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Snímač tahové síly PD 21.., PD 22

Bezpečnost

1. Bezpečnost
1.1 Popis
Uschovejte tento popis tak, aby byl kdykoli k dispozici obslužnému
personálu.
Popis je součástí dodávky a před montážními, obslužnými a údržbovými
pracemi je třeba jej pozorně přečíst.
Veškeré činnosti uvedené v tomto popisu mohou být prováděny pouze
odborným personálem nebo proškolenými osobami.
Základem dokumentace každého E+L systému je podrobný popis
systému (A), jednotlivé popisy komponent (B, C, …, W), seznam
náhradních dílů (X) a plány s popisem elektrického zapojení (Z).
Postupujte v souladu s instrukcemi uvedenými v popisu systému. Všechny důležité pracovní postupy jsou
v popisu systému popsány. V určitých případech budete odkázáni na popis jednotlivých komponent.

1.2 Účel použití
Snímač tahové síly pásu smí být používán pouze k měření tahové
síly pásu.
Snímač tahové síly pásu je možné instalovat na stroj zákazníka, jen
v souladu s určením definovaným firmou E+L.
Snímač není možné dále upravovat.
Snímač tahové síly pásu je konstruován s ohledem na současný stav
techniky.
Přesto se při používání tohoto zařízení mohou objevit
–
–

nebezpečí ohrožení zdraví uživatele nebo
poškození majetku.

Snímač tahové síly pásu používejte pouze
– v technicky bezvadném stavu a podle pokynů výrobce,
– při dodržení všech lokálně platných, zákonných a v daném odvětví
obvyklých bezpečnostních předpisů k zabránění úrazu.
1.3 Uživatelé
Veškeré činnosti uvedené v tomto popisu smí provádět pouze řádně
kvalifikovaní uživatelé uvedeni níže.
Činnost
Přeprava/montáž , uvedení do provozu,
Opravy, údržba, demontáž

Uživatelé
Odborný personál

Kvalifikace
Technici, průmysloví mechanici, montéři,
aj.

Instalace, demontáž

Odborný personál

Elektrické obvody pouze elektrikáři

Obsluha

Odborný personál, nekvalifikovaný
personál, praktikanti

Proškolení provozovatelem
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Funkce

1.4 Vysvětlivky
NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí v případě neprovedení bezpečnostního opatření.
VÝSTRAHA!
Nebezpečí ohrožení života nebo úrazu i v případě nedodržení
bezpečnostních opatření.
POZOR!
Nebezpečí lehkého zranění v případě neprovedení odpovídajícího
bezpečnostního opatření.
POZNÁMKA/POKYN
Může dojít k chybné funkcí či poškození přístroje, pokud není
provedeno /dodrženo odpovídající bezpečnostní opatření.
Označuje úkony k provedení.

2. Funkce
2.1 Účel / použití

1

2

3

4

Snímač tahové síly pásu (1) měří radiální síly, kterou působí pás (3) na
měřící válec (2)ve směru měření. Pás by měl opásávat měřící válec v
rozsahu 60 - 180 stupňů.
Tahová síla pásu může být měřena jedním nebo dvěma snímači.
Snímač tahové síly pásu je spojen s elektronickým zesilovačem (4),
který signály vyhodnocuje.

BEA--251138- CZ -03
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2.2 Konstrukce
Snímač tahové síly pásu sestává z jednoho vnitřního (1) a
jednoho vnějšího kroužku (2) a ze dvou přírub. Středicí kroužky na obou

2

přírubách umožňují přesnou montáž snímače tahové síly pásu.
1

Vnitřní kroužek má v sobě valivé ložisko (3) měřícího válce (4). Vnitřní
kroužek je rovněž měřící prvek: Je to dvojitě prohýbaný nosník,
na kterém jsou umístěny tenzometrické měřící pásky v podobě
elektrického můstku.

Pevné mechanické dorazy chrání snímač před přetížením
Více informací naleznete v kapitole Technická data.
3

4

snímač tahové síly pásu

snímač tahové síly pásu

otevřený jednostranně

otevřený dvoustranně

1

2

3

Obr. 2-1 Snímač tahové síly pásu v řezu
1 Příruba
2 Naklápěcí kuličkové ložisko
3 Měřící válec

Snímač
– PD 21.. je jednostranně otevřený. Pouze příruba má otvor, nosný
hřídel měřícího válce sahá jen do vnitřního kroužku.
– PD 22.. je dvoustraně otevřený. Nosný hřídel měřícího válce
prochází oběma přírubami.
Třetí a čtvrtá číslice typu snímače tahové síly pásu označuje průměr
hřídele. Například snímač typu PD .25 je určen pro hřídel s 25mm
průměrem.
2.3 Způsob práce
Stabilizované stejnosměrné napětí z elektronického zesilovače
napájí měřicí pásky snímače tahu zapojené jako vyvážený
tenzometrický můstek. Tahovou silou pásu vzniká výsledná tahová
síla pásu ve směru měření. Jejím účinkem se změní elektrický odpor
a tím dojde k odchylce elektrického výstupního napětí snímače. Tato
odchylka výstupního napětí je proporcionální k tahové síle pásu.

B 4/16

BEA--251138- CZ -03

Snímač tahové síly PD 21.., PD 22

Funkce

2.4 Princip měření
Výsledná tahová síla FR

Vliv váhy válce FGR v závislosti ke směru měření.

ve směru měření

Horizontální
(přednostní směr)

Neutrální line

Vertikální

Přesazený

F

F =F +F
R

1

F

2

Horizontální

směr měření
(přednostní směr)

γ

F
F
F

F

= Tahová síla
F1, F2 = Složky tahové síly ve směru měření
F
F

R

F

γ

= Výsledná tahová síla

G

GR

FG

FG

FGR = 0

FGR = FG

GR

FG

FGR = FG x cos γ

= Váha válce
= Složka váhy válce ve směru měření
= Úhel váhou a směrem měření

Měřící princip spočívá ve zjišťování radiálně směřovaných
ložiskových sil měřícího válce, kolem kterého je pás opásán.
Pro měření jsou rozhodující pouze složky síly působící ve směru měření
F1 a F2... Směr měření ukazuje vždy připojovací konektor.
POZNÁMKA/POKYN
Síly, které působí svisle/kolmo na preferovaný horizontální směr
měření, nejsou měřeny.
Pokud měřený směr není horizontální, musí se zohlednit složky síly
FGR způsobené váhou válce FG.
Čím větší je podíl váhových složek válce, tím menší měřící rozsah
snímače tahu pásu zbývá k využití pro měření.

2.5 Výpočet výsledného tahu v pásu


–

Určete /stanovte úhel opásání. Vždy je třeba se snažit o opásání
v úhlu 90°.

–

Stanovte směr měření a vypočtěte výslednou tahovou sílu (viz
následující příklady.

BEA--251138-CZ-03
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POZNÁMKA/POKYN
Je třeba vždy usilovat o vodorovný směr měření, protože pak leží
váha válce v neutrální zóně a snímač tahové síly není tak zatěžován.
Příklady výpočtů
Výsledná síla v páse při svislém směru měření

Výsledná síla v páse při
vodorovném měření
F

FR

α

F

1

F

β

FR

F1 = F • cos α
F2 = F • cos β
F + F2
FR/K = 1
2

F

F

+

F

F

F

F

F2

F

F

F1 FG

FR

β

F

+

+
F2

α

F2

β
F
α
F1

FG

F1 = F • cos α
F2 = F • cos β
F + F 2 + FG
FR/K = 1
2

F1 = F • cos α
F2 = F • cos β
F + F 2 - FG
FR/K = 1
2

Výsledná síla v páse při šikmém směru

F

= síla v pásu

F1, F2 = komponenta síly v páse
ve směru měření
FG

F
α

+

Fα

F2

F
+

F

F1

F1
F

FGR
FG γ
FGR

α, β = úhel mezi směrem síly v páse
a směrem měření
= úhel mezi tíhovou silou a
směrem měření

F

F2

FR/K = výsledná síla v páse na
snímač tahové síly v páse
směru měření

γ

β

F

= tíhová síla válce

FGR = komponenta tíhové síly válce
ve směru měření

FR

β

FG

F

γ

FR

F1 = F • cos α
F2 = F • cos β
FGR = FG • cos γ

F1 = F • cos α
F2 = F • cos β
FGR = FG • cos γ
F + F2 + FGR
FR/K = 1
2

FR/K = F1 + F2 - FGR
2
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4. Montáž
4.1 Sady příslušenství pro montáž
K montáži snímače tahové síly v pásu nabízí E+L všechny nezbytné díly
jako sady příslušenství. Vezměte v úvahu, prosím, že sada příslušenství
obsahuje díly jen pro jeden snímač. Sady příslušenství sestávají z:
Jednostranně
otevřen

Typ PD
Ocelové sady příslušenství
(obsahují:)
1 naklápěcí kuličkové ložisko

Oboustranně
otevřen

1

2

3

4

5

6

x

x
x

x

x

x

x

1 pojistný kroužek / hřídel

x

x

x

x

2 pojistné kroužky / otvor

x

x

x

x

x

x

x

1 distanč pouzdro

x

2 distanční pouzdra
1 stavěcí kroužek

x
x

x

2 stavěcí kroužky

x

1 otočný pojistný kroužek

x

x

Sady příslušenství se odlišují:
- podle konstrukčního provedení čepu válce (osazený nebo
průběžný)
- podle uložení válce (vnitřní nebo vnější uložení)
- podle strany válce (strana volného ložiska nebo ložiska pevného)
- podle průměru osy nebo hřídele
Z následujících tabulek si, prosím, ověřte, které řady příslušenství jsou
správné pro vaše zařízení. K nim příslušná čísla materiálu naleznete v
kapitole Náhradní díly a příslušenství.
Sady příslušenství pro snímač tahové síly pro válce s vnitřním
uložení ložiska:
Strana volného ložiska

Strana pevného
ložiska

Osazená
osa

sada příslušenství 1* sada příslušenství 3

Průběžná
osa

sada příslušenství 2*

sada příslušenství 4

Sady příslušenství pro snímač tahové síly pro válce s ložiskem uloženým
vně válce:
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Strana volného
ložiska

Strana pevného
ložiska

Osazená
hřídel

sada příslušenství 1*

sada příslušenství 1

Průběžná
hřídel

sada příslušenství 2*

sada příslušenství 2

Montáž

Snímač tahové síly PD 21.., PD 22
Sada příslušenství oboustranně otevřeného snímače tahové síly
v pásu s ložisky uloženými vně.
:
Strana volného
ložiska

Strana pevného

hřídel

Sada příslušenství 5

Sada příslušenství 5

Průběžná
hřídel

Sada příslušenství 6

Sada příslušenství 6

Osazená

ložiska

POZNÁMKA/POKYN
*Sady příslušenství 1a2 obsahují
pojistné kroužky pro otvor a hřídel. Pojistné kroužky pro
Otvor(DIN471) nesmějí být montovány na straně volného ložiska.
Vnější kroužek naklápěcího kuličkového ložiska musí být na
straně volného ložiska posouvatelný rukou.

DIN 471

DIN 472

4.2 Poznámky k montáži
–

Při montáži zohledněte směr měření snímače dle projekčního
plánu/propočtu.

-

Zkontrolujte rozměry ve výkresu.
Pokud je snímač montován do horizontální polohy, přepravní šrouby
(1) by měly mířit směrem nahoru. (viz obrázek vlevo)

-

Chraňte snímač před nečistotami a vlhkostí

1

F

F

RK

RK

4.3 Montáž snímače
POZNÁMKA
Během montáže je třeba zajistit, aby nedocházelo k mechanickému
namáhaní. Mechanické namáhání ovlivňuje funkci snímače a
v extrémních případech může dojít k jeho poškození!




 Vyčistěte ložiskový čep měřícího válce a zkontrolujte rozměry.
 Podepřete měřící válec.
 Namažte naklápěcí kuličková ložiska

Doporučený lubrikant: Nejlepší možný lubrikant je označen jako
K 2 K, rozpětí teplot -35°C/+135°C (podle DIN 51 502)

BEA--251138- CZ -03
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4.3.1 Snímač tahové síly pásu, strana pevného ložiska
POZNÁMKA/POKYN
Nesprávně provedená montáž naklápěcích kuličkových ložisek
může vést k deformaci vnitřního kroužku a tím k trvalému poškození
snímače. To může vest k posunutí nulového bodu a chybným
měřením.
 Demontujte obě příruby.



 Namontujte první pojistný kroužek pro otvor do snímače.

Fig. 4-1 Example

 Položte snímač tahové síly s vnitřním kroužkem na kulatý
materiál-viz vedlejší obrázek.



Snímač by neměl doléhat na vnější kroužek.
 Řádně vmáčkněte naklápěcí kuličkové ložisko (viz vedlejší
obrázek).
 Namontujte i druhý bezpečnostní kroužek do vrtané díry ve
snímači.





 Namontujte snímač na osu měřícího válce podle rozměrových
výkresů a aplikačních informací.

Příklad: Montáž se Sadou příslušenství 1

1

2

4

3

3a

5

- Nasuňte těsnící kroužek (1). na čep hřídele.
– Nasuňte přírubové víko s upevňovacími šrouby (2) na čep hřídele
– Natlačte snímač s namontovaným naklápěcím kulovým ložiskem
(3) pomocí tlačného nástroje (3a). na čep hřídele.
– Namontujte pojistný kroužek (4) na ložiskový čep.
– Namontujte přírubová víka (2, 5) na snímač.
– Posuňte těsnící kroužek (1) tak, aby přilehl k přírubovému víku(2).
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4.3.2 Snímač tahové síly pásu, na straně volného ložiska
POZNÁMKA/POKYN
Pojistné kroužky pro otvor ve vnitřním kroužku snímače nesmí být
na straně volného ložiska montovány.
S ložiskem na straně volného ložiska musí být možné pohybovat
rukou.



 Demontujte obě přírubová víka.
 Změřte vnitřní kroužek snímače a případně zbruste dle potřeby.
 Namontujte snímač na osu měřícího válce podle rozměrových
výkresů a aplikačních pokynů.

Příklad: Montáž se sadou příslušenství 1

1

2

4

3 3a

5

6

– Nasuňte těsnící kroužek (1) na čep hřídele.
– Nasuňte přírubové víko s upevňovacími šrouby na čep hřídele (2).
–Naklápěcí kuličkové ložisko (3) odborně pomocí lisovacího
přípravku (3a) nalisovat na čep hřídele.
– Namontujte pojistný kroužek (4) na ložiskový čep.
– Nasuňte odborně snímač (5) na naklápěcí kuličkové ložisko.
– Připevněte víko obruby (2, 6) na snímač.
– Posuňte těsnící kroužek (1) tak, aby přilehl k přírubovému víku (2).

4.4 Montáž měřícího válce
Instalujte měřící válec snamontovanými snímači na stroj.

BEA--251138- CZ -03
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4.5 Odstranění přepravních jisticích šroubů
Snímače jsou pro přepravu zajištěny dvěma dlouhými přepravními
šrouby (1). Tyto dva šrouby fixují měřící kroužek uvnitř snímače proti
otřesům během přepravy.

1
Snímač tahové síly pásu
Ø hřídelový čep (mm)
Přepravní šrouby
DIN EN ISO 1207 (drážka)
Upevňovací šrouby
DIN EN ISO 4762 (vnitřní šestihran)
Točivý/krouticí moment

12/15/17

20/25

30/35

40/45/50

55/60/65

M5 x 20

M6 x 25

M8 x 35

M10 x 45

M10 x 45

M5 x 12

M6 x 20

M8 x 25

M10 x 30

M10 x 35

5 Nm

10 Nm

25 Nm

50 Nm

50 Nm

POZNÁMKA/POKYN
Přepravní šrouby je třeba použít pokaždé, když je snímač tahové síly
pásu přepravován. Platí to i v případě, že se přepravuje celý stroj
s nainstalovaným snímačem. V opačném případě nebudou
reklamace uznány. Přepravní šrouby musí být nahrazeny
upevňovacími šrouby nejpozději před uvedením do provozu, jinak
nebude možné měřit tahovou sílu v pásu.
 Přepravní šrouby nahraďte upevňovacími šrouby
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 Upevňovací šrouby dostatečně utáhněte odpovídajícím točivým
momentem, viz tabulka.
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5. Instalace
VÝSTRAHA!
Elektrický šok!
Části pod elektrickým napětím mohou způsob elektrický šok
 Nedotýkejte se nikdy částí, které jsou pod elektrickým napětím




 Zapojte elektrická vedení podle planu elektrického zapojení,
dbejte informací o průřezech a stínění vodičů.
 Signální vedení umístěte separátně od těch, které by mohly
přenos signálu rušit. (např. kabely od motoru)
 Ujistěte se, že instalace není poškozena a vodiče/kabely jsou
řádně upevněny a chráněny.

POZNÁMKA/POKYN
Jestliže by z prostorových důvodů musela být úhlová zástrčka/konektor
0
připojovacího kabelu otočena o 90 nebo 180 proti zásuvce/konektoru
na snímači, může být vnitřní zástrčkové pouzdro v úhlové zástrčce
opatrně pootočeno.
V žádném případě nesmí být otáčeno zástrčkové pouzdro na
snímači tahu
 Dbejte na to, aby nebyla porušena žádná izolace.

6. Uvedení do provozu
 Viz popis regulátoru E+L nebo případně zákazníkem zajištěného
zesilovače/regulátoru. 







7. Odstranění závad / opravy
Objeví-li se nějaká závada snímače, je třeba snímač neprodleně
vyměnit a vadný poslat k opravě do E+L. Žádná část snímače
nemůže být opravena u zákazníka.
 Informace o demontování snímače naleznete v kapitole
"Demontáž“.

BEA--251138- CZ -03
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8. Údržba
VÝSTRAHA!
Nebezpečí zranění!
Údržbu je třeba provádět pouze po vypnutí stroje.
 Vypněte stroj.



 Zajistěte stroj proti opětovnému zapnutí.
 Namažte kuličkové ložisko podle potřeby.

Doporučený lubrikant: Nejlepší možný lubrikant je označen jako K 2 K,
rozpětí teplot -35°C/+135°C (v souladu s DIN 51 502)

9. Náhradní díly a doplňky
9.1 Ložiskový blok
Ø čep hřídele (mm)

12/15/17

20/25

30/35

40/45/50

55/60/65

Ložiskový blok
bez drážky

042594

042595

042596

042597

042598

9.2 Sada příslušenství pro jednostranně otevřené snímače
Ø čep hřídele

12 mm

15 mm

17 mm

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

Sada příslušenství 1

067059

067060

067061

067062

067063

067064

067065

067066

067067

067068

Sada příslušenství 2

067070

067071

067072

067073

067074

067075

067076

067077

067078

067079

Sada příslušenství 3

067081

067082

067083

067084

067085

067086

067087

067088

067089

067090

Sada příslušenství 4

067092

067093

067094

067095

067096

067097

067098

067099

067100

067101

9.3 Sada příslušenství pro oboustranně otevřené snímače
Ø čep hřídele 12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm
Sada
příslušenství 5 064368 064369 064370 064371 064372 064373 064374 064375 064376 064377 064378 064379 064380
Sada
příslušenství 6 064340 064341 064342 064343 064344 064345 064346 064347 064348 064349 064350 064351 064352
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9.4 Kabel
Pro propojení snímače a zesilovače je dostupná celá škála délek
kabelů. Kabely jsou odstíněné a zakončené pravoúhlým konektorem.
Délka
Číslo materiálur

IP 50 Kabel s pravoúhlým konektorem a ochranou IP 50
5m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
045449

045450

058131

058641

053769

058132

40 m
053770

Pravoúhlý konektor
042967 (IP 50)
062088 (IP 65)

10.Demontáž
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění


Demontáž je možná pouze v případě vypnutého stroje.
 Vypněte stroj.
 Zajistěte stroj proti zapnutí.


 Demontáž


proveďte
podle
kroků
v kapitole
„Montáž“ v obráceném pořadí.
Během tohoto procesu postupujte podle instrukcí v kapitolách
„Přeprava“, „Montáž“, které jsou součástí přepravních zámků.

BEA--251138- CZZ-03
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11.Technická data
Třída přesnosti

0,5

Charakteristická
hodnota (citlivost)

1 mV/V

Kombinovaná chyba
(hystereze/nelinearita)

< 0,5%

Charakteristická hodnota tolerance

0,2%

Měřící princip

Tenzometrický můstek

Jmenovitý/nominální odpor
tenzometrického můstku

700 Ω

Napájecí napětí můstku
Nominální hodnota
Max. přípustná hodnota
Výstupní napětí
Rozsah jmenovité hodnoty

10 V
14 V

Maximální rozsah

0 - 10 mV (při jmenovité síle
a napájecím napětí můstku 10 V)
0 - 18/24 mV (při 1.8/2.4 x
Jmenovitá síla a napájecím napětí
můstku 10V)

Mechanický doraz
Užitná zátěž

1,8 až 2,4 FN v závislosti na typu
1.8 až 2.4 FN

Mezní zátěž
Maximální přípustná axiální
příčná síla

20 x FN

Jmenovitá měřící dráha

0,1 až 0,2 mm v závislosti na typu

Jmenovitý teplotní rozsah
Užitný teplotní rozsah

-10 až +60 °C
-10 až +90 °C

Teplotní koeficient
Jmenovité hodnoty
Nulového signálu

0.3%/10 K
0.3%/10 K

Stupeň krytí

IP 50

Hmotnost
(d = průměr čepu měřicího válce)

2,3 kg (d = 17 mm)
3,6 kg (d = 25 mm)
8,5 kg (d = 35 mm)

1 x FN

Vyhrazujeme si právo na technické změny
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