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Orice vocaţie este excelentă, atunci când este urmată insistent.
                                           OLIVER WENDELL HOLMES

Diamond Chain Company, vocaţia de a proiecta şi fabrica lanţul cu role cel mai performant este urmată insistent în fiecare zi de echipe de
experţi tehnici pasionaţi care îşi dedică munca de o viaţă pentru succesul dvs. Unii dintre cei mai mari inventatori din lume au avut încredere
în această dedicaţie extraordinară pentru a fabrica lanţurile de transmisie de care au nevoie aceştia pentru a transforma lumea. De la fraţii
Wright la Henry Ford, până la liderii actuali din toată lumea, lanţul Diamond® este cel mai fiabil lanţ cu role, atunci când performanţa este
cea mai importantă.
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MONTARE
Pentru a obţine durata de viaţă şi eficienţa maximă de la o transmisie cu lanţ, este necesară luarea anumitor măsuri de precauţie la montare.
Montarea transmisiei cu lanţ este relativ simplă şi pot fi obţinute rezultate bune, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:
1. Lanţul cu role, roţile de lanţ şi alte componente sunt în stare bună.
2. Roţile de lanţ sunt aliniate corect.
3. Este prevăzută lubrifierea adecvată.
4. Lanţul este tensionat corect.

STAREA COMPONENTELOR
Arborii, rulmenţii şi fundaţiile trebuie sprijinite rigid, pentru a menţine alinierea iniţială. Lanţul cu role trebuie să fie curăţat de nisip şi
murdărie. Spălaţi lanţul cu kerosen, dacă este necesar şi apoi relubrifiaţi.

ALINIEREA TRANSMISIEI
Alinierea greşită determină încărcarea neuniformă pe toată lăţimea lanţului şi poate cauza uzura dinţilor roţii de lanţ şi a plăcuţei de
articulaţie cu rolă. Alinierea transmisiei implică două aspecte: alinierea paralelă a arborelui şi alinierea axială a roţii de lanţ.
1. Arborii trebuie să fie paraleli şi orizontali. Această stare poate fi verificată imediat cu ajutorul
unui palpator şi al unei nivele. Dacă există mişcare axială a arborelui (cum ar fi în cazul unui motor
electric), blocaţi arborele în poziţia de funcţionare normală, înainte de a alinia roţile de lanţ.
Majoritatea transmisiilor cu o singură ramură vor funcţiona acceptabil dacă arborii sunt paraleli şi
în acelaşi plan, într-un interval de 0,050 in/ft (4,2 mm/m) sau 1/4°. Totuşi, transmisiile cu viteză
ridicată, cilindree mare sau cu mai multe ramuri trebuie să fie aliniate în limita toleranţei obţinute
cu ajutorul următoarei formule:
Unde: C = distanţa faţă de centru, în inchi sau mm.
             P = pasul lanţului, în inchi sau mm.
             n = numărul randurilor de lanţ.

Toleranţă = 0,00133 C (in/ft) sau 0,111 C (mm/m)                                 
P n                              P n

2. Alinierea axială a roţii de lanţ poate fi verificată cu o riglă dreaptă care se va extinde de-a lungul părţilor finisate ale celor două roţi de lanţ.
În mod normal, este recomandat să aliniaţi roţile de lanţ cât mai aproape posibil de rulmentul arborelui. Pentru distanţe lungi faţă de centru,
utilizaţi un cordon întins sau o sârmă suficient de lungă pentru a depăşi ambele roţi de lanţ. Valoarea maximă permisă a abaterii axiale este
obţinută cu ajutorul următoarei formule:
         Abatere max. = 0,045 P în inchi sau mm, unde P = pasul lanţului în inchi sau mm. Această formulă se aplică lanţurilor cu unul sau mai multe randuri.

MONTAREA LANŢULUI
Verificaţi din nou toate reglajele precedente pentru aliniere şi asiguraţi-vă că toate şuruburile, bolţurile şi piuliţele setate sunt strânse.
Montaţi lanţul în jurul ambelor roţi de lanţ şi uniţi capetele libere pe o singură roată de lanţ pentru conectare. Dinţii roţii de lanţ vor
poziţiona articulaţiile finale ale lanţului. Montaţi articulaţia de conectare şi plăcuţa de acoperire a acesteia, precum şi clema cu arc sau
cuiele spintecate. Pentru lanţurile cu mai multe randuri şi pas mai mare sau grele poate fi necesar să blocaţi roţile de lanţ pentru a această
operaţiune. Atunci când sunt utilizate plăcuţe de acoperire cu montare prin presare, plăcuţa nu trebuie împinsă foarte departe, pentru a nu
bloca articulaţiile cu role. În acest caz pot să apară articulaţii rigide. La transmisiile pe distanţe lungi, poate fi necesar să sprijiniţi lanţul cu o
scândură sau o bară în timpul efectuării conectării.

ÎNTINDEREA LANŢULUI
Verificaţi întinderea lanţului pentru a asigura o deplasare la mijlocul distanţei de destindere de 4-6 % pentru transmisiile orizontale şi de 2-3
% la transmisiile verticale. Consultaţi tabelul de mai jos.
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LUBRIFIERE
Lanţul cu role constă dintr-o serie de rulmenţi metalici mobili care trebuie lubrifiaţi corect, pentru a obţine durata maximă de funcţionare
a lanţului. Deşi multe transmisii cu viteză mică funcţionează cu succes fără lubrifiere sau cu lubrifiere redusă după lubrifierea iniţială din fabrică,
lubrifierea corectă va prelungi foarte mult durata de viaţă utilă a fiecărei transmisii cu lanţ. Transmisia cu lanţ necesită lubrifiere din şase motive:
1. Pentru a rezista la uzura articulaţiei dintre bolţ şi bucşă.
2. Pentru a amortiza sarcinile de impact.
3. Pentru a disipa toată căldura generată.
4. Pentru a îndepărta materialele străine.
5. Pentru a lubrifia suprafeţele de contact între roata de lanţ şi lanţ.
6. Pentru a întârzia ruginirea sau coroziunea.
Trebuie utilizat ulei mineral de bună calitate, curat, fără aditivi, care curge liber la temperaturi predominante. Unii aditivi lasă în urmă o
depunere de lac sau răşină care previne uleiul să intre în articulaţiile lanţului. Uleiurile şi unsorile grele sunt, în general, prea rigide pentru
a intra în articulaţiile lanţului şi nu trebuie utilizate.
Cu ajutorul lubrifierii adecvate, se formează o peliculă de lubrifiere separatoare între bolţurile şi bucşele din articulaţiile lanţului, precum
cea formată în lagărele de alunecare. Vâscozitatea lubrifiantului afectează în mare măsură rezistenţa peliculei şi capacitatea sa de a separa
piesele în mişcare. Uleiul cu cea mai mare vâscozitate care va curge între plăcuţele de articulaţie a lanţului şi va umple spaţiile dintre bolţuri
şi bucşe va oferi cea mai lungă durată de viaţă. Acest lucru este esenţial pentru a reduce la minim contactul între metale şi, dacă este furnizat
în cantitate suficientă, lubrifiantul asigură răcirea eficientă şi amortizarea impactului la viteze mari.
Notă: Vitezele peste cele maxime recomandate pentru funcţionarea lanţului sunt indicate în tabelele
pentru puteri nominale cu zero cai putere. Funcţionarea la aceste viteze sau la viteze mai mari va avea ca
rezultat uzura excesivă prin frecare a bolţurilor şi bucşelor de lanţ, indiferent de volumul de ulei aplicat.
Transmisiile cu lanţ trebuie să fie protejate împotriva condiţiilor abrazive şi corozive şi alimentarea
cu ulei trebuie să rămână necontaminată. Se recomandă schimburi periodice de ulei.
Notă: Uleiul trebuie aplicat pe lungimea inferioară a lanţului, pe marginile superioare ale plăcuţelor
de articulaţie, deoarece accesul uleiului la articulaţiile dintre bolţ şi buclă este posibil doar prin spaţiile
dintre plăcuţele de articulaţie a lanţului cu role.
Uleiul aplicat doar pe role nu poate ajunge la articulaţiile dintre bolţ şi bucşă, prin urmare, nu poate întârzia alungirea lanţului cauzată de
uzură. Alungirea lanţurilor în timpul funcţionării rezultă din uzura suprafeţelor bolţurilor şi bucşelor, nu a rolelor. Atunci când lubrifiaţi un
lanţ cu mai multe randuri, este important ca lubrifiantul să fie direcţionat la fiecare rând de plăcuţe de articulaţie a lanţului. În aplicaţiile cu
transportor, uleiul trebuie să fie direcţionat între role şi bucşe, precum şi între plăcuţele de articulaţie a lanţului.
Tabelul indică vâscozitatea lubrifiantului recomandată pentru diferite
temperaturi ambiante:
Există trei tipuri principale de lubrifiere pentru transmisiile cu lanţuri
cu role. Respectarea strictă a tipului de lubrifiere este esenţială pentru
obţinerea duratei maxime de funcţionare a transmisiei lanţului.
Tipul recomandat de lubrifiere indicat în tabelele pentru puteri este
determinat de viteza lanţului şi de puterea transmisă.

Temperature, ˚F
SAE 5

-46
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LUBRIFIERE MANUALĂ SAU PRIN PICURARE
(TIP A)

Tip A

Uleiul trebuie să fie aplicat periodic între marginile plăcuţelor de articulaţie a lanţului cu
o perie, canistră cu duză sau prin picurare.

BAIE DE ULEI SAU DEFLECTOR DE ULEI
(TIP B)
Cu lubrifiere în baie, lungimea inferioară a lanţului trece printr-o baie de ulei din carcasa
transmisiei. Nivelul de ulei trebuie să ajungă la linia de pas al lanţului în cel mai jos punct,
în timpul funcţionării. Doar o porţiune scurtă a lanţului trebuie să treacă prin ulei.
Configuraţiile lanţului care permit deplasarea acestuia pe o distanţă mare prin ulei trebuie evitate, deoarece poate rezulta supra-încălzirea sau spumarea.
Tip B

Prin lubrifierea cu disc deflector, lanţul funcţionează deasupra nivelului de ulei. Discul
preia ulei din baie şi îl depozitează pe lanţ, cu ajutorul unui canal. Diametrul discului
trebuie să producă viteze la margine între 183 m/min minim şi 2438 m/min maxim.
O placă colectoare este necesară, de obicei, pentru a direcţiona uleiul la plăcuţele de
articulaţie a lanţului.

NIVEL ULEI

LUBRIFIERE CU DEBIT DE ULEI (TIP C)
Acest tip de lubrifiere este necesar pentru transmisiile cu putere şi viteză mare. Trebuie
prevăzută o pompă de ulei, pentru a pulveriza uleiul pe lungimea inferioară a lanţului
într-un debit continuu. Orificiile trebuie să fie plasate astfel încât uleiul să fie pulverizat
pe fiecare ramură a lanţului. Acest tip de lubrifiere poate fi utilizată până la vitezele
maxime afişate în tabelele pentru puteri corespunzătoare fiecărei dimensiuni de lanţ,
cu excepţia cazului în care valoarea este zero.

Tip C

NIVEL
ULEI

Limitarea vitezei lanţului pentru diferite tipuri de lubrifiere (viteză lanţ în metri/minut)

Tip A
Tip B
Tip C
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INSPECTII
Toate transmisiile cu lanţ trebuie să fie supuse periodic la lucrări de
întreţinere. Fiecare transmisie trebuie inspectată după primele 100 de
ore de funcţionare. Apoi, majoritatea transmisiilor pot fi inspectate la
intervale de 500 de ore. Totuşi, transmisiile supuse sarcinilor de şoc
sau condiţiilor de funcţionare severe trebuie verificate la intervale de
200 de ore.
La fiecare inspecţie, următoarele elemente trebuie verificate şi corectate dacă este necesar:
1. Verificaţi lubrifierea — La transmisiile cu viteză mică, unde
este utilizată lubrifierea manuală, asiguraţi-vă că programul de lubrifiere este respectat. Dacă lanţul este acoperit cu murdărie şi reziduuri,
curăţaţi lanţul cu kerosen şi relubrifiaţi-l.
AVERTISMENT! NU UTILIZAŢI NICIODATĂ BENZINĂ SAU ALŢI SOLVENŢI
EXTREM DE INFLAMABILI PENTRU A CURĂŢA UN LANŢ. PERICOL DE
INCENDIU.
Dacă este utilizată lubrifierea prin picurare, verificaţi debitul de ulei
adecvat şi aplicarea corectă pe lanţ. Odată cu lubrifierea băii sau a
pompei, verificaţi nivelul de ulei şi adăugaţi ulei dacă este necesar.
Verificaţi dacă uleiul este contaminat şi schimbaţi dacă este cazul.
Schimbaţi uleiul după primele 100 de ore de funcţionare şi apoi la
fiecare 500 de ore. Dacă este utilizată o pompă de lubrifiere, verificaţi
fiecare orificiu, pentru a vă asigura că acesta este liber şi direcţionează
uleiul pe lanţ în mod corect.y.
2. Verificaţi întinderea lanţului — Verificaţi întinderea lanţului şi
reglaţi după caz, pentru a menţine săgeata adecvată pe lungimea de
destindere. Dacă alungirea depăşeşte reglarea disponibilă, scoateţi
doi paşi şi reconectaţi lanţul.
3. Verificaţi uzura lanţului — Măsuraţi alungirea cauzată de uzura
lanţului şi, dacă alungirea depăşeşte limitele funcţionale sau este
mai mare de 3 % (0,001 mm la un metru), înlocuiţi tot lanţul. Nu
conectaţi o secţiune nouă a lanţului la un lanţ uzat, deoarece acesta
poate funcţiona cu dificultate şi poate deteriora transmisia. Nu
continuaţi să folosiţi un lanţ uzat cu o alungire mai mare de 3 %,
deoarece lanţul nu va intra în roţile de lanţ în mod corect şi poate
deteriora roţile de lanţ.

4. Verificaţi uzura dinţilor roţilor de lanţ — Verificaţi dacă lanţul se
LUBRICATION
cuplează sau decuplează cu dificultate de la roata de lanţ sau rămâne
înţepenit pe aceasta. Inspectaţi dinţii roţii de lanţ pentru secţiune
redusă a dinţilor şi vârfuri de dinţi agăţate. Dacă aceste situaţii sunt
prezente, dinţii roţii de lanţ sunt uzaţi excesiv şi roata de lanţ trebuie înlocuită. Nu utilizaţi un lanţ nou cu roţi de lanţ uzate, deoarece
aceasta va cauza uzura rapidă a lanţului nou. Invers, nu utilizaţi un
lanţ uzat cu roţi de lanţ noi, deoarece aceasta va cauza uzura rapidă
a roţilor de lanţ noi.
5. Verificaţi alinierea roţii dinţate — Dacă există uzură vizibilă pe
suprafaţa interioară a plăcuţelor de articulaţie a lanţului cu role,
roţile de lanţ pot fi aliniate greşit. Realiniaţi roţile de lanţ după cum
este indicat în instrucţiunile de montare, pentru a preveni uzura
anormală în continuare a lanţului şi roţii de lanţ.
6. Verificaţi interferenţa cu transmisia — Verificaţi interferenţa dintre transmisie şi alte părţi ale echipamentului. Dacă există, corectaţile imediat. Interferenţa poate cauza uzura anormală şi potenţial
destructivă asupra lanţului sau a piesei cu care interferează. Dacă
marginile plăcuţelor de articulaţie a lanţului intră în contact cu o
piesă rigidă, pot rezulta uzura plăcuţei de articulaţie şi uzura lanţului.
NOTĂ: Verificaţi şi eliminaţi orice acumulare de reziduuri sau materiale
străine dintre lanţ şi roţile de lanţ. O CANTITATE RELATIV MICĂ DE RESTURI DIN SCAUNUL ROLEI ROŢII DE LANŢ POATE CAUZA SARCINI DUCTILE
SUFICIENT DE MARI PENTRU A RUPE LANŢUL DACĂ TREC FORŢAT PRIN
TRANSMISIE.
7. Verificaţi daunele — Inspectaţi dacă lanţul are piese fisurate,
sparte sau deformate. Dacă descoperiţi oricare dintre aceste cazuri,
ÎNLOCUIŢI TOT LANŢUL, chiar dacă unele porţiuni ale lanţului par să
fie în stare bună. Cel mai probabil, lanţul a fost deteriorat în întregime.

Pentru asistenţă tehnică suplimentară, contactaţi Diamond Chain la
+44-191-414-8822 sau la www.diamondchain.co.uk.

NOTĂ: Indicatoare de uzură Diamond Chain sunt disponibile,
pentru a monitoriza alungirea lanţului.
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LIMITE DE ALUNGIRE
DOAR PENTRU REFERINŢĂ
Transmisii cu distanţă la centru ajustabilă, alungire max. 3,0 %
Transmisii cu distanţă la centru fixă, alungire max. 1,5 %
NOTĂ: Scalele de uzură a lanţului sunt disponibile gratuit la orice
reprezentant comercial al Diamond.
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GHID DE DEPANARE

Expunere la mediu coroziv.

H
5 % din H

Zgomot excesiv
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INSTRUCŢIUNI
LA DEMONTAREA SAU MONTAREA LANŢULUI:
AVERTISMENT — Componentele unui lanţ sunt piese tratate termic. Lovirea acestor piese poate cauza desprinderea de aşchii metalice de
pe lanţ sau uneltele utilizate, având ca rezultat vătămarea corporală. În timpul tuturor etapelor de montare şi demontare a lanţului, purtaţi
ochelari de siguranţă pentru a preveni contactul pieselor sau aşchiilor metalice cu ochii. Personalul din imediata apropiere trebuie să ia
aceleaşi măsuri.
A. Scoaterea bolţului
1) Dacă lanţul este asamblat cu ajutorul cuielor spintecate, scoateţi cuiele.
2) Dacă lanţul este asamblat cu nituri, şlefuiţi capetele bolţurilor, astfel încât capetele bolţurilor să fie la acelaşi nivel cu plăcuţa de articulaţie.
3) Scoateţi bolţurile din plăcuţa de articulaţie cu ajutorul unui extractor de bolţuri Diamond Model #113 sau #135. Unele lanţuri cu ramuri
multiple sau modelele cu pas mare vor necesita un ciocan şi un poanson sau o presă pentru scoaterea bolţurilor.
B. Montarea capacelor laterale
Capacele laterale Diamond sunt fabricate în trei moduri: (1) Montare prin glisare, (2) Montare prin presare modificată şi (3) Montare prin
presare completă. Montările prin presare modificată şi completă necesită răbdare şi unelte pentru montare şi/sau demontare.
Capace laterale cu montare prin presare completă şi modificată
Pentru a monta capacele laterale prin presare:
1. Introduceţi „articulaţia principală”, porţiunea articulaţiei care conţine bolţurile şi oferă suport pentru a rezista la forţele
necesare la montarea capacului lateral.
2. Plasaţi capacul lateral cu montare prin presare deasupra capetelor de bolţuri expuse şi asiguraţi că acesta este aliniat corect.
3. Apăsaţi capacul lateral până când este la acelaşi nivel cu capetele bolţurilor.
4. Obţineţi un perforator (o bucată mică de ţeavă sau o rolă de lanţ uzată) şi poziţionaţi-l deasupra / în jurul capătului de bolţ
aflat la nivel.
5. Alternativ, de la un orificiu de pas la celălalt, continuaţi să introduceţi capetele plăcuţei de articulaţie pe bolţuri, până
când aceasta iese din canalul clemei cu arc sau orificiul cuiului spintecat. Trebuie să aveţi grijă să nu introduceţi plăcuţa foarte
departe, încât să nu strângă sau să nu prindă articulaţiile rolelor. Aceasta va avea ca rezultat articulaţii rigide sau înţepenite.
6. Montaţi un dispozitiv de fixare, fie o clemă cu arc, fie un cui spintecat.
Atenţie: Nu găuriţi sau lărgiţi niciodată orificiile de pas ale unui capac lateral montat prin presare pentru a face
instalarea mai uşoară. Aceasta va reduce integritatea legăturii.
Capace laterale cu montare prin glisare
Pentru a monta capacele laterale prin glisare:
1. Introduceţi „articulaţia principală”, porţiunea legăturii care conţine bolţurile, în lanţ.
2. Glisaţi placa peste capetele bolţurilor într-o poziţie care eliberează canalul clemei cu arc sau orificiul cuiului spintecat
3. Montaţi un dispozitiv de fixare, fie o clemă cu arc, fie un cui spintecat.
Notă: Atunci când este utilizat un capac lateral cu montare prin glisare, capacitatea de funcţionare a unui lanţ
poate fi redusă cu până la 30 %.
C. Montarea clemelor cu arc şi a cuielor spintecate
După montarea capacului lateral, montaţi clemele cu arc sau cuiele spintecate (în funcţie de tipul lanţului). Evitaţi utilizarea cuielor spintecate sau a clemelor cu arc îndoite sau uzate. După montarea clemelor cu arc (sau a cuielor spintecate), loviţi uşor capetele bolţurilor pentru
a poziţiona aceste piese lipite de capacul lateral pentru sprijin suplimentar.
ATUNCI CÂND MONTAŢI TRANSMISII CU LANŢ PE ECHIPAMENT:
AVERTISMENT — Puteţi suferi vătămări corporale grave dacă încercaţi să montaţi lanţul sau echipamentul sub tensiune. Scoateţi de sub
tensiune şi blocaţi pinioanele şi roţile de lanţ, înainte de a încerca montarea.
Odată montată, transmisia cu lanţ trebuie protejată pentru a preveni vătămarea corporală sau daunele materiale dacă lanţul se desprinde în
timpul funcţionării. Dacă transmisia cu lanţ nu este protejată, contactaţi producătorul echipamentului pentru recomandări privind măsurile
11
de protecţie înainte de utilizarea echipamentului.

DIAMOND® CHAIN COMPANY
America
Sediul central
402 Kentucky Avenue
Indianapolis, Indiana 46225
PH: 1-800 US CHAIN
1-800-872-4246
Fax: 317-613-2243
Dallas Service Center
9120 Premier Row
Dallas, Texas 75356
PH: 1-800-872-4246
Fax: 1-214-631-2374

Regatul Unit
Unit 7 – 9
Blaydon Industrial Park
Chainbridge Road
Blaydon on Tyne
NE21 5AB
PH: +44-191-414-8822

Asia
Century Financial Tower, Unit 2005
No. 1 Suhua Road, SIP, Suzhou
Jiangsu Province, China 215021
PH: +86-512-6265-3075
salescn@diamondchain.com

sales@diamondchain.co.uk
www.diamondchain.co.uk

Sacramento Service Center
1331 Terminal St
West Sacramento, CA 95691
PH: 1-800-872-4246
Fax: 1-916-372-5801
sales@diamondchain.com
Canada/Mexic
PH: 1-317-638-6431
www.diamondchain.com

©The Diamond Chain Company 2012
DC-MG11

nothing outlasts a diamond

®

