 22\mod_1530528472640_2613674.docx @ 2621536 @ 3 @ 1 
 

1.5.1 სატრანსპორტო დაზიანებების კონტროლი 
სატრანსპორტო დაზიანებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს ტრანსმისიის დაზიანება და აქედან 
გამომდინარე პერსონალის დაზიანება. სატრანსპორტო დაზიანების შედეგად გადმოღვრილ 
ზეთზე შესაძლებელია მოცურდეს ადამიანები. 

• შეფუთვა და ტრანსმისია გადაამოწმეთ სატრანსპორტო დაზიანებების არსებობაზე. 
• ნუ განახორციელებთ ტრანსმისიის ექსპლოატაციას, რომელსაც აქვს სატრანსპორტო 

დაზიანებები. 
Pos: 25.10.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Sicher heitshi nweise für Install ati on und Instandhal tung @ 22\m od_1530537922788_2613674.docx  @ 2621545 @ 3 @ 1 
 

1.5.2 უსაფრთხოების მითითებები ინსტალაციისა და ტექნიკური გამართვისათვის 
ტრანსმისიაზე ყოველგვარი სამუშაოების შესრულებამდე გამორთეთ ენერგომომარაგება და 
დაიცავით უნებლიე ჩართვისაგან. გააგრილეთ ტრანსმისია. გაცივების სისტემის სადენებზე 
მოხსენით წნევა.  

წუნდებულ ან დაზიანებულ დეტალებს, ადაპტერს, მილისს და სახურავს შესაძლებელია ჰქონდეს 
ბასრი კიდეები. ამისათვის ატარეთ სამუშაო ფეხსაცმელები და სამუშაო ტანსაცმელი. 
Pos: 25.11.1 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen [_Titel] @ 22\mod_1531812422755_2613674.docx @ 2621580 @ 2 @ 1 
 

1.6 საფრთხეები 
Pos: 25.11.2 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 01 @ 34\m od_1559807063051_2613674.docx @ 2623065 @ 3 @ 1  

1.6.1 საფრთხეები აწევისას 
ტრანსმისიის გამორთვისას ან რხევითი მოძრაობის შედეგად შესაძლებელია ადამიანები მძიმედ 
დაზიანდნენ. ამიტომ ყურადღება გაამახვილეთ წინამდებარე მითითებებზე. 

• საფრთხის არეალი ჩაკეტეთ. გაითვალისწინეთ საკმარისი ადგილი რხევაში მყოფი ტვირთის 
გადანაცვლების შემთხვევებისთვის. 
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• ნურასოდეს შეხვალთ მოქანავე ტვირთის ქვეშ. 
• გამოიყენეთ საკმარისი სათანადო ზომისა და ცალკეულ შემთხვევაში გამოსადეგი 

სატრანსპორტო საშუალებები. ტრანსმისიის წონა იხილეთ ტიპის აბრაზე. 
Pos: 25.11.3 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen beim Anheben 02 [Getri ebe] @ 34\m od_1559808648235_2613674.docx @ 2623067 @  @ 1 
 

• ტრანსმისია ასწიეთ მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული რგოლიანი ჭანჭიკებით. რგოლიანი 
ჭანჭიკები მთლიანად ჩახრახნილი უნდა იყოს. რგოლიანი ჭანჭიკები შეიყვანეთ 
ვერტიკალურად, ნურასოდეს ნუ მოახდენთ ამას ირიბად ან დახრილად. რგოლიანი ჭანჭიკები 
გამოიყენეთ მხლოდ იმ შემთხვევაში, რათა ტრანსმისია ასწიოთ სხვა კომპონენტების გარეშე. 
რგოლიანი ჭანჭიკები გათვალისწინებულია იმისათვის, რათა შესაძლებელი იყოს ტრანსმისიის 
ყველა დეტალთან ერთად აწევა. როდესაც ტრანსმისიულ ძრავს აწევთ, ამავდროულად 
ტრანსმისიასა და ძრავზე გამოიყენეთ რგოლიანი ჭანჭიკები. 

Pos: 25.11.5 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch rotier ende Teil ez @ 51\mod_1601301700867_2613674.docx @ 2674510 @ 3 @ 1 
 

1.6.2 მბრუნავი დეტალებისგან წარმოქმნილი საფრთხე 
ყველა მბრუნავმა დეტალმა შესაძლებელია გამოიწვიოს ჩათრევის საფრთხე. ამან შესაძლებელია 
გამოიწვიოს მძიმე დაზიანებები, როგორიცაა მაგ. მოჭყლეტვა ან მოხრჩობა. 

• გაითვალისწინეთ შეხებისგან დამცავი. ლილვების გარდა ვენტილატორი ასევე შეეხება ამძრავ 
და სიმძლავრის ამკრეფ ელემენტებს, როგორიცაა ღვედების ამძრავი, ჯაჭვების ამძრავი, 
დისკები და გადაბმულობები. მოხსნადი დამცავი მოწყობილობების კონცეფციისას 
მხედველობაში მიიღეთ დანადგარის შესაძლო ინერციული მოძრაობა. 

• ამძრავს ნუ გამოიყენებთ სახურავებისა და საფარების გარეშე. 
• ამძრავი მონტაჟამდე და სამონტაჟო სამუშაოებამდე დაიცავით ჩართვისაგან. 
•  ამძრავს სატესტო ექსპლუატაციისას ნუ ჩართავთ ამძრავი ელემენტის გარეშე, ან დაამაგრეთ 

პრიზმატული ზამბარები. 
• ყურადღება გაამახვილეთ მოწოდებული კომპონენტების მწარმოებლების ექსპლოატაციისა და 

მონტაჟის ინსტრუქციებზე. 
Pos: 25.11.6 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch hohe oder ti efe Temperatur en @ 22\m od_1530531214142_2613674.docx  @ 2621539 @ 3 @ 1 
 

1.6.3 მაღალი ან დაბალი ტემპერატურით განპირობებული საფრთხეები 
ექსპლუატაციის დროს ტრანსმისია შესაძლებელია 90 °C-ზე მეტად გაცხელდეს. ცხელი 
ზედაპირების შეხებისას ან ცხელ ზეთთან კონტაქტისას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 
დამწვრობებს. გარემოს ძალზე დაბალი ტემპერატურის პირობებში შესაძლებელია შეხებისას 
ადგილი ჰქონდეს კონტაქტების მოყინვას. 

• ექსპლოატაციისა და ძალზე დაბალი გარემოს ტემპერატურის შემთხვევაში ტრანსმისიას შეეხეთ 
მხოლოდ სამუშაო ხელთათმანებით. 

• ექსპლოატაციის შემდეგ ტექნიკური გამართვის სამუშაოების დაწყებამდე ტრანსმისია 
გააცივეთ. 

• იმ შემთხვევაში, თუკი არსებობს საფრთხე, რომ ექსპლოატაციის დროს ადამიანები შეეხონ 
ტრანსმისიას, გაითვალისწინეთ შეხებისგან დამცავი. 

• წნევის გამშვები ჭანჭიკიდან ექსპლოატაციის დროს ნაკადებად შესაძლებელია ამოვიდეს 
ცხელი ზეთის ჭავლი. გაითვალისწინეთ შესაბამისი დაცვის ღონისძიებები, რათა ადამიანები არ 
დაშავდეს. 

• ტრანსმისიაზე ნუ განათავსებთ ადვილად აალებად საგნებს. 
Pos: 25.11.7 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dungen durch Schmierstoffe und ander e Substanzen @ 22\mod_1530535266235_2613674.docx @ 2621544 @ 3 @ 1 
 

1.6.4 საპოხი მასალებითა და სხვა სუბსტანციებით გამოწვეული საფრთხეები 
ქიმიური სუბსტანციები, რომლებიც გამოიყენება ტრანსმისიასთან, შესაძლებელია იყოს 
მომწამვლელი. ნივთიერებების თვალში მოხვედრამ შესაძლებელია გამოიწვიოს თვალის 
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დაზიანებები. საწმენდ მასალებთან, საპოხ და საწებებელ მასალებთან კონტაქტმა შესაძლებელია 
გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება. 

ჰაერის გამშვები ჭანჭიკების მოხსნისას შესაძლებელია გადმოვიდეს ზეთის ჭავლი. 

საპოხი მასალებითა და კონსერვაციის საშუალებებით შესაძლებელია ტრანსმისია სრიალა გახდეს 
და ხელიდან გაცურდეს. არსებობს დაღვრილ საპოხ მასალაზე მოცურების საფრთხე. 

• ქიმიურ სუბსტანციებთან მუშაობისას ატარეთ ქიმიური ნივთიერებების მიმართ მედეგი 
დამცავი ხელთათმანები და სამუშაო ტანსაცმელი. სამუშაოს შესრულების შემდეგ დაიბანეთ 
ხელები. 

• ატარეთ დამცავი სათვალე, თუკი შესაძლებელია მოხდეს ქიმიური ნივთიერებების შეფრქვევა, 
მაგალითად ზეთის ჩასხმის ან დასუფთავების სამუშაოების დროს. 

• იმ შემთხვევაში, თუკი ქიმიური ნივთიერება მოხვდება თვალში, დაუყოვნებლივ ამოირეცხეთ 
დიდი რაოდენობით ცივი წყლით. ჩივილების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. 

• ყურადღება მიაქციეთ ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხოების პასპორტს. უსაფრთხოების 
პასპორტი შეინახეთ ტრანსმისიის ახლოს. 

• დაღვრილი ლუბრიკატი დაუყოვნებლივ აიღეთ შემკრები საშუალებით. 
Pos: 25.11.8 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch Lärm @ 22\mod_1530611473949_2613674.docx @ 2621548 @ 3 @ 1 
 

1.6.5 ხმაურით გამოწვეული საფრთხე 
ზოგიერთი ტრანსმისია ან მასზე არსებული კომპონენტები, როგორიცაა ვენტილატორი, 
ექსპლუატაციისას წარმოქმნის ხმაურს, რომელიც აზიანებს ჯანმრთელობას. იმ შემთხვევაში, თუკი 
სამუშაოები უნდა შეასრულოთ ამგვარი ტრანსმისიის ახლოს, ატარეთ სმენის დამცავი. 
Pos: 25.11.9 /Anleitungen/Getriebe/1. Hi nweise/Sicher heitshi nweise/Gefähr dung durch unter Dr uck s tehendes Kühlmittel @ 22\m od_1531484732839_2613674.docx  @ 2621578 @ 3 @ 1 
 

1.6.6 წნევის ქვეშ მყოფი გასაცივებელი საშუალებით განპირობებული დაზიანება 
გაცივების სისტემა მაღალი წნევის ქვეშ იმყოფება. წნევის ქვეშ მყოფი გასაცივებელი საშუალების 
დაზიანებამ ან გახსნამ შესაძლებელია გამოიწვიოს დაშავება. ტრანსმისიაზე მუშაობამდე 
გასაცივებელი საშუალების სისტემიდან გაუშვით წნევა.ტრანსმისიის აღწერა 
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Pos: 28 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenbezeichnungen und Getriebearten [B1000, B2000]z  @ 42\mod_1591254842786_2613674.docx @ 2629835 @ 2 @ 1 
 

1.7 გადაცემათა კოლოფის ტიპები და ტიპის დასახელება  
 

გადაცემათა კოლოფის ტიპები/ტიპის დასახელებები 

BLOCK-წინა ბრუნვის გადაცემათა კოლოფი 

2-დონიანი SK 02, SK 12, SK 22 SK 32, SK 42, SK 52, SK 62N, SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 
3-დონიანი SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53, SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 

NORDBLOC.1-წინა ბრუნვის გადაცემათა კოლოფი 

1-დონიანი SK 071.1, SK 171.1, SK 371.1, SK 571.1, SK 771.1, SK 871.1, SK 971.1, SK 1071.1  
2-დონიანი SK 072.1, SK 172.1, SK 372.1, SK 572.1, SK 672.1, SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 
3-დონიანი SK 373.1, SK 573.1, SK 673.1, SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 

STANDARD - წინა ბრუნვის გადაცემათა კოლოფი 
2-დონიანი SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 
3-დონიანი SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 

BLOCK-წრფივი გადაცემათა კოლოფი 
2-დონიანი SK 0182NB, SK 0182.1, SK 0282NB, SK 0282.1, SK 1282, SK 1282.1, SK 2282, SK 3282, 
SK 4282, SK 5282, SK 6282, SK 7282, SK 8282, SK 9282 
3-დონიანი SK 2382, SK 3382, SK 4382, SK 5382, SK 6382, SK 7382, SK 8382, SK 9382, SK 10382, 
SK 10382.1, SK 11382 
BLOCK -კონუსური გადაცემათა კოლოფი 
3-დონიანი SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1, SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, SK 9092.1, SK 9096.1 
4-დონიანი SK 9013,1, SK 9017,1, SK 9023,1, SK 9033,1, SK 9043,1, SK 9053,1 

NORDBLOC.1-კონუსური გადაცემათა კოლოფი 
2-დონიანი SK 920072.1, SK 92072.1, SK 92172.1, SK 92372.1, SK 92672.1, SK 92772.1, SK 930072.1, 
SK 93072.1, SK 93172.1, SK 93372.1, SK 93672.1, SK 93772.1 
BLOCK- მუხლუხა გადაცემათა კოლოფი 
2-დონიანი SK 02040, SK 02040.1, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 
3-დონიანი SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125 

UNIVERSAL SI მუხლუხა გადაცემათა კოლოფი 
1-დონიანი SK 1SI31, SK 1SID31, SK 1SI40, SK 1SID40, SK 1SI50, SK 1SID50, SK 1SI63, SK 1SID63, 
SK 1SI75 
2-საფეურიანი (წინა ბრუნვის მუხლუხა გადაცემათა კოლოფი): SK 2SID40, SK 2SID50, SK 2SID63 

UNIVERSAL SMI მუხლუხა გადაცემათა კოლოფი 
1-დონიანი SK 1SMI31, SK 1SMID31, SK 1SMI40, SK 1SMID40, SK 1SMI50, SK 1SMID50, SK 1SMI63, 
SK 1SMID63, SK 1SMI75 
2-საფეურიანი (წინა ბრუნვის მუხლუხა გადაცემათა კოლოფი): SK 2SMID40, SK 2SMID50, SK 2SMID63 

ცხრილი 2: გადაცემათა კოლოფის ტიპები და ტიპის დასახელება 
 

ორმაგი გადაცემათა კოლოფი შედგება ორი ცალკეული გადაცემათა კოლოფისაგან. ეს ნიშნავს, 
რომ მაგალითად ორმაგი გადაცემათა კოლოფის SK 73/22 ტიპის აბრა მიუთითებს, რომ ორმაგი 
გადაცემათა კოლოფი ცალკეული გადაცემათა კოლოფისგან SK 73 და SK 22 შედგება. 
Pos: 33 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Optionen und Ausführ ung en [B1000] @ 43\m od_1591796627333_2613674.docx @ 2633585 @  @ 1 
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მო
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ე 
აღ

ნი
შნ
ვე
ბი

 
აღწერილობა 

(გარეშე) ძირის დამაგრება მთლიანი ლილვით 
/31 მუხლუხის საფეხური 
/40 მუხლუხის საფეხური 
5 გაძლიერებული მეორეული ლილვი 
A ღრუ ლილვი 
AI IEC--ნორმირებული ძრავის დაყენება 
AI…BRG1 IEC--ნორმირებული ძრავის დაყენება მანუალური დამატებითი გაპოხვით 
AI…RLS IEC -ნორმირებული ძრავის დაყენება ინტეგრირებული უკანა ბრუნვის ბლოკატორით 
AL გაძლიერებული აქსიალური განთავსება 
AN NEMA--ნორმირებული ძრავის დაყენება 
AN…BRG1 NEMA--ნორმირებული ძრავის დაყენება მანუალური დამატებითი გაპოხვით 
AN…RLS NEMA -ნორმირებული ძრავის დაყენება ინტეგრირებული უკანა ბრუნვის ბლოკატორით 
B სამაგრი ელემენტი 
CC გაციების ქსელი 
D ბრუნვის მომენტების საყრდენი 
DR წნევის ქვეშ მყოფი ვენტილაცია 
EA ღრუ ლილვი კბილანებიანი შეერთებით 
F ფლანში B5 
G რეზინის ამორტიზატორი ბრუნვის მომენტის საყრდენით 
H სახურავი საფარი 

/H10 მოდულარული წინა ბრუნვის გადაცემა უნივერსალური მუხლუხა გადაცემათა 
კოლოფის შემთხვევაში 

H66 სახურავი IP66 
IEC IEC--ნორმირებული ძრავის დაყენება 
K ბრუნვის მომენტის კონსოლი 
L მთლიანი ლილვი ორივე მხარეს 
M GRIPMAXX™ 
MK ძრავის კონსოლი 
NEMA  NEMA--ნორმირებული ძრავის დაყენება  
OA ზეთის საკომპენსაციო ავზი 
OT ზეთის დონის ავზი 
R უკუსვლის ბლოკი 
S საყრდენი დისკი  
SCP მუხლამზიდი-ფლანში 
SO1 სინთეტიკური ზეთი ISO VG 220 

V სრული ლილვი (სტანდარტული წინა ბრუნვის გადაცემათა კოლოფებში: 
გაძლიერებული აძვრა) 

VG გაძლიერებული რეზინის ბუფერი 
VI Viton ლილვის დამჭიდროვების რგოლები 
VL გაძლიერებული ამძრავის საკისარი 

VL2 შემრევის მოდელი 
- გაძლიერებული დგამი 

VL3 
შემრევის მოდელი 
- გაძლიერებული დგამი 
- Drywell 

VS გაძლიერებული დამჭერი დისკი 
W თავისუფალი ამძრავი ლილვი 
X კორპუსის სამაგრი ფეხები 
Z ფლანში B14 

ცხრილი 3: მოდელები და ოფციები 
Pos: 36 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 2624153 @  @ 1  
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Pos: 37 /Anl eitungen/Getriebe/2. Getriebebeschrei bung/Typenschil d nicht- Exz @ 50\mod_1601291511854_2613674.docx @ 2673530 @ 2 @ 1 
 

1.8 ტიპისაბრა  
ტიპის აბრა დაბაგრებული უნდა იყოს გადაცემათა კოლოფზე და დაცული უნდა იყოს 
დაბინძურებისაგან. იმ შემთხვევაში, თუკი ტიპის აბრა არ იკითხება ან დაზიანებულია, მიმართეთ 
NORD-სერვის განყოფილებას. 

 

დასურათება 1: ტიპის აბრა 

განმარტება 

1 DataMatrix-კოდი 8 წონა 
2 NORD-გადაცემათა კოლოფის ტიპი 9 ტრანსმისიის მთლიანი გადაყვანა 
3 ექსპლუატაციის ტიპი 10 მონტაჟის ადგილი 
4 წარმოების წელი 11 ტრანსმისიის სიმძლავრის ამკრეფი ლილვის 

ნომინალური ბრუნვის რიცხვი 
5 ფაბრიკაციის ნომერი 12 საპოხი მასალის ტიპი, - სიმბლანტე და 

რაოდენობა  
6 ტრანსმისიის სიმძლავრის ამკრეფი ლილვის 

ნომინალური ბრუნვის მომენტი 
13 კლიენტის მასალის ნომერი 

7 აძვრის სიმძლავრე 14 ექსპლუატაციის ფაქტორი 

 
Pos: 43 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Kopi e von 3. Tr ansport,  Lagerung, M ontage @ 50\m od_1601291650567_2613674.docx @ 2673568 @ 1 @ 1  
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2 ტრანსპორტირება, მიწოდება, მონტაჟი 

Pos: 44 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  01 headline @ 34\mod_1559812428776_2613674.docx @ 2623068 @ 2 @ 1 
 

2.1 ტრანსმისიის ტრანსპორტი 
 
Pos: 45 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  02 [Standardg etriebe - Ri ngschr aube] @ 34\m od_1559813589771_2613674.docx @ 2623071 @  @ 1  

 გაფრთხილება  
ჩამოვარდნილი ტვირთით გამოწვეული საფრთხე 

• რგოლიანი ჭანჭიკის ხრახნი მთლიანად უნდა იყოს 
ჩახრახნილი. 

• წარმოდგენილი სურათის მიხედვით მოუჭირეთ 
რგოლიან ჭანჭიკებს მხოლოდ და მხოლოდ 
ვერტიკალურად ხრახნის მიმართულებით და 
ღერძის მიმართ არაუმეტეს 45° დახრილობით. 

• ყურადღება მიაქციეთ ტრანსმისიის სიმძიმის 
წერტილს. 

 

 

ტრანსპორტირებისათვის გამოიყენეთ ტრანსმისიაზე ჩახრახნილი რგოლიანი ჭანჭიკები. იმ 
შემთხვევაში, თუ ტრანსმისიულ ძრავზე დამაგრებულია დამატებითი რგოლიანი ჭანჭიკი, 
საჭიროა მისი გამოყენებაც. 
Pos: 47 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Transport /Transport  des Getriebes  03z  @ 50\mod_1601291699716_2613674.docx @ 2673606 @  @ 1 
 

ტრანსმისიის ტრანსპორტირება განახორციელეთ სიფრთხილის დაცვით. ლილვების თავისუფალ 
დაბოლოებებზე შეჯახებამ შესაძლებელია ტრანსმისიის შიგნით გამოიწვიოს დაზიანებები.  

დაუშვებელია ტრანსმისიაზე დამატებითი დატვირთვის განთავსება.  

გამოიყენეთ მხოლოდ შესაბამისი დამხმარე საშუალებები, როგორიცაა ტრავერსული 
კონდტრუქციები ან მისთანა. რათა გამარტივდეს ტრანსმისიის ტრანსპორტირება. გადაცემათა 
კოლოფის ტრანსპორტირება დასაშვებია მხოლოდ მაგ -ამწე ღვედებით და ჯაჭვებით 90° -დან 70° -
მდე ჰორიზონტალურ პოზიციაში.  
Pos: 62 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung und Stillstandszeiten @ 75\mod_1623247972391_2613674.docx @ 2789032 @ 2 @ 1 
 

2.2 შენახვა და გაჩერება 
Pos: 63 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung allg. @ 75\mod_1623253002532_2613674.docx @ 2789191 @ 3 @ 1 
 

2.2.1 ზოგადი ღონისძიებები 
• გადაცემათა კოლოფი განათავსეთ მშრალ სივრცეში 60%-ზე დაბალი შეფარდებითი ჰაერის 

ტენიანობის პირობებში. 
• გადაცემათა კოლოფი შეინახეთ - 5 °C -დან + 50 °C - მდე ტემპერატურის პირობებში 

ტემპერატურის ძლიერი ცვალებადობის გარეშე. 
• დაიცავით გადაცემათა კოლოფი პირდაპირი მზის სხივებისგან ან Uv-სინათლისგან. 
• გარშემო არ უნდა იყოს აგრესიული ან კოროზიული ნივთიერებები (დაბინძურებული ჰაერი, 

ზონი, აირები, გამხსნელები, მჟავები, ტუტე, მარილები, რადიოაქტიულობა და ა.შ.). 
• გადაცემათა კოლოფი დაცული უნდა იყოს რყევებისა და რხევისაგან. 
• გადაცემათა კოლოფი განათავსეთ მყარად (იხილეთ თავი 6.1 "კონსტრუქციები და ჩაყენების 

პოზიცია"). დაიცავით ჩამოვარდნისაგან. 

 
Pos: 65 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Lag erung 3- 9 M on. @ 75\m od_1623253008235_2613674.docx  @ 2789231 @ 3 @ 1 
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2.2.2 შენახვა და გაჩერება 3 მთვეზე მეტი დროით 
დამატებით ყურადღება გაამახვილეთ შემდეგ ღონისძიებებზე 2.2.1 "ზოგადი ღონისძიებები". 

• გამოასწორეთ საღებავის დაზიანებები. შეამოწმეთ, არის თუ არა დამუშავებული ფლანშის 
ზედაპირები, ტალღების დაბოლოებები ან არალაკირებული ზედაპირები კოროზიული 
საშუალებით. საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირებზე დაიტანეთ სათანადო კოროზიისგან 
დამცავი. 

• გადაცემათა კოლოფზე დაკეტეთ ყველა ღიობი. 
• გამყვანი ლილვი ყოველ 3 თვეში მინიმუმ ერთხელ მაინც უნდა მობრუნდეს, რათა საკისრებში 

არ შეიცვალოს კბილანებისა და ლილვის სხეულაკების კონტაქტის პოზიციები. 
Pos: 67 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _01 [B1000 - B2050] @ 75\m od_1623392639917_2613674.docx  @ 2789865 @ 35 @ 1  

2.2.3 შენახვა და გაჩერება 9 მთვეზე მეტი დროით 
გარკვეულ პირობებში შესაძლებელია 2-დან 3 თვემდე შენახვა. შენახვის მითითებული 
ხანგრძლივობა წარმოადგენს მხოლოდ საორიენტაციო მაჩვენებელს. ფაქტიურად შესაძლებელი 
შენახვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ადგილობრივ პირობებზე. დამატებით ყურადღება 
გაამახვილეთ შემდეგ ღონისძიებებზე თავებში 2.2.1 "ზოგადი ღონისძიებები"და 2.2.2 "შენახვა და 
გაჩერება 3 მთვეზე მეტი დროით". 

გადაცემათა კოლოფი შესაძლებელია მოწოდებული იქნას ხანგრძლივი შენახვისათვის 
მომზადებულ მდგომარეობაში. წარმოდგენილი გადაცემათა კოლოფი სრულად არის შევსებული 
საპოხი მასალით, აქვს VCI-კოროზიისაგან დამცავი საშუალება ან შევსებულია VCI-კონცენტრატის 
მცირე რაოდენობით. აღნიშნულთან დაკავშირებით შესამამისი ინფორმაციე წარმოდგენილია 
კორპუსის სტიკერზე. 

ტრანსმისიისა და სასაწყობე სივრცის მდგომარეობა ექსპლუატაციამდე ხანგრძლივი 
შენახვისათვის: 

• გადაცემათა კოლოფი შეინახეთ - 5 °C - დან + 40 °C - მდე ტემპერატურაზე მძლიერი 
ტემპერატურული ცვლილებების გარეშე. 

• შეამოწმეთ, სავენტილაციო განშტოებაზე არის თუ არა დამჭიდროვება. მისი მოხსნა შენახვის 
დროს დაუშვებელია. 

• გადაცემათა კოლოფი შეინახეთ მშრალ სივრცეში. 60%-ზე დაბალი ჰაერის შეფარდებითი 
ტენიანობის პირობებში გადაცემათა კოლოფი შესაძლებელია შენაცული იქნას 2 წლამდე, 50%-
ზე დაბალი ტენიანობის შემთხვევაში 3 წლამდე. 

• გადაცემათა კოლოფები, რომლებიც ხანგრძლივი შენახვისათვის შევსებულია VCI-
კონცენტრატით, საჭიროა VCI-კონცენტრატი განახლდეს არაუგვიანეს 2 წელიწადში და ამძრავი 
ტალღის დატრიალებით გადანაწილდეს ზეთში. 

• ტროპიკულ არეალებში გადაცემათა კოლოფი დაიცავით მწერებისგან. 
• გადაცემათა კოლოფის დამონტაჟებული კომპონენტები, როგორიცაა მოხრუჭები, 

გადაბმულობები, ღვედები, გაცივების აგრეგატები, ხანგრძლივი შენახვისათვის დაცული უნდა 
იყოს მათი ექსპლოატაციის ინსტრუქციის შესაბამისად. 

Pos: 68 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ungz_03 @ 75\mod_1623419508584_2613674.docx @ 2790556 @  @ 1 
 

წარმოდგენილი მოსამზადებელი 3 "ექსპლუატაციაში გაშვება"სამუშაოების გარდა 
ექსპლოატაციაში გაშვებამდე საჭირა შემდეგი ღონისძიებები. 

• გადაცემათა კოლოფზე შეამოწმეთ გარეგანი დაზიანებების არსებობა. 

• 2 წელზე მეტი დროით შენახვის ან - 5 °C - დან + 40 °C- მდე დასაშვები ტემპერატურის 
ფარგლებს მიღმა შენახვისას ექსპლოატაციაში გაშვებამდე შეცვალეთ გადაცემათა კოლოფის 
საპოხი ზეთი. 
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• სრულად ჰაერით შევსებული გადაცემათა კოლოფის შემთხვევაში ზეთის დონე უნდა 
შემცირდეს კონსტრუქციის შესაბამისად. საპოხი მასალის რაოდენობა და საპოხი მასალის ტიპი 
იხილეთ ტიპის აბრაზე. 

• ზეთის შევსების გარეშე გადაცემათა კოლოფის შემთხვევაში ექსპლოატაციაში გაშვებამდე თავი 
4.2.3 "ზეთის დონის შემოწმება"შესაბამისად შეავსეთ და შეამოწმეთ ზეთის დონე. VCI-
კონცენტრატი შესაძლებელია დარჩეს გადაცემათა კოლოფში. VCI-კონცენტრატი არ იხსნება 
პოლიგლიკოლის ბაზაზე დამზადებულ საპოხ მასალასთან (PG-ზეტებთან). PG-ზეთების 
გამოყენების შემთხვევაში გადაცემათა კოლოფიდან უნდა გამოიდევნოს VCI-კონცენტრატი. 
VCI-დანამატით გამოიყენეთ მხოლოდ ტიპის აბრაზე მითიტებული და მწარმოებლის NORD 
მიერ ნებადართული ზეთის ტიპები (იხილეთ თავი 6.2.2 "გადაცემათა კოლოფის ზეთი"). 

Pos: 71 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Lager ung/Langzei tlager ung _04 [B1000, B2000] @ 79\m od_1630594429942_2613674.docx @ 2820520 @  @ 1 
 

• ხელით გაპოხვის ოპციის შემთხვევაში 2 წლის ვადით შენახვის შემდეგ შეცვალეთ შესანახი 
ცხიმი. 9 თვეზე ხანგრძლივად შენახვის ან გაჩერების შემთხვევაში ცხიმის მოხმარების 
ხანგრძლივობა მცირდება (იხილეთ თავი 4.2.6 "ცხიმით დამატებით გაპოხვა (ოფცია: VL2, VL3, 
W, AI, AN)"). 

• VCI-კონცენტრატით შევსებული გადაცემათა კოლოფები ხანგრძლივად შენახვისათვის 
მთლიანად ჩაკეტეთ. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ექსპლოატაციაში გაშვებამდე 
დამონტაჟებული და განბლოკილი იქნას ვენტილაცია. 

 
Pos: 77 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Vorbereitungen zum Aufstell en_01 @ 28\m od_1551437422532_2613674.docx @ 2622473 @ 2 @ 1  

2.3 მომზადება გამართვისათვის 
Pos: 78 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Auf Schäden über prüfen @ 50\mod_1601292567207_2613674.docx @ 2673762 @ 3 @ 1 
 

2.3.1 შეამოწმეთ დაზიანებების არსებობა 
მიწოდებული საქონელი მიღებისთანავე გადაამოწმეთ სატრანსპორტო და შეფუთვის 
დაზიანებებზე. განსაკუთრებულად შეამოწმეთ ლილვების დამჭიდროვებები და ჩამკეტი 
სარქველები. დაზიანებების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობეთ სატრანსპორტო ფირმას.  

ნუ განახორციელებთ ამძრავის ექსპლოატაციას, თუკი აღმოაჩენთ დაზიანებებს, მაგ. 
არაჰერმეტულობას.  
Pos: 79 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Korrosi onsschutzmi ttel  entfer nen @ 50\mod_1601292618930_2613674.docx @ 2673808 @ 3 @ 1 
 

2.3.2 კოროზიული საშუალების მოცილება 
ამძრავი ტრანსპორტირებამდე ყველა პრიალა ზედაპირსა და ლილვზე დამუშავებულია 
კოროზიისაგან დამცავი საშუალებით. 

მონტაჟამდე საგულდაგულოდ მოაცილეთ კოროზიისაგან დამცავი საშუალება და შესაძლო 
დაბინძურებები (მაგ. საღებავის ნარჩენები) ყველა ლილვს, ფლანშსა და გადაცემათა კოლოფის 
ზედაპირს. 
Pos: 80 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen @ 51\mod_1601292660617_2613674.docx @ 2673854 @ 3 @ 1 
 

2.3.3 ბრუნვის მიმართულების შემოწმება 
იმ შემთხვევაში, თუკი არასათანადო დამჭიდროვება საფრთხეს ან ზიანს გამოიწვევს, გადაამოწმეთ 
ამძრავი ლილვის მართებული ბრუნვის სატესტო რეჟიმში მიმართულება დანადგარზე 
დამონტაჟებამდე. ექსპლოატაციისას უზრუნველყავით ბრუნვის მართებული მიმართულება. 

უკან ბრუნვის ინტეგრირებული დაბლოკვის გადაცემათა კოლოფზე შესაძლებელია ამძრავი 
ძრავის ჩართვამ გამოიწვიოს გადაცემათა კოლოფის დაზიანება. ამგვარი გადაცემათა კოლოფის 
შემთხვევაში გადაცემათა კოლოფზე დამაგრებულია ისარი. ისრის წვერები მიუთითებს 
ტრანსმისიის ბრუნვის მიმართულებას. ძრავის მიერთებისას და ძრავის მართვისას, მაგ. ბრუნვის 
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ველის შემოწმებით, დარწმუნდით, რომ გადაცემათა კოლოფი მოძრაობს მხოლოდ ბრუნვის 
მიმართულებით. 
Pos: 81 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Drehrichtung pr üfen Verweis G1000 WN @ 49\m od_1599579478202_2613674.docx  @ 2666929 @  @ 1 
 

დამატებითი განმარტებები იხილეთ კატალოგში G1000 და დოკუმენტში WN 0-000 40. 
Pos: 82 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen @ 51\m od_1601292705144_2613674.docx  @ 2673900 @ 3 @ 1 
 

2.3.4 გარემო პირობების შემოწმება 
დარწმუნდით, რომ განთავსების ადგილას არ არის აგრესიული, კოროზიული ნივთიერებები ან არ 
არის ექსპლოატაციისას ლითონების, საპოხი მასალის ან ელასტომერების აღმოჩენა 
მოსალოდნელი. იმ შემთხვევაში, თუკი მოსალოდნელია ამგვარი მასალები მიმართეთ NORD-ს. 

გადაცემათა კოლოფი, განსაკუთრებით ლილვების დამჭიდროვებები, დაცული უნდა იყოს 
პირდაპირი მზის სხივებისგან. 
Pos: 83 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Umgebungsbedi ngungen prüfen _02 [B1000] @ 81\mod_1633344552750_2613674.docx @ 2833562 @  @ 1 
 

სინთეთიკური გადაცემათა კოლოფის ზეთების (CLP PG … და CLP HC…) შემთხვევაში 
სტანდარტული გარემოს ტემპერატურა შეადგენს - 20 °C -დან + 40 °C - მდე. ტემპერატურული 
არეალი შესაძლებელია (იხილეთ თავი 6.2.2 "გადაცემათა კოლოფის ზეთი")გაფართოვდეს საპოხი 
მასალის ცხრილის შესაბამისად, თუკი გადაცემათა კოლოფის ყველა ჩაშენებული მასალა და 
ბრუნვათა რიცხვი, მობრუნების მომენტები და ექსპლოატაციის ტიპი ამის საშუალებას იძლევა. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით ყურადღება გაამახვილეთ შეკვეთის პროექტირების დოკუმენტებზე. 
ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ გადაცემათა კოლოფის მწარმოებელს NORD. 

მინერალური ზეთის (CLP) შემთხვევაში გარემოს ტემპერატურა შეზღუდულია ზემოთ 
დასახელებული საპოხი მასალების ცხრილის შესაბამისად. საპოხი მასალის ტიპი შესაძლებელია 
იხილოთ ტიპის აბრაზე (იხილეთ თავი 1.8 "ტიპისაბრა "). 

ნორმა-ნულს ზემოთ 1000 მ-ზე განთავსების სიმაღლეზე შესაძლებელია შემცირებული იქნას 
ბრუნვათა რიცხვი და ბრუნვის მომენტები. აღნიშნულთან დაკავშირებით ყურადღება 
გაამახვილეთ შეკვეთის პროექტირების დოკუმენტებზე. ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ გადაცემათა 
კოლოფის მწარმოებელს NORD. 
Pos: 84 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/nsd tupH @ 49\mod_1599579502101_2613674.docx @ 2667021 @ 3 @ 1 
 

2.3.5 ამძრავები ზედაპირის დამუშავებით nsd tupH 
ამძრავები ზედაპირის დამუშავებით nsd tupH საჭიროა სხვა დეტალებისაგან ელექტრულად 
ჩახსნილი იქნას, რათა ადგილი არ ჰქონდეს გალვანურ კოროზიას. 
Pos: 85 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölausgleichsbehälter monti eren [B1000] @ 49\m od_1599579513109_2613674.docx @ 2667067 @ 3 @ 1 
 

2.3.6 ზეთის გასასვლელის ავზის დამონტაჟება (ოფცია: OA) 
დოკუმენტის WN-0530 04 შესაბამისად დაამონტაჟეთ ზეთის ბალანსის ავზი (ოპცია OA) M10x1 
ვენტილაციის ან წნევის გამყვანი ჭანჭიკის მქონე გადაცემათა კოლოფების შემთხვევაში 
მონტაჟისას დამატებით ყურადღება გაამახვილეთ დოკუმენტზე WN 0-521 35. 
Pos: 87 /Allgem ein/Allgem eing ültige M odul e/---------- Seitenum bruch ---------- @ 1\m od_1329145698658_0.docx  @ 2624153 @  @ 1 
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Pos: 88 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Ölstandsbehälter monti eren Getriebem otor [B1000] @ 79\m od_1630595346601_2613674.docx  @ 2820596 @ 3 @ 1 
 

2.3.7 ზეთის დონის ავზის დამონტაჟება (ოფცია: OT) 
ზეთი დონის ავზი (ოპცია OT) დაამონტაჟეთ დოკუმენტის WN 0-521 30 შესაბამისად. 

წნევის გამყვანი ხელმისაწვდომია არჩევით რეჟიმში. თუკი ის არსებობს, ზეთის დონის ავზში 
დაამაგრეთ წნევის გამყვანი ჭანჭიკი M12x1,5. 
Pos: 92 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  01 headline @ 30\m od_1552984754668_2613674.docx  @ 2622632 @ 2 @ 1  

2.4 ტრანსმისიის განთავსება 
 
Pos: 93 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  02 [B1000] @ 34\mod_1559653394421_2613674.docx @ 2623040 @ 2 @ 1 
 

ყურადღება  
ტრანსმისიის დაზიანება გადახურებით 

• ტრანსმისიული ძრავების შემთხვევაში ყურადღება გაამახვილეთ იმაზე, რომ ძრავის 
ვენტილატორის გაცივების ჰაერი შეუფერხებლად შედიოდეს ტრანსმისიაში. 

 
Pos: 96 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Aufs tell en/Aufstellen des Getriebes  03 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1599730768336_2613674.docx @ 2667686 @  @ 1 
 

 

ყურადღება  
საკისარისა და კბილანების დეტალის დაზიანება 

• გადაცემათა კოლოფზე ნუ განახორციელებთ შედუღებით სამუშაოებს. 
• გადაცემათა კოლოფს ნუ გამოიყენებთ, როგორც შედუღების სამუშაოების საყრდენ პუნქტს. 
 

განთავსების ადგილას დაცული უნდა იყოს შემდეგი პირობები, რათა ექსპლოატაციის დროს 
ადგილი არ ჰქონდეს გადახურებას: 

• გადაცემათა კოლოფის ირგვლივ უნდა იყოს საკმარისი თავისუფალი სივრცე. 
• გადაცემათა კოლოფის გვერდებზე თავისუფლად უნდა მოძრაობდეს ჰაერი. 
• გადაცემათა კოლოფებზე ძრავის ვენტილაციის გაგრილების ჰაერი დაბრკოლების გარეშე უნდა 

იფრქვეოდეს. 
• დაუშვებელია გადაცემათა კოლოფის შემოზღუდულ სივრცეში განთავსება. 
• გადაცემათა კოლოფი არ უნდა იყოს ენერგომდიდარი დასხივების ქვეშ. 
• სხვა აგრეგატების ცხელი ჰაერი არ უნდა მიემართებოდეს გადაცემათა კოლოფისკენ. 
• ფუნდამენტი ან ფლანში, რომელზე დამაგრებულია გადაცემათა კოლოფი, ექსპლოატაციის 

დროს გადაცემათა კოლოფში არ უნდა ატარებდეს სითბოს. 
• გადაცემათა კოლოფის არეალში დაუშვებელია მტვრის გამოფრქვევა.  

გადაცემათა კოლოფი განათავსეთ მართებულ პოზიციაში (იხილეთ თავი 6.1 "კონსტრუქციები და 
ჩაყენების პოზიცია"). ზეთის კონტროლისა და ზეთის გამშვები ჭანჭიკები ხელმისაწვდომი უნდა 
იყოს. 

ფუნდამენტი ან ფლანში, რომელზე დამაგრებულია გადაცემათა კოლოფი, არ უნდა ირყეოდეს და 
უნდა იყოს სწორი. ფუნდამენტზე ან მილისზე დამაგრების ადგილის სისწორე უნდა 
განისაზღვროს DIN ISO 2768-2 ტოლერანტობის კლასის K შესაბამისად. 

გადაცემათა კოლოფი ზუსტად მიმართეთ ამძრავი დანადგარის ტალღისკენ, რათა დაჭიმვის 
შედეგად გადაცემათა კოლოფში არ მოხდეს დამატებითი ძალების შეტანა. 

გადაცემათა კოლოფი დაამაგრეთ ყველა დგამზე, ან ფლანშის ყველა ხვრელით. გამოიყენეთ 
მინიმუმ 8.8 ხარისხის ჭანჭიკები. ჭანჭიკები მოუჭირეთ შესაბამისი მოჭერის მომენტით (იხილეთ 
თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები").  
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გადაცემათა კოლოფების შემთხვევაში, რომლებიც აღჭურვილია დგამით და ფლანშით (ოპცია XZ 
ან XF) ყურადღება გაამახვილეთ დაჭიმვის გარეშე ჭანჭიკებით გამაგრემაზე. გადაცემათა კოლოფის 
დამაგრებისათვის გამოდგება ფეხის სამაგრი. აღნიშნული გათვალისწინებულია ბრუნვის 
მომენტიდან რეაქციის ძალების, რადიალური და აქსიალური ძალებისა და წონის ძალის 
გამოტანისათვის. B5- ან B14-ფლანში, როგორც წესი, არ არის იმისათვის მომზადებული, რომ 
შეძლოს რეაქციის ძალების გატანა. ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ გადაცემათა კოლოფის 
მწარმოებელს NORD. 

გადაცემათა კოლოფის კორპუსი დაამიწეთ. გადაცემათა კოლოფებში უზრუნველყავით დამიწება 
ძრავის მიერთების საშუალებით. 
Pos: 99 /Anl eitungen/Getriebe/3. Montage, Lager ung, Vorberei tung, Aufstellung/Montage/M ontage von Naben auf Vollwell en 01 - headlinez @ 58\m od_1606220641888_2613674.docx @ 2695645 @ 2 @ 1 
 

2.5 სრულ ტალღაზე ლილვის დამონტაჟება (ოპცია: V, L) 
Pos: 102 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_01 [B1000- B2050, B5010] @ 51\mod_1601292968188_2613674.docx @ 2674021 @  @ 1 
 

ყურადღება  
ტრანსმისიის დაზიანება აქსიალური ძალებით 

არასათანადო მონტაჟის შემთხვევაში შესაძლებელია დაზიანდეს საკისარი, კბილანებიანი 
ბორბალი, ლილვი და კორპუსი. 

• გამოიყენეთ სათანადო გამწე მოწყობილობა. 
• ლილვის შეყვანას ნუ განახორციელებთ ჩაქუჩი მეშვეობით. 

 
 

 

 

დასურათება 2: მარტივი პრესის მოწყობილობის მაგალითი 
 

მონტაჟისას ყურადღება მიაქციეთ ტალღის ღერძების ზუსტ მიმართვას. დაიცავით მწარმოებლის 
მიერ განსაზღვრული ტემპერატურული მონაცემები.  
 

 ინფორმაცია  
პრესისათვის გამოიყენეთ ლილვების წინა ხრახნები. მონტაჟს გაამარტივებთ, თუკი გორგალს 
წინასწარ დაამუშავებთ ლუბრიკატით ან გორგალს მცირე ხნით დაახლ. 100 °C გააცხელებთ. 

 
Pos: 104 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 02z_03 [B1000- B2050, B5010] @ 79\mod_1630661149694_2613674.docx @ 2820942 @  @ 1 
 

ამძრავი და სიმძლავრის ამკრეფი ელემენტები უნდა ტრანსმისიაში ატარებდეს მხოლოდ 
მაქსიმალურად დასაშვებ რადიალურ ძალებს FR1 და FR2 აქსიალურ FA2 (იხილეთ ტიპის აბრა). 
ღვედებისა და ჯაჭვების შემთხვევაში ყურადღება მიაქციეთ მართებულ დაჭიმულობას. 

დამატებითი დატვირთვა არადაბალანსებული გორგლებით დაუშვებელია. 
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ირიბი ძალა ტრანსმისიაზე უნდა გადავიდეს შეძლებისდაგვარად ახლოს. ღია ტალღის 
დაბოლოების მქონე (ოპცია W) ამძრავი ტალღების შემთხვევაში მაქსიმალური დასაშვები ირიბი 
ძალა FR1 მოქმედებს თავისუფალი ტალღის ცენტრის ირიბ გადანაწილებაზე. ამძრავი ლილვების 
შემთხვევაში ირიბი ძალის FR2 გადაცემა არ უნდა აღემატებოდეს xR2. იმ შემთხვევაში, თუკი ტიპის 
აბრაზე მითითებულია ირიბი ძალა FR2 და არა ზომა xR2, ძაის შეყვანა ივარაუდება ტალღის 
ცენტრიდან. 
Pos: 105 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von N aben auf Getriebew ellen 03 @ 79\m od_1630664786514_2613674.docx  @ 2821323 @  @ 1 
 

 

დასურათება 3: დასაშვები ძალის გადასვლა ამძრავ და სიმძლავრის აკრეფის ლილვებზე 
Pos: 106 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 1\mod_1329145698658_0.docx @ 2624153 @  @ 1 
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Pos: 107 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 00 headlinez @ 49\m od_1599809016571_2613674.docx @ 2668535 @ 2 @ 1 
 

2.6 გადაცემათა კოლოფის სამაგრი ელემენტით მონტაჟი (ოფცია: B) 
Pos: 108 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 01 [B1000, B2000, B5010]z  @ 61\m od_1608019903929_2613674.docx  @ 2709295 @  @ 1 
 

 
 

 გაფრთხილება  
მძიმე დაზიანებების საფრთხე 

იმ შემთხვევაში, თუკი ექსპლოატაციისას მოჭერის მომენტების დამჭერი ჭანჭიკები მოეშვება, 
გადაცემათა კოლოფი ამძრავ ტალღას დაარტყამს. 

• ჭანჭიკებით დამაგრებები დაიცავით მოშვებისაგან, მაგ. Loctite 242-ით ან მეორე ქანჩით. 

 

ყურადღება  
ტრანსმისიის დაზიანება აქსიალური ძალებით 

არასათანადო მონტაჟის შემთხვევაში შესაძლებელია დაზიანდეს საკისარი, კბილანებიანი 
ბორბალი, ლილვი და კორპუსი. 

• გამოიყენეთ სათანადო გამწე მოწყობილობა. 
• ტრანსმისიაზე ნუ განახორციელებთ ჩაქუჩით ზემოქმედებას. 

 

მონტაჟსა და მოგვიანებით დემონტაჟს გაამარტივებთ, თუკი ლილვი და გორგალი მონტაჟამდე 
კორიზიისაგან დამცავი ზემოქმედების მქონე ლუბრიკატით დამუშავდება (მაგ.NORD Anti-
Corrosion Art.-Nr. 089 00099). მონტაჟის შემდეგ შესაძლოა გადმოიღვაროს ზედმეტი საპოხი 
მასალა. აღნიშნული ცხიმის გადმოღვრა არ წარმოადგენს ტრანსმისიის არაჰერმეტულობას. 
დაახლ. 24 საათი მუშაობის დაწყების შემდეს საფუძვლიანად გაწმინდეთ ადგილები სიმძლავრის 
ამკრეფ ლილვზე.  
 

 

 

დასურათება 4: ლილვსა და გორგალზე ლუბრიკატის წასმა 
 
Pos: 109 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 02 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608019925501_2613674.docx  @ 2709333 @  @ 1 
 

სახურავის საფარი IP66 (ოპცია H66) და სამაგრი ელემენტის (ოპცია B) გადაცემათა კოლოფების 
შემთხვევაში გადაცემათა კოლოფის მონტაჟამდე უნდა ამოსწიოთ ჩაპრესილი ჩამკეტი სარქველი. 
ჩაპრესილი ჩამკეტი შესაძლებელია დაზიანდეს დემონტაჟისას. მე-2 ჩამკეტი სარქველი მიეწოდება 
როგორც სათადარიგო დეტალი. გადაცემათა კოლოფის მონტაჟის შემდეგ ის დაამონტაჟეთ 
როგორც აღწერილია თავში 2.9 "სახურავის საფარის მონტაჟი (ოფცია: H, H66)". 
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დასურათება 5: ქარხნულად დამონტაჟებული ჩამკეტის დემონტაჟი 
 
Pos: 110 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 03 [B1000, B2000, B5010]z  @ 79\m od_1630916355996_2613674.docx  @ 2821675 @  @ 1 
 

სამაგრი ელემენტით (ოპცია B) გადაცემათა კოლოფი მაგრდება სრულ ლილვებზე მონტაჟის 
კიდითა და მის გარეშე. მოუჭირეთ სამაგრი ელემენტის ჭანჭიკი მართებული მობრუნების 
მომენტით (იხილეთ თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 

მონტაჟის კიდის გარეშე დამაგრებისას ღრუ ლილვში განთავსებული სამაგრი რგოლი ემსახურება 
აქსიალურ ფიქსაციას. 
 

 

 

დასურათება 6: ტრანსმისია სისტემის დეტალით დამაგრებულია ლილვზე სამაგრი ელემენტით 
 

 

 

დასურათება 7: ტრანსმისია სისტემის დეტალის გარეშე დამაგრებულია ლილვზე სამაგრი ელემენტით 
 

სისტემის ლილვზე ტრანსმისიის დემონტაჟი სრულდება მაგ. შემდეგი დემონტაჟის 
მოწყობილობით. 
 

 

 

დასურათება 8: დემონტაჟი დემონტაჟის მოწყობილობით 
 
Pos: 111 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Aufsteckg etrieben 04 [B1000, B2000]z @ 61\m od_1608020615950_2613674.docx  @ 2709409 @  @ 1  
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გადაცემათა კოლოფის დამონტაჟებისას ნუ დაჭიმავთ მობრუნების მომენტის საყრდენს. დაჭიმვის 
გარეშე მონტაჟი გამარტივდება რეზინის ბუფერით (ოპცია G ან VG). 

 

 

დასურათება 9: რეზინის ბუფერის მონტაჟი (ოპცია G ან VG) მილისიანი ტრანსმისიის პირობებში 
 

რეზინის ბუფერის მონტაჟისათვის, ჭანჭიკების დაკავშირებებს მოუჭირეთ იქამდე, სანამ 
დატვირთვის გარეშე მდგომარეობაში განთავსების ზედაპირებს შორის მოძრაობა აღმოიფხვრება. 
მთავარი ხრახნით დამაგრებისას სამაგრი ქანჩი რეზინის ბუფერის დაჭიმვისათვის მოაბრუნეთ 
ნახევარი ბრუნით. გაცილებით დიდი დაჭიმვა დაუშვებელია. 
 

 

 

განმარტება 

1 მოჭერის მომენტის საყრდენი 
ყოველთვის განათავსეთ 
ორივე მხარეს 

დასურათება 10: ბრუნვის მომენტის საყრდენის დემონტაჟი კბილანებიანი და ცილინდრული ხრახნიანი 
ტრანსმისიების შემთხვევაში 

 

მოჭერის მომენტის საყრდენების ჭანჭიკები მოუჭირეთ მართებული მობრუნების მომენტით 
(იხილეთ თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები")და დაიცავით მოშვებისაგან, მაგ. Loctite 242 
ან Loxeal 54-03 - ით. 
Pos: 114 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a_Ü berschrift  [B1000, B2000] @ 51\mod_1601293159649_2613674.docx @ 2674098 @ 2 @ 1 
 

2.7 ღრუ ლილვის მონტაჟი მომჭერი დისკით (ოპაცია: S) 
Pos: 116 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 00a @ 81\m od_1633418251803_2613674.docx  @ 2834252 @  @ 1 
 

 
 

ყურადღება  
გადაცემათა კოლოფის დაზიანება მომჭერი დისკის არასწორი მონტაჟის შედეგად 

• დაჭიმვის ჭანჭიკებს ნუ მოუჭერთ დაშენებული სრული ლილვის გარეშე. ამის შედეგად ღრუ 
ტალღა დროთა განმავლობაში დეფორმაციას განიცდის. 
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ღრუ ლილვი მომჭერი დისკებით დაცული უნდა იყოს მტვრის, დაბინძურების და ტენისაგან. 
NORD გირჩევთ ოპციას H/H66 (იხილეთ თავი 2.9 "სახურავის საფარის მონტაჟი (ოფცია: H, H66)"). 
Pos: 118 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 01 [B1000, B2000]z @ 49\mod_1600326280680_2613674.docx @ 2670405 @  @ 1 
 

 

განმარტება 

1 საყრდენი დისკის ტიპი, საქმის- ნომ. და 
მოჭერის მომენტი დაჭიმვის 
ჭანჭიკებისათვის 

2 დაჭიმვის მილისი 
3 დანადგარის სრული ლილვი 
4 ლილვის ბოლო და ღრუიანი ლილვის 

ხვრელი, ცხიმის გარეშე 
5 ტრანსმისიის ღრუიანი ლილვი 
6 ორჯერ ნახევარხრახნიანი შიდა რგოლი 
7 დამჭიმავი ჭანჭიკები  

DIN 931 (933) -10.9 

დასურათება 11: ღრუიანი ლილვი საყრდენი დისკით 
 
Pos: 119 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 02 [B1000, B2000]z @ 59\mod_1606486948547_2613674.docx @ 2700173 @  @ 1 
 

მომჭერი დისკი მიეროდება მზა მდგომარეობაში. მონტაჟამდე მისი დაშლა არ უნდა 
განხორციელდეს. 
 

სრული ლილვის მასალა უნდა შეესაბამებოდეს 360 N/mm2 მინიმალურ ზღვარს. ეს 
უზრუნველყოფს იმას, რომ მოჭერის ძალით არ წარმოიქმნას დეფორმაცია. 
 

საჭიროების შემთხვევაში გაეცანით მომჭერი დისკის მწარმოებლის დოკუმენტაციას. 

 

წინაპირობები 
• ღრუ ტალღა აბსულუტურად თავისუფალი უნდა იყოს ცხიმისაგან. 
• დანადგარის სრული ტალღა აბსულუტურად თავისუფალი უნდა იყოს ცხიმისაგან. 
• სრული ლილვის გარე დიამეტრი, თუკი შეკვეთაში სხვაგვარი განზომილება არ არის 

მითითებული, არაერთგვაროვანი ექსპლოატაციის პირობებში h6 ან k6 ტოლერანტობის 
ფარგლებში უნდა იყოს. ბჟენი უნდა აკმაყოფილებდეს DIN EN ISO 286-2 მოთხოვნებს.  

 
Pos: 121 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 03 [B1000],  B2000]z @ 50\mod_1600326313180_2613674.docx @ 2670519 @  @ 1 
 

მონტაჟის პროცესი 
 
Pos: 123 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 04z @ 51\mod_1601293393181_2613674.docx @ 2674210 @  @ 1  

1. მოხსენით სახურავი საფარი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 

2. მოუშვით დამჭერი დისკების დაჭიმვის ჭანჭიკები, მაგრამ ნუ ამოიღებთ მათ. დაჭიმვის 
ჭანჭიკები ხელით კვლავ მოუჭირეთ, სანამ ფლანშებსა და შიდა რგოლს შორის მოძრაობა 
შეწყდება. 

 
Pos: 124 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 05 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328935099_2613674.docx @ 2670634 @  @ 1  
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3. მსუბუქად გაპოხეთ შიდა რგოლის ხვრელები. გადაიტანეთ დამჭერი დისკი ღრუ ლილვზე, 
სანამ გარე დაჭიმვის ფლანში მიუერთდება ღრუ ლილვს. 

 

4. დანადგარის სრული ლილვი გაპოხეთ იმ ადგილას, რომელიც მოგვიანებით იქნება ღრუ 
ლილვის მილაკთან კონტაქტში. ნუ გაპოხავთ ბრონზირებულ მილისს. დამჭერი დისკის 
ზედაპირი აუცილებლად უნდა დარჩეს ცხიმისგან თავისუფალი. 

 
Pos: 126 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 06z @ 51\mod_1601293531630_2613674.docx @ 2674285 @  @ 1 
 

5. დანადგარის სრული ლილვი შეიყვანეთ ღრუ ლილვში იმგვარად, რომ საყრდენი კავშირის 
არეალი სრულად იყოს ათვისებული. 

 

6. მომჭერი დისკის დაჭიმვის ჭანჭიკი თანმიმდევრობით დაახლ. 1/4 ჭანჭიკის მობრუნებით 
თითო გასვლაზე მოაბრუნეთ საათის ისრის მიმართულებით. გამოიყენეთ დინამომეტრული 
გასაღები, რათა დაჭიმვის ჭანჭიკები დამჭერ დისკამდე მითითებული მოჭერის მომენტით 
მოეჭიროს. 

 
Pos: 127 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 07 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600328954216_2613674.docx @ 2670710 @  @ 1 
 

7. შეამოწმეთ არის თუ არა დაჭიმვის ფლანშებს შორის ერთგვაროვანი ნაპრალი. თუკი 
ნაპრალიარაერთგვაროვანია, საჭიროა დამჭერი დისკების კავშირების დემონტაჟი და მათი 
ზომების სიზუსტის შემოწმება. 

 
Pos: 129 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 08z @ 51\mod_1601293637311_2613674.docx @ 2674359 @  @ 1 
 

8. მონიშნეთ გადაცემათა კოლოფის ღრუ ლილვი და დანადგარის სრული ლილვი მარკირებით, 
რათა მოგვიანებით შეძლოთ დატვირთვის პირობებში მისი ჩამოცურების ამოცნობა. 

 

სტანდარტული დემონტაჟის მიმდინარეობა: 
 
Pos: 130 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 09 [B1000, B2000]z @ 50\mod_1600331634752_2613674.docx @ 2670824 @  @ 1 
 

 

 გაფრთხილება  
დაშავების საფრთხე მოულოდნელი მექანიკური მოშვების შედეგად 

საყრდენი დისკების ელემენტები მაღალი მექანიკური დაჭიმვის ქვეშაა. გარე რგოლების 
მოულოდნელმა დაჭიმულობის მოხსნამ შესაძლებელია გამოიწვიოს გათიშვის წალის წარმოქმნა 
და საყრდენი დისკის ცალკეული დეტალების უკონტროლო ამოვარდნა. 

• ნუ მოხსნით დაჭიმვის ჭანჭიკს, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ დამჭერი დისკის გარე რგოლები 
შიდა რგოლიდან მოიხსნა. 

 

 

1. დამჭერი დისკის დაჭიმვის ჭანჭიკები რამდენიმე გავლაზე თანმიმდევრობით მოუშვით საათის 
ისრის მიმართულებით დაახლ. 1/4 ჭანჭიკის მობრუნებით. სახრახნისებიდან ნუ მოხსნით 
დაჭიმვის ჭანჭიკებს. 

 

2. შიდა რგოლის კონუსიდან მოუშვით დაჭიმვის ფლანში. 
 

3. გადაცემათა კოლოფი მოხსენით დანადგარის სრული ლილვიდან. 
 
Pos: 132 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 10 Ins tandhaltungz @ 51\mod_1601293722756_2613674.docx @ 2674434 @  @ 1 
 

იმ შემთხვევაში, თუკი დამჭერი დისკი ხანგრძლივად გამოიყენება ან დაბინძურებულია, ხელახლა 
ჩაყენებამდე დაშალეთ და გაწმინდეთ ის. დამჭერ დისკზე შეამოწმეთ დაზიანებებისა და 
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კოროზიის არსებობა. შეცვალეთ დაზიანებული ელემენტები, თუკი მათი მდგომარეობა აღარ არის 
უნაკლო. 
Pos: 133 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Optionen - sonstige/Montage der Schr umpfschei be 11 [B1000, B2000] @ 75\m od_1624288142676_2613674.docx  @ 2795775 @  @ 1 
 

გაპოხეთ ზედაპირი (კონუსი) MOLYKOTE® G-Rapid Plus - ით ან მსგავსი საპოხი მასალით. 
ჭანჭიკების სახრახნისებსა დაჭანჭიკების თავების საკონტაქტო ზედაპირებზე წაუსვით მცირე 
რაოდენობით მრავალფუნქციური ცხიმი. 

 
Pos: 136 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von H ohlwell e mit GRIPMAXXz @ 50\m od_1600432726756_2613674.docx  @ 2671634 @ 25 @ 1 
 

2.8 ღრუ ტალღის მონტაჟი GRIPMAXX™ - ით (ოფცია: M) 
 

ყურადღება  
გადაცემათა კოლოფის დაზიანება არასათანადო მონტაჟის შედეგად 

• დამჭერი დისკის დაჭიმვის ჭანჭიკები მოუჭირეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრული ლილვი 
და მოჭერის მილისი მართებულ პოზიციაში იქნება. 

 

 

 

 

1 საყრდენი დისკი 5 ღრუიანი ლილვი (ტრანსმისია) 
2 დაჭიმვის ჭანჭიკები 6 სრული ლილვი (დანადგარი) 
3 ბრუნვის მომენტის მილისი 7 საყრდენი მილისი 
4 მოჭერის რგოლი   

დასურათება 12: GRIPMAXX™, აფეთქების გამოსახულება 
 

სრული ლილვის ანუ დანადგარის ლილვის განთავსებისას გაითვალისწინეთ ყველა 
მოსალოდნელი დატვირთვა. 

 

სრული ლილვის მასალა უნდა შეესაბამებოდეს 360 N/mm2 მინიმალურ ზღვარს. ეს 
უზრუნველყოფს იმას, რომ მოჭერის ძალით არ წარმოიქმნას დეფორმაცია. 

ნუ გამოიყენებთ საპოხ მასალას, კოროზიისაგან დაცვას, მონტაჟის პასტას და სხვა დაფარვებს 
ლილვის, მილისების, მოჭერის რგოლების ან საყრდენი ჭანჭიკების მორგების ზედაპირებზე. 
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წინაპირობები 

• სრულ ლილვზე [6] არ უნდა იყოს ნახეთქები, კოროზია, საპოხი მასალა ან სხვა უცხო 
სხეულები. 

• ღრუ ლილვი [5], მილისები [3], [7], დამჭერი რგოლი [4] ასევე დამჭერი დისკი [1] თავისუფალი 
უნდა იყოს დაბინძურების, ცხიმის ან ზეთისაგან. 

• სრული ლილვის დიამეტრი უნდა იყოს შემდეგ ტოლერანტობის ფარგლებში: 

 

მეტრული დანადგარის ლილვი  დიუმიანი დანადგარის ლილვი 
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ეგ
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ან
 

შე
მდ
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ამ
დ
ე 

ISO 286-2 
ტოლერანტობა  

h11(-) 
 

შე
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ან
 

შე
მდ
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ამ
დ
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ISO 286-2 
ტოლერანტობა  

h11(-) 

Ø [მმ] Ø [მმ] [მმ]  Ø [in] Ø [in] [in] 
10 18 -0,11  0,4375 0,6875 -0,004 
18 30 -0,13  0,7500 1,0625 -0,005 
30 50 -0,16  1,1250 1,9375 -0,006 
50 80 -0,19  2,0000 3,1250 -0,007 
80 120 -0,22  3,1875 4,6875 -0,008 

120 180 -0,25  4,7500 7,0625 -0,009 

ცხრილი 4: დანადგარის ტალღის დასაშვები ტოლერანტობა 
 

მონტაჟის პროცესი 

1. განსაზღვრეთ ტრანსმისიაზე საყრდენი ჭანჭიკების [1] კორექტული მონტაჟის პოზიცია. 
დარწმუნდით, რომ ღრუიანი ლილვის [5] პოზიცია შეესაბამება შეკვეთაში მითითებულ 
მონაცემებს. 

2. საყრდენი მილისი დისკები [7] და სამაგრი რგოლი [4] და სრული ლილვი [6]. დარწმუნდით, 
რომ საყრდენი მილისი მართებულ პოზიციაშია. დაამაგრეთ საყრდენი მილისი [7] სამაგრი 
რგოლით [4], რა დროსაც საჭიროა სამაგრი რგოლის ჭანჭიკის მოჭერა. 

3. გადაცემათა კოლოფი ბოლომდე გადასწიეთ სამაგრი რგოლით დაცულ საყრდენ მილისზე [7]. 
4. დაჭიმვის ჭანჭიკები [2] ოდნავ მოუშვით და დამჭერი დისკი [1] დაგასწიეთ ღრუ ლილვში. 
5. მოჭერის მომენტის მილისი [3] გადასწიეთ სრულ ლილვზე. 
6. ხელით მოუჭირეთ 3 ან 4 დაჭიმვის ჭანჭიკი [2] და დარწმუნდით, რომ საყრდენი დისკის გარე 

რგოლები ერთმანეთის მიმართ პარალელურია. ბოლოს მოუჭირეთ დარჩენილი ჭანჭიკები. 
7. დაჭიმვის ჭანჭიკები მოუჭირეთ თანმიმდევრობით საათის ისრის მიმართულებით მრავალ 

ბრუნზე - არა ჯვარედინად - დაახლ. ¼ ჭანჭიკის მობრუნებით თითო ბრუნზე. გამოიყენეთ 
დინამომეტრული გასაღები, რათა მიაღწიოთ საყრდენ ჭანჭიკზე მითითებულ მოჭერის 
მომენტს. 

დაჭიმვის ჭანჭიკების მოჭერის შემდეგ დაჭიმვის მილისებს შორის თანაბარი ნაპრალი უნდა 
იყოს. თუკი ეს ასე არ მოხდა, განახორციელეთ საყრდენი დისკების დემონტაჟი და შეამოწმეთ 
მორგების სიზუსტე. 

 

დემონტაჟის მსვლელობა 
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 გაფრთხილება  
დაშავების საფრთხე მოულოდნელი მექანიკური მოშვების შედეგად 

საყრდენი დისკების ელემენტები მაღალი მექანიკური დაჭიმვის ქვეშაა. გარე რგოლების 
მოულოდნელმა დაჭიმულობის მოხსნამ შესაძლებელია გამოიწვიოს გათიშვის წალის წარმოქმნა 
და საყრდენი დისკის ცალკეული დეტალების უკონტროლო ამოვარდნა. 

• ნუ მოხსნით დაჭიმვის ჭანჭიკს, სანამ არ დარწმუნდებით, რომ დამჭერი დისკის გარე რგოლები 
შიდა რგოლიდან მოიხსნა. 

 

 

1. დამჭერი დისკის დაჭიმვის ჭანჭიკი [2] მოუშვით თანმიმდევრობით დაახლ. ნახევარი 
მობრუნებით (180°), სანამ დამჭერი დისკის შიდა რგოლი ამოძრავდება. 

2. დამჭერ დისკს [1] მოუჭირეთ ლილვის მოჭერის მომენტის მილისით [3]. 
3. საყრდენი დისკის გარე რგოლები მოუშვით კონუსური შიდა რგოლიდან. ამასთან 

შესაძლებელია საჭირო იყოს რბილი ჩაქუჩით ჭანჭიკებზე დარტყმა ან გარე რგოლების 
ერთმანეთისგან ამოწევა. 

4. ტრანსმისია ამოიღეთ დანადგარის ლილვიდან. 

 

დაყენებამდე გაწმინდეთ თითოეული დეტალი. შეამოწმეთ მილისებსა და საყრდენ დისკზე 
დაზიანებებისა და კოროზიის არსებობა. შეცვალეთ მილისები და საყრდენი დისკი, თუკი მათი 
მდგომარეობა არ არის უნაკლო. დაამუშავეთ გარე რგოლების ირიბი დგამი ასევე სამაგრი რგოლის 
გარე ნაწილი MOLYKOTE® G-Rapid Plus - ით ამ მსგავსი საპოხი საშუალებით. ჭანჭიკების 
სახრახნისებსა დაჭანჭიკების თავების საკონტაქტო ზედაპირებზე წაუსვით მცირე რაოდენობით 
მრავალფუნქციური ცხიმი. 
Pos: 154 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 00 headline [B1000, B2000] @ 59\m od_1606992303088_2613674.docx @ 2703335 @ 2 @ 1 
 

2.9 სახურავის საფარის მონტაჟი (ოფცია: H, H66) 
 
 

Pos: 160 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 02z @ 51\mod_1601372777513_2613674.docx @ 2674841 @  @ 1 
 

გამოიყენეთ ყველა სამაგრი ჭანჭიკი. სამაგრი ჭანჭიკები დაამაგრეთ სამაგრი წებოვანი მასალით 
მაგ. Loctite 242, Loxeal 54-03 დამუშავებით. სამაგრი ჭანჭიკები მოუჭირეთ მართებული მოჭერის 
მომენტით (იხილეთ თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები").  
Pos: 161 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckhauben 03 [B 1000, B 2000] @ 35\mod_1560335100666_2613674.docx @ 2623100 @  @ 1 
 

ოპცია H66 საფარი თავსახურის შემთხვევაში ახალი საფარი სარქველი ჩააყეენთ ჩაქუჩის მსუბუქი 
დარტყმით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასურათება 13: საფარი თავსახურის მონტაჟი ოპცია SH, ოპცია H და ოპცია H66 
Pos: 162 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 2624156 @  @ 1 
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Pos: 163 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage von Abdeckkappen [B1000, B2000]z @ 51\m od_1601385023932_2613674.docx  @ 2674880 @ 2 @ 1 
 

2.10 საფარი სარქველის მონტაჟი 
უნივერსალური მუხლუხა გადაცემათა კოლოფის ზოგიერთი ვერსია სერიულად აღჭურვილია და 
მიეწოდება პლასტმასის სახურავი სარქველით. სახურავი სარქველი ლილვის დამჭიდროვებას 
იცავს მტვრისა და სხვა დაბინძურების შეღწევისაგან. სახურავის სარქველი შესაძლებელია 
დაყენებული იქნას A-მხარეს ან B-მხარეს. მისი მოხსნა შესაძლებელია ხელით ხელსაწყოს 
გამოყენების გარეშე. 
 

ყურადღება  
საფარი სარქველის დაჭიმვის ელემენტების დაზიანება 

• მოხსნისა და აწევისას სახურავის სარქველს ნუ მოხრით. 
 

 

უნივერსალური მუხლუხა გადაცემათა კოლოფის მონტაჟამდე სახურავი სარქველი 
ვერტიკალურად დააყენეთ. მონტაჟის დასრულების შემდეგ სახურავი სარქველი გადასწიეთ 
მართებულ მხარეს, რა დროსაც გამყოფი ელემენტები ფლანშის ხრახნის ხვრელებში უნდა 
შეიტანოთ. 
 

 

 

 

 

 

 

დასურათება 14: საფარი სარქველის დემონტაჟი და მონტაჟი 
Pos: 165 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  00 headline + Einl eitung [B1000, B2000] @ 89\m od_1656678308695_2613674.docx  @ 2920515 @ 2 @ 1  

2.11 ნორმირებული ძრავის მონტაჟი (ოფცია: IEC, NEMA, AI, AN) 
შემდგომში მოცემულ ცხრილებში წარმოდგენილი ძრავის მაქსიმალური წონის გადაჭარბება 
დაუშვებელია: 
Pos: 168 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_IEC-Motor en [B1000, B2000]z @ 89\mod_1656677983199_2613674.docx @ 2920401 @  @ 1  
 

მაქსიმალურად დასაშვები ძრავის წონა 

ძრავის ზომა 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315 

ძრავის მაქს. წონა [კგ] 25 30 50 50 80 80 100 250 250 350 500 1000 1000 1500 
 

Pos : 169 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680433209_0.docx @ 2920592 @  @ 1 
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SK 32, SK 3282, 
SK 9032.1, SK 32100, 
SK 772.1, SK 773.1 

    100 100         

SK 42, SK 4282, 
SK 9042.1, SK 42125 

    100 100 130 200       

SK 52, SK 63, 
SK 5282, SK 6382, 
SK 9052.1, 
SK 872.1, SK 873.1, 
SK 972.1, SK 973.1 

    100 100 130        

SK 62, SK 73, SK 83,  
SK 6282,  
SK 7382, SK 8382,  
SK 9072.1 

    100 100 130        

SK 72, SK 82, SK 93, 
SK 103, 
SK 7282, SK 8282, 
SK 9382, SK 10382.1, 
SK 9082.1, SK 9086.1, 
SK 9092.1, SK 9096.1 

      130        

SK 920072.1, 
SK 92072.1, SK 0, 
SK 071.1, SK 0182.1 

  40            

SK 1382NB, 
SK 1382.1, 
SK 92372, 
SK 92372.1, 
SK 12063, SK 372.1, 
SK 371.1 

    60          

 

Pos: 170 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_IEC-M otoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656680713523_2613674.docx  @ 2920630 @  @ 1  

ცხრილი 5: ძრავის წონა IEC-ძრავები 
 

Pos : 171 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenkopf_N EMA-Motor en [B1000, B2000] @ 89\mod_1656681174654_2613674.docx @ 2920706 @  @ 1  
 

მაქსიმალურად დასაშვები ძრავის წონა 

ძრავის ზომა 

 

56
C

 

 

14
0T

C
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C
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0T

C
 

36
0T

C
 

40
0T

C
 

  

ძრავის მაქს. წონა [კგ]  30  50  80 100 200 250 350 700 700   
Pos: 172 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenrum pf_NEM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681528259_0.docx @ 2920744 @  @ 1 
 

SK 62, SK 72, SK 73, 
SK 83, SK 93, 
SK 9072.1, SK 6282, 
SK 7282, SK 7382, 
SK 8382, SK 9382 

          500 500   

 

Pos: 173 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  01_Tabellenunterschrift_N EM A-Motoren [B1000, B2000] @ 89\m od_1656681691355_2613674.docx  @ 2920782 @  @ 1  

ცხრილი 6: ძრავის წონა NEMA-ძრავები 
 

Pos : 176 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  03z @ 59\mod_1606742688607_2613674.docx @ 2701405 @ 5 @ 1 
 

ნორმირებული ძრავის IEC-ადაპტერზე (ოპცია IEC) ან NEMA-ადაპტერზე (ოპცია NEMA) მონტაჟის 
მიმდინარეობა 

1. გაწმინდეთ ძრავისა და ძრავის ადაპტერის ძრავის ლილვები და ფლანშის ზედაპირები და 
შეამოწმეთ მათზე დაზიანებების არსებობა. შეამოწმეთ ძრავის გაბარიტები. ძრავის გაბარიტები 
DIN EN 50347 ან NEMA MG1 Part 4 თანახმად უნდა იყოს ტოლერანტობის ზღვარში. 
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2. 90, 160, 180 და 225 ძრავის ზომების შემთხვევაში ძრავის ლილვზე წარმოდგენილია 
დისტანციის მილისები. 

 

3. გადაბმულობის წილი იმგვარად დააყენეთ ძრავის ლილვზე, რომ ძრავის პრიზმარული ზამბარა 
გადაბმულობის წილის ღარში ჩაჯდეს. გადაბმულობის წილი დაამაგრეთ ძრავის მწარმოებლის 
მონაცემების შესაბამისად. სტანდარტულ წინა პოზიციონირების გადაცემათა კოლოფის 
შემთხვევაში ყურადღება გაამახვილეთ გადაბმულობის წილსა და სარტყელს შორის B 
განზომილებაზე (იხილეთ "დასურათება 15"). ზოგიერთი NEMA-ადაპტერის შემთხვევაში 
გადაბმულობის პოზიცია დაარეგულირეთ აბრაზე მითითებული მონაცემის შესაბამისად. 

 

4. იმ შემთხვევაში, თუკი გადაბმულობის წილი მოიცავს ხრახნის შტიფტს, ლილვზე 
გადაბმულობა დაამაგრეთ აქსიალურად. ხრახნის შტიფტი ჩახრახვნამდე დაამუშავეთ სამაგრი 
წებოვანი ნივთიერებით, მაგ. Loctite 242 ან Loxeal 54-03, და მოუჭირეთ შესაბამისი 
მობრუნების მომენტით (იხილეთ თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 

Pos: 178 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_2613674.docx @ 2701480 @  @ 1 
 

5. გარეთ და ტენიან გარემოში განთავსებისას რეკომენდირებულია ფლანშის ზედაპირების 
დამჭიდროვება. ამისათვის ფლანშის ზედაპირები სრულად დაფარეთ დამამჭიდროვებლით, 
მაგ. Loctite 574 ან Loxeal 58-14. 

Pos: 179 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  05z @ 59\mod_1606742838397_2613674.docx @ 2701517 @  @ 1  

6. ძრავი დაამონტაჟეთ ადაპტერზე. ამასთან დაამონტაჟეთ წარმოდგენილი კბილანების 
გვირგვინი (იხილეთ unten). 

 

7. ადაპტერის ჭანჭიკები მოუჭირეთ სათანადო მოჭერის მომენტით (იხილეთ თავი 6.3 
"ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 
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დასურათება 15: ძრავის ლილვზე გადაბმულობის მონტაჟი სხვადასხვა მოდელის გადაბმულობების 
შემთხვევაში 

 

I რკალოვანი კბილანების გადაბმულობა (BoWex) ერთნაწილიანი 

II თაღის კბილანებიანი გადაბმულობა (BoWex) ორ ნაწილიანი 

III თაღის კბილანებიანი გადაბმულობა (BoWex) ორ ნაწილიანი დისტანციური მილისით 

IV მუშტიანი მუფთა (ROTEX) ორ ნაწილიანი 

V მუშტიანი მუფთა (ROTEX) ორ ნაწილიანი, ყურადღება მიაქციეთ ზომას B: 

სტანდარტული ცილინდრული ტრანსმისია: 

 SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-დონიანი) 
 SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-დონიანი) 

 IEC კონსტრუქციის ზომა 63 IEC კონსტრუქციის ზომა 71 

ზომა B (სურათი V) B = 4,5 მმ B = 11,5 მმ 

VI მუშტიანი მუფთა (ROTEX) ორ ნაწილიანი დისტანციური მილისით 
 
Pos: 180 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  06 @ 75\mod_1624347935230_2613674.docx @ 2795895 @ 5 @ 1 
 

ნორმირებული ძრავის IEC-ადაპტერის AI160 - AI315 (ოპცია AI) ან NEMA-ადაპტერის AN250TC – 
AN400TC (ოპცია AN) მონტაჟის მიმდინარეობა 

1. გაწმინდეთ ძრავისა და ძრავის ადაპტერის ძრავის ლილვები და ფლანშის ზედაპირები და 
შეამოწმეთ მათზე დაზიანებების არსებობა. შეამოწმეთ ძრავის გაბარიტები. ძრავის გაბარიტები 
DIN EN 50347 ან NEMA MG1 Part 4 თანახმად უნდა იყოს ტოლერანტობის ზღვარში. 

 

2. მოხსენით ძრავის ლილვზე პრიზმატული ზამბარა. 
 

3. AI160, AI180 და AI225 ადაპტერების შემთხვევაში დაამონტაჟეთ მოწოდებული დისტანციის 
ლილვი. 

 

4. დაამონტაჟეთ მოწოდებული პრიზმატული ზამბარა (იხილეთ "ცხრილი 7: ძრავის 
პრიზმატული ზამბარები"). 

 

5. გადაბმულობის წილის მონტაჟისათვის გადაბმულობის წილი გააცხელეთ დაალხ. 100 °C. 
გადაბმულობის წილის პოზიციონირება მოახდინეთ შემდეგნაირად: 
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− AI160, AI180 და AI225 გადაწიეთ დისტანციის მილისამდე 
− AI200, AI250, AI280, AI315 გადაწიეთ ძრავის ლილვის სარტყელამდე 
− AN250TC – AN400TC სანამ მიიღწევა ზომა A (იხილეთ "ცხრილი 8: გადაბმულობის წილის 

პოზიცია NEMA-ძრავის ტალღაზე") 
 

6. იმ შემთხვევაში, თუკი გადაბმულობის წილი მოიცავს ხრახნის შტიფტს, ლილვზე 
გადაბმულობა დაამაგრეთ აქსიალურად. ხრახნის შტიფტი ჩახრახვნამდე დაამუშავეთ სამაგრი 
წებოვანი ნივთიერებით, მაგ. Loctite 242 ან Loxeal 54-03, და მოუჭირეთ შესაბამისი 
მობრუნების მომენტით (იხილეთ თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 

 
Pos: 181 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  04 [nicht- ex]z  @ 59\m od_1606742804556_2613674.docx @ 2701480 @  @ 1  

7. გარეთ და ტენიან გარემოში განთავსებისას რეკომენდირებულია ფლანშის ზედაპირების 
დამჭიდროვება. ამისათვის ფლანშის ზედაპირები სრულად დაფარეთ დამამჭიდროვებლით, 
მაგ. Loctite 574 ან Loxeal 58-14. 

Pos: 183 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M otor/Montage eines  Normm otors  07 @ 76\mod_1624353434411_2613674.docx @ 2795933 @  @ 1 
 

8. ძრავი დაამონტაჟეთ ადაპტერზე. ამასთან დაამონტაჟეთ წარმოდგენილი კბილანების 
გვირგვინი (იხილეთ დასურათება 15: ძრავის ლილვზე გადაბმულობის მონტაჟი სხვადასხვა 
მოდელის გადაბმულობების შემთხვევაში). AN360TC და AN400TC ადაპტერების შემთხვევაში 
თავდაპირველად ძრავზე დაამონტაჟეთ ადაპტერის ფლანში და შემდეგ ძრავი ჭანჭიკით 
დაამაგრეთ ადაპტერზე. 

 

9. ადაპტერის ჭანჭიკები მოუჭირეთ სათანადო მოჭერის მომენტით (იხილეთ თავი 6.3 
"ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 

 

IEC/NEMA ტიპი გადაბმულობა ტალღა ø ძრავის ლილვის პრიზმატული 
ზამბარები 

AI 160 R42 42 AB12x8x45 
AI 180 R48 48 AB14x9x45 
AN 250 R42 41,275 B3/8x3/8x1 1/2 
AN 280 R48 47,625 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 200 R55 55 B16x10x50x 
AN 320 R55 53,976 B1/2x1/2x1 1/2 
AI 225 R65 60 B18x11x70 
AN 360 R350 R65 60,325 B5/8x5/8x2 1/4 
AI 250 R75 65 B18x11x70 
AI 280 R75 75 B20x12x70 
AN 360 R450 R75 60,325 B5/8x5/8x3 1/8 
AN 400 R75 73,025 B3/4x3/4x3 1/4 

ცხრილი 7: ძრავის პრიზმატული ზამბარები 
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NEMA-ტიპი 
გადაბმულობის 
ზომა 

A [მმ] 

N250TC R350 R42 83 

N250TC 300S R42 86 

N280TC R350 R48 87,5 

N280TC 300S R48 102,5 

N320TC R55 91 

N360TC/350 R65 126,5 

N360TC/450 R75 150,5 

N400TC R75 164,5 

ცხრილი 8: გადაბმულობის წილის პოზიცია NEMA-ძრავის ტალღაზე 
 
Pos: 190 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2624193 @  @ 1 
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Pos: 191 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 01 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601476869971_2613674.docx @ 2676016 @ 2 @ 1 
 

2.12 გაცივების სისტემაზე გაცივების ქსელის მონტაჟი 
Pos: 194 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Interne Kühlanl age_02_(M ontag e)z @ 52\m od_1601480924595_2613674.docx  @ 2676091 @  @ 1 
 

 

 გაფრთხილება  
დაშავება წნევის გაშვების შედეგად 

• სამუშაოები გადაცემათა კოლოფზე წნევისაგან თავისუფალი გაცივების წრედის პირობებში. 
 

 

ყურადღება  
გაცივების წრედის დაზიანება 

• მონტაჟისას ნუ დააზიანებთ მიერთების საყრდენებს. 
• მონტაჟის შემდეგაც დაუშვებელია საყრდენებზე გარე ძალის ზემოქმედების დაშვება. 
• თავიდან აიცილეთ ექსპლოატაციისას გაცივების სისტემაზე რყევების ზემოქმედება. 
 

Pos: 196 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 03 [B1000_2000]z @ 52\m od_1601481884488_2613674.docx @ 2676128 @  @ 1 
 

 

განმარტება 

1 მიერთების საყრდენები რგოლოვანი 
ჭანჭიკებით სამაგრებით 

2 გაციების ქსელი 
3 კორპუსის სახურავი 

დასურათება 16: გაცივების სახურავი 

გაცივების სისტემა ჩაშვებულია კორპუსის სახურავში. გაცივების საშუალების შეყვანისა და 
გამოშვებისათვის კორპუსის სახურავზე განთავსებულია საყრდენები DIN 2353 შესაბამისი 
ჭანჭიკებით 10 მმ გარე დიამეტრის მქონე მილის მიერთებისათვის. 
Pos: 200 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage der Kühlschlange an das  Kühlsystem 04z @ 52\m od_1601486450433_2613674.docx  @ 2676278 @  @ 1 
 

მონტაჟამდე მოხსენით ჩამკეტო სტოპები დამჭერებიდან და გამორეცხეთ გაცივების მილი, რათა 
გაცივების სისტემაში ვერ შეძლოს შეღწევა დაბინძურებამ. დამჭერები მიაერთეთ გაცივების 
საშუალების წრედთან. გაცივების საშუალების ნაკადის მიმართულება ნებისმიერია. 
Pos: 201 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Kühl anl agen/Externer Öl-Luft-Kühl er [B1000]z @ 52\m od_1601487540358_2613674.docx @ 2676315 @ 233 @ 1  
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2.13 გარე ზეთის/ჰაერის ქულერის მონტაჟი 

2.13.1 მიაერთეთ შლანგები 
 

ყურადღება  
ტრანსმისიის მიწოდება ხდება ზეთით შევსების გარეშე 

• ექსპლოატაციაში გაშვებამდე ტრანსმისია შეავსეთ ზეთით. 

 

მიწოდებაში გათვალისწინებულია ზეთის/ჰაერის ქულერი და საჭირო შლანგები. 

ზეთის/ჰაერის ქულერი მიაერთეთ სურათის შესაბამისად. 

 

 

 1 ზეთის/ჰაერის ქულერი 

 2 ტრანსმისია 

 3 ტემპერატურის ოფციონალური კონტროლი 

 
S 

გადაცემათა კოლოფის შემწოვი 
მიერთება/ზეთის გამშვები  

 
P 

წნევის მიერთება/გადაცემათა კოლოფი, 
მიერთება ზეთის დონის ზემოთ ან ქვემოთ  

დასურათება 17: ზეთის/ჰაერის ქულერის მიერთება 
 

სათანადოდ მოუჭირეთ გარე 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"ქანჩებს. 

ზეთის სისტემის მონტაჟის შემდეგ ჩაასხის გადაცემათა კოლოფის კორპუსში გადაცემათა 
კოლოფის იმ ტიპის ზეთი, რომელიც მოცემულია ტიპის აბრაზე. ტიპის აბრაზე მითითებული 
ზეთის რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო სიდიდეს და შესაძლებელია ვარირებდეს. 
შლანგის სადენებისთვის საჭიროა დაახლ. 4,5 ლ დამატებითი ზეთის რაოდენობა. შევსებისას 
ყურადღება მიაქციეთ ზეთის დონის ჭანჭიკს, როგორც ზეთის მართებული დონის მაჩვენებელს.  

2.13.2 ელექტრო მიერთება 
ელექტრო მიერთება უზრუნველყავით ზეთის/ჰაერის-ქულერის ექსპლოატაციისა და მონტაჟის 
ინსტრუქციის შესაბამისად. 
Pos: 206 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2624193 @  @ 1 
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Pos: 207 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 00_Ü berschrif t_z  @ 52\m od_1601488859794_2613674.docx @ 2676392 @ 2 @ 1 
 

2.14 ზეთის ბალანსის ავზის მონტაჟი (ოფცია: OA) 
Pos: 208 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 01_Größe I  - I II_z @ 81\m od_1633419860079_2613674.docx  @ 2834336 @ 3 @ 1 
 

2.14.1 ზომების I, II და III მონტაჟი 
ზეთის დონის ავზი შესაძლებელია შეირჩეს 3 სხვადასხვა მოცულობის ზომით: 

• 0,7 l (ზომა I) 
• 2,7 l (ზომა II) 
• 5,4 l (ზომა III) 

ზეთის დონის ავზი უნდა დამონტაჟდეს ვერტიკალურად ქვემოთ მიმართული შლანგების 
მიერთებითა და ზემოთ მიმართული ვენტილაციის ჭანჭიკით. ავზი უნდა დაყენდეს 
შეძლებისდაგვარად მაღლა, შლანგის სიგრძის გათვალისწინებით. ზეთის დონის ავზის 
პოზიციისათვის იხილეთ შემდეგი სურათები. 

 

დასურათება 18: ზეთის დონის ავზის პოზიცია 
 

1. გადაცემათა კოლოფის განთავსების შემდეგ მოხსენით ვენტილაციის ჭანჭიკი. 
2. დამოკლება ან დაგრძელება ჭანჭიკებით დაამაგრეთ არსებული დამჭიდროვებით. 
3. იმ შემთხვევაში, თუკი სამაგრი ჭანჭიკი ჩამაგრდება ხვრელში, გაპოხეთ სახრახნისი საშუალო 

სიმტკიცის ჭანჭიკის დამცავით, როგორიცაა მაგ. LOXEAL 54-03 ან Loctite 242. 
4. ჭანჭიკებით დაამაგრეთ დაბალანსების ავზი. იმ შემთხვევაში, თუკი ვერ იქნება დაცული 

ჭანჭიკებით გამაგრების 1,5 × d სიღრმე, გამოიყენეთ 5 მმ-ით გრძელი ჭანჭიკი. იმ შემთხვევაში, 
თუკი შედარებით გრძელი ჭანჭიკის მონტაჟი შეუძლებელია, გამოიყენეთ შტიფტიანი ჭანჭიკი 
და შესაბამისი გაბარიტების მქონე ქანჩი.  

5. დაამონტაჟეთ ვენტილაციის შლანგი ნებისმიერი ღრუ-ჭანჭიკებითა და დამჭიდროვებებით. 
Pos: 209 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälter Option OA 02 [B1000]z @ 52\m od_1601489765444_2613674.docx @ 2676430 @  @ 1 
 

6. ავზში ჩახრახნეთ ვენტილაციის ჭანჭიკი M12 × 1,5 დამჭიდროვებით. 
Pos: 211 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/M ontag e/M ontage ei nes Öl ausgleichsbehälters Option OA 03_Größe 0A und 0B_01 @ 81\mod_1632989654868_2613674.docx @ 2832115 @ 3 @ 1 
 

2.14.2 0A და 0B ზომების მონტაჟი 
ზეთის დონის ავზი უნდა დამონტაჟდეს ვერტიკალურად ქვემოთ მიმართული შლანგების 
მიერთებითა და ზემოთ მიმართული ვენტილაციის ჭანჭიკით. ავზი უნდა დაყენდეს 
შეძლებისდაგვარად მაღლა, შლანგის სიგრძის გათვალისწინებით. ზეთის ბალანსის ავზის 
პოზიციის ვარიანტები იხილეთ დასურათება 18. კონსტრუქციის M4 შემთხვევაში პოზიციაში 2 
ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ზეთის დონის ავზის მონტაჟი შეუძლებელია. 
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დასურათება 19: ზეთის დონის ავზის პოზიცია 
 

1. გადაცემათა კოლოფის განთავსების შემდეგ მოხსენით ზეთის დონის ან ვენტილაციის ჭანჭიკი. 
2. ზეთის დონის ავზი დაამონტაჟეთ დასურათება 18 შესაბამისად. ამასთან პარალელურად 

დაარეგულირეთ ძრავის ტალღა. 
3. ზეთის ბალასის ავზის გადაცემათა კოლოფის კორპუსზე ჭანჭიკებით დამაგრებისას დაიცავით 

12 Nm მოჭერის მომენტი. 
Pos: 232 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 00 headline @ 34\mod_1559724373206_2613674.docx @ 2623056 @ 2 @ 1 
 

2.15 დამატებითი ლაქირება 
 

Pos : 234 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/N achträgliche Lacki erung/Nachtr ägliche Lacki erung 02 @ 34\mod_1559724405678_2613674.docx @ 2623058 @  @ 1  

ტრანსმისიის შემდგომი ლაქირების შემთხვევაში ლილვების დამჭიდროვების რგოლები, რეზინის 
ელემენტები, ვენტილაციის ჭანჭიკები, შლანგები, ტიპის აბრები, სტიკერები და ძრავის 
გადაბმულობის დეტალები დაუშვებელია კონტაქტში მოვიდეს საღებავებთან, ლაქებთან და 
გამხსნელ საშუალებებთან, ვინაიდან დაზიანდება დეტალები ან აღარ იქნება წაკითხვადი. 
Pos: 235 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Elek trischer Anschl uss M otor [B1000] @ 81\m od_1633345694538_2613674.docx  @ 2833601 @ 2 @ 1 
 

2.16 დაყენებული ძრავის ელექტრო მიერთება 
გადაცემათა კოლოფიანი ძრავების (გადაცემათა კოლოფი ელექტროძრავით) შემთხვევაში 
ელექტროძრავს აქვს საკუთარი ექსპლოატაციის ინსტრუქცია. იმ შემთხვევაში, თუკი აღნიშნული 
ექსპლოატაციის ინსტრუქცია არ არის წარმოდგენილი, მოითხოვეთ ის ძრავის მწარმოებელთან. 
ძრავის ელექტრო მიერთება უზრუნველყავით ძრავის ექსპლოატაციის ინსტრუქციის შესაბამისად. 
როგორც წესი ძრავის გადაბმის ყუთი განთავსებულია მონტაჟის სქემაზე. 
Pos: 237 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/4. Inbetri ebnahm e [_Titel] @ 3\m od_1368691822868_2613674.docx  @ 2615396 @ 1 @ 1 
 



 3 ექსპლუატაციაში გაშვება 

B 1000 ka-2822  43 

3 ექსპლუატაციაში გაშვება 

Pos: 238 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen_01z  @ 53\m od_1603264683711_2613674.docx @ 2679855 @ 2 @ 1 
 

3.1 ზეთის დონის შემოწმება 
Pos: 239 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand_02 [B1000, B1050] @ 54\mod_1603271152794_2613674.docx @ 2680199 @  @ 1 
 

ექსპლოატაციამდე და ექსპლოატაციის შემდეგ გააკონტროლეთ ზეთის დონე (იხილეთ თავი 4.2 
"ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები"). 
Pos: 243 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Entl üftung ak tivier en_01z  @ 53\mod_1603265459270_2613674.docx @ 2679893 @ 2 @ 1 
 

3.2 ვენტილაციის აქტივაცია 
Pos: 244 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Einl eitung nicht- ex @ 49\mod_1599579572645_2613674.docx @ 2667251 @  @ 1 
 

იმ შემთხვევაში, თუკი გათვალისწინებულია ტრანსმისიის ვენტილაცია, ექსპლუატაციაში 
გაშვებამდე საჭიროა ვენტილაციის ან წნევიანი ვენტილაციის აქტივაცია. ორმაგი ტრანსმისია 
შედგება ორი ცალ-ცალკე ტრანსმისიისაგან, აქვს 2 ზეთის ავზი და 2 ვენტილაცია. 

აქტივაციისათვის ვენტილაციის ჭანჭიკზე მოხსენით შემკრავი. ვენტილაციის ჭანჭიკის 
პოზიციასთან დაკავშირებით იხილეთ თავი 6.1 "კონსტრუქციები და ჩაყენების პოზიცია". 
Pos: 246 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Entl üf tungsschraube @ 49\mod_1599583285555_2613674.docx @ 2667388 @  @ 1 
 

 

 

  

 

განმარტება 

1 ვენტილაციის ჭანჭიკი 
2 დამჭიდროვების ღვედი 

დასურათება 20: ვენტილაციის ჭანჭიკის აქტივაცია 
Pos: 247 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Druckentl üftungsschr aube @ 49\m od_1599583297738_2613674.docx @ 2667434 @  @ 1  

 

 

  

 

განმარტება 

1 წნევიანი ვენტილაციის 
ჭანჭიკი 

2 დამჭიდროვების ღვედი 

დასურათება 21: წნევის გამყვანი ჭანჭიკის აქტივაცია 
Pos: 248 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2624193 @  @ 1 
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Pos: 249 /Anleitungen/Getri ebe/3. M ontage, Lagerung, Vorbereitung, Aufs tell ung/Aufstellen/Entlüf tung aktivi eren Sonderentl üf tung @ 49\m od_1599583310626_2613674.docx  @ 2667480 @  @ 1 
 

 

სპეციალური ვენტილაციების მიწოდება ხდება მოხსნილ მდგომარეობაში. ამოხრახნეთ 
ვენტილაციის ჭანჭიკები და მათ ადგილას ჩახრახნეთ სპეციალური ვენტილაცის დამჭიდროვებით. 
 

 

 

 

 

განმარტება 

1 ვენტილაციის ჭანჭიკი 2 დამჭიდროვების ღვედი 3 სპეციალური ვენტილაციის 
ჭანჭიკი 

დასურათება 22: ვენტილაციის ჭანჭიკების მოხსნა და სპეციალური ვენტილაციის მონტაჟი 
Pos: 253 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_01 [B1000, B2000] @ 54\mod_1603295724455_2613674.docx @ 2681625 @ 2 @ 1 
 

3.3 ავტომატური ლუბრიკატის გადამწოდის აქტივაცია 
გადაცემათა კოლოფის ზოგიერთ ტიპს ნორმირებული ძრავის (ოპცია IEC/NEMA, არა AI/AN) 
დაყენებისათვის ლილვის საკისარის გასაპოხად აქვს ავტომატური საპოხი მასალის გადამწოდი. 
საპოხი მასალის გადამწოდი გადაცემათა კოლოფის ექსპლოატაციაში გაშვებამდე უნდა 
გააქტიურდეს. IEC/NEMA-ნორმირებული ძრავის დაყენებისათვის ადაპტერის კარტუშის 
სახურავზე განთავსებულია წითელი მითითების აბრა საპოხი მასალის გადამწოდის 
აქტივაციისათვის. ლუბრიკატის გადამწოდის მოპირდაპირე მხარეს განთავსებულია ცხიმის 
გასვლის ხვრელი, რომელიც ჩაკეტილია G1/4 ჩამკეტი ჭანჭიკით. ლუბრიკატის გადამწოდის 
აქტივაციის შემდეგ შესაძლებელია ჩამკეტი ჭანჭიკი მოიხსნას და ჩანაცვლდეს ცხიმის მიმღები 
ავზით (დეტალის-Nr. 28301210). 

 

 

დასურათება 23: ცხიმის მიმღები ავზის მონტაჟი 
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მოქმედება: 

1. ცილინდრული ჭანჭიკების მოშვება და მოხსნა. 
2. კარტუშის საფარი მოხსენით. 
3. საპოხი მასალის გადამწოდში ჩახრახნეთ აქტივაციის ჭანჭიკი, სანამ რგოლი სამაგრი გამყოფზე 

მოწყდება. 
Pos: 255 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ak tivier ung des autom atischen Schmiers toffgebers_03 [B1000, B2000] @ 76\mod_1624463716842_2613674.docx @ 2796905 @ 5 @ 1 
 

4. კარტუშას ჭანჭიკი კვლავ დააყენეთ. კარტუშას ჭანჭიკი დაამაგრეთ ცილინდრული ჭანჭიკებით 
(იხილეთ თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 

5. მისაწებებელ სტიკერზე მოინიშნეთ აქტივაციის თვე და წელი. 

 

 
 განმარტება 

1 ცილინდრული ჭანჭიკები M8 x 16 
2 კარტუშის თავსახური 
3 აქტივაციის ჭანჭიკი 
4 ყური 
5 ლუბრიკატის მიმწოდი 
6 სტიკერის პოზიცია 

 

დასურათება 24: ლუბრიკატის ავტომატური გადამწოდის აქტივაცია სტანდარტული ძრავის მონტაჟისას 
 

სტიკერი: 

 

დასურათება 25: სტიკერი 
Pos: 271 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Kühlschl ang e/Interne Kühl anl age_01_(Inbetriebnahme) [B1000 . ..  B2050] @ 76\mod_1624459274579_2613674.docx @ 2796791 @ 2 @ 1 
 

3.4 გაცივების ჯაჭვი (ოფცია: CC) 
Pos: 273 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02_(Inbetri ebnahm e) [B1000, B1050] @ 36\m od_1560494617939_2613674.docx @ 2623125 @  @ 1 
 

 

ყურადღება  
ტრანსმისიის დაზიანება გადახურებით 

• ამძრავის ექსპლოატაციაში გაშვება დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, რაც გაცივების ჯაჭვი 
მიუერთდება გაცივების წრედს და გაცივების წრედი გაეშვება ექსპლოატაციაში. 

 

Pos: 274 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_02a_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603467886065_2613674.docx @ 2683119 @  @ 1 
 

ყინვის საფრთხის შემთხვევაში გასაცივებელ წყალს დროულად უნდა შეერიოს ყინვისაგან დამცავი 
საშუალება. 
Pos: 275 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03_(Inbetri ebnahm e) [B1000- B2050] @ 56\m od_1604924743805_2613674.docx  @ 2688585 @  @ 1 
 

გასაცივებელ საშუალებას უნდა ჰქონდეს მსგავსი თბოსიმძლავრე. 
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• წყლის სპეციფიკური თბოსიმძლავრე 20 °C: c = 4,18 kJ/kgK 

გასაცივებელ საშუალებად რეკომენდირებულია სუფთა, ჰაერის ბუშტუკების გარეშე ტექნიკური 
წყლის გამოყენება დამატებითი მინარევების გარეშე. წყლის სიხისტე უნდა იყოს 1°dH და 15 °dH 
შორის, pH-დონე კი pH 7,4 და pH 9,5 შორის. გასაცივებელ წყალში აგრესიული სითხეების შერევა 
დაუშვებელია. 
Pos: 276 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03a ( Inbetriebnahme) [B1000, B2000)z  @ 55\m od_1603787319406_2613674.docx @ 2683813 @  @ 1 
 

გაცივების საშუალების წნევა დასაშვებია შეადგენდეს მაქს. 8 ბარს. რეკომენდირებულია, რომ 
გასაცივებელი საშუალების შესასვლელში დამონტაჟდეს წნევის შემამცირებელი, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული მაღალი წნევით გამოწვეული დაზიანებები. 

გასაცივებელი საშუალების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 40 °C -ს. რეკომენდირებულია 
10 °C. 

გაცივების საშუალების საჭირო რაოდენობა შეადგენს 10 l/min. 
Pos: 279 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Interne Kühlanlag e_03b_(Inbetriebnahme)  [B1000, B1050]z  @ 54\mod_1603468701680_2613674.docx @ 2683156 @  @ 1  

გასაცივებელი წყლის ტემპერატურა და ნაკადის რაოდენობა უნდა გაკონტროლდეს და უნდა იქნას 
უზრუნველყოფილი. დასაშვები ტემპერატურის გადაჭარბების შემთხვევაში უნდა გაითიშოს 
ამძრავი. 
Pos: 282 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/ex ter ner  Öl/Luft-Kühler [B1000l]z @ 55\mod_1603787323813_2613674.docx @ 2683850 @ 5 @ 1 
 

გარე ზეთის/ჰაერის ქულერი (ოფცია: CS2-X) 

ზეთის/ჰაერის ქულერის კონსტრუქციისა და ძირიტადი მონაცემების შესახებ ინფორმაციას 
გაეცანით კატალოგში G1000. ყურადღება გაამახვილეთ გაციების აგრეგატის ექსპლოატაციის 
ინსტრუქციაზე. 
Pos: 315 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ei nlaufzeit der Schneckengetriebe [B1000] @ 23\mod_1531908450259_2613674.docx @ 2621601 @ 2 @ 1 
 

3.5 ხრახნიანი ტრანსმისის ჩართვის დრო 
იმისათვის, რომ მიღწეული იქნას ხრახნიანი ტრანსმისის მაქსიმალური მოქმედების ხარისხი, 
ტრანსმისიამ მაქსიმალური დატვირთვით უნდა გაიაროს დაახლ. 25 h – 48 h ჩართვის პროცესი. 

ჩართვის დროის მიღწევამდე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მოქმედების ხარისხის კლებას. 
Pos: 317 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Checkliste [B1000]z  @ 55\m od_1603902218068_2613674.docx @ 2684124 @ 2 @ 1 
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3.6 შემოწმების სია 

შემოწმების სია 

კონტროლის საგანი 
 

თარიღი 
შემოწმების 
თარიღი: 

ინფორმაცია 
იხილეთ თავი 

გააქტიურებულია ვენტილაციის ჭანჭიკი ან ჩახრახნილია 
წნევიანი ვენტილაცია? 

 3.2 

შეესაბამება მოთხოვნილი მოდელი ფაქტიურ მონტაჟის 
პოზიციას? 

 6.1  

დასაშვებია თუ არა ტრანსმისიის გარე ლილვის ძალები 
(ჯაჭვური დაჭიმულობა)? 

 2.5 

მართებულად არის დამონტაჟებული ბრუნვის მომენტის 
საყრდენი? 

 2.6 

დამაგრებულია თუ არა როტაციაში მყოფ დეტალებზე 
შეხებისგან დამცავი? 

 2.9 

გააქტიურებულია ლუბრიკატის ავტომატური გადამწოდი?  3.3 

მიერთებულია გაგრილების სიტემა?  2.12  
2.13  

ცხრილი 9: ექსპლოატაციაში გაშვები ჩეკ-ლისტი 
Pos: 322 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/5. Inspektion und Wartung @ 23\mod_1531828817835_2613674.docx @ 2621598 @ 1 @ 1  
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4 ინსპექცია და ტექნიკური მომსახურება 

Pos: 323 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsintervalle/Inspekti ons- und W artungsintervalle [B1000]z  @ 55\m od_1603994774010_2613674.docx @ 2684681 @ 2 @ 1 
 

4.1 ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურების ინტერვალები 
 

ინსპექციისა და 
ტექნიკური მომსახურების 
ინტერვალები ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები 

ინფორმაცია 
იხილეთ თავი 

მინიმუმ ყოველ ნახევარ 
წელიწადში 

• ვიზუალური კონტროლი  4.2.1 

• მოძრაობის ხმების შემოწმება 4.2.2 

• ზეთის დონის შემოწმება  4.2.3 

• ვიზუალური კონტროლი შლანგი 4.2.5 

• ცხიმით დამატებით გაპოხვა/ზედმეტი ცხიმის მოშორება 
მხოლოდ ღია ამძრავი ლილვის შემთხვევაში/ოპცია W, 
შემრევის პოზიცია/ოპცია VL2/VL3 და AI…/AN…-
ადაპტერი BRG1 ოპციით) 

4.2.6 

• საპოხი მასალის ავტომატური გადამწოდის 
შეცვლა/ზედმეტი ცხიმის გაწმენდა (IEC/NEMA-
ნორმირებული ძრავების შემთხვევაში < 8 h / დღე 
მუშაობის შემთხვევაში დასაშვებია საპოხი მასალის 
გადამწოდის შეცვლის ერთწლიანი ინტერვალი); საპოხი 
მასალის გადამწოდის ყოველი მეორე შეცვლის 
შემთხვევაში საპოხი მასალის მიმღები ავზი დაცალეთ ან 
შეცვალეთ  

4.2.7 

80 °C - მდე 
ექსპლოატაციის 
ტემპერატურის 
პირობებში 
ყოველ 
10000 ექსპლოატაციის 
საათში, 
მინიმუმ ყოველ 
2 წელიწადში 

ზეთის შეცვლა (სინთეტიკური პროდუქტების ჩასხმის 
შემთხვევაში ორმაგდება ვადა, SmartOilChange-ის 
გამოყენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია 
SmartOilChange ვადა) 

4.2.8 

• ვენტილაციის ჭანჭიკის გასუფთავება ან შეცვლა 4.2.9 

• ლილვების დამჭიდროვებები ყოველი ზეთის შეცვლისას 
შეცვალეთ, არაუგვიანეს 10.000 ექსპლოატაციის საათისა 

4.2.10 

ყოველ 
20000 ექსპლოატაციის 
საათში 
მინიმუმ ყოველ 
4 წელიწადში 

• გადაცემათა კოლოფში განთავსებული საკისარის 
დამატებითი გაპოხვა  

4.2.11 

მინიმუმ ყოველ 
10 წელიწადში 

• გენერალური რემონტი 4.2.12 

ცხრილი 10: ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურების ინტერვალები 
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 ინფორმაცია  
ზეთის შემცვლის ინტერვალები მოქმედებს ექსპლოატაციის ნორმალურ პირობებში და 80 °C - 
მდე ექსპლოატაციის ტემპერატურისთვის. ექსპლოატაციის ექსტრემალურ პირობებში (80 °C - ზე 
მაღალი ექსპლოატაციის ტემპერატურა, აგრესიული გარემო და ექსპლოატაციის ტემპერატურის 
ხშირი ცვლა) ამცირებს ზეთის შეცვლის ინტერვალებს. 
 

 

 ინფორმაცია  
SmartOilChange განსაზღვრავს ზეთის შეცვლის ოპტიმალურ დროს, რაც ეფუძნება ზეთის 
ტემპერატურის პერმანენტულ განსაზღვრას. NORD-ის გადაცემათა კოლოფების SmartOilChange -
ის შემთხვევაში ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ პროდუქტისათვის სპეციფიკური მონაცემების, 
მკაცრად განსაზღვრული გარემოს ტემპერატურისა და ელექტრონიკის შიდა გაზომვის 
მაჩვენებლების, მაგ. ელექტროენერგიის მიღება, შემთხვევაში. ამგვარად NORD-ის გადაცემათა 
კოლოფებისათვის არ არის საჭირო დამატებითი დეტალები. 

გაზომვის შედეგები გადამუშავდება ინტეგრირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში, ხდება მათი 
ინტერპრეტაცია და საბოლოოდ გამოიანგარიშება ზეთის შემდგომ შეცვლამდე დარჩენილი დრო. 
 

Pos: 328 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_00 Überschrift @ 23\mod_1531828915132_2613674.docx @ 2621599 @ 2 @ 1 
 

4.2 ინსპექციისა და ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები 
Pos: 330 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeitenz @ 55\m od_1603988815899_2613674.docx  @ 2684509 @ 3 @ 1 
 

4.2.1 არაჰერმეტულობების ვიზუალური კონტროლი 
ტრანსმისია უნდა შემოწმდეს არაჰერმეტულობაზე. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს 
გადმოღვრილ ტრანსმისიის ზეთს და ტრანსმისიის გარე ნაწილში ან ტრანსმისიის ქვემოთ ზეთის 
კვალის არსებობას. განსაკუთრებულად უნდა გაკონტროლდეს ლილვების დამჭიდროვების 
რგოლები, ჩამკეტი სარქველები, ჭანჭიკებით დამაგრებები, შლანგების სადენები და კორპუსის 
მიერთებები. 
 
 

 

 ინფორმაცია  
ლილვების დამჭიდროვების რგოლების რესურსი ამოწურვადია და ექვემდებარება ცვეთას და 
დაძველებას. ლილვის დამჭიდროვების რგოლების სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია 
სხვადასხვა გარემო პირობებზე. ლილვების დამჭიდროვების რგოლების დაძველების პროცესზე 
ზემოქმედებას ახდენს ტემპერატურა, სინათლე (განსაკუთრებით UV-სხივები), ოზონი და სხვა 
აირები და სითხეები. ზოგიერთი მათგანი გავლენას ახდენს ლილვის დამჭიდროვების რგოლების 
ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებზე და ინტენსივობის მიხედვით მნიშვნელოვნად შეიძლება 
შეამციროს მათი ვარგისიანობის პერიოდი. უცხო მედიები (მაგ. მტვერი, ტალახი, ქვიშა, ლითონის 
ნაწილაკები) და მაღალი ტემპერატურა (მაღალი ბრუნვათა რიცხვი ან გარედან დამატებული 
სითბო) აჩქარებს დამჭიდროვების ტუჩის ცვეთას. აღნიშნული დამჭიდროვების ტუჩები, 
რომლებიც ელასტომერული მასალისგან არის დამზადებული, გაპოხვისათვის ქარხნულად 
აღჭურვილია სპეციალური ცხიმით. ამით მინიმუმამდე მცირდება ფუნქციონირებით გამოწვეული 
ცვეთა და მიიღწევა მაქსიმალური სასიცოცხლო ციკლი. აქედან გამომდინარე დამჭიდროვების 
ტუჩზე არსებული ზეთის მადები ნორმალურია და არ წარმოადგენს არაჰერმეტულობის ნიშანს 
(იხილეთ თავი 6.5 "არაჰერმეტულობა და ჰერმეტულობა"). 
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ყურადღება  
რადიალური ლილვების დამჭიდროვების რგოლების დაზიანება არასათანადო საწმენდი 
საშუალებებით 

არასათანადო საწმენდმა საშუალებებმა შესაძლებელია დააზიანოს რადიალური ლილვების 
დამჭიდროვების რგოლები, რაც განაპირობებს არაჰერმეტულობების წარმოქმნის მაღალ რისკს. 

• გადაცემათა კოლოფს ნუ გაასუფთავებთ საწმენდი საშუალებებით, რომლებიც შეიცავს 
აცეტონს ან ბენზოლს. 

• თავიდან აიცილეთ ჰიდრავლიკურ ზეთებთან კონტაქტი. 
 

 

ეჭვის შემთხვევაში ტრანსმისია უნდა გასუფთავდეს, უნდა განხორციელდეს ზეთის დონის 
კონტროლი და დაახლ. 24 საათის შემდეგ თავიდან უნდა შემოწმდეს არაჰერმეტულობაზე. იმ 
შემთხვევაში, თუკი ჰერმეტულობა დაზიანებულია (ჩამოწვეთებული ზეთი), ტრანსმისია 
დაუყოვნებლივ უნდა გარემონტდეს. გთხოვთ, მიმართთ NORD-სერვისის კონსულტაციას. 
Pos: 331 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_01_Sichtkontr olle U ndichtigkeiten Kühlschl ange @ 36\m od_1560758680370_2613674.docx @ 2623143 @  @ 1  

იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსმისია კორპუსის სახურავში აღჭურვილია გაცივების ჯაჭვით, უნდა 
შემოწმდეს ყველა მიერთებისა და გაცივების ჯაჭვის ჰერმეტულობა. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი 
ექნება არაჰერმეტულობის წარმოქმნას, არაჰერმეტული ადგილი დაუყოვნებლივ უნდა შეკეთდეს. 
გთხოვთ, მიმართთ NORD-Service კონსულტაციას. 
Pos: 332 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_02_Laufg eräusche pr üfenz  @ 55\m od_1603990546349_2613674.docx @ 2684547 @ 3 @ 1 
 

4.2.2 მოძრაობის ხმების შემოწმება 
იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსმისიაზე წარმოიქმნება უჩვეულო ხმები და ვიბრაცია, შესაძლებელია ეს 
მიუთითებდეს ტრანსმისიის დაზიანებაზე. მოცემულ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს 
ტრანსმისიის ტექნიკური გამართვა. გთხოვთ მომართოთ NORD-Service-ს. 
Pos: 336 /Anleitungen/Getri ebe/4. Inbetriebnahme/Ölstand pr üfen [B1000]z @ 76\m od_1624864651296_2613674.docx  @ 2799473 @ 3 @ 1 
 

4.2.3 ზეთის დონის შემოწმება 
თავში 6.1 "კონსტრუქციები და ჩაყენების პოზიცია"მოცემულია მოდელები და ნაჩვენებია 
მოდელის შესაბამისი ზეთის დონის ჭანჭიკები. ორმაგი ტრანსმისიის შემთხვევაში ზეთის დონე 
უნდა შემოწმდეს ორივე ტრანსმისიაზე. ვენტილაცია უნდა იყოს თავში 6.1 "კონსტრუქციები და 
ჩაყენების პოზიცია"მითითებულ ადგილას. 

ზეთის დონის ჭანჭიკის (იხილეთ თავი 6.1 "კონსტრუქციები და ჩაყენების პოზიცია") გარეშე 
ტრანსმისიების შემთხვევაში ზეთის დონის შემოწმება არ არის საჭირო.  

ტრანსმისიის ტიპები, რომლებიც ქარხნულად არ არის ზეთით შევსებული, ზეთის დონის 
შემოწმებამდე უნდა შეივსოს ზეთით. 

ზეთის დონე უნდა განისაზღვროს გაჩერებული გაციებული გადაცემათა კოლოფის შემთხვევაში. 
დამცავი დაიცავით უნებლიე ჩართვისაგან. ზეთის დონის შემოწმება განახორციელეთ 10 °C -დან 
40 °C- მდე ზეთის ტემპერატურის პირობებში. 

გადაცემათა კოლოფი ზეთის დონის ჭანჭიკით 

1. ამოხრახნეთ კონსტრუქციის შესაბამისი ზეთის დონის ჭანჭიკი (იხილეთ თავი 6.1 
"კონსტრუქციები და ჩაყენების პოზიცია"). 

 

 ინფორმაცია  
ზეთის დონის პირველი შემოწმებისას შესაძლებელია გადმოიღვაროს უმნიშვნელო რაოდენობით 
ზეთი, ვინაიდან ზეთის დონე შესაძლებელია იყოს ზეთის დონის ხვრელის ქვედა კიდის ზემოთ. 
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2. ზეთის მართებული დონე ზეთის დონის ხვრელის ქვედა კიდეზეა. იმ შემთხვევაში, თუკი 
ზეთის დონე მეტისმეტად დაბალია, ზეთის დონე დააკორექტირეთ შესაბამისი ტიპის ზეთით.  

3. ზეთის დონის ჭანჭიკი და ყველა მოხსნილი ჭანჭიკებით სამაგრი კვლავ მართებულად 
დაამაგრეთ. 

გადაცემათა კოლოფი ზეთის დონის ავზით 

 

დასურათება 26: ზეთის დონის შემოწმება ზეთის საზომი ჯოხით 

1. ზეთის დონის ავზში ამოხრახნეთ ჩამკეტი ჭანჭიკი შესაბამისი ხელსაწყოთ (ხრახნი G1¼). 
2. ზეთის დონე მთლიანად ჩახრახნილი ზეთის დონის მაჩვენებელზე უნდა იყოს ქვედა და ზედა 

მარკირებას შორის (იხილეთ დასურათება 26). იმ შემთხვევაში, თუკი ზეთის დონე მეტისმეტად 
დაბალია, ზეთის დონე დააკორექტირეთ შესაბამისი ტიპის ზეთით.  

3. ჩამკეტი ჭანჭიკი და ყველა მოშვებული ჭანჭიკებით სამაგრი კვლავ მართებულად დაამაგრეთ. 

გადაცემათა კოლოფი ზეთის ოკულარით 

1. გადაცემათა კოლოფში არსებული ზეთის დონე შესაძლებელია ამოკითხული იქნას პირდაპირ 
ოკულარზე. 

2. ზეთის მართებული დონე არის:  

-  მაქსიმუმი: ზეთის ოკულარის შუა ნაწილი, 
-  მინიმუმი: ზეთის ოკულარის ქვედა კიდე. 

3. იმ შემთხვევაში, თუკი ზეთის დონე არ არის სათანადო, დააკორექტირეთ ის ტიპის აბრაზე 
მითითებული ზეთის ტიპით ან გამოუშვით ზეთი. 

Pos: 353 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_04a_Sichtkontroll e Gummi puffer _headli ne [B1000, B2000] @ 55\mod_1604308367231_2613674.docx @ 2685245 @ 3 @ 1 
 

4.2.4 რეზინის ბუფერის ვიზუალური კონტროლი (ოფცია: G, VG) 
Pos: 356 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gummiel emente [B1000, B2000, B1050_B2050]z  @ 55\m od_1604335240091_2613674.docx @ 2685891 @  @ 1 
 

იმ შემთხვევაში, თუკი ზედაპირზე აღინიშნება დაზიანებები, როგორიციაა ნახეთქები, საჭიროა 
რეზინის ელემენტების შეცვლა. ასეთ შემთხვევაში მიმართეთ NORD-სერვისს. 
Pos: 360 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_04b_Sichtkontroll e Schl auchl eitung en [B1000]z  @ 55\m od_1604426182409_2613674.docx  @ 2686403 @ 3 @ 1 
 

4.2.5 შლანგების ვიზუალური კონტროლი (ოფცია: OT, CS2-X) 
ზეთის დონის ანზის ან გაცივების აგრეგატის მქონე გადაცემათა კოლოფებს აქვს რეზინის 
შლანგები.  
Pos: 364 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Leitung en/Leitung en_05- Schl auchl eitungen_03 [B1050, B2050]z @ 56\mod_1604427094604_2613674.docx @ 2686479 @  @ 1 
 

შლანგებსა და ჭანჭიკებით მიერთებებზე შეამოწმეთ დაზიანებების, ჭრილების, ნახეთქების, 
პოროზული არეალების და გაცვეთილი ადგილების არსებობა. დაზიანებების შემთხვევაში 
საჭიროა შეიცვალოს შლანგები. ამისათვის მიმართეთ NORD-სერვისის განყოფილებას. 
Pos: 374 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_05_Fett  nachschmier enz  @ 56\m od_1604508039835_2613674.docx  @ 2686915 @ 3 @ 1  

4.2.6 ცხიმით დამატებით გაპოხვა (ოფცია: VL2, VL3, W, AI, AN) 
ზოგიერთ გადაცემათა კოლოფში წარმოდგენილია დამატებითი გაპოხვის მოწყობილობა.  



ტრანსმისია – სახელმძღვანელო მონტაჟის ინსტრუქციით  
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მომრევიანი კონსტრუქციების VL2 და VL3 შემთხვევაში დამატებით გაპოხვამდე ვენტილაციის 
ჭანჭიკი გამოხრახნეთ საპოხ ნიპელამდე. დამატებით გაპოხეთ ცხიმით, სანამ ვენტილაციის 
ჭანჭიკიდან არ გადმოვა დაახლ. 20 - 25 g რაოდენობით. ვენტილაციის ჭანჭიკი კვლავ დაამაგრეთ. 

ოპცია W და den IEC/NEMA-ადაპტერების და AN ოპცია BRG1 შემთხვევაში საპოხი ნიპელით 
საკისარი დამატებით გაპოხეთ დაახლ. 20 - 25 g ცხიმით. საპოხი ნიპელი განთავსებულია ქვემოთ 
დამაგრებულ ინსპექტირების საცავში. დამატებით გაპოხვამდე ცხიმის გამშვები ჭანჭიკი 
მოხსენით, რათა ზედმეტი ცხიმი გადმოიღვაროს. ძრავის ადაპტერს მოაცილეთ ზედმეტი ცხიმი. 
 

 

 
 
 
1 
2 
3 

 
 
 
პრეს-საპოხი ნიპელი 
ცხიმის გამშვები ჭანჭიკი 
ინსპექტირების საცავი 

   

დასურათება 27: IEC/NEMA-ადაპტერისა AI და AN ოპცია BRG1 დამატებით გაპოხვა 
 

ცხიმის რეკომენდირებული ტიპები: Petamo GHY 133N (ფირმა Klüber ლუბრიკაცია). 
შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საკვები პროდუქტების მიმართ ტოლერანტული ცხიმი 
(იხილეთ თავი 6.2.1 "რხევის საკისარის ცხიმები"). 
Pos: 376 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_06_autom atischen Schmiers toffgeber  ausw echsel nz @ 56\mod_1604576222529_2613674.docx @ 2687205 @ 3 @ 1 
 

4.2.7 ლუბრიკატის ავტომატური გადამწოდის შეცვლა  

 

 
განმარტება 

1 ცილინდრული ჭანჭიკები M8 x 16 
2 კარტუშის თავსახური 
3 აქტივაციის ჭანჭიკი 
4 ყური 
5 ლუბრიკატის მიმწოდი 
6 სტიკერის პოზიცია 

დასურათება 28: ლუბრიკატის ავტომატური გადამწოდის შეცვლა სტანდარტული ძრავის შემთხვევაში 
 

(ლუბრიკატის მიმწოდი: ნაწილების ნომ: 28301000 ან საკვები პროდუქტების მიმღებლობის 
ცხიმით ნაწილები-ნომ.: 28301010)  

1. კარტუზის ჭანჭიკის მოხსნა. 
2. ჭანჭიკი მოხსენით საპოხი მასალის გადამწოდს. 
3. ჭანჭიკით დაამაგრეთ საპოხი მასალის ახალი გადამწოდი. 
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4. ადაპტერს მოაცილეთ ზედმეტი ცხიმი.  
5. გააქტიურეთ საპოხი მასალის გადამწოდი (იხილეთ თავი 3.3 "ავტომატური ლუბრიკატის 

გადამწოდის აქტივაცია").  

საპოხი მასალის გადამწოდის ყოველი მეორე შეცვლისას საჭიროა შეიცვალოს ან დაიცალოს ცხიმის 
მიმღები ავზი (ნაწილის-Nr. 28301210). ავზის ფორმის გამო ცხიმის დარჩენილი რაოდენობა რჩება 
ავზში.  

1. ცხიმის მიმღები ავზი ამოხრახნეთ ჭანჭიკებიდან.  
2. გამოპრესეთ ცხიმი ცხიმის მიმღები ავზიდან. ამისათვის ჯოხით შეიტანეთ სიღრმეში 

განთავსებული კოლბები. ჯიხის მაქსიმალური დიამეტრი შესაძლებელია იყოს 10 მმ. 
შეაგროვეთ გამოტანილი ცხიმი და მოახდინეთ მისი უტილიზაცია დადგენილი წესისამებრ. 

3. მიმღები ავზის შემოწმება. თუკი მიმღები ავზი დაზიანებულია, შეცვალეთ ის ახლით. 
4. მიმღები ავზი კვლავ ჩააყენეთ ძრავის ადაპტერის გამშვებ ხვრელში.  
Pos: 377 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_07a_Öl w echseln [B1000, B2000]z @ 55\mod_1603992874976_2613674.docx @ 2684632 @ 3 @ 1 
 

4.2.8 ზეთის შეცვლა 
თავში 6.1 "კონსტრუქციები და ჩაყენების პოზიცია"წარმოდგენილ სურათებზე გამოსახულია 
ზეთის გამშვები ჭანჭიკის, ზეთის დონის ჭანჭიკის და ვენტილაციის ჭანჭიკის გამოსახულებები, 
თუკი ასეთით აღჭურვილია თქვენი დანადგარი. 
 

 გაფრთხილება  
დაწვის საფრთხე 

ზეთი შესაძლებელია იყოს ძალიან ცხელი. გამოიყენეთ დამცავი აღჭურვილობა. 
 

სამუშაო პროცესი:  

1. მიმღები ავზი განათავსეთ ზეთის გამშვები ჭანჭიკის ან ზეთის გამშვები ონკანის ქვემოთ. 
2. მთლიანად ამოხრახნეთ ზეთის დონის ჭანჭიკი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ზეთის 

გამშვები ჭანჭიკი. ზეთის დონის ავზის არსებობის შემთხვევაში ამოხრახნეთ ჩამკეტი ჭაკჭიკი. 
3. გადაცემათა კოლოფიდან მთლიანად გადმოღვარეთ ზეთი. 
4. შეამოწმეთ ზეთის გამშვები ჭანჭიკისა და ზეთის დონის ჭანჭიკის დამჭიდროვების რგოლები. 

იმ შემთხვევაში, თუკი დამჭიდროვება დაზიანებულია, შეცვალეთ შესაბამისი ჭანჭიკი. თქვენ 
ასევე შეგიძლიათ გაწმინდოთ სახრახნისები და ჭანჭიკების შეყვანამდე დაამუშაოთ დამცავი 
წებოვანი ნივთიერებით, მაგ. Loctite 242, Loxeal 54-03. 

5. ზეთის გამშვები ჭანჭიკი შეიყვანეთ ხვრელში და მოუჭირეთ შესაბამისი მოჭერის მომენტით. 
6. ზეთის დონის ხვრელიდან შესაბამისი შევსების მოწყობილობით ჩაასხით იგივე ტიპის ზეთი, 

სანამ ზეთი ზეთის დონის ღიობიდან არ გადმოიღვრება. ზეთის ჩასხმა ასევე შესაძლებელია 
ვენტილაციის ან ჩამკეტი ჭანჭიკის ხვრელიდან, რომელიც ზეთის დონის მაღლაა 
განთავსებული. ზეთის დონის ავზის გამოყენებისას, ზეთი ჩაასხით ზედა ღიობიდან 
(ხრახნიG1¼), სანამ ზეთის დონე დარეგულირდება, როგორც ეს მოცემულია თავში (იხილეთ 
თავი 6.3 "ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები"). 

7. ზეთის დონე გააკონტროლეთ მინიმუმ 15 წთ-ის შემდეგ, ზეთის დონოს ავზის გამოყენების 
შემთხვევაში მინიმუმ 30 წთ-ის შემდეგ. 

4.2.3 "ზეთის დონის შემოწმება" 
Pos: 379 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_07b_Öl w echseln [B1000]z  @ 56\m od_1604680072546_2613674.docx @ 2688537 @  @ 1 
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 ინფორმაცია  
ზეთის გამშვები ჭანჭიკის გარეშე (იხილეთ თავი 6.1 "კონსტრუქციები და ჩაყენების 
პოზიცია")ტრანსმისიის შემთხვევაში ზეთის შეცვლა არ არის საჭირო. აღნიშნული ტრანსმისია 
მისი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში შევსებულია ზეთით. 

სტანდარტულ წინა პოზიციონირების გადაცემათა კოლოფს ზეთის დონის ჭანჭიკი არ გააჩნია. 
მოცემულ შემთხვევაში ახალი ზეთი ისხმება ვენტილაციის ხრახნის ხვრელიდან. 
 

Pos: 386 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_08_Entlüf tungsschraube r einigen ggf.  wechselnz  @ 56\m od_1605105766817_2613674.docx  @ 2689073 @ 3 @ 1 
 

 

4.2.9 ვენტილაციის ჭანჭიკის გაწმენდა და შემოწმება 
1. ამოხრახნეთ ვენტილაციის ჭანჭიკი.  
2. საფუძვლიანად გაწმინდეთ ვენტილაციის ჭანჭიკი, მაგ. წნევიანი ჰაერით. 
3. შეამოწმეთ ვენტილაციის ჭანჭიკი და დამჭიდროვება. იმ შემთხვევაში, თუკი დამჭიდროვება 

დაზიანებულია, გამოიყენეთ ახალი ვენტილაციის ჭანჭიკი. 
4. ვენტილაციის ჭანჭიკი კვლაც ჩახრახნეთ. 
Pos: 399 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschen - nur Ü berschrift  [B1050, B2050] @ 39\mod_1571908320214_2613674.docx @ 2623476 @ 3 @ 1 
 

4.2.10 ლილვების დამჭიდროვების რგოლის შეცვლა 
Pos: 400 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_09_W ellendichtring tauschenz  @ 76\m od_1624568803180_2613674.docx @ 2798476 @  @ 1 
 

ცვეთის პერიოდის მიღწევის შემდეგ დამჭიდროვების ნაწილზე იზრდება ზეთის ნადები ფენა და 
ნელ-ნელა წარმოიქმნება არაჰერმეტული ადგილი, საიდანაც წვეთავს ზეთი. შემდგომ შეცვალეთ 
ლილვების დამჭიდროვების რგოლი. დამჭიდროვებისა და დამცავ ტუჩს შორის არსებული სივრცე 
მონტაჟის დროს დაახლ 50%-ით უნდა შეივსოს ცხიმით (ცხიმის რეკომენდირებული ტიპი: 
PETAMO GHY 133N). ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ლილვის ახალი დამჭიდროვება მონტაჟის 
შემდეგ არ შეიძლება მოძრაობდეს ძველ სამოძრაო ღარში.  
Pos: 402 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2624193 @  @ 1 
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Pos: 403 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Inspek tions- und W artungsarbeiten/Inspekti ons-  und Wartungsarbeiten_10_N achfettung von Lag ernz  @ 56\mod_1605111249160_2613674.docx @ 2689188 @ 3 @ 1 
 

4.2.11 გადაცემათა კოლოფში საკისრების დამატებით გაპოხვა 
 
Pos: 404 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 01z  @ 56\mod_1605116310513_2613674.docx @ 2689339 @  @ 1 
 

 

ყურადღება  
გადაცემათა კოლოფის დაზიანება არასაკმარისი გაპოხვის გამო 

არასაკმარისი გაპოხვის შემთხვევაში არსებობს საკისარის დაზიანების რისკი.  

• აუცილებლად დაიცავით რეკომენდირებული ინტერვალები. 
• გამოიყენეთ მხოლოდ გადაცემათა კოლოფის მწარმოებლის NORD მიერ ნებადართული 

ცხიმები. 
• ნურასოდეს აურევთ ერთმანეთში სხვადასხვა საპოხ ცხიმებს. როდესაც სხვადასხვა საპოხი 

ცხიმი ერთმანეთში ირევა, შესაძლებელია გადაცემათა კოლოფი დაზიანდეს საპოხი ცხიმების 
აუტანლობით განპირობებული არასათანადო გაპოხვის გამო. 

• თავიდან აირიდეთ საპოხი ცხიმის უცხო მასალებით და საპოხი ცხიმის ნარეცხით 
კონტამინაცია. 

 

Pos: 406 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Lager im Getriebe 03z  @ 56\mod_1605116328395_2613674.docx @ 2689415 @  @ 1 
 

საკისარის ცხიმის შეცვლისათვის გთხოვთ, მიმართოთ NORD-სერვისს. 

ცხიმის რეკომენდირებული ტიპები: Petamo GHY 133N - Klüber ლუბრიკაცია (იხილეთ თავი 6.2.1 
"რხევის საკისარის ცხიმები"). 
Pos: 421 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_01 [B1050, B2050] @ 31\m od_1553073833641_2613674.docx  @ 2622683 @ 3 @ 1 
 

4.2.12 გენერალური ინსპექტირება  
Pos: 422 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_02 [B1000, B1050] @ 36\m od_1560861879248_2613674.docx  @ 2623163 @  @ 1 
 

გენერალური რემონტი უნდა შესრულდეს სახელოსნოში, სადაც არის შესაბამისი აღჭურვილობები, 
და ის უნდა განახორციელოს კვალიფიციურმა პერსონალმა ეროვნული მოთხოვნებისა და 
კანონების შესაბამისად. გირჩევთ, გენერალური რემონტი შეასრულებინოთ NORD-Service-ს. 
Pos: 425 /Anleitungen/Getri ebe/5. Inspekti on und War tung/Gener alüber hol ung/General überhol ung_03z @ 57\mod_1605201612306_2613674.docx @ 2689812 @  @ 1 
 

გენერალური რევიზიისას გადაცემათა კოლოფი მთლიანად იშლება. ტარდება შემდეგი 
სამუშაოები: 
 

• იწმინდება გადაცემათა კოლოფის ყველა ნაწილი. 
• გადაცემათა კოლოფის ყველა ნაწილზე დაზიანების მოწმდება არსებობა. 
• დაზიანებული ნაწილები იცვლება ახლით. 
• ყველა საკისარი იცვლება ახლით. 
• ყველა დამჭიდროვება, დამჭიდროვების რგოლები და ნილოს-რგოლები იცვლება ახლით. 
• არჩევითი: უკან გატანის ბლოკატორი იცვლება ახლით. 
• არჩევითი: გადაბმულობის ელასტომეტი იცვლება. 
Pos: 427 /Anleitungen/Getri ebe/6. Entsorgung/Entsorgung @ 76\mod_1624624232863_2613674.docx @ 2799135 @ 1 @ 1  
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5 უტილიზაცია 

ყურადღება გაამახვილეთ მოქმედ ადგილობრივ მოთხოვნებზე. განსაკუთრებით საჭიროა 
ლუბრიკატების შეკრება და უტილიზაცია. 

ტრანსმისიის დეტალები მასალა 

კბილანებიანი ბორბლები, ლილვები, რხევის საკისარი, 
პრიზმატული ზამბარები, დამცავი რგოლები, .... 

ფოლადი 

ტრანსმისიის კორპუსი, კორპუსის ნაწილები, ... თუჯი  

მსუბუქი ლითონის ტრანსმისიის კორპუსი, მსუბუქი ლითონის 
კორპუსის ნაწილები, ... 

ალუმინი  

კბილანებიანი ბორბლები, მილისები, .... ბრინჯაო 

ლილვის დამჭიდროვების რგოლები, ჩამკეტი სარქველები, 
რეზინის ელემენტები, ... 

ელასტომერი ფოლადით 

გადაბმულობის ნაწილები პლასტმასი ფოლადით 

ბრტყელი დამჭიდროვებები დამჭიდროვების მასალა ასბესტის 
გარეშე 

ტრანსმისიის ზეთი დანამატი მინერალური ზეთი  

ტრანსმისიის ზეთი სინთეტიკური (სტიკერი: CLP PG) ლუბრიკატი პოლიგლიკოლის ბაზაზე 

ტრანსმისიის ზეთი სინთეტიკური (სტიკერიCLP HC) ლუბრიკატი პოლი-ალფა-ოლეფინის 
ბაზაზე 

გაცივების ჯაჭვები, გაცივების ჯაჭვების ჯერმეტიკი, ჭანჭიკები სპილენძი, ეპოქსიდი, თითბერი 

ცხრილი 11: მასალები 
Pos: 429 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/7. Anhang @ 3\mod_1368691985561_2613674.docx @ 2615398 @ 1 @ 1  
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6 დანართი 

Pos: 430 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Ei nbaulage [_Titel] @ 57\m od_1605278904792_2613674.docx @ 2690065 @ 2 @ 1 
 

6.1 კონსტრუქციები და ჩაყენების პოზიცია 
Pos: 431 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_lebensdauergeschmier t [B1000]z @ 57\m od_1605283015149_2613674.docx @ 2690143 @  @ 1 
 

 

 ინფორმაცია  
გადაცემათა კოლოფის ტიპები SK 320, SK 172, SK 272, SK 372, ასევე SK 273 და  
SK 373 გადაცემათა კოლოფის ტიპები SK 01282 NB, SK 0282 NB და SK 1382 NB და 
UNIVERSAL/MINIBLOC გადაცემათა კოლოფის ტიპები მუდმივად გაპოხილ მდგომარეობაშია. 
აღნიშნულ ტრანსმისიებს არ გააჩნია ზეთის ტექნიკური მომსახურების ჭანჭიკები. 

 
Pos: 433 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Zeichenerkl ärung [B1000, B2000]z  @ 57\m od_1605283318175_2613674.docx @ 2690219 @ 3 @ 1  

6.1.1 სიმბოლოების ახსნა 

 
 ვენტილაცია 

 
 ზეთის დონე 

 
 ზეთის გაშვება 
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ტრანსმისია – სახელმძღვანელო მონტაჟის ინსტრუქციით  

58  B 1000 ka-2822 

 
 
Pos: 439 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_UNIVER SAL/M INIBLOC Schneckeng etriebe [B1000]z @ 57\m od_1605284611718_2613674.docx  @ 2690257 @ 3 @ 1 
 

6.1.2 UNIVERSAL/MINIBLOC მუხლუხა გადაცემა 
NORD UNIVERSAL/MINIBLOC-მუხლუხა გადაცემათა კოლოფი გამოდგება ყველა პოზიციისათვის, 
მათ აქვთ კონსტრუქციაზე ადაპტირებული ზეთის ჩასხმის სისტემა. 

ტიპები SI და SMI შესაძლებელია ასევე აღიჭურვოს ვენტილაციის ჭანჭიკით. ტრანსმისიები 
ვენტილაციით უნდა განთავსდეს მითითებულ მოდელში. 

ტიპები SI, SMI, S, SM, SU როგორც 2-საფეხურიანი ცილინდტრული ტრანსმისიის ტიპები და 
ტიპები SI, SMI როგორც ხრახნიანი ტრანსმისიები ძრავის უშუალო მონტაჟით აღჭურვილია 
შესაბამისი მოდელის ზეთის ჩასასხმელით და უნდა დამონტაჟდეს მითითებულ მოდელში. 
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6.1.3 ტრანსმისიები ზეთის დონის ავზით 
შემდეგი სურათები შეეხება გადაცემათა კოლოფების ტიპების SK 9282, SK 9382, SK 10282, SK 
10382, SK 10382.1, SK 11282, SK 11382, SK 11382.1 და SK 12382 კონსტრუქციას M4, რომლებიც 
აღჭურვილია ზეთის დონის ავზით. 
 

 

დასურათება 29: ტრანსმისიები ზეთის დონის ავზით 
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Pos: 447 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform en und Wartung_01-Ü bersicht [B1000, B2000]z @ 57\mod_1605297657948_2613674.docx @ 2690296 @ 3 @ 1 
 

6.1.4 ჩაშენების პოზიციების მიმოხილვა 
Pos: 448 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Bauform und W artung _Teil 2 [Abb_B1000]_1 @ 6\mod_1430735162931_0.docx @ 2624173 @  @ 1 
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Pos: 461 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe - Titelz @ 58\m od_1605681315342_2613674.docx @ 2692535 @ 2 @ 1 
 

6.2 ლუბრიკატები 
 
Pos: 462 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schmiers toffe Ei nleitung [B1000]z @ 58\m od_1605695457979_2613674.docx  @ 2692739 @  @ 1 
 

ტიპების SK 11382.1, SK 12382 და SK 9096.1 გარდა მიწოდებისას ტრანსმისიები 
ექსპლოატაციისთვის მზადაა და შევსებულია ლუბრიკატით. აღნიშნული პირველადი შევსება 
შეესაბამება ლუბრიკატის ცხრილში გარემოს ტემპერატურის (ნორმალური კონსტრუქცია) გრაფაში 
მითითებულ საპოხ მასალას. 
Pos: 463 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erfette Titelz @ 58\mod_1605695236115_2613674.docx @ 2692619 @ 3 @ 1 
 

6.2.1 რხევის საკისარის ცხიმები 
 
Pos: 464 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Wälzlag erefette Tabelle [B1000, B2000]z @ 58\mod_1605695286156_2613674.docx @ 2692659 @  @ 1 
 

აღნიშნულ ცხრილში მოცემულია სხვადასხვა მწარმოებლის ერთი და იმავე კატეგორიის საკისარის 
ცხიმები. მწარმოებელი შესაძლებელია შეიცვალოს ცხიმის ტიპის მიხედვით. ცხიმის ტიპის ან 
გარემო ტემპერატურის შეცვლისას კონსულტაციისთვის მიმართეთ NORD-ს. სხვა შემთხვევაში არ 
იმოქმედებს გარანტია გადაცემათა კოლოფის გამართულ ფუნქციონირებაზე. 
 

ლუბრიკატის ტიპი გარემოს 
ტემპერატურა  

  
 

 

ცხიმი 
მინერალური ზეთის 
ბაზაზე 

-30 … 60 °C 
Tribol GR 100-2 
PD 

Renolit  
GP 2 

- Mobilux EP 2 
Gadus S2  

V100 2 Renolit 
LZR 2 H 

-50 … 40 °C Optitemp LG 2 Renolit WTF 2 - - - 

სინთეტიკური ცხიმი 

-25 … 80 °C Tribol GR 
4747/220-2 HAT 

Renolit  
HLT 2 

PETAMO  
GHY 133 N Mobiltemp  

SHC 32  
Renolit  
LST 2 

Klüberplex  
BEM 41-132 

ბიოლოგიურად 
დაშლადი ცხიმი -25 … 40 °C - 

Plantogel 
2 S 

Klüberbio  
M 72-82 

Mobil SHC 
Grease 
102 EAL 

Naturelle Grease 
EP2 

ცხრილი 12: რხევის საკისარის ცხიმები 
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Pos: 467 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Titelz @ 58\m od_1605696108555_2613674.docx @ 2692782 @ 3 @ 1 
 

6.2.2 გადაცემათა კოლოფის ზეთი 
Pos: 469 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Ei nlei tung @ 81\m od_1633002871223_2613674.docx  @ 2832417 @  @ 1 
 

აღნიშნული ცხრილი წარმოგიდგენთ სხვადასხვა მწარმოებლის მსგავსი ტიპის ლუბრიკატებს. 
ზეთის მწარმოებელი შესაძლებელია შეიცვალოს ვისკოზურობისა და ლუბრიკატის ტიპის 
ფარგლებში. საპოხი მასალის ტიპი ან ვისკოზურობა შეცვალეთ NORD-თან კონსულტაციის 
შემდეგ. 

სხვადასხვა ზეთების შერევა დაუშვებელია. გადაცემათა კოლოფის ზეთის შეცვლისას 
შესაძლებელია ერთი ტიპის და იგივე ვისკოზურობის ზეთი მაქსიმუმ 1/20 (5 %) თანაფარდობით 
შეერიოს. 

სხვადასხვა ტიპის ზეთის შეცვლისას საჭიროა გადაცემათა კოლოფი თავდაპირველად მთლიანად 
გამოირეცხოს ახალი ზეთის ტიპით. ამისათვის რეკომენდირებულია, გამოსარეცხად 
გამოყენებული იქნას შესარებით დაბალი ვისკოზურობის ახალი პროდუქტი. აღნიშნული 
განსაკუთრებით ვრცელდება მინერალური ზეთის CLP ან სინთეთიკური ზეთის Öl CLP HC 
სინთეთიკურ ზეთზე CLP PG შეცვლაზე და პირიქით. 
Pos: 470 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Getriebeöl e Tabelle [B1000]z  @ 58\m od_1605698018854_2613674.docx @ 2692942 @  @ 1 
 

 

ლუბრიკ
ატის 
ტიპი 

მონაცემი 
ტიპის 
აბრაზე  

DIN (ISO) / 
გარემო 
ტემპერატურა 

      

მი
ნე
რ
ალ

უ
რ
ი 
ზ
ეთ

ი 

CLP 680 ISO VG 680 
0...40 °C 

Alpha EP 680 
Alpha SP 680 

Optigear BM 680 
Optigear 1100/680 

Renolin CLP 680 
Renolin CLP 680 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-680 N 

Mobilgear  
600 XP 680 

Omala 
S2 G 680 

Carter EP 680 
Carter XEP 680 

CLP 220 ISO VG 220 
-10…40 °C 

Alpha EP 220 
Alpha SP 220 

Optigear BM 220 
Optigear 1100/220 

 

Renolin CLP 220 
Renolin CLP 220 

Plus 
Renolin Gear 220 

VCI 

Klüberoil  
GEM 1-220 N 

Mobilgear  
600 XP 220 

Omala 
S2 G 220 

Carter EP 220 
Carter XEP 220 

CLP 100 
ISO VG 100 
-15…25 °C 

Alpha EP 100 
Alpha SP 100 

Optigear BM 100 
Optigear 1100/100 

Renolin CLP 100 
Renolin CLP 100 

Plus 

Klüberoil  
GEM 1-100 N 

Mobilgear  
600 XP 100 

Omala 
S2 G 100 

Carter EP 100 

სი
ნთ

ეტ
იკ

უ
რ
ი 
ზ
ეთ

ი 
(პ
ო
ლ
იგ

ლ
იკ
ო
ლ
ი)

 

CLP PG 680 ISO VG 680 
-20...40 °C 

Alphasyn GS 680 
Optigear Synthetic 

800/680 

Renolin 
PG 680 

Klübersynth  
GH 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680 

Omala 
S4 WE 680 

Carter SY 680 
Carter SG 680 

CLP PG 220 ISO VG 220 
-25…80 °C 

Alphasyn GS 220 
Alphasyn PG 220 
Optigear Synthetic 

800/220 

Renolin 
PG 220 

Klübersynth  
GH 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220 

Omala 
S4 WE 220 

- 

სი
ნთ

ეთ
იკ
უ
რ
ი 
ზ
ეთ

ი 
(წ
ყა
ლ
ბა
დ
ის

 
ნი

ვთ
იე

რ
ებ
ებ
ი)

 CLP HC 460 ISO VG 460 
-30…80 °C 

Alphasyn EP 460 
 

Optigear Synthetic 
PD 460 

Renolin Unisyn 
CLP 460 

Klübersynth  
GEM 4-460 N 

Mobil  
SHC 634 

Omala 
S4 GX 460 

Carter SH 460 

CLP HC 220 
ISO VG 220 
-40…80 °C 

Alphasyn EP 220 
Optigear Synthetic 

PD 220 
Optigear Synthetic 

X 220 

Renolin Unisyn 
CLP 220 

Renolin Unisyn 
Gear 220 VCI 

Klübersynth  
GEM 4-220 N 

Mobil  
SHC 630 

Omala 
S4 GX 220 

Carter SH 220 

ბი
ო
ლ
ო
გი

უ
რ
ად

 
დ
აშ
ლ
ად

ი 
ზ
ეთ

ი CLP E 680 ISO VG 680 
-5…40 °C - Plantogear 680 S - - - - 

CLP E 220 ISO VG 220 
-5…40 °C 

Performance Bio 
GE 220 ESS Plantogear 220 S Klübersynth  

GEM 2-220 - 

Naturelle 
Gear  
Fluid 

EP 220 

- 
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ლუბრიკ
ატის 
ტიპი 

მონაცემი 
ტიპის 
აბრაზე  

DIN (ISO) / 
გარემო 
ტემპერატურა 

 
  

 
  

სა
კვ
ებ
ი 
პრ

ო
დ
უ
ქტ

ებ
ის

 მ
იმ

არ
თ

 
ტ
ო
ლ
ერ

ან
ტ
უ
ლ
ი 
ზ
ეთ

ი 

CLP PG H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40 °C 

Optileb GT 
1800/680 

 
Cassida Fluid WG 

680 

Klübersynth  
UH1 6-680 

Mobil  
Glygoyle 680  

- 

CLP PG H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40 °C 

Optileb GT 
1800/200 

 
Cassida Fluid WG 

220 

Klübersynth  
UH1 6-220 

Mobil  
Glygoyle 220  

Nevastane SY 
220 

CLP HC H1 
680 

ISO VG 680 
-5…40 °C Optileb GT 680 

Cassida Fluid GL 
680 

Klüberoil  
4 UH1-680 N -  

- 

CLP HC H1 
220 

ISO VG 220 
-25…40 °C Optileb GT 220 

Cassida Fluid GL 
220 

Klüberoil  
4 UH1-220 N 

Mobil  
SHC Cibus 

220 
 

Nevastane 
XSH 220 

ტ
რ
ან
სმ
ის

ია
 - 
თ
ხე
ვა
დ
ი 
ცხ

იმ
ი 

მი
ნე
რ
ალ

უ
რ
ი 
ზ
ეთ

ის
 

ბა
ზ
აზ

ე 

GP 00 K-30 

-25 … 60 °C 

Tribol GR 100-00 
PD 

Tribol GR 
3020/1000-00 PD 
Spheerol EPL 00 

Renolit Duraplex 
EP 00 

MICROLUBE 
GB 00 

Mobil 
Chassis 

Grease LBZ 

Alvania 
EP(LF)2 Multis EP 00 

PG
 ზ

ეთ
ის

 
ბა
ზ
აზ

ე 
 

GP PG 00 K-
30  

Renolit 
LST 00 

Klübersynth  
GE 46-1200 

Mobil 
Glygoyle 

Grease 00 
- Marson SY 00 

ცხრილი 13: გადაცემათა კოლოფის ზეთი 
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საპოხი მასალის საჭირო რაოდენობა და ტიპი მითითებულია ტიპის აბრაზე. კატალოგში G1000 
მითითებული შევსების რაოდენობა წარმოადგენს საორიენტაციო მაჩვენებელს. ზუსტი 
მაჩვენებლები იცვლება ზუსტი გადაყვანის შესაბამისად. შევსებისას აუცილებლად მიაქციეთ 
ყურადღება ზეთის დონის ჭანჭიკის ხვრელს, როგორც ზეთის ზუსტი რაოდენობის მაჩვენებელს.  

ლუბრიკატის შეცვლის შემდეგ და განსაკუთრებით პირველად შევსებისას შესაძლებელია ზეთის 
დონე ექსპლოატაციის საათებში უმნიშვნელოდ შეიცვალოს, რადგან ზეთის არხები და ღრუიანი 
სივრცეები ექსპლოატაციისას ნელა ივსება. ზეთის დონე დასაშვები ტოლერანტობის ფარგლებში 
რჩება.  

იმ შემთხვევაში, თუკი გადაცემათა კოლოფს გააჩნია ზეთის ოკულარი, რეკომენდირებულია 
დაახლ. 2 საათი ექსპლოატაციის შემდეგ ზეთის დონე იმგვარად იქნას კორექტირებული, რომ 
გაჩერებული, გაციებული გადაცემათა კოლოფის პირობებში ზეთის ოკულარზე ჩანდეს ზეთის 
დონე. მხოლოდ ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ზეთის დონის კონტროლი ზეთის ოკულარით.  

გადაცემათა კოლოფის ტიპები SK 11282, SK 11382, SK 11382.1, SK 12382 და SK 9096.1 
ჩვეულებრივ ზეთის გარეშე მიეწოდება. 
Pos: 480 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 2624156 @  @ 1 
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Pos: 481 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schrauben-Anziehdrehmom entez @ 59\m od_1606484633288_2613674.docx  @ 2700095 @ 2 @ 1 
 

6.3 ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები 
 

ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები [ნმ] 

გაბარიტები 

ჭანჭიკებით მიერთებები სიმტკიცის 
კლასებში ჩამკეტი 

ჭანჭიკები 
ხრახნის შტიფტი 
გადაბმულობაზე 

საფარის 
ჭანჭიკებით 
გადაბმები 8.8 10.9 12.9 V2A-70 

V4A-70 

M4 3,2 5 6 2,8 - - - 
M5 6,4 9 11 5,8 - 2 - 
M6 11 16 19 10 - - 6,4 
M8 27 39 46 24 11 10 11 

M10 53 78 91 48 11 17 27 
M12 92 135 155 83 27 40 53 
M16 230 335 390 207 35 - 92 
M20 460 660 770 414 - - 230 
M24 790 1150 1300 711 80 - 460 
M30 1600 2250 2650 1400 170 - - 
M36 2780 3910 4710 2500 - - 1600 
M42 4470 6290 7540 4025 - - - 
M48 6140 8640 16610 5525 - - - 
M56 9840 13850 24130 8860 - - - 
G½ - - - - 75 - - 
G¾ - - - - 110 - - 
G1 - - - - 190 - - 

G1¼ - - - - 240 - - 
G1½ - - - - 300 - - 

ცხრილი 14: ჭანჭიკების - მოჭერის მომენტები 
Pos: 482 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Schrauben-Anziehdrehmom ente_M ontag e von Schlauchverschr aubung en @ 37\m od_1560935911886_2613674.docx @ 2623184 @ 5 @ 1 
 

შლანგების ჭანჭიკებით დამაგრებების მონტაჟი 

ქანჩის ხრახნი, მატრიცა და ჭანჭიკებით დამაგრების დამცავი დაამუშავეთ ზეთით. ქანჩი ჭანჭიკის 
გასაღებით შეიყვანეთ იმ პუნქტამდე, როდესაც ქანჩი მნიშვნელოვნად რთულად შეიძლება 
დატრიალდეს. ჭანჭიკების დამაგრების ქანჩი დაახლ. 30° დან 60°-მდე მაქსიმუმ 90° -მდე 
დაატრიალეთ, ამასთან საჭიროა ჭანჭიკების დაცვის გასაღებით დაჭერა. ჭანჭიკებით 
დამაგრებიდან მოაცილეთ ზედმეტი ზეთი. 
Pos: 484 /Allgem ein/Allgem eingültig e Module/---------Seitenumbr uch kompakt --------- @ 13\m od_1476369695906_0.docx @ 2624193 @  @ 1 
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Pos: 485 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_01 @ 31\mod_1553081366771_2613674.docx @ 2622695 @ 2 @ 1 
 

6.4 ექსპლოატაციის დარღვევები  
Pos: 488 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_02 [B1000, B1050] @ 37\m od_1560937554866_2613674.docx @ 2623185 @  @ 1 
 

 

ყურადღება  
ტრანსმისიის დაზიანებები 

• ტრანსმისიაზე არსებული ყველა დაზიანების შემთხვევაში გამორთეთ ამძრავი. 
 

Pos: 489 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Betriebss tör ungen_04 [B1000, B2000] @ 58\m od_1606121941913_2613674.docx @ 2694815 @  @ 1 
 

 

დაზიანებები ტრანსმისიაზე 

დაზიანებები შესაძლო მიზეზი აღმოფხვრა 

მოძრაობის უჩვეულო ხმები, 
რყევები 

მეტისმეტად ცოტა ზეთი ან 
საკისარის დაზიანება ან 
კბილანების დაზიანება 

კონტაქტი NORD-სერვისთან 

ზეთი გადმოდის ტრანსმისიიდან 
ან ძრავიდან 

დამჭიდროვება დეფექტურია კონტაქტი NORD-სერვისთან 

ზეთი გადმოდის 
ვენტილაციიდან 

ზეთის არასწორი დონე 
ზეთის ბალანსის ავზის (ოპცია 
OA) გამოყენება 

არასათანადო, დაბინძურებული 
ზეთი 

ზეთის შეცვლა 

არახელსაყრელი ექსპლოატაციის 
მდგომარეობა 

კონტაქტი NORD-სერვისთან 

ტრანსმისია მეტისმეტად თბება 
მონტაჟის არახელსაყრელი 
პირობები ან ტრანსმისიის 
დაზიანება  

კონტაქტი NORD-სერვისთან 

დარტყმა ჩართვისას, 
ვიბრაციები 

ძრავის გადაბმულობა 
დეფექტურია 

ელასტომერ-კბილანების 
გვირგვინის ახლით შეცვლა 

გადაცემათა კოლოფის სამაგრი 
მოშვებულია 

ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის 
საბაგრი ჭანჭიკების მოჭერა 

რეზინის ელემენტი დეფექტურია რეზინის ელემენტის შეცვლა 

ამძრავი ტალღა არ ბრუნავს, 
მიუხედავად იმისა, რომ ძრავი 
ბრუნავს 

დაზიანება გადაცემათა კოლოფში 

კონტაქტი NORD-სერვისთან 
ძრავის გადაბმულობა 
დეფექტურია 

მოჭერის ჩანჭიკი ვარდება 

ცხრილი 15: ექსპლოატაციის დარღვევების მიმოხილვა 
 
Pos: 491 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 2624156 @  @ 1  
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Pos: 492 /Anleitungen/Getri ebe/7. Anhang/Leckage und Dichtheit @ 4\m od_1393493307129_2613674.docx @ 2616440 @ 2 @ 1 
 

6.5 არაჰერმეტულობა და ჰერმეტულობა 
მოძრავი დეტალების გაპოხვის მიზნით ტრანსმისია შევსებულია ზეთით ან ცხიმით. 
დამჭიდროვებები ხელს უშლის ლუბრიკატის გადმოღვრას. ტექნიკურად შეუძლებელია 
აბსოლუტური ჰერმეტულობის მიღწევა, ვინაიდან რადიალური ლილვების დამჭიდროვებაზე 
გრძელვადიანი ჰერმეტულობის უზრუნველყოფისათვის სისველის გარკვეული ფენა ნორმალური 
და სასარგებლოა. ვენტილაციის არეალებში შესაძლებელია მაგ. ფუნქციონირების შედეგად 
გადმოღვრილი ზეთის ჭავლით გამოჩნდეს ზეთის სისველე. ცხიმით გაპოხილი ლაბირინთული 
დამჭიდროვებების შემთხვევაში, მაგ.Taconite დამჭიდროვების სისტემა გამოყენებული ცხიმი 
დამჭიდროვებიდან გადმოიღვრება. აღნიშნული მოჩვენებითი არაჰერმეტულობა არ წარმოადგენს 
დაზიანებას. 

DIN 3761 თანახმად კონტროლის პირობების შესაბამისად არაჰერმეტულობა განისაზღვრება 
დასამჭიდროვებელი მედიუმით; აღნიშნული არაჰერმეტულობა საკონტროლო ცდებისას 
განსაზღვრული კონტროლის დროში დამჭიდროვების კიდიდან გადმოდის და 
დასამჭიდროვებელი მედიუმის წვეთების წარმოქმნას იწვევს. მოცემულ შემთხვევაში 
გადმოღვრილ გაზომილ რაოდენობას უწოდებენ არაჰერმეტულობას. 
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არაჰერმეტულობის დეფინიცია DIN 3761 დაყრდნობით და მისი შესაბამისი გამოყენებით 

  არაჰერმეტულობის ადგილი 

ცნება განმარტება 
ლილვის 
დამჭიდროვების 
რგოლი 

IEC-ადაპტერში კორპუსის ფუგა ვენტილაცია 

მჭიდრო 
არ აღინიშნება 
სისველე 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

სველი 

ნესტის ნადები 
ლოკალურად 
შემოსაზღვრულია 
(ზედაპირი არ არის 
წარმოდგენილი) 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

სველი 
სველი ფენა, რომელიც 
სცილდება დეტალს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

შესაძლო 
რემონტი 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

გაზომვადი 
გაჟონვა 

შესამჩნევი 
გადმონაღვენთი, 
წვეთადი 

რეკომენდირებუ
ლია რემონტი 

რეკომენდირებუ
ლია რემონტი 

რეკომენდირებუ
ლია რემონტი 

რეკომენდირებულ
ია რემონტი 

დროებითი 
არაჰერმეტულო
ბა 

დამჭიდროვების 
სისტემის 
მოკლევადიანი 
დაზიანება ან ზეთის 
გადმოღვრა 
ტრანსპორტირების 
შედეგად*) 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

შესაძლო 
რემონტი 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

მოჩვენებითი 
არაჰერმეტულო
ბა 

მოჩვენებითი 
არაჰერმეტულობა, 
მაგ. დაბინძურების, 
დამატებით გაპოხვას 
დაქვემდებარებული 
დამჭიდროვების 
სისტემის გამო 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

არ წარმოადგენს 
რეკლამაციის 
საფუძველს 

ცხრილი 16: არაჰერმეტულობის დეფინიცია DIN 3761დაყრდნობით 
 

*) აქამდე არსებულმა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ნესტიანი ან სველი რადიალური ლილვის 
დამჭიდროვების რგოლები თავიანთ არაჰერმეტულობებს თავადვე წყვეტენ. აქედან გამომდინარე 
არავითარ შემთხვევაში რეკომენდირებული არ არის მათი აღნიშნულ სტადიაში შეცვლა. 
მომენტალური სინესტის მიზეზებს შესაძლებელია წარმოადგენდეს მაგ. დამჭიდროვების კიდის 
ქვეშ არსებული მცირე ნაწილაკები. 
 
Pos: 500 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 2624156 @  @ 1 
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6.6 რემონტის მითითებები 
ჩვენს ტექნიკურ და მექანიკურ სერვისთან კითხვებით მომართვის შემთხვევაში, წარმოადგინეთ 
გადაცემათა კოლოფის ტიპი და საჭიროების შემთხვევაში შეკვეთის ნომერი. აღნიშნული 
მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ ტიპის აბრაზე. 

6.6.1 შეკეთება 
რემონტის შემთხვევაში გადაცემათა კოლოფიდან ან ძრავიდან ნუ მოხსნით ორიგინალ დეტალებს. 
შესაძლო მონტაჟის დეტალებზე, როგორიცაა მაგ. ბრუნვის გადამცემი ან გარე ვენტილაცია, 
გარანტია არ ვრცელდება. 

აპარატი გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე: 
 

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG 
სერვისის განყოფილება 
Getriebebau-Nord-Straße 1 
22941 Bargteheide 

 
 

 ინფორმაცია  
შეძლებისდაგვარად მიუთითეთ დეტალის/აპარატის გამოგზავნის მიზეზი. შეკითხვების 
შემთხვევაში მიუთითეთ საკონტაქტო პირი. 

ეს მნიშვნელოვანია რემონტის დროის მაქსიმალურად შესამცირებლად. 
 

6.6.2 ინტერნეტის ინფორმაციები 
დამატებით ჩვენს ვებ-გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ სახელმძღვანელო შემდეგ ენებზე: 
www.nord.com. 
 
Pos: 502 /Anleitungen/Getri ebe/1. Hi nw eise/Gewährleis tung @ 22\m od_1531824598381_2613674.docx  @ 2621582 @ 2 @ 1  

6.7 გარანტია 
ტრანსმისიის მწარმოებელი NORD GmbH & Co. KG არ იღებს პასუხისმგებლობას ადამიანების, 
ნივთებისა და ქონების იმ დაზიანებებზე, რომლებიც განპირობებულია ექსპლოატაციის 
ინსტრუქციის, ექსპლოატაციის შეცდომების ან არასათანადო გამოყენების შედეგად. ზოგადი 
ცვეთადი ნაწილები, როგორიცაა მაგ. ლილვების დამჭიდროვების რგოლები, ამოღებულია 
გარანტიიდან. 
Pos: 503 /Allgem ein/---------- Seitenumbr uch ---------- @ 3\mod_1375347474401_0.docx @ 2624156 @  @ 1 
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6.8 შემოკლებები 
2D აირის ექსპლოზიისაგან დაცული ძრავები, 

ზონა 21 
 EN ევროპული ნორმა 

2G აირის ექსპლოზიისაგან დაცული ძრავები, 
ზონა 1 

 FR რადიალური ირიბი ძალა 

3D აირის ექსპლოზიისაგან დაცული ძრავები, 
ზონა 22 

 FA აქსიალური ძალა 

ATEX ATmosphrères EXplosible  H1 საპოხი მასალა კვების პროდუქტების 
ინდუსტრიისათვის 

B5 მილისის დამაგრება გამჭოლი ხვრელებით  IE1 სტანდარტული ეფექტურობის ძრავები 
B14 მილისის დამაგრება ხრახნის ხვრელებით  IE2 მაღალი ეფექტურობის ძრავები 
CLP მინერალური ზეთი  IEC International Electrotechnical Commission 
CLP HC სინთეთიკური პოლიალფაოლეფინოლი  NEMA National Electrical Manufacturers Association 
CLP PG სინთეთიკური პოლიგლიკოლი  IP55 International Protection 
cSt Centistokes  ISO სტანდარტიზაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 
CW მილისის დამაგრება ხრახნის ხვრელებით  pH pH-ინდექსი 
CCW CounterClockwise, მარცხენამხრივი 

მოძრაობა 
 PSA პირადი დამცავი აღჭურვილობა 

°dH წყლის სიმკვრივე გერმანული სიმკვრივის 
ხარისხში 1°dH = 0,1783 მმოლ/ლ 

 RL დირექტივა 

DIN გერმანული სტანდარტიზაციის ინსტიტუტი  VCI Volatile Corrosion Inhibitor 
E Esteröl  VG სიბლანტის ჯგუფები 
EG ევროპის კავშირი  WN ტრნსმისიის მწარმოებლის NORD 

დოკუმენტი 
 
=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  
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