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         MONTAJ KURALLARI                      ASSEMBLING RULES 
 

RU – STEEL LAMEL KAPLİN TİP "RSP"             FLEXIBLE COUPLING   RU – STEEL TYPE "RSP" 
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Çalışma esnasında meydana gelen farklı çalışma şartlarına karşı 
kaplinin dayanıklı olmasını, sorunsuz çalışmasını ve uzun ömürlü 
olmasını sağlaması açısından başlangıç ayarlarının gerek eksenel 
olarak gerekse radyal olarak mümkün olduğunca hassas bir şekilde 
yapılmış olması çok önemlidir.  

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

A)  "POYRALAR" (1), mil başları ile poyra flanş yüzeylerinde 
aynı hizada çakışacak şekilde birleştirilmelidir : "DBSE" (2)  
grubu ara boşluk ölçü değeri mil başları arasındaki mesafe ölçü 
değeri ile aynı olmalıdır. "DBSE" (2) nominal değeri ile orantılı 
olarak "POYRA'' (1) flanşları arasındaki mesafenin 1 mm' den 
1,5 mm' ye kadar arttırılması tavsiye edilebilir: lamel takımının  
doğru zamanda gerilmesi sağlanır ve böylece "DBSE" takımının 
(2) eksenel salınım ihtimalini azaltır. 
 
B)   Poyra flanşları üzerine her 90° de bir çizgi koyarak yatay ve 
dikey olarak ilk ayar yapılarak başlangıç ayarları yapılmaya 
başlanır.  

A) "HUBS"(1) have to be connected so that the shafts’ head is aligned 
with the flanged surface of the hubs: the dimension of the complete 
spacer "DBSE" (2) must be equal to the distance between shafts’ 
heads. It is suggested to increase the distance of “HUBS” (1) flanges 
(compared to the nominal dimension of “DBSE”) (2) from 1 to 1,5 mm: 
thus stretching (putting under traction) the Flexible elements, a 
decrease of axial oscillation of complete "DBSE" (2) is obtained. 
 
 
B) The starting alignment, with a line, on hubs flanges every 90° 
carries out a first horizontal and vertical alignment. 

C)  "DBSE" (2) grubu aşağıdaki elemanlardan oluşur : iki  
"ADAPTÖR" (5) arasına sabitlenmiş iki  2 ''LAMEL TAKIMI" (4) ve 
bir "ARA BOŞLUK" (3). "DBSE" grubu (2) montajlı şekilde tedarik 
edilir, bu sebeple montajı çabuk ve hızlı bir şekilde yapılır.  
 
D)  "DBSE" (2) grubunu bastırarak merkezleme toleranslarını 
aşarak  "POYRA" (1) flanşları arasına koyunuz.  
 
E)   "POYRALAR" (1) civatalar yardımıyla (8.8 kategorisi standart 
sıkma) "DBSE" grubunu (2) sabitlerler. Olası bir sökme işlemi 
gerçekleştirmek için "DBSE" (2) ünitesine merkezleme değerini 
aşacak şekilde bastırmak gerekir, işlemi gerçekleştirirken adaptör 
ile poyra flanşı arasına uygun bir kama, tornavida, vb. gibi bir 
aracı yerleştiriniz böylece makinelerin ayarlarının bozulma 
olasılığı olmadan bakım gerçekleştirilmiş olur. 
 
 

C) "DBSE" (2) group is a unit made of: two “FLEXIBLE 
ELEMENTS" (4) fixed between two  "ADAPTORS" (5) and a 
"SPACER" (3).The "DBSE" (2) group is supplied already 
assembled, thus  its assembling is easy and quick.  
 
D)  Insert, compressing it, the complete "DBSE" (2) between 
flanges of “HUBS” (1) so exceeding the allowance alignment..  
 
E)   By some bolts (property class 8.8 with standard tightening) 
"HUBS" (1) fix the complete "DBSE" (2). For a possible 
disassembling, it is necessary to compress "DBSE" (2) so to 
exceed the allowance alignment ; this operation can be carried 
out by inserting in the special site a wedge or a screwdriver, 
etc. between the adaptor and the hub flange thus having the 
possibility to achieve the machines maintenance without 
compromising the alignment.  
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F)   İki yay görevi gören "LAMEL TAKIMI" (4) elemanları arasında kalan 
"DBSE" (2)’ nin orta kısmı "ARA BOŞLUK" (3) bir yük/ ağırlık olarak 
düşünülür ve bu yapının doğal salınım frekansına sahip olacağı 
varsayılır ve bu "ARA BOŞLUK" (3) salınımı tahrik edildiğinde lamel 
takımının kırılmasına da sebep olabilir. Kaplinde "ARA BOŞLUK" ta (3) 
titreşim yaratacak herhangi bir etki yoktur. Bu problem nadir rastlanan 
bir problemdir fakat sadece çekici makinelerin birleşmesinde ya da 
karşılıklı çalıştırılmasında ciddi sorun olarak ortaya çıkar. A maddesinde 
daha önce belirtildiği gibi bu problemi sınırlandırmak için "DBSE" (2) 
nominal değeri ile orantılı olarak "POYRA'' (1) flanşları arasındaki 
mesafenin 1 mm' den 1,5 mm' ye kadar arttırılması tavsiye edilebilir:  
 
G)   Eş zamanlı radyal ve açısal kaçıklıkları kontrol etmek için 
aşağıdakiler uygulanır:  çok dikkatli bir şekilde "ADAPTÖR" (5) ve "ARA 
BOŞLUK" (3) flanşlarının  iç yüzeyleri arasındaki mesafe ölçülür.  En 
uzak mesafe A ve en yakın mesafe Bbulunur. Flanş çapı ile D 
aşağıdaki değer elde edilir: 
 
A – B  = mm/mm olarak maksimum radyal kaçıklık 
   D 

F) The central part of "DBSE" (2) can be considered as a weight, 
"SPACER" (3), hanging between two springs, "FLEXIBLE 
ELEMENTS" (4), so it will have a natural frequency which can cause 
oscillations of the “SPACER” (3) until breaking reeds. The Coupling 
cannot cause any vibration of the "SPACER"(3). This problem, 
generally infrequent, is important only when coupling reciprocal 
motive and operation machines. To limit this problem it is better to 
increase the distance of “HUBS” flanges ( compared to the nominal 
dimension of “DBSE”) from 1 to 1,5 mm. as already shown at point A.
 
G) To control, at the same time, the radial and angular misalignment 
do as follows: measure the distance between internal surfaces of 
ADAPTER (5) flanges and "SPACER" (3). Once obtained the 
maximum distance A and the minimum B, the diameter of flange D 
gives: 
 
A – B  = max. radial misalignment in mm/mm 

D

Aşağıdaki değerleri geçmemelidir:              
6 vidalı Kaplin için Flanş Çapının 0,0030 mm/mm  
8 vidalı Kaplin için Flanş Çapının 0,0020 mm/mm  
Sözü geçen işlemler kaplinin her iki tarafında da uygulanır. 
 
Başlangıç ayarlarının mümkün olduğunca hassas yapılmış 
olması çalışma esnasında meydana gelebilecek farklı 
koşulllarda kaplinlerin dayanıklı olarak sorunsuz çalışmasını 
ve daha uzun olmasını sağlar. 

Which mustn’t exceed these values::      
Couplings with 6 screws 0,0030 mm/mm of the Flange Diameter 
Couplings with 8 screws 0,0020 mm/mm of the Flange Diameter 
This process has to be carried out on the two sides of the Coupling.  
 
The most exact alignments will allow changes of conditions during the 
application so giving a longer life to the Couplings.  
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Table of driving torque of hub's screws 
Torque Torque 

Nm Nm Size 
Cl. 8.8 / Inox A4 

Size 
Cl. 8.8 / inox A4 

RSP0010 10 / 8,7 RSP0900 558 / 485 
RSP0015 10 / 8,7 RSP1200 558 / 485 
RSP0030 25 / 21,2 RSP1500 700 / 603 
RSP0070 50 / 42 RSP2000 700 / 603 
RSP0110 85 / 73 RSP2500 700 / 603 
RSP0170 85 / 73 RSP3500 1010 / 860 
RSP0260 85 / 73 RSP5000 1420 / 1210 
RSP0400 210 / 180 RSP6500 1930 / 1660 
RSP0700 289 / 258 

 

  
 


