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,,B.RE,VO."
OLIEDRUKKEERKOPPELINGEN
zonder leductie van de serie S00
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,,B.RE.VO."
Oliedrukkeerkoppelingen
zonde! reductie
SERIE 5OO

\ Iaast  de mechanische keerkoppel ingen die wl j  sede!t  lg lO bi i
duizenden over pract isch de gehele wereld hebben geleverd z i jn wi j
kort  voor de laatste wereldoor log na gedegen voorbereidingen met
de productie van hydraulische keerkoppeLingen begonnen waarin
onze veeljarige ervaringen op dit gebied in ruime mate ziin verwerkt.

Gedurende de oorlog werd de Íabricatie van dergeli jke keerkoppe'
l ingen geheel  stopgezet maar in 194ó werd de product ie weer met
krècht hervat. Sindsdien werd een qroot aantal hydraulische keer-
koppêlingen zonder en met reductie ten behoevè van veerboten,
haven. en zeeslepers, caosters, visserijvaartuigen êtc. in binnen. en
buitenland geleverd waarbij zi j door hun robuste ên doelmatige
constructie hun betrouwbaarheid menigmaal onder de moeil i jkste
omstandigheden volledig hebben bewezen en op deze wijze de uit-
stekende reputatie die in de daarvoor gelegen 40 jaren onze mecha.
qische keerkoppelingen overal ter wereld genoten, ruimschoots
bevestigden.

Hierna volgt een beknopte beschriiving van de uitvoering zonder
reductie met instructies voor de montage. De stÍpte naleving van
laalstbedoelde op zichzelÍ eenvoudige voo.schriÍten is een absolute
noodzakeLiikheid omdêt het goede Íunctionneren van eike keerkop-
peiing grotendeels van een juiste montage en natuurli jk mede van de
aènwezrgiheid van een stevlge Íundàt ie athànkel i jk  is .

BESCHRIJ T-l N() t,m type .;t.J

De keerkoppeling is in oliedichte kast A gemonteerd en geiagerd oo
ruim bemeien lagers B"C,AF-AG ên AH en is voorzien van oliepomp
D, een fi l ter E, een oliekoeler F, een manometer G met schokbreker
H, een manoeuvreerkraan J met handle K en olieaÍstelveniiel L met
ontluchtingskraan M.

De olie wordt geíi lterd en gekoeld. De oliekoeler heeÍt 2 koelwater-
aansluit ingen N {in -en uitiaat) welke op de koelwaterleiding moeten
worqen aangestoten.

De schroefdruk wordt in bêide richtingen (voor- en achteruÍt) opge-
vangen door een ruim bemeten druklager C.
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Het overbrengwerk bestaat uit de frictietrommel O met Platen P ên
zuiqer O alsÀede een tandwieltrommel R met dubbele rembanden
s-T-en een stel tandwielen met rondsels U-v. Het geheel is gemoI|'
teerd op een doollopende as w.

r{-,ERKING
Wordt de bedieningskraan op vooruit ingesteld dan komt de zuiger
o onder druk en worden de platen P samengedrukt. Assen AJ en w
dÍaaien dan in dezelÍde richting

wordt de bedieningskraan op achteruit ingesteld dan valt d€ olie'
druk op de zuiger ó weg eo komen de pláten P 

-vri i. -Tegeli jkerti jdkomen-de remCylinders ÁD onder druk en worden de rembanden
aanqetrokken. Eèn kort van duur ziinde remming volgt waarbij de
troámel R wordt vastgehouden en de têndwielen U'v de as w tegen'
gesteld doen draaien.

Wordt de bedieningskraan op stop ingesteld dan komen de Írictie-
platen P en de rerÀbanden s--t nièt onder druk. De as W bli jÍt dus
sti lstaan.

I/OORDELEN
Het vermogen van de motor wordt op vooruit rechtstreeks op de
schroelas olergebracht, dus tri l l ing- eD stootvri i lopen.

De tandwielen ziin oD vooruit ONBELAST en niet in rollendè bewe'
ging ten opzichté vai elkaar en hebben daardoor een lange levens-
cluu!.

Geen op. or
van dubbele
Geen oÍ neerwaartse druk op de remtrommèl doo! toePassing

tegengestelde
rembanden doordat de even grote maar aan elkaar
krachten elkaar opheÍÍen. Ëlastische remming.

Ceen nastellen van Írictie oÍ rembanden.

Volkomen automatische smering.

onbe_perkte duur van achteruit draaien zonder overmatig warm
worden.

BESCHRIIYING aan d.e \rpe 514. en groter

De constructie van deze t!?en is Principièel geheel geli jk aan die
zoals hiervoor ornschreven tot en met de type 513 met dien verstande,
dat de typèn 514 en groter wegens de grotere aÍmetingen ook nog in
het midden (lager AK) zijn gelagerd. in verband waarmede een extra
holle as AL aan de Íriqtietrommel o, waarop het tandwiel U is beves-
tigd. wordt toegepast.

Voorts worden bij bovengenoemde t)?en, die dikwijls in zeegaande
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schepen dienst doen, nog een extra stel laltgere bouten roedegÍe-
ieverd voor het geval dê oliedruk om enigerlei reden. b.v. het onklaar
raken van de oliepomp - waarvan echter voor schepen van be-
doelde categorie alt i id een reserve exemplaar wordt medegeleverd
- eens mocht wegrvallen. In dat geval worden de bouten AM uit-
genomen en in de plaats daarvan de langere bouten aangebracht.
Door de grotere lengte van deze bouten worden dan de platen P via
zuige! Q geblokkeerd zodat melr [og: op vooruit kan bliiven varen.

MONTACE
Bij de montage dient er op le worden gelet, dat dê keerkoppeling
ten opzichte van kruk- en schroefas in zuiver rechte liin ligt. Als
controlemiddel is het gebruik van een pasas zeer aanbevelens"
\^'aardig.

Met elke keerkoppeling wordt een speermaat medegeleverd die
tussen de binnenziide vên de l lens X van de motorzijdige as en de
op de kast A gemerkte plaats moet passen, dit ter handhaving van
de iuiste spelingen. Zonodig moet genoemde as iets worden uit-
getrokken.

Bij normale belasting en vol toerental vall de motor behoeÍt de olie-
druk in het algemeen niet hoger te ziin dan 12 en mag niet lager ziin
dan 10 Atm.

De keerkoppêlingen kunnen zowel in de machinekamer als via een
afstandbediening vanuit de stuurhut worden bediend. Bij het toe-
passen van aÍstandbediening verdient apparatuur met gecombi-
neerde regulateurbediening de voorkeur. Bii het toepassen van
enkelvoudige bedieningen moet echter als regel nimmer van vol
vooruit op vol achteruit worden geschakeld maar op stopstatd
enkele seeonden worden gewacht alvorens op voor- oÍ achteruit in
te stellen. De beste methode bii het manoeuvreren is, als dê omstan.
dtgheden dit maar even toelaten, om het toerental te verminderen,
van voor- of achteruit op stop instellen en de bedieningskraan enkele
secondeo op deze stand te laten staan, vervolgens op de gerMenste
stand in te schakelen en dan het toerental te verhogên.

Door het aan. respectievelijk terugdraaien van het ventiel L kan de
oliedruk verhoogd respectievelijk verminderd worden.

Voor het vullen met olie dient vulstop Z. Ontluchtingsdop AA zorgt
voor de aÍvoering der oliedampe!.

Voor de te gebruiken oliesoorten verwiizen wij naar het schema dat
bij deze voorschriÍten als bijlage wordt gevoegd. Voor controle van
de oliestand dient Deilstok Y-

De oliekoeler f heeÍt een wateraltapkraantje AB terwijl voor het
aÍtappen der olie de altapstop AC dient.

4/t o/;e Junl eea 
-r172'o/.- 

el r '  7o/n":1t 
'L' n'a '/ 'z'

zazle- EP laetëel'.,7? /.r- ,on S/e-t/.' 7à//<zs 'zaë'

llaeuee//.,:4 ol- co. z.c /, /e/'.
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De manometer moet op minstens 1% M alstand met eeD tussenleidingl
van plus minus 7 mm doorlaat op een machinekamerschot worden
aangebracht teneinde stuktrillen van deze meter te vermijden.

De platen van de Íilter E moeten vooral in de eerste periode na
inbèdrij lstêUing regelmatig worden gereinigd. Nadien kan
reinigen met grotere tussenpozen worden herhaald.

Ter besctrerming van de pomp is bovendien nog een Íiltertje AE
aan\^'ezig. dat mèt een enLele handgreep uitgenomen, gereinigd en
daarna weer aangebracht kan worden.

Het verdieDt aanbeveling de keerkoppeling bij ingebruikname eerst
gedurende ca. 15 minuten op vooruit te laten draaien, vervolgens
enige minuten op de stopstand en eerst daêrna op achteruit in te
schákelen. op dêze vli jz; bestaat de zekerheid, dát alle draaiende
delen van voldoende olie zijn voorzien.

lndien de manometer bij de eerste inbedriiÍstelling na korte tijd
dlaaien nog geen druk aanwijst wordt dit veroorzaakt door lucht in
de leiding en moet deze leiding door het opendraêien van kraantje
M ontlucht worden.

Evèntuele stori.ngen kuanen optreden door:

Te lage oliestand.

Lekkage in kranen, Iittingen, leidingen en aÍsluitdekséls.

Het niet luchtdicht aísluiten van de olieÍi l ter.

Een vuile oÍ geheel verstopte oliefilter.

Onj uist aÍgesteld reduceerventiel.

DeÍect aan mênometer, waardoor deze de druk niet iuist oÍ in het
geheel niet aangeeÍt.

O Lic dr ulde er k o pp eling en
assen orriler elhoar of ín
baar. Ilieruoor zijn ook

DLet íngeboultde oertraging nel

el,kaars oerlengde zíjn ook leoer-

speciale drukuterlrcn beschíkboar.

' ,8.RE.VO." 
OMKEERr OPPELINGEN

Nederlands Fabrikaat ltrrereldreputatie
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OntlastirE van druk
frictieplatên

Onoasting van dru]<
rênÈandcylindeÍs

Druk naar
rembandcylinderg
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Langsdoorslede
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Door6nede retnbard
EshroefaEzijde

DoorElede retnbald
tnototzijde
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K{.rrte aanenvírlt l ÍLq'vrr1r die puÍi len \ 'íaarop 1,el
vermiidlng ïírn beárli fês toringên cpeclaal
xooe'L uordg!,gglg!!-----

l lanoeuvr€ef als ïege1 noqlt,-van vol voor- op achterult, naar l lacht
enkele seconden op st,opslaDo

Gebruik één der door on6 astrbevofen oLleaoorten en let  €ropt.dai  99.91i :9tuk
nóolt lager dan 10Àtm ls. Àls naxlnum 16 12 At[ ïÍÍJwe] a rtlJó_ voldoe no€

?ffïË niï-v"t"n net hoeere drukken,ggggUg' Genoemde drukkên gelden vooÍ

noÍïnafe be .I '  i i fa temperaluren en vol loerenLar'

De Ínanqrne ber noei op hel schot {orden geplaatst-en daarondêr de daarbli

d;;"ï;;;;;-;ctàti:reirer en onlluch!logskrÀan worden aaqgebracht"

Reinis de maFneti.sche fl l ter ln d€ eelrÊte bedrljfgnaandeE dageltiks €n de

i ióofá?i l i . " :  waÍrneer deze aanuezl8 ls -  wekel l jks '

OvertuÍgt U zlchr dat de navofg€ndê nêdegelevetde dolen gebmlkt word€n

lespr aan boord z lJn !

êr--Eor de tvpeo 5Og
1 ÍnanoÍne t"e Í
l ont,luchtlngakraan ) Zie punt 5

)l- schokbre ker
2 flttingen (
1T sleutel  (
1 epe€tmaat (

b. Voor +e
I nanometef

voor aanbrengan na noÍleiê r
voor vulatopr aftap olle
op kast bevestlgd ) Voor

en' af,tap olÍefilN€]' )
gebrulk- zle algeÍlene vootschrÍften.

Í <;r'rl,irrch il ngskraan ) zle punt i
1 schokbrek€r )
2 ft tt,tn8en )
1 t  s l€uteI)  z ie boven
l spe ertuAa t )
i si.ei uroxr"rl ngebou ten loor noodschakêlÍng'

c. Voor de tvD€n 55!i? E en groter.
I olandtetsÍ )
I ont luchtlngskro an ) zÍe Punt 3
1 schokbreker )
2 fÍtl lngeB)
1 I  61eut€1) z l€ boven
í àtifiÀiàui,ei- voor los-on aandrê61€n tan blokkêrlngsbouten aoodschakertÍlg

le. U"a varen ln crLtische toereDtaLgsbt€dêa Eoet v'orden vefl[ed€n'

?. ove reênkornstitg voorschrtft rAoel door ê€ lnbowionde flttÍs een aftapleldlag
f '- óiió-ári water-net fcraai-wórciéi aang€brschb. Walneer dczê leldlnge-n o4.ênlgoÍ
I iàl-.óài"nhàt irin aángàurachr dt;DT €rgp re vlo rden ge1êt, alaL de aftspsto!

;;i";';;; i,".i ' it: óí-"iáà="- ii"*ái""1àá["i'àl! naLerlaal' Is veívaardlgdr
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