ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO
DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY
NÁVOD K MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ
A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKA
Tato příručka platí pro:
Dopravníky
Model G™, Model RB™, Bulk-Flo™, parotěsné modely

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod.
Nedodržování pokynů a bezpečnostních opatření může
mít za následek vážné zranění, smrt nebo poškození
majetku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.

Číslo části: TEM001 R01
Procvičeno: dub/16

Tento výrobek byl navržen a vyroben podle obecných technických norem. Mohou se
na něj vztahovat další místní předpisy, kterými se musí obsluha řídit. Důrazně doporučujeme, aby veškerý personál, který bude pracovat s tímto zařízením, byl vyškolen
tak, aby dokázal dodržovat správné provozní a bezpečnostní předpisy pro tento
výrobek. Pravidelné procvičování témat této příručky se všemi zaměstnanci by mělo
být běžnou praxí. Pro usnadnění periodických procvičování zařazujeme tento seznam,
do kterého můžete zaznamenávat účast jednotlivých zaměstnanců.
Datum

Podpis zaměstnance

Podpis zaměstnavatele
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1. ÚVOD
1.1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ

1. Úvod
Děkujeme vám za zakoupení zařízení Tramco Řetězový dopravník pro dopravu sypkých
materiálů. Pokud chcete zajistit bezpečný a efektivní provoz tohoto zařízení, je nutné si
přečíst a dodržovat všechny pokyny uvedené v této příručce. Věnujete-li svému zařízení
Řetězový dopravník pro dopravu sypkých materiálů náležitou péči, zajistí vám mnoho let
bezproblémového provozu.
Uchovávejte tento návod v pohodlném dosahu, aby byl po ruce k nahlédnutí a k prostudování novým pracovníkům. Pro usnadnění je na vnitřní straně obálky k dispozici
seznam, do něhož můžete zaznamenávat procvičování. Pokud neporozumíte jakýmkoli
informacím v této příručce nebo pokud potřebujete jakékoli další informace, obraťte se
na svého místního distributora nebo prodejce se žádostí o pomoc.
Tato příručka by se měla považovat za součást zařízení. Dodavatelům nových i
použitých zařízení se doporučuje uchovávat písemný doklad o tom, že tato příručka byla
dodána jako součást zařízení.
Při objednávání dílů nebo vyžádání služeb či dalších informací od prodejce vždy uveďte
sériové číslo vašeho zařízení. Výrobní číslo se nachází na sestavě čela dopravníku.
Tyto údaje si poznamenejte do níže uvedené tabulky, kde je můžete snadno najít.
Číslo modelu
Výrobní číslo
Datum převzetí

1.1. Účel zařízení
Tento návod obsahuje příručky čtyř řetězových dopravníků pro dopravu sypkých
materiálů. Model G™ se často používá v odvětvích, jako je chemický průmysl, hornictví,
zpracování uhlí, potravin, obilí, tuhého komunálního odpadu, plastů, papíru, celulózy a
pryže. Model RB™ je speciálně navržen pro manipulaci s měkkými látkami nebo
materiály, které se snadno rozdrobí nebo jinak poruší, jako je například osivo, krmiva,
pelety a další křehké materiály. A konečně BULK-FLO™ je určen pro manipulaci s
nejrůznějšími náročnými materiály, jako jsou vlhké a lepkavé produkty s různou velikostí
a hustotou nebo abrazivní či agresívní materiály.

1.1.1. Zamýšlené použití
Toto zařízení je určeno výhradně pro použití při běžných zemědělských nebo
podobných činnostech. Použití jakýmkoli jiným způsobem je považováno za porušení
zamýšleného použití. Splnění a přísné dodržování podmínek provozu a údržby stanovených výrobcem také představují základní prvky zamýšleného využití.
Obsluhu, údržbu, servis a opravy tohoto zařízení by měly provádět pouze osoby, které
dobře znají jeho specifické vlastnosti a které jsou obeznámeny s příslušnými bezpečnostními postupy.
Za všech okolností je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a všechna ostatní obecně
uznávaná nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jakékoli změny provedené na tomto zařízení mohou zprostit výrobce odpovědnosti za
jakékoliv škody nebo zranění.

TEM001 R01

3

1. ÚVOD
1.1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ

4

TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

TEM001 R01

TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

2. BEZPEČNOST
2.1. BEZPEČNOSTNÍ VAROVNÝ SYMBOL A SIGNÁLNÍ SLOVA

2. Bezpečnost
2.1. Bezpečnostní varovný symbol a signální slova
Tento bezpečnostní varovný symbol označuje důležité bezpečnostní zprávy v této
příručce. Když uvidíte tento symbol, buďte si vědomi rizika zranění nebo smrti, pečlivě si
přečtěte zprávu, která následuje, a informujte ostatní.
SIGNÁLNÍ SLOVA: Všimněte si použití signálních slov NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA,
VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ v bezpečnostních zprávách. Příslušné signální slovo bylo
pro každou zprávu vybráno s použitím definice uvedené níže jako vodítko.

1(%(=3(ýË Označuje bezprostřední nebezpečnou situaci, která, pokud není
odstraněna, bude mít za následek vážné zranění nebo smrt.
VÝSTRAHA Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud by nebyla odstraněna,

by mohla mít za následek vážné zranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud by nebyla odstraněna,

by mohla mít za následek menší nebo střední zranění.

832=251ċ1Ë Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud by nebyla

odstraněna, by mohla mít za následek poškození majetku.

2.2. Obecná bezpečnost
Bezpečnostní informace obsažené v celém tomto bezpečnostním oddílu příručky platí
pro veškeré bezpečnostní postupy. Další pokyny, které jsou specifické pro určité
bezpečnostní postupy (např. provozní bezpečnost), lze nalézt v příslušném oddílu.
VY jste odpovědni za BEZPEČNÉ užívání a údržbu vašeho zařízení. VY musíte zajistit,
abyste vy a kdokoli další, kdo bude pracovat v blízkosti zařízení, pochopili všechny
postupy a související BEZPEČNOSTNÍ informace obsažené v této příručce.
Nezapomínejte, že VY jste klíčem k bezpečnosti. Osvědčené bezpečnostní postupy
chrání nejen vás, ale i osoby kolem vás. Učiňte z těchto postupů pracovní část vašeho
bezpečnostního programu. Všem nehodám se lze vyhnout.
• Je odpovědností vlastníka zařízení, obsluhy a pracovníků údržby přečíst
a pochopit VŠECHNY bezpečnostní pokyny, bezpečnostní etikety a příručky a postupovat podle nich při montáži, provozu a údržbě zařízení.
• Majitelé zařízení musí předat pokyny veškerým pracovníkům a procvičovat s nimi tyto informace na počátku a každoročně ještě předtím, než jim povolí s
tímto výrobkem pracovat. Nevyškolení uživatelé/pracovníci obsluhy vystavují sebe a
okolní osoby potenciálnímu vážnému zranění nebo smrti.
• Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly děti.
• Používejte toto zařízení pouze pro zamýšlené účely.
• Neupravujte zařízení žádným způsobem bez písemného souhlasu výrobce. Nepovolené úpravy mohou narušit funkce a bezpečnost a mohly by ovlivnit životnost zařízení. Jakékoliv nepovolené úpravy zařízení zruší platnost záruky.
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2.3. Bezpečnost týkající se dopravníku
VÝSTRAHA

• Zamezte tomu, aby se tělo, vlasy a oblečení dostalo do kontaktu s pohybujícím se
dopravníkem.
• Není dovoleno v kteroukoli dobu lézt na dopravník či na něm sedět, stát nebo chodit.
• Před zahájením kontroly nebo údržby stroj vypněte a vyjměte klíč nebo uzamkněte
zdroj napájení.

2.4. Bezpečnost týkající se rotujících součástí
VÝSTRAHA

• Je nutné zamezit tomu, aby se tělo, vlasy a oblečení dostalo do kontaktu s rotujícími
kladkami a řetězovými koly a pohybujícími se pásy a řetězy.
• Nepracujte se zařízením, jehož ochranné zařízení bylo odstraněno nebo upraveno.
Uchovávejte ochranná zařízení v dobrém stavu.
• Před zahájením kontroly nebo údržby stroj vypněte a vyjměte klíč nebo uzamkněte
zdroj napájení.

2.5. Bezpečnost týkající se ochranných zařízení
VÝSTRAHA

• Instalací ochranných zařízení zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
• Zařízení nepoužívejte, pokud nejsou namontována všechna ochranná zařízení.
• Nechoďte po ochranných zařízeních ani na ně nestoupejte.
• Před demontáží ochranného zařízení uzamkněte zdroj napájení.
• Po provedení údržby se ujistěte, že jsou všechna ochranná zařízení namontována
zpět.

2.6. Bezpečnost týkající se žebříku
VÝSTRAHA

Při použití žebříku pro práce související s instalací, provozem nebo údržbou zvažte
následující:
• Před použitím žebříku zjistěte možná rizika.
• Při zvedání materiálu na žebříku používejte pásy a zvedáky, po celou dobu zachovávejte pravidlo tříbodového kontaktu s žebříkem.
• Ujistěte se, že na příčkách není nános ledu nebo jiné látky, které znesnadňují
stoupání.
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2. BEZPEČNOST
2.7. PRÁCE BEZ POMOCI

2.7. Práce bez pomoci
VÝSTRAHA

Práce bez pomoci může být nebezpečná. Zvažte následující skutečnosti:
• Zjistěte rizika při práci bez pomoci na vašem pracovišti a zajistěte plán, kterým byste
je zmírnili.
• Neprovádějte obsluhu, montáž nebo údržbu zařízení bez pomoci.
• Zajistěte, aby se údržba vykonávala v souladu se všemi bezpečnostními programy
pracoviště a zkontrolujte, že všichni zaměstnanci jsou informováni o všech prováděných údržbářských pracích.

2.8. Osobní ochranné prostředky (povinné použití)
Ochranná přílba
• Používejte ochrannou přílbu k ochraně hlavy.
Chrániče sluchu
• Používejte chrániče sluchu, zabráníte tím poškození sluchu.
Ochranné brýle
• Vždy používejte ochranné brýle, které chrání oči před úlomky.
Kombinézy
• Používejte kombinézy pro ochranu pokožky.
Pracovní rukavice
• Používejte pracovní rukavice k ochraně rukou před ostrými a hrubými
hranami.
Obuv s ocelovou špičkou
• Používejte obuv s ocelovou špičkou k ochraně nohou před padajícími
úlomky.
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2.9. Pohony a zabezpečení blokováním/uzamčením
Před použitím zkontrolujte zdroje napájení a naučte se, jak je v případě nouze vypnout.
Vždy, když provádíte servis nebo nastavení zařízení, ujistěte se, že jste vypnuli zdroj
napájení a provedli postupy blokování/uzamčení, abyste zabránili nechtěnému spuštění
a neúmyslnému uvolnění nebezpečné energie. Naučte se postupy, které platí pro
zařízení z následujících napájecích zdrojů. Například:
• Vypněte, zablokujte a odveďte všechny zdroje nebezpečné energie.
• Zablokujte a uzamkněte všechny formy nebezpečné energie.
• Ujistěte se, že pro každý přiřazený zámek existuje pouze 1 klíč a
že jste jedinou osobou, která tento klíč má.

WARNING

• Po ověření, že všechny zdroje energie jsou odpojeny, může být
proveden servis nebo údržba.
• Před zapnutím napájení zařízení se ujistěte, že všichni
pracovníci jsou v bezpečné vzdálenosti.
Pokud potřebujete další informace o postupech spadajících do pracovní bezpečnosti,
obraťte se na místní zdravotnickou a bezpečnostní organizaci.

2.9.1. Bezpečnost týkající se elektrického motoru
VÝSTRAHA

Zdroj napájení
• Instalaci a servis elektromotorů a ovládacích prvků musí provádět kvalifikovaný elektromechanik. Tato zařízení musí splňovat všechny místní předpisy a normy.
• K ochraně motoru by se měl používat magnetický startér.
• Zařízení musí být vybaveno ručním resetovacím tlačítkem.

SERVISNÍ ODPOJENÍ

• Ovládací prvky pro resetování a spuštění motoru musí být
umístěny tak, aby si obsluha zachovávala plný výhled na celou
operaci.

ZAP

VYP

• Umístěte hlavní vypínač pro odpojení napájení tak, aby byl v
dosahu ze země a umožňoval snadný přístup v případě nouze.
• Motor musí být řádně uzemněn.
• Ochranná zařízení musí být namontována a upevněna.
• Zajistěte, aby se elektrické kabely a vodiče uchovávaly v dobrém stavu, v případě
potřeby je vyměňte.
• V extrémně prašných podmínkách používejte zcela uzavřený elektrický motor.
Uzamčení
• Během odstávky nebo údržby by měl být hlavní vypínač pro odpojení napájení v
uzamčené poloze.
• Pokud je nutné provést resetování, před resetováním motoru odpojte veškeré
napájení.
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3. SESTAVA
3.1. BEZPEČNOST PŘI MONTÁŽI

3. Sestava
Před zahájením dalších činností se ujistěte, že jste kromě odstavce o bezpečnosti v
následující části této příručky přečetli a pochopili také celou její kapitolu o bezpečnosti.

3.1. Bezpečnost při montáži
VÝSTRAHA

• Nezahrávejte si s bezpečností. Komponenty mohou být velké, těžké a manipulace s
nimi může být obtížná. Při práci vždy používejte správné nástroje, správně dimenzovaná zdvihací zařízení a zdvihací body.
• Montáž provádějte na velkém otevřeném prostranství s rovným povrchem.
• K montáži zařízení je vždy zapotřebí dvě nebo více osob.
• Ujistěte se, že je pracovní oblast dostatečně osvětlena.
• Dotáhněte všechny spojovací prvky podle jejich specifikací. Nevyměňujte ani nenahrazujte šrouby, matice nebo jiné mechanické části dodávané výrobcem za méně
kvalitní.

3.2. Kontrola dodávky
Vyložte součásti v místě montáže a důkladně je zkontrolujte porovnáním s dodacím
listem přiloženým k dodávce. Ujistěte se, že byly dodány všechny položky a že žádná
není poškozená.
Je důležité ihned ohlásit chybějící nebo poškozené díly, aby se zaručilo, že jste od
výrobce nebo distributora/prodejce obdrželi správnou a úplnou dodávku, případně aby
mohly být rychle dodány chybějící díly a zabránilo se tak zpoždění v procesu montáže.
Poznámka:

Nepokoušejte se namontovat nebo instalovat poškozené součásti.

3.2.1. Pokyny pro zvedání a přesouvání dopravníku
Dodržujte následující pokyny, zabráníte tím poškození dopravníku tažením při zdvihání
nebo přemísťování během montáže a instalace.
• Tramco doporučuje použití rozpěrných tyčí se smyčkami pro podepření zařízení
během zdvihání.
• Nepodepřená délka nesmí přesáhnout 3 m.
• Při zdvihání musí být zařízení podepřeno alespoň ve dvou bodech.
832=251ċ1Ë Zdvihání dopravníku bez náležité podpěry by mohlo poškodit

dopravník nebo jeho součásti.

VÝSTRAHA Při výběru podpěrných bodů u zvláště těžkých položek, jako jsou

například pohony nebo vyústění, berte v úvahu jak hmotnost položky
v souvislosti s vyvážením zátěže, tak i účinek ohnutí.
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3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

3.3. Součásti řetězového dopravníku pro dopravu sypkých
materiálů
3.3.1. Model G™

Obr. 3.1
Každý řetězový dopravník Model G™ se skládá z následujících součástí:
• Čelní výsypná sekce s hnacím hřídelem
• Koncová sekce se sestavou napínání
• Střední korýtková sekce
• Řetěz a unašeče dopravníku
• Montážní šrouby a vodicí kolíky
Grafické znázornění součástí řetězového dopravníku MODEL G™ viz Obr. 3.2–3.8.
Poznámka:

10

Kresby součástí řetězového dopravníku MODEL G™ představují grafické znázornění
sloužící pouze pro představu. Je odpovědností kupujícího prostudovat výkresy v
projektové dokumentaci, kde najde konkrétní položky pro každý dopravník.
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Čelní výsypná sekce s hnacím hřídelem

ČELNÍ SEKCE S
PŘIŠROUBOVANÝM
SNÍMATELNÝM
KRYTEM
MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA

Obr. 3.2
Koncová sekce se sestavou napínání

STŘEDNÍ
KORÝTKOVÁ SEKCE

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA,
TYPICKÉ

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA,
TYPICKÉ

KONCOVÁ SEKCE S
PŘIŠROUBOVANÝM
SNÍMATELNÝM KRYTEM

Obr. 3.3
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3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

Střední korýtková sekce

HORNÍ KRYT
S PŘÍRUBAMI
SESTAVA
CARRYBACK
(JEDNODUCHÁ
KONFIGURACE)
BOČNÍ PANEL
S PŘÍRUBAMI

BOČNÍ PANEL
S PŘÍRUBAMI
STYČNÉ DESKY

SPODNÍ PANEL
S PŘÍRUBAMI

PRŮCHOZÍ ŠROUBY
SESTAVY CARRYBACK
VÝMĚNNÉ LIŠTY

POZNÁMKA: VÝMĚNNÉ LIŠTY SE DODÁVAJÍ V RŮZNÝCH ROZMĚRECH. ZOBRAZENÁ
SESTAVA CARRYBACK JE TAKÉ K DISPOZICI V „DVOJITÉ“ KONFIGURACI PRO VĚTŠÍ
DOPRAVNÍKY.

PŘÍRUBOVÉ VSTUPNÍ POLE
UMÍSTĚNÉ A UPEVNĚNÉ
(JE-LI POŽADOVÁNO)

POLE KONTROLNÍHO
OTVORU UMÍSTĚNÉ A
UPEVNĚNÉ (JE-LI
POŽADOVÁNO)

Obr. 3.4
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Těsnění Rino
a. Těsnění čela

MONTÁŽNÍ
DESKA

TĚSNICÍ
PROVAZCE
VNITŘNÍ TĚSNĚNÍ

TĚSNICÍ
KROUŽKY
VNĚJŠÍ PRSTENEC

Obr. 3.5
b. Koncové těsnění Rino
ROZPĚRNÁ TYČ

NAPÍNACÍ
DESKA
LIŠTA
TĚSNICÍ
PROVAZCE

TĚSNICÍ
KROUŽKY

PRYŽOVÉ
TĚSNĚNÍ

KROUŽEK B,
TYPICKÉ
ZARÁŽKA

KROUŽEK A,
TYPICKÉ

Obr. 3.6

TEM001 R01

13

3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

Řetěz a unašeče dopravníku
SPOJOVACÍ KOLÍK

ZÁVLAČKA S
HLAVOU „T“
ČLÁNKY ŘETĚZU

NÁSTAVCOVÝ
ÚHELNÍK
SPODNÍ PLOCHA UNAŠEČE
Z ULTRA VYSOCE
MOLEKULÁRNÍHO
POLYETHYLENU (UHMW)
SE NAZÝVÁ „NOSNÁ
STRANA“

ŘETĚZ NAINSTALOVANÝ
VE SMĚRU POHYBU SE
NAZÝVÁ „SPODNÍ VĚTEV“
POZNÁMKA: ŠIPKA
ZNÁZORŇUJÍCÍ SMĚR
POHYBU SMĚŘUJE
K ČELU.

TYPICKÁ SESTAVA ŘETĚZU A UNAŠEČE

SPOJOVACÍ KOLÍK

ČISTICÍ VLOŽKA
ZÁVLAČKA S
HLAVOU „T“

SPOJOVACÍ KOLÍK
NÁSTAVCOVÁ LIŠTA

SPODNÍ PLOCHA UNAŠEČE Z
ULTRA VYSOCE MOLEKULÁRNÍHO
POLYETHYLENU (UHMW) SE
NAZÝVÁ „NOSNÁ STRANA“

ŘETĚZ NAINSTALOVANÝ
VE SMĚRU POHYBU SE
NAZÝVÁ „SPODNÍ VĚTEV“
POZNÁMKA: ŠIPKA
ZNÁZORŇUJÍCÍ SMĚR
POHYBU SMĚŘUJE
K ČELU.

TYPICKÁ SESTAVA ŘETĚZU A UNAŠEČE
(ZOBRAZENÉ S ČISTICÍMI VLOŽKAMI)

Obr. 3.7
14
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Montážní šrouby a vodicí kolíky

STŘEDNÍ
SPOJOVACÍ
PŘÍRUBA

STYČNÁ DESKA
(ŠROUBOVANÁ
KONFIGURACE)
(8) VODICÍ KOLÍKY
PRO KAŽDÝ SPOJ,
TYPICKÉ

Poznámka:

NANESTE TMEL NA
KAŽDOU PLOCHU
SPOJE, TYPICKÉ

Obr. 3.8
Při spojování sekcí dopravníku je potřeba věnovat pozornost správnému zarovnání
sekce „Carryback“ (pro čištění přichyceného materiálu), „vratných vodítek“ a „styčných
desek“. Horní povrch spojů by měl být vyrovnaný a hladký bez vyčnívajících okrajů,
které by se zachytávaly o unašeče nebo jejich obložení. Pokud zjistíte nesprávné
vyrovnání, povolte šrouby „korýtka“ a podle potřeby upravte.

3.3.2. Model RB™

Obr. 3.9
Každý řetězový dopravník Model RB™ se skládá z následujících součástí:
• Čelní výsypná sekce s hnacím hřídelem
• Koncová sekce se sestavou napínání
• Střední korýtková sekce
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15

3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

• Řetěz a unašeče dopravníku
• Montážní šrouby a vodicí kolíky
Grafické znázornění součástí řetězového dopravníku Model RB™ viz Obr. 3.10–3.15.
Poznámka:

Kresby součástí řetězového dopravníku Model RB™ představují grafické znázornění
sloužící pouze pro představu. Je odpovědností kupujícího prostudovat výkresy v
projektové dokumentaci, kde najde konkrétní položky pro každý dopravník.
Čelní výsypná sekce s hnacím hřídelem

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA

ČELNÍ SEKCE S
PŘIŠROUBOVANÝM
SNÍMATELNÝM
KRYTEM

Obr. 3.10
Koncová sekce se sestavou napínání
STŘEDNÍ
KORÝTKOVÁ SEKCE

KONCOVÁ SEKCE S
PŘIŠROUBOVANÝM
SNÍMATELNÝM
KRYTEM

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA
NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

Obr. 3.11
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Střední korýtková sekce

HORNÍ KRYT S
PŘÍRUBAMI
SESTAVA
STŘEDNÍHO
VRATNÉHO VODÍTKA

PRŮCHOZÍ ŠROUBY
STŘEDNÍHO
VRATNÉHO VODÍTKA
KORÝTKO S
PŘÍRUBAMI

PŘÍRUBOVÉ VSTUPNÍ
POLE UMÍSTĚNÉ A
UPEVNĚNÉ (JE-LI
POŽADOVÁNO)

POLE KONTROLNÍHO
OTVORU UMÍSTĚNÉ A
UPEVNĚNÉ (JE-LI
POŽADOVÁNO)

Obr. 3.12
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3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

Těsnění
NOSNÁ DESKA
TĚSNĚNÍ
HŘÍDELE Z ULTRA
VYSOCE
MOLEKULÁRNÍHO
POLYETHYLENU
(UHMW)

LOŽISKO

Obr. 3.13
Řetěz a unašeče dopravníku

SPOJOVACÍ KOLÍK

ZÁVLAČKA S
HLAVOU „T“
ČLÁNKY ŘETĚZU

NÁSTAVCOVÁ
LIŠTA

SPODNÍ PLOCHA
UNAŠEČE Z ULTRA
VYSOCE
MOLEKULÁRNÍHO
POLYETHYLENU (UHMW)
SE NAZÝVÁ „NOSNÁ
STRANA“

ŘETĚZ NAINSTALOVANÝ
VE SMĚRU POHYBU SE
NAZÝVÁ „SPODNÍ VĚTEV"
POZNÁMKA: ŠIPKA
ZNÁZORŇUJÍCÍ SMĚR
POHYBU SMĚŘUJE
K ČELU.

Obr. 3.14
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Montážní šrouby a vodicí kolíky
STŘEDNÍ
SPOJOVACÍ
PŘÍRUBA

(4) VODICÍ KOLÍKY
PRO KAŽDÝ SPOJ

Poznámka:

NANESTE TMEL NA
KAŽDOU PLOCHU
SPOJE

Obr. 3.15
Při spojování sekcí dopravníku je potřeba věnovat pozornost správnému zarovnání
sekce „Carryback“ (pro čištění přichyceného materiálu), „vratných vodítek“ a „styčných
desek“. Horní povrch spojů by měl být vyrovnaný a hladký bez vyčnívajících okrajů,
které by se zachytávaly o unašeče nebo jejich obložení. Pokud zjistíte nesprávné
vyrovnání, povolte šrouby „korýtka“ a podle potřeby upravte.

3.3.3. Bulk-Flo™

Důležité:

Obr. 3.16
Informace o parotěsném modelu viz str.?41.
Každý řetězový dopravník BULK-FLO™ se skládá z následujících součástí:
• Čelní výsypná sekce s hnacím hřídelem
• Koncová sekce se sestavou napínání
• Střední korýtková sekce
• Řetěz a unašeče dopravníku
• Montážní šrouby a vodicí kolíky
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3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

Grafické znázornění součástí řetězového dopravníku BULK-FLO™ viz Obr. 3.17–3.23.
Poznámka:

Kresby součástí řetězového dopravníku BULK-FLO™ představují grafické znázornění
sloužící pouze pro představu. Je odpovědností kupujícího prostudovat výkresy v
projektové dokumentaci, kde najde konkrétní položky pro každý dopravník.
Čelní výsypná sekce s hnacím hřídelem

ČELNÍ SEKCE S
PŘIŠROUBOVANÝM
SNÍMATELNÝM
KRYTEM
MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA

Obr. 3.17
Koncová sekce se sestavou napínání

STŘEDNÍ KORÝTKOVÁ
SEKCE

KONCOVÁ SEKCE S
PŘIŠROUBOVANÝM
SNÍMATELNÝM KRYTEM

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA

MONTÁŽNÍ ZNAČKY
SESTAVY KORÝTKA

Obr. 3.18
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Střední sekce

HORNÍ KRYT
S PŘÍRUBAMI

HORNÍ BOČNICE
S PŘÍRUBAMI

DĚLICÍ DESKA

SPODNÍ BOČNICE
S PŘÍRUBAMI

SPODNÍ PANEL
S PŘÍRUBAMI
POLE KONTROLNÍHO OTVORU
UMÍSTĚNÉ A UPEVNĚNÉ
(JE-LI POŽADOVÁNO)
PŘÍRUBOVÉ VSTUPNÍ POLE
UMÍSTĚNÉ A UPEVNĚNÉ
(JE-LI POŽADOVÁNO)

Obr. 3.19
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3. SESTAVA
TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

Těsnění Rino
a. Těsnění čela

MONTÁŽNÍ
DESKA

TĚSNICÍ
PROVAZCE
VNITŘNÍ TĚSNĚNÍ

TĚSNICÍ KROUŽKY
VNĚJŠÍ PRSTENEC

Obr. 3.20
b. Koncové těsnění Rino
ROZPĚRNÁ TYČ

NAPÍNACÍ
DESKA
LIŠTA
TĚSNICÍ
PROVAZCE

TĚSNICÍ
KROUŽKY

PRYŽOVÉ
TĚSNĚNÍ

KROUŽEK B
KROUŽEK A
ZARÁŽKA

Obr. 3.21
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3. SESTAVA
3.3. SOUČÁSTI ŘETĚZOVÉHO DOPRAVNÍKU PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ

Řetěz a unašeče dopravníku
ZÁVLAČKA S
HLAVOU „T“

SPOJOVACÍ KOLÍK
OPĚRNÁ DESKA
LOMENÝ UNAŠEČ
(ZOBRAZENO S 30°)

NÁSTAVCOVÁ
LIŠTA NEBO
NÁSTAVCOVÝ
ÚHELNÍK

ČLÁNKY ŘETĚZU

ČELNÍ LIŠTY
SPODNÍ PLOCHA
UNAŠEČE Z ULTRA
VYSOCE
MOLEKULÁRNÍHO
POLYETHYLENU
(UHMW) SE NAZÝVÁ
„NOSNÁ STRANA“

Poznámka:

ŘETĚZ NAINSTALOVANÝ VE
SMĚRU POHYBU SE
NAZÝVÁ „SPODNÍ VĚTEV“

POZNÁMKA: ŠIPKA
ZNÁZORŇUJÍCÍ SMĚR
POHYBU SMĚŘUJE
K ČELU.

Obr. 3.22
K dispozici jsou konfigurace sestavy unašeče s přímými unašeči a s lomenými unašeči s
úhlem 15°.
Montážní šrouby a vodicí kolíky
STŘEDNÍ
SPOJOVACÍ
PŘÍRUBA

(12) VODICÍ KOLÍKY
PRO KAŽDÝ SPOJ,
TYPICKÉ

NANESTE TMEL NA
KAŽDOU PLOCHU
SPOJE

Obr. 3.23
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3. SESTAVA
3.4. OBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY

TRAMCO – ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLŮ
VŠECHNY MODELY

3.4. Obecné montážní pokyny
Důležité:

Všechny součásti (nebo sekce dopravníku) by se před zahájením montáže měly umístit
ve správném pořadí.
832=251ċ1Ë

Spuštění nesprávně vyrovnaného dopravníku může poškodit jeho
součásti. Ujistěte se, že je dopravník sestavený rovně ve
vodorovném i svislém směru.

G-MODEL

Koncová sekce s napínáním

Typický příčný řez

Čelní sekce

Vstup

Čelní výsypka
Obr. 3.24
RB-MODEL

Koncová sekce

Typický příčný řez

Vstup

Čelní sekce s napínáním

Obr. 3.25
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3. SESTAVA
3.4. OBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY

BULK-FLO

Čelní výsypka

Čelní sekce

Typický příčný řez
Kontrolní otvor
Vstup

Koncová sekce s napínáním
Obr. 3.26
Poznámka:

Obrázky 3.24, 3.25 a 3.26 jsou kresby sloužící pouze pro představu. Je odpovědností
kupujícího prostudovat výkresy v projektové dokumentaci, kde najde konkrétní položky
pro každý dopravník.

3.4.1. Dopravníky montované v dílně
1.

Jednotky se opatřují montážními značkami a dodávají v nejdelších sekcích, které
jsou použitelné pro dodávku. Montáž na místě lze provést spojováním označených
spojů podle dodacího listu, případně výkresu.

2.

Montážní plochy pro podepření dopravníku musí být vyrovnané a vodorovné, tak,
aby nedošlo k žádnému zprohýbání dopravníku. V případě potřeby lze použít
podložky nebo betonovou výplň. Během montáže často kontrolujte přímost.

3.4.2. Dopravník zakoupený jako díly/zboží

TEM001 R01

1.

Pomocí montážních značek sestavy korýtka umístěte korýtka dopravníku ve
správném pořadí s koncovou sekcí, bočníkovým vstupem (je-li použit) a čelní sekcí
na příslušném místě. Volně spojte příruby korýtka. Neutahujte šrouby.

2.

Dokonale zarovnejte spodní osy korýtka pomocí vodicích kolíků, použijte vhodný
tmel (těsnicí, silikonový, gortexový nebo neoprenový), potom utáhněte šrouby
příruby.

3.

Dotáhněte všechny kotevní šrouby.

4.

Před připojením horní části řetězu co nejvíce uvolněte napínání. Zkontrolujte
zarovnání řetězového kola. Zkontrolujte utažení stavěcích šroubů a ložiskových
šroubů.

5.

Spojte horní část řetězu. Informaci o montáži a instalaci naleznete v následujícím
odstavci.
25

3. SESTAVA
3.4. OBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY

Poznámka:
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U dlouhých dopravníků může být nutné použít ruční naviják.
832=251ċ1Ë Tažení krytu dopravníku po zemi může poškodit příruby a části krytu.

Poznámka:

Při zvedání libovolné sestavy dílů řetězového dopravníku, tj. čela a krytování nebo
sestavy krytů, by měl být směr zdvihací síly rovnoběžný s nejužší částí sekce krytu.

3.4.3. Montáž řetězu
Řetěz se může montovat ručně (Obr. 3.27) nebo s pomocí hydraulické svěrky s
pneumatickým ovládáním (Obr. 3.28). Nejjednodušší a nejefektivnější způsob spojování
třímetrových částí řetězu využívá přenosné hydraulické svěrky s pneumatickým
ovládáním. Níže jsou uvedeny pokyny pro obě metody.
A. Ruční instalace:

Poznámka:

1.

Před zahájením montáže důkladně namažte kolík motorovým olejem třídy 30.
Doporučuje se namazat kolíky vhodným mazivem, které usnadní instalaci.

2.

Je důležité použít těžkou zadní podpěrnou desku, která slouží jako opěra při
zalisování kolíku.

3.

Ručně prostrčte kolík oběma bočnicemi řetězu tak, aby se zaručilo správné
zarovnání.

Spojovací kolíky mají u hlavy kolíku nákružek s větším průměrem, kterému odpovídá
větší otvor na jedné straně článku řetězu, a tím zajišťuje lícování s přesahem mezi
články a kolíkem. Proto je třeba dbát na montáž kolíku ze správné strany článku.
832=251ċ1Ë Kolíky pro spojování řetězu se nesmí brousit nebo upravovat

4.

Uhoďte silně na hlavu kolíku, aby zapadla do vybrání v bočnici a byla s ní
zarovnaná.

5.

Jakmile jsou spojovací kolíky ve správné poloze, zasuňte a ohněte čep závěsu, až
zapadne na správné místo. Nakonec zkontrolujte, jestli se spojené články
nezakliňují nebo jestli nezkrucují řetěz. Pokud k tomu dojde, uhoďte kladivem na
zadní část kolíku, aby se uvolnilo boční zatížení na kolík.

B. Hydraulická svěrka:

Poznámka:
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1.

Před zahájením montáže důkladně namažte kolík motorovým olejem třídy 30.
Doporučuje se namazat kolíky vhodným mazivem, které usnadní instalaci.

2.

Vždy používejte správné adaptéry odpovídající sestavovanému řetězu. Adaptéry
jsou označeny číslem řetězu.

3.

Ručně zasuňte co nejvíce kolík do řetězové spojky, která se má smontovat. V
případě potřeby vyrovnejte zajišťovací plechy kolíku, pak poklepejte na kolík
kladivem, až zapadne (nesprávné zarovnání by mohlo vést k prostřihnutí otvoru).

Spojovací kolíky mají u hlavy kolíku nákružek s větším průměrem, kterému odpovídá
větší otvor na jedné straně článku řetězu, a tím zajišťuje lícování s přesahem mezi
články a kolíkem. Proto je třeba dbát na montáž kolíku ze správné strany článku.
4.

Vložte pečlivě řetězovou spojku do sedla s hlavou kolíku orientovanou směrem k
pístu.

5.

Ruční pumpou vytvořte tlak. Ujistěte se, že píst tlačí přímo na hlavu kolíku.

TEM001 R01
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Obr. 3.27

3. SESTAVA
3.4. OBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY

Obr. 3.28

3.4.4. Instalace řetězu
Nejbezpečnější instalační poloha řetězu může záviset na tvaru dopravníku a jeho instalační poloze v zařízení. Proto je nezbytné obrátit se o radu k vedoucímu dílny a ještě
před montáží řetězu připravit nezbytné hodnocení rizik.
1.

Ujistěte se o vhodnosti veškerého zdvihání, podepření nebo jakékoliv jiné metody
upevnění řetězu pro aplikaci.

2.

Před rozdělením řetězu na čele šikmého dopravníku musí být řetěz upevněn na
obou stranách polohy rozdělení řetězu, aby se zabránilo jeho zapadnutí do
dopravníku.

3.

Začněte montovat třímetrové části řetězu dohromady a zatáhněte jej do dopravníku
skrz koncovou sekci nebo v přístupné poloze přes horní část dopravníku.

4.

Pokračujte přidáváním dalších částí řetězu a přitom posouvejte a protahujte řetěz
dopravníkem. Řetěz by měl procházet pod koncovým řetězovým kolem, skrz spodní
korýtko, směrem k čelnímu konci, potom kolem čelního řetězového kola a zpět do
koncové části.

5.

Poslední spojovací kolík se může instalovat na koncovém řetězovém kole, když je
demontován kryt čtvrtiny koncové sekce.

6.

Nastavte napínání tak, aby se odstranil nadměrný průvěs řetězu, a zkontrolujte, že
jsou šrouby utaženy stejně, zabráníte tím nesprávnému vyrovnání.

3.4.5. Napnutí řetězu
Napnutí řetězu je pravděpodobně ten nejdůležitější prvek dlouhé životnosti řetězu. Je
mnohem lepší mít řetěz příliš volný než příliš napnutý. Když je řetěz příliš napnutý, má to
negativní vliv na řetězová kola, hřídel, ložisko i na samotný řetěz.
Když je napnutí řetězu správně nastaveno, řetěz bude působit svým „lámáním nebo
skládáním“ na čelní čistič řetězu nebo na sestavu sekce „carryback“ pro čištění přichyceného materiálu. To by mělo vést k tomu, že unašeč řetězu se bude moci volně třást
přibližně celkem 30°. Například 15 m dlouhý dopravník bude mít zkrácenou oblast
působení lámání nebo skládání (přibližně 600 mm nebo méně). 90 m dlouhý dopravník
však může mít oblast působení lámání nebo skládání 3 m nebo více.

TEM001 R01
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OBLAST PŮSOBENÍ
LÁMÁNÍ NEBO
SKLÁDÁNÍ

A. ŘETĚZ JE PŘÍLIŠ NAPNUTÝ

OBLAST PŮSOBENÍ LÁMÁNÍ
NEBO SKLÁDÁNÍ S 30°
MAXIMÁLNÍHO TŘESENÍ

B. NAPNUTÍ ŘETĚZU JE IDEÁLNÍ

OBLAST PŮSOBENÍ
LÁMÁNÍ NEBO
SKLÁDÁNÍ

C. ŘETĚZ JE PŘÍLIŠ VOLNÝ

POZNÁMKA: ZOBRAZENO V OBLASTI ČELA BULK-FLO™

Poznámka:
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Obr. 3.29
Stavy napnutí řetězu zobrazené na výše uvedených obrázcích slouží pro představu. 30°
maximálního třesení unašeče se vztahuje na všechny modely řetězových dopravníků
pro dopravu sypkých materiálů. Existuje mnoho různých míst, vycházejících z
uspořádání dopravníku, ve kterých lze kontrolovat napnutí řetězu.
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3. SESTAVA
3.4. OBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY

OBLAST PŮSOBENÍ
LÁMÁNÍ NEBO
SKLÁDÁNÍ

A. ŘETĚZ JE PŘÍLIŠ NAPNUTÝ

OBLAST PŮSOBENÍ LÁMÁNÍ
NEBO SKLÁDÁNÍ S 30°
MAXIMÁLNÍHO TŘESENÍ

B. NAPNUTÍ ŘETĚZU JE IDEÁLNÍ

OBLAST PŮSOBENÍ
LÁMÁNÍ NEBO
SKLÁDÁNÍ

C. ŘETĚZ JE PŘÍLIŠ VOLNÝ

POZNÁMKA: ZOBRAZENO V OBLASTI ČELA MODEL G™

Poznámka:

TEM001 R01

Obr. 3.30
Stavy napnutí řetězu zobrazené na výše uvedených obrázcích slouží pro představu. 30°
maximálního třesení unašeče se vztahuje na všechny modely řetězových dopravníků
pro dopravu sypkých materiálů. Existuje mnoho různých míst, vycházejících z
uspořádání dopravníku, ve kterých lze kontrolovat napnutí řetězu.
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3.5. Kryt korýtka
1.

Namontujte kryty korýtka ve správném pořadí. Správné umístění krytů najdete v
dispozičním výkresu. S kryty zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich zkroucení
nebo ohnutí.

2.

Ujistěte se, že jsou kryty ve středních sekcích vystředěné. Kryt by neměl přečnívat
mimo střední sekce. Kryty by se měly bezpečně upevnit pomocí dodaných
spojovacích prvků.

3.6. Instalace uložení motoru, ozubeného převodu a ochranných
zařízení pohonu
Při montáži pohonu do správného místa podle dispozičního výkresu dodaného
společností Tramco postupujte podle pokynů výrobce pohonu.

3.7. Kontrola otáčení dopravníku
1.

Protočte dopravník ručně a kontrolujte, že nic nepřekáží jeho pohybu.

2.

Po zapojení elektrické přípojky, ale ještě dříve, než zahájíte přepravu materiálu,
zkontrolujte správný směr pohybu řetězu a unašečů.

3.

V případě potřeby po zablokování/uzamčení obraťte přepojením elektrických vodičů
směr toku materiálu. Materiál by měl být posouván unašečem a nástavcem.

3.8. Instalace ostatních komponentů

30

1.

Upevněte všechna vyústění, plnicí skluz, výsypný skluz atd. a připojte všechny
bezpečnostní zařízení a ovládací prvky podle montážního výkresu dopravníku.
Důkladně každý z nich přezkoušejte a zkontrolujte jejich správnou funkci.

2.

Konkrétní umístění každého vyústění zjistíte z dispozičního výkresu.

TEM001 R01
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3.9. Informace o jednotlivých komponentech
3.9.1. Pohon
Instalace
V závislosti na typu a velikosti pohonu a objednávce zákazníka může být nutné na
pracovišti vytvořit podpěrný bod/bod tlumení krouticího momentu pomocí vhodné
konstrukce. Upevněte pohon podle pokynů v příručce výrobce pohonu.
Výměna
Informace najdete v příručce výrobce pohonu. Podrobnosti konkrétního pohonu
použitého v dopravníku vyhledejte v projektové dokumentaci. Poznamenejte si hmotnost
pro účely zdvihání. Postupujte podle pokynů pro blokování/uzamčení uvedené v této
příručce.

3.9.2. Ložiska
Instalace
Namontujte ložiska podle pokynů v příručce výrobce ložisek.
Výměna
Doporučení pro výměnu ložisek pracujících při nízkých otáčkách naleznete v příručce
výrobce ložisek. Podrobnosti konkrétních ložisek použitých v dopravníku vyhledejte v
projektové dokumentaci.

3.9.3. Těsnění
Instalace
Rozložený izometrický pohled čelního a koncového těsnění naleznete v příslušné části
tohoto manuálu. Instalujte těsnění Rino podle nákresu v této příručce.
Výměna
Těsnění Rino čelní a koncové sekce může být vyměněno vysunutím vnitřního a vnějšího
kroužku po hřídeli, vydloubnutím těsnicího provazce a vložením nového těsnicího
provazce.

TEM001 R01
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4. PROVOZ
4.1. PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU/KONTROLNÍ SEZNAM

4. Provoz
Před zahájením dalších činností se ujistěte, že jste kromě odstavce o bezpečnosti v
následující části této příručky přečetli a pochopili také celou její kapitolu o bezpečnosti.
VÝSTRAHA Aby se zabránilo vážnému zranění nebo smrti, je nutné pomocí krytů

zcela ohradit pohyblivé prvky a zajistit instalaci ochranných prvků
převodovky.

4.1. Před uvedením do provozu/Kontrolní seznam
Před uvedením řetězového dopravníku do provozu vždy proveďte následující činnosti:
1.

Namažte všechna ložiska a pohony.

2.

Zkontrolujte vnitřek řetězového dopravníku a ujistěte se, že odtud byly odstraněny
všechny nástroje, cizí látky a jiné překážky.

3.

Zkontrolujte, že jsou všechny mechanické části bezpečně upevněny.

4.

Zkontrolujte všechny stavěcí šrouby na kladkách, ložiskách, řetězových kolech,
výstředníkách, ozubených převodech atd. Přestože některé stavěcí šrouby byly
namontovány již ve výrobě, mohly se uvolnit při přepravě, manipulaci a instalaci.
Nemůžeme nést odpovědnost za škody způsobené uvolněnými stavěcími šrouby.

5.

Zkontrolujte, zda je hlavní hnací hřídel vyrovnaný.

6.

Zkontrolujte, zda je směr otáčení motoru a ozubeného převodu správný.

7.

Nastavte napínací šrouby tak, aby nevznikl žádný průvěs řetězu a aby zadní hřídel
byl vyrovnaný.

8.

Namažte všechna ložiska a pohony podle servisních pokynů. Ložiska a ozubené
převody se běžně dodávají bez maziva. Informace o doporučeném mazivu najdete v
servisních pokynech výrobce ložisek a ozubeného převodu.

9.

Nainstalujte všechny kryty, ochranná zařízení, bezpečnostní nebo ovládací prvky a
propojení k dalším zařízením a zkontrolujte jejich správnou funkci.

4.2. Spuštění
Spusťte prázdný dopravník na několik hodin v záběhovém provozu. Zkontrolujte, zda se
nezahřívají ložiska, zda stroj nevydává neobvyklé zvuky nebo zda nedošlo k vyosení
hřídelů. Pokud některou z těchto závad zjistíte, zkontrolujte následující položky a
přijměte nápravná opatření.
1.

Při použití valivých ložisek zkontrolujte správné mazání. Nedostatek nebo přebytek
maziva bude mít za následek vysoké provozní teploty.

832=251ċ1Ë Chcete-li zabránit nutnosti nadměrné údržby a snížení životnosti

zařízení, zkontrolujte správné napnutí řetězů a náležité zarovnání
korýtek a řetězových kol.

2.
Důležité:

Po dokončení záběhového provozu dopravník zastavte, odpojte napájení a zkontrolujte,
zda je výsypka volná a zda toku materiálu výsypkou nebude nic bránit.
3.

TEM001 R01

Zkontrolujte montážní, upevňovací a stavěcí šrouby, v případě potřeby je utáhněte.

Znovu spusťte dopravník a postupně jej naplňte materiálem. Postupně zvyšujte
podávací rychlost, dokud nedosáhnete projektované kapacity.

33

4. PROVOZ
4.3. BĚŽNÝ PROVOZ

Důležité:
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Nepřetěžujte dopravník. Nepřekračujte rychlost dopravníku, kapacitu, hustotu materiálu
nebo průtokové množství, pro které byly dopravník a pohon určeny.
4.

Přerušte plnění dopravníku a nechte jej vyprázdnit. Odpojte napájení. Zkontrolujte
všechny šrouby a souosost všech prvků. Podle potřeby je znovu vyrovnejte,
utáhněte všechny šrouby a zkontrolujte nastavení řetězu.

5.

Často kontrolujte proud motoru.

6.

Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu. Po naplnění dopravníku materiálem může být
nutné znovu nastavit napnutí řetězu.

4.3. Běžný provoz
VÝSTRAHA Aby se zabránilo vážnému zranění nebo smrti, je nutné zamezit

tomu, aby se tělo, vlasy a oblečení dostalo do kontaktu s rotujícími
kladkami a řetězovými koly a pohybujícími se pásy a řetězy.

1.

Pravidelně spouštějte dopravník na pár minut naprázdno a přitom kontrolujte
nadměrné vibrace, uvolněné spojovací prvky, bezpečné upevnění krytů a
ochranných zařízení, hluk a teplotu ložisek a pohonu.

2.

Vždy spouštějte dopravník s namontovanými kryty, ochrannými zařízeními a
bezpečnostními štítky.

3.

Vždy dbejte na udržování pořádku a zachovávejte nerušený výhled na plnění
dopravníku, výsypku a všechna bezpečnostní zařízení.

4.

Pokud se má dopravník na delší dobu odstavit z provozu, nechte jej spuštěný,
dokud se z něj nevyprázdní veškerý materiál. To je důležité zejména tehdy, když má
přepravovaný materiál při odstavení na delší dobu sklon k zatvrdnutí, když zvyšuje
svou viskozitu nebo lepkavost, případně když se kazí.

4.4. Odstavení z provozu/skladování
Pokud bude dopravník vypnutý na delší dobu než na jeden měsíc, postupujte takto:
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1.

Odstraňte veškerý cizí materiál z dopravníku a zkontrolujte, zda jsou povrchové
nátěry v dobrém stavu.

2.

Podle pokynů výrobce promažte všechna ložiska a pohony a opatřete je vhodnou
ochranou.

3.

Podle pokynů výrobce pravidelně protočte ozubený převod.

4.

Podle potřeby chraňte dopravník před povětrnostními vlivy, vlhkostí a extrémními
teplotami. Nepoužívejte plastové nebo jiné obaly, pod kterými často kondenzuje
voda.

5.

Natřete všechny obnažené kovové povrchy olejem pro prevenci koroze. Postupujte
podle pokynů výrobce oleje pro prevenci koroze.

6.

Před dalším spuštěním proveďte kroky uvedené v pokynech k instalaci a provozu v
této příručce.
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5. ÚDRŽBA
5.1. VÝMĚNA NEBO ZKRÁCENÍ ČÁSTI ŘETĚZU DOPRAVNÍKU

5. Údržba
Před zahájením dalších činností se ujistěte, že jste kromě odstavce o bezpečnosti v
následující části této příručky přečetli a pochopili také celou její kapitolu o bezpečnosti.
VÝSTRAHA Před provedením jakýchkoli vnitřních kontrol nebo údržby se ujistěte,

že je na spouštěči motoru namontováno mechanické blokování/
uzamčení.

Správné návyky týkající se údržby dopravníku znamenají jeho delší životnost, vyšší
účinnost a bezpečnější provoz. Postupujte podle níže uvedených pokynů.
Zaveďte rutinní pravidelné kontroly celého dopravníku, které zajistí jeho stálý maximální
provozní výkon.

5.1. Výměna nebo zkrácení části řetězu dopravníku
1.

Uzamkněte napájení.

2.

Vyhledejte část řetězu se závlačkou a posouvejte řetěz, až je tato část nahoře.

3.

Plně uvolněte napínání, vyjměte závlačku a odeberte požadovanou délku.

4.

Při zpětné montáži postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

5.

Náhradní díly lze určit z výtisku původního dodacího listu, faktury nebo výkresu.

5.2. Pravidelná kontrola
Korýtko

Zkontrolujte opotřebení a zarovnání.
Utáhněte všechny šrouby podle momentu určeného výrobcem.

Hřídele

Zkontrolujte opotřebení.

Unašeče

Zkontrolujte opotřebení nebo poškození.

Matice a šrouby

Zkontrolujte opotřebení a utažení.

Těsnění

Zkontrolujte těsnost, seřízení a opotřebení.

Ložiska

Zkontrolujte mazání a hluk.

Řetězová kola

Zkontrolujte opotřebení a zarovnání.

Řetěz

Zkontrolujte, zda nejsou opotřebované kolíky a poškozené bočnice.

Napínání

Zkontrolujte napnutí řetězu (pokud je napínání je plně seřízeno, článkový řetěz se
bude muset odstranit).

Ozubený převod/
Ozubené převody

Zkontrolujte hladinu oleje a hluk.

Řetězový pohon

Zkontrolujte napnutí řetězu a seřiďte podle potřeby.

Ochranná zařízení

Zkontrolujte hladinu oleje (pokud je to vhodné). Zkontrolujte utažení matic a šroubů.

Motory

Často kontrolujte proud motoru. Ověřte, zda nepřekračuje provozní parametry.

TEM001 R01
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5.3. ŘETĚZ A UNAŠEČE
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5.3. Řetěz a unašeče
5.3.1. Kontrola opotřebení
Opotřebení řetězu by se mělo pravidelně kontrolovat. Interval mezi kontrolami se může
lišit v závislosti na použitém výkonu, obrušovací schopnosti materiálu, tvaru dopravníku,
plánovaných odstávkách za účelem údržby atd. Přinejmenším je třeba řetěz kontrolovat
dvakrát ročně. Záznamy o údržbě poskytují v praxi nejlepší indikaci zhoršení kvality
řetězu. Je normální, že si řetěz a unašeče „sednou“ přibližně během prvního měsíce
nepřetržitého provozu. Je pravděpodobné, že pravidelné měření, porovnávání a zaznamenávání opotřebení kolíků prokáže, že jakmile si řetěz „sedne“, opotřebení řetězu
zůstává relativně stabilní. Pokud tomu tak není, zkontrolujte kolík a zjistěte, zda je
hlavním problémem koroze nebo oděr. Jakmile problém odhalíte, sdělte výsledky
společnosti Tramco.
Pomocí dobrých záznamů z údržby je snazší předpovědět, kdy bude třeba vyměnit řetěz
v libovolném konkrétním dopravníku.

5.3.2. Výměna
Níže je uveden seznam některých známek blížícího se okamžiku výměny řetězu.
• Pokud je to možné, odstraňte kryt dopravníku, pak změřte vzdálenost mezi osami
kolíků přes 20 článků. Porovnejte délku 20 roztečí řetězu s naměřenou délkou.
Pokud řetěz prokazuje opotřebení +5 %, měl by se vyměnit.
• Vyjměte z řetězu kolík a změřte jeho vnější průměr. Jestliže se na kolíku projevuje
normální „sednutí,“ nejde o problém, pokud nemá výrazné osazení. Změřte a zaznamenejte průměr kolíku do záznamu údržby.
• Zkontrolujte unašeče. Pokud se na ultra vysoce molekulárním polyethylenu (UHMW)
(je-li použit) projeví opotřebení až na výztužný kov, unašeče se musí vyměnit. Jsouli unašeče popraskané, musí se vyměnit.
• Odstraňte přístupné staré unašeče a nahraďte je novými unašeči. Odstraňte
všechny nástroje apod. z vnitřku dopravníku. Poznámka: Pokud jsou unašeče
dopravníku upevněny nerezovými pojistnými maticemi, tyto matice se musí vyměnit.
• Zkontrolujte svary – nástavcová lišta k bočnici článku. Pokud jsou patrné praskliny,
článek řetězu se musí vyměnit.

5.4. Řetězová kola
5.4.1. Kontrola opotřebení
Pravidelně kontrolujte, zda se na řetězových kolech neprojevují známky opotřebení.
Jestliže se na kole projevuje normální „sednutí,“ nejde o problém, pokud se hnací strana
boku zubu nezačne opotřebovávat do tvaru „háčku“. Opotřebené řetězové kolo vede k
předčasnému opotřebení řetězu způsobenému špatným kontaktem a odíráním válečků
řetězu, proto by se mělo vyměnit. V extrémních případech bude háček stahovat řetěz
dolů za jeho normální bod výběhu, což způsobí poškození sestavy Carryback či střední
desky nebo přivodí, že se řetěz ovine kolem řetězového kola a přetrhne se.
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5. ÚDRŽBA
5.4. ŘETĚZOVÁ KOLA

A. DOBRÉ

4–6 mm

B. OPOTŘEBENÉ

> 6 mm

C. ŠPATNÉ

Obr. 5.1
Výše uvedené obrázky představují stav opotřebení řetězových kol. Jakmile se řetězové
kolo opotřebuje do tvaru háčku (jak je znázorněno na Obr. 5.1), je velmi důležité vyměnit
řetězová kola, aby se zabránilo nevratnému poškození válečků řetězu. Pokud stav
opotřebení řetězové kolo dosahuje nebo překračuje stav zobrazený v Obr. 5.1 C, je
nejen třeba vyměnit řetězová kola, ale je nutné další přezkoumání jednotlivých komponentů řetězu. Řetězová kola Tramco jsou za účelem snadné demontáže dělená.

5.4.2. Výměna
• Demontujte čelní nebo koncové přístupové kryty.
• Rozdělte řetěz. Informace o instalaci řetězu viz str. 27.
• V případě šikmých dopravníků podepřete obě poloviny řetězového kola, aby
nemohly zapadnout do dopravníku.
• Odstraňte spojovací prvky a obě poloviny řetězového kola. Uchovejte si pero hřídele
pohonu. Vyčistěte hřídel.
• Volně upevněte obě poloviny nového řetězového kola na hřídel pomocí nových
pojistných spojovacích dílů.
• Umístěte řetězové kolo do středu čelního krytu a plně utáhněte spojovací prvky.
Zkontrolujte, zda je řetězové kolo v ose dopravníku.

TEM001 R01
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5.4. ŘETĚZOVÁ KOLA
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6. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

6. Odstraňování problémů
Před zahájením dalších činností se ujistěte, že jste kromě odstavce o bezpečnosti v
následující části této příručky přečetli a pochopili také celou její kapitolu o bezpečnosti.
V následující části uvádíme některé příčiny a řešení problémů, se kterými se můžete v
terénu setkat.
Pokud narazíte na problém, který je obtížné řešit i po přečtení tohoto oddílu odstraňování problémů, obraťte se na svého místního prodejce nebo distributora. Dříve, než
se na ně obrátíte, připravte si tento návod k obsluze a sériové číslo vašeho stroje.
VÝSTRAHA Předtím, než zahájíte jakékoli úpravy nebo opravy, zcela vypněte a

uzamkněte zdroj napájení.

PROBLÉM
Předčasné
selhání korýtka

Zvýšené opotřebení unašeče

PŘÍČINA
Měřidlo příliš tenké
Opotřebované unašeče
Nadměrná rychlost řetězu
Nadměrné teplo

Příliš vysoká rychlost

Zlomený hnací
hřídel

Cizí předměty
Opotřebovaný řetěz
Napínání je volné
Překážka v dopravníku
Nesprávné vyrovnání řetězového kola
Ucpaná výsypka
Přetížení dopravníku
Nadměrný točivý moment
Nedostatečný točivý moment

Porucha ložiska

Překážka v dopravníku
Přetížení dopravníku
Materiál se dostal do ložiska

Přetržení řetězu

Přetížení motoru/
ohřívačů

Drastická ztráta
kapacity
TEM001 R01

Nedostatečné/nadměrné mazání
Odběr proudu příliš vysoký pro motor
Nesprávná velikost motoru

Chybějící unašeče

ŘEŠENÍ
Zvětšete tloušťku. Obraťte se na společnost Tramco pro doporučení
Nahraďte unašeče
Zkontrolujte rychlost řetězu
Vyměňte materiál unašeče. Teplota ultra
vysoce molekulárního polyethylenu
(UHMW) je omezena na 80 °C
Snižte rychlost. Obraťte se na společnost
Tramco pro určení správné rychlosti řetězu.
Odstraňte cizí předměty
Vyměňte řetěz, pokud je opotřebovaný
Nastavte napínání
Odstraňte překážku
Vyrovnejte řetězová kola
Odeberte materiál z výsypky
Regulujte plnění dopravníku
Přepočítejte výkonové požadavky
Zvyšte průměr hřídele
Změňte materiál hřídele
Odstraňte překážku
Regulujte plnění dopravníku
Přidejte nebo zlepšete těsnění, abyste
zabránili vnikání materiálu do ložiska
Změňte vnější ložisko
Mažte správně
Znovu zkontrolujte výpočty výkonu
Zkontrolujte vlastnosti materiálu
Zkontrolujte kapacitu
Regulujte plnění dopravníku
Nahraďte unašeče
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7. DODATEK
7.1. PAROTĚSNÝ MODEL

7. Dodatek
7.1. Parotěsný model
Následující informace upřesňují informace o instalaci a údržbě vztahující se k
parotěsnému dopravníku Tramco.

7.1.1. Dodatek – přehled
Tabulka 7.1. Dodatek – přehled
Strana
Str. 41
Str. 42
Str. 43
Str. 44
Str. 44
Str. 45
Str. 46

Téma
Doporučená maziva
Doporučené ucpávkové těsnicí šňůry
Mazání těsnění čelního hřídele
Mazání ložisek čelního hřídele
Mazání ložisek napínání koncového hřídele
Snímač otáček koncového hřídele
Demontáž a výměna těsnicí desky z ultra vysoce molekulárního
polyethylenu (UHMW)

7.1.2. Doporučená maziva
Tabulka 7.2. Referenční tabulka maziv
Komponent
Těsnění čelního hřídele
Ložiska čelního hřídele
Těsnění napínání koncového hřídele
Ložiska napínání koncového hřídele

Důležité:

TEM001 R01

Mazivo
Kluber Barrierta L55-2
Morris Lubricants EP K42
Kluber Barrierta L55-2
Kluber Barrierta L55-2

Viz přiložená dokumentace výrobce.
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7.1.3. Doporučené ucpávkové těsnicí šňůry
Tabulka 7.3 Referenční tabulka ucpávkových těsnicích šňůr
Komponent
Těsnění čelního hřídele
Ucpávka napínání koncového
hřídele

Důležité:

Těsnicí šňůra
Flexitallic 43, 9,5 mm, čtvercový průřez
Flexitallic 43, 8,0 mm, čtvercový průřez

Viz přiložená dokumentace výrobce.
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Obr. 7.1 Ucpávkové těsnění
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7.1.4. Mazání těsnění čelního hřídele
Mazání těsnění čelního hřídele (ucpávková těsnění) se provádí prostřednictvím maznic
umístěných na vnější straně pouzdra těsnění čelního hřídele (jedna na každé straně).
Nasaďte mazací lis a použijte doporučené mazivo (nebo ekvivalentní).
Důležité:

Je nutné použít vazelínu odolnou vůči hexanu.
Maznice těsnění čelního hřídele

Čelní ložisko

Obr. 7.2

TEM001 R01
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7.1.5. Mazání ložisek napínání koncového hřídele
Mazání těchto ložisek se provádí vzdáleně prostřednictvím maznic umístěných na vnější
straně skříně napínání a ohebných hadiček umístěných uvnitř.
Nasaďte mazací lis a použijte doporučené mazivo (nebo ekvivalentní).
Důležité:

Je nutné použít vazelínu odolnou vůči hexanu.

Ložiska napínání koncového hřídele

Ohebná mazací hadička

Maznice (1 z obou stran),
namontovaná na vnější stranu
skříně napínání

Obr. 7.3
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7. DODATEK
7.1. PAROTĚSNÝ MODEL

7.1.6. Snímač otáček koncového hřídele
Snímač otáček koncového hřídele je umístěn uvnitř krabice napínání a detekuje otáčky
koncového hřídele prostřednictvím čtyřlopatkové odrazné desky upevněné na konec
hřídele. Výstup kabelu je proveden kabelovou vývodku namontovanou ve vrchní části
skříně napínání.

Odrazná deska

Snímač

Obr. 7.4
Jednotka se dodává takto:

Tabulka 7.4
Výrobce

Položka

Pepperl + Fuchs Snímač

Typ

Podrobnosti

NCB5-18GM40-N0-V1 Certifikovaný ATEX 1 G
Průměr 18 mm
Snímací rozsah 0–4 mm
Provozní napětí 8,2 V

Pepperl + Fuchs Kabelový
konektor

V1-G-N-10M-PUR

Závit M12
Délka 10 m
NAMUR (modrý)

Důležité:

TEM001 R01

Pokyny pro instalaci a nastavení vyhledejte v dokumentaci výrobce.
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7.1.7. Demontáž a výměna kluzné těsnicí desky z ultra vysoce
molekulárního polyethylenu (UHMW)

Poznámka:

1.

Demontujte ložiska.

2.

Uvolněte šrouby a vyjměte nosné kluzné lišty.

3.

Uvolněte šrouby a vyjměte přídržné lišty těsnění.

4.

Stáhněte kluznou těsnicí desku z koncového hřídele.

Opětovnou montáž proveďte podle kroků 1–4 v opačném pořadí.

Nosné kluzné lišty
a šrouby

Přídržné lišty těsnění a šrouby

Kluzná těsnicí deska

Obr. 7.5
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PRAVIDLA A PODMÍNKY PRODEJE
PODMÍNKY PRODEJE
Všechny ceny, pokud není uvedeno jinak, jsou v GBP a ze závodu (Ex Works). Hull, Anglie.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Budou dohodnuty.

DODÁVKA
[X] týdnů po převzetí objednávky a obdržení schvalovacích výkresů. Bude dohodnuto.

NORMÁLNÍ POSTUP DODÁVKY
Čelní a koncová sekce budou přišroubované ke svým přilehlým středním sekcím. Střední sekce bude
mít řetěz smontovaný a umístěný uvnitř korýtka, upevněný dráty na příslušném místě. Všechny
komponenty dopravníku jsou kompletně předmontované a před odesláním opatřeny „montážními
značkami“.
Ostatní položky: Koncové spínače, snímače pohybu, vstupní příruby, podpěrné nohy, součásti
pohonu, atd., pokud jsou vyžádány, jsou dodávány volně a musí se nainstalovat na pracovišti na
náklady majitele.

MOŽNOSTI DOPRAVY
Collect (Dopravné hradí příjemce): Dopravce bude účtovat přímo vám, na základě vaší slevy. Pokud
nemáte slevu, uplatní naši slevu.
Prepaid & Add (Dopravné zaplaceno a přičteno): Dopravce bude účtovat nám a my vám pak zašleme
fakturu za dopravné.

NÁTĚRY/GALVANICKÉ POKOVOVÁNÍ
Příprava povrchu: Všechny plochy jsou dostatečně vyčištěny.
Nanesení nátěru: Nanesení nátěru bude provedeno na vnější povrchy. Standardní povrchová úprava
se skládá z jedné (1) vrstvy podkladového nátěru o síle suchého filmu 50/150, jedné (1) vrstvy
lesklého alkydového emailového laku žluté barvy Regal.
Galvanicky pokovené: Odpovídá EN ISO 1461.

CENA A PŘEJÍMKA
Všechny cenové nabídky jsou platné pouze třicet (30) dnů od data nabídky. Prodej zboží se
nepovažuje za kompletní, dokud není objednávka převzata společností TRAMCO EUROPE LTD,
HULL, ANGLIE. Všechny objednávky podléhají schválení úvěru.

DANĚ
Tato nabídka nezahrnuje spotřební daň nebo daně jakéhokoli druhu.

ZÁRUKA
Zboží vyrobené prodávajícím musí odpovídat popisu a specifikacím stanoveným v tomto dokumentu,
musí být vhodné pro běžné účely, pro které se takové zboží používá a musí být v době dodávky bez
vad řemeslného zpracování a materiálu.
Za předpokladu, že takové zařízení je správně nainstalováno s příslušným dohledem, a v mezích
zatížení, pro něž bylo prodáno, a dále za předpokladu, že zařízení není vystaveno kritické rychlosti,
vibracím torzního nebo jiného typu, bez ohledu na to, čím jsou vyvolané.
NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINAK, S VÝJIMKOU TITULU, KTERÉ
PŘESAHUJÍ PODMÍNKY, KTERÉ BYLY UVEDENY VÝŠE.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
a. Odpovědnost prodávajícího a opravné prostředky kupujícího za porušení záruky nebo jinak je
výslovně omezena na opravu nebo výměnu nevyhovujícího strojního zařízení nebo jeho částí
vyráběných prodávajícím, když jsou tyto vráceny F.O.B. ze závodu prodávajícího do dvanácti
(12) měsíců od dodávky uvedené níže, nebo na vrácení kupní ceny těchto výrobků po
naúčtování, v obou případech, za služby poskytované nevyhovujícím výrobkem.
b. Odpovědnost prodávajícího s ohledem na libovolnou položku nevyráběnou prodávajícím musí
být omezena na jejich dodavatele.
c. Opravy, úpravy nebo práce na zařízení, na které se poskytuje záruka podle této smlouvy,
provedené bez předchozího písemného povolení prodávajícího ruší veškeré záruky, které se k
němu vztahují.
d. Odpovědnost prodávajícího v žádném případě nepřekročí kupní cenu nevyhovující položky.

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Produkty jsou poskytovány pouze s těmi bezpečnostními zařízeními, která byla uvedena zde. JE
ODPOVĚDNOSTÍ KUPUJÍCÍHO ZAJISTIT VHODNÁ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ PRO ČÁSTI
STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ v souladu se standardy OSHA, stejně jako jakákoli jiná bezpečnostní zařízení
požadovaná kupujícím nebo vyžadovaná zákonem.

ZPOŽDĚNÍ
Prodávající nenese odpovědnost za škody plynoucí z jakéhokoli zpoždění nebo nesplnění dodávky
všech nebo jakékoli části zakoupeného zařízení. Pokud se dodávka zpozdí vinou kupujícího, prodávající si vyhrazuje právo fakturovat kupujícímu a skladovat produkty na náklady kupujícího.

ADMINISTRATIVNÍ CHYBA
Vyhrazuje se právo provádět jakékoli úpravy uvedených cen z důvodu stenografických nebo administrativních chyb ze strany prodávajícího.

ÚPLNÁ DOHODA
Tato dohoda je zcela a pouze dohodou mezi kupujícím a prodávajícím, a žádné ústní prohlášení nebo
dohody nepotvrzené tímto dokumentem nebo následnou písemnou dohodou nejsou závazné pro
kupujícího nebo prodávajícího.

ZRUŠENÍ
Všechny objednávky jsou považovány za pevné dohody a nepodléhají zrušení vyjma za podmínek,
které by odškodnily prodávajícího za ztráty.

ROZHODNÉ PRÁVO
Tato nabídka se vykládá a ve všech ohledech řídí právem Anglie. Jakákoli část této dohody v rozporu
s právem jakéhokoli státu neruší žádnou jinou část této dohody v takovém státě.
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