MMP MSR

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
PORCA DE REGULAGEM MMP MSR
As porcas de encosto MMP deformam-se na direção axial e devem ser manuseadas com
cuidado. Os parafusos de trava deverão ser apertados somente quando a porca MMP tiver
sido rosqueada completamente no fuso. Se estas instruções forem ignoradas, uma deformação
plástica irreversível poderá danificar a porca de encosto MMP MSR.

INSTALAÇÃO:

1. Limpe cuidadosamente a porca MSR e os elementos de conexão. Lubrifique com um filme
de óleo mineral de baixa viscosidade a rosca do fuso e da porca;
Nota: Nunca use Bissulfeto de Molibdênio, Molykote ou qualquer outro lubrificante similar!
2. Rosqueia a porca MMP no fuso, tendo o cuidado de assegurar que ela não tenha sido
rosqueada totalmente;
3. Aperte os parafusos de trava em cruz e uniformemente, girando a porca para frente e para
trás, até eliminar o jogo de flanco da rosca;
4. Agora rosqueie a porca contra a superfície de contato. Em seguida solte-a, e por fim volte
a rosqueá-la. Este procedimento evita um possível travamento da porca no flanco de rosca
do fuso;
5. Em seguida, trave a porca apertando uniformemente e em cruz, os parafusos de trava. Em
montagens com rigorosas exigências de concentricidade no fuso, é possível ajustar a
concentricidade após aferi-lo, por meio do aperto individual dos parafusos. Este método
poderá ser igualmente utilizado para eliminar alguma tensão unilateral causada por um
mínimo de erro de jogo axial entre os elementos de conexão.
Ferramentas de instalação:

Torquímetro de estalo padrão, aferido. A sua seleção é baseada na faixa de torque de
aperto (Ma), indicada na Tabela II.
• Soquete hexagonal, para parafuso com sextavado interno. Definido conforme tamanho do
parafuso.
• Chave Gancho DIN 1810 B (com pino), conforme dimensional da porca a ser montada.
• Em algumas montagens talvez seja necessário empregar outros acessórios, como:
extensor, junta universal, etc. Portanto, recomendamos que no planejamento de montagem
fosse considerado um jogo completo de soquetes com acessórios.
• O uso de ferramentas de torque hidráulico pode ser empregado, principalmente quando
envolverem a montagens de anéis de grandes dimensões.
Nota: Nunca use ferramentas de impacto!
•

DESMONTAGEM:

1. Primeiramente aliviar a tensão de travamento, com um leve desaperto dos parafusos,
observando a seqüência em cruz. Após esta etapa, é que os parafusos poderão ser soltos.
Este procedimento previne que a tensão total do efeito mola da porca incida sobre o último
parafuso causando um efeito de interferência e impedindo a desmontagem.
2. Uma vez removida do fuso, a mesma porca somente poderá ser usada neste mesmo fuso.
Processos de ajuste entre a porca e o fuso, impedem que ela venha a ser usada em um
fuso diferente.

