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1. ВСТУП
1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ УСТАТКУВАННЯ

1. Вступ
Дякуємо за те, що придбали Tramco Скребковий транспортер для сипких
матеріалів. Для безпечної та ефективної експлуатації устаткування потрібно
прочитати всі інструкції, що містяться в цьому посібнику, і дотримуватися їх. У разі
належного догляду ваш Скребковий транспортер для сипких матеріалів буде
справно працювати протягом багатьох років.
Тримайте цей посібник під рукою для довідкових цілей і вивчення з новим
персоналом. Для вашої зручності на звороті передньої сторони обкладинки є бланк
проведення інструктажів. Якщо яка-небудь інформація з цього посібника
незрозуміла або якщо вам потрібна додаткова інформація, зверніться за
допомогою до місцевого дистриб’ютора або дилера.
Цей посібник слід розглядати як частину устаткування. Постачальникам нового
і старого устаткування рекомендується зберігати документальне підтвердження
того, що цей посібник було надано разом з устаткуванням.
У разі замовлення запасних частин, звернення за технічним обслуговуванням або
іншою інформацією завжди повідомляйте дилеру серійний номер, вказаний на
устаткуванні. Серійний номер розташований на збірній головній секції
транспортера. Запишіть цю інформацію в наведену нижче таблицю для зручності.
Номер моделі
Серійний номер
Дата отримання

1.1. Призначення устаткування
Цей посібник призначено для чотирьох моделей скребкових транспортерів для
сипких матеріалів. MODEL G™ часто використовується в хімічній, вугільній,
харчовій та зернопереробній промисловості, на лініях із переробки твердих
відходів, гірничодобувній промисловості, у виробництві пластику, паперу, пульпи та
гуми. Model RB™ спеціально сконструйована для транспортування м’яких товарів
або матеріалів, які легко дробляться або б’ються, наприклад насіння, харчових
продуктів, пелетів та інших крихких матеріалів. Модель BULK-FLO™ призначена
для транспортування широкого асортименту складних у транспортуванні
матеріалів, особливо вологих і липких, зі змінним розміром і щільністю, абразивних
або корозійних.

1.1.1. Використання за призначенням
Це устаткування призначене виключно для використання під час виконання
звичайних сільськогосподарських або подібних робіт. Використання будь-яким
іншим чином вважається таким, що суперечить призначенню. Істотними
елементами використання за призначенням є також виконання й суворе
дотримання умов експлуатації, зазначених виробником.
Це устаткування повинно експлуатуватися, обслуговуватися і ремонтуватися тільки
особами, ознайомленими з його конкретними характеристиками та відповідними
правилами безпеки.
Потрібно в будь-яких випадках дотримуватися правил запобігання нещасних
випадків, усіх інших загальновизнаних правил техніки безпеки й охорони праці.
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Виробник не відповідає за будь-які зміни конструкції цього устаткування, виконані
користувачем самостійно, які стали причиною пошкоджень устаткування або
отримання травм персоналом.
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2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
2.1. ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА СИГНАЛЬНІ СЛОВА

2. Техніка безпеки
2.1. Знаки попередження та сигнальні слова
Цей знак попередження позначає важливі повідомлення з безпеки в цьому
посібнику. Якщо ви бачите цей знак, пам’ятайте про небезпеку отримання травм чи
загибелі людей, уважно прочитайте текст після цього знаку і проінформуйте інших.
СИГНАЛЬНІ СЛОВА: Звертайте увагу на використання сигнальних слів
НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ і ЗАУВАЖЕННЯ разом із
повідомленнями з техніки безпеки. Відповідне сигнальне слово для кожного
повідомлення вибирається на основі наведених нижче визначень.
Вказує на безпосередню небезпеку, котра, якщо її не уникнути,
призведе до важкої травми чи загибелі людей.
Вказує на небезпечну ситуацію, котра, якщо її не уникнути,
призведе до важкої травми чи загибелі людей.
Вказує на небезпечну ситуацію, котра, якщо її не уникнути, може
призвести до травми незначної чи середньої важкості.
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, котра, якщо її не
уникнути, може призвести до пошкодження устаткування.

2.2. Основні правила техніки безпеки, відповідальність
та кваліфікація оператора
Інформація з техніки безпеки, наведена в розділі «Техніка безпеки», стосується всіх
заходів із безпеки. Додаткові інструкції з конкретних питань безпеки (наприклад,
безпеки під час експлуатації) див. у відповідних розділах.
ВИ відповідаєте за БЕЗПЕЧНЕ використання та обслуговування устаткування.
ВИ повинні гарантувати, що ви і будь-який інший співробітник, котрий працюватиме
поруч з устаткуванням, ознайомлені з усіма процедурами і відомостями з ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ, що містяться у цьому посібнику з експлуатації.
Пам’ятайте, що безпека залежить від ВАС. Ретельне дотримання правил техніки
безпеки захищає не тільки вас, але й людей поруч. Виконання цих інструкцій має
стати невід’ємною частиною вашої програми з безпеки. Будь-яких нещасних
випадків можна уникнути.
• Власник устаткування, оператор і спеціалісти з технічного
обслуговування зобов’язані ознайомитися з УСІМА інструкціями
з техніки безпеки, табличками безпеки та посібниками з експлуатації
і дотримуватись їх вимог під час технічного обслуговування
устаткування.
• Власники устаткування зобов’язані провести первинний інструктаж і щорічно
вивчати необхідну інформацію разом з усіма співробітниками, перш ніж допускати
їх до роботи з виробом. Ненавчені співробітники та оператори ризикують
отримати важкі/смертельні травми або піддати цьому ризику людей поблизу.
• Це устаткування не призначене для використання дітьми.
• Використовуйте це устаткування лише за його прямим призначенням.
• Заборонено модифікувати устаткування будь-яким чином без письмового
дозволу виробника. Несанкціонована модифікація може негативно вплинути на
роботу і/або безпеку та скоротити строк служби устаткування. Несанкціонована
модифікація устаткування робить гарантію недійсною.
TEM001-UK R01
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2.3. Техніка безпеки під час роботи зі скребковим
транспортером
• Слідкуйте за тим, щоб кінцівки, волосся і одяг не потрапили в рухому частину
транспортера.
• Чи не піднімайтеся на транспортер, не сідайте на нього, не стійте на ньому
і не ходіть по транспортеру.
• Перш ніж проводити огляд або технічне обслуговування машини, вимкніть
і заблокуйте джерело живлення.

2.4. Техніка безпеки при поводженні з деталями,
що обертаються
• Слідкуйте за тим, щоб кінцівки, волосся і одяг не потрапили під барабани,
стрічки, ланцюги та зірочки, що обертаються.
• Не експлуатуйте зі знятим або модифікованим захисним огородженням.
Утримуйте захисні огородження у справному робочому стані.
• Перш ніж проводити огляд або технічне обслуговування машини, вимкніть
і заблокуйте джерело живлення.

2.5. Захисні огородження
Для безпеки робітників необхідні відповідні захисні огородження.
• Встановіть захисні огородження, щоб уникнути контакту робітників з рухомими
частинами.
• Не експлуатуйте устаткування до встановлення всіх захисних огороджень.
• Не ставайте на захисні огородження і не ходіть по ним.
• Відключіть живлення перед демонтажем захисних огороджень.
• Після завершення обслуговування упевніться в тому, що всі захисні
огородження встановлені на свої місця.

2.6. Техніка безпеки під час використання драбини
У разі використання драбини для монтажу, ремонту або під час роботи, враховуйте
наступні фактори:
• Перед використанням драбини визначте можливі ризики.
• Використовуйте ремені і підіймальні пристрої для піднімання матеріалів на
драбину; завжди підтримуйте контакт зі сходами мінімум у трьох точках.
• Упевніться, що на сходинках немає льоду і відкладень, які ускладнюють
сходження.
6
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2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
2.7. РОБОТА ПООДИНЦІ

2.7. Робота поодинці
Робота поодинці може бути небезпечною. Необхідно враховувати наступне:
• Визначте ризики роботи поодинці на вашому робочому місці та впевніться в
наявності плану з уникнення цих ризиків.
• Не експлуатуйте, не збирайте й не обслуговуйте устаткування поодинці.
• Упевніться, що обслуговування здійснюється у відповідності з усіма
програмами з техніки безпеки на робочому місці, а всім робочим повідомлено
про виконання робіт з обслуговування.

2.8. Обов’язкові засоби індивідуального захисту
Каска
• Надівайте каску для захисту голови.
Захисні навушники
• Використовуйте захисні навушники для запобігання погіршення
слуху.
Захисні окуляри
• Завжди надівайте захисні окуляри, щоб уберегти очі від потрапляння
сміття.
Робочий комбінезон
• Одягайте робочий комбінезон для захисту шкіри.
Робочі рукавиці
• Одягайте робочі рукавиці для захисту рук від контакту з гострими
і щербатими краями.
Черевики з металевими носками
• Взувайте черевики з металевими носками для захисту ніг від
падаючого сміття.

2.9. Приводи і заходи з блокування та встановлення
попереджувальних табличок
Перед використанням огляньте джерело живлення (привід) і дізнайтесь,
як відключити його в аварійній ситуації. Під час технічного обслуговування чи
регулювання переконайтесь, що джерело живлення вимкнене і заблоковане, аби
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2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
2.9. ПРИВОДИ І ЗАХОДИ З БЛОКУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ТАБЛИЧОК
УСІ МОДЕЛІ

уникнути самовільного запуску чи небезпечного вивільнення електроенергії.
Ознайомтесь із процедурами, котрі застосовуються до устаткування, що працює від
вказаних нижче джерел живлення. Наприклад:
• Відключайте, блокуйте і розсіюйте всі джерела небезпечної електроенергії.
• Проводьте процедури блокування та встановлення
попереджувальних табличок для всіх форм небезпечної
електроенергії.

WARNING

• Переконайтесь, що для кожного встановленого блокування є
лише 1 ключ і що ви — єдиний власник цього ключа.
• Обслуговування можна виконувати після проведення
відключення всіх джерел струму.
• Перед підключенням устаткування до електроживлення переконайтесь у
відсутності персоналу поруч.
Щоб отримати додаткову інформацію з охорони праці та техніки безпеки,
зверніться до місцевої організації з охорони праці та техніки безпеки.

2.9.1. Техніка безпеки під час роботи з електродвигуном

Джерело живлення
• Встановлення й обслуговування електродвигунів та органів керування, що
мають відповідати всім місцевим нормам і стандартам, повинен здійснювати
кваліфікований електрик.
• Для захисту двигуна слід використовувати магнітний
стартер.
• Необхідно мати кнопку ручного перезапуску.
• Органи керування запуском і перезапуском двигуна слід
розмістити так, щоб оператор повністю бачив доступний
функціонал.

СЕРВІСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

SERVICE DISCONNECT

УВІМК.

ON

ВИМК.

OFF

• Розмістіть головний вимикач живлення на доступному рівні
від землі для негайного доступу у випадку аварії.
• Двигун має бути належним чином заземлений.
• Захисні огородження слід добре закріпити на своїх місцях.
• Переконайтесь у належному стані електропроводки та кабелів, або замініть
їх за потреби.
• У разі експлуатації в умовах підвищеної запиленості використовуйте повністю
закритий електродвигун.
Блокування
• Головний вимикач живлення має знаходитись у заблокованому вимкненому
стані під час зупинки чи технічного обслуговування устаткування.
• Якщо необхідно виконати перезапуск, повністю відключіть живлення перед
перезапуском двигуна.
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3. МОНТАЖ
3.1. ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ

3. Монтаж
Перед тим, як продовжити, упевніться, що ви повністю прочитали й зрозуміли
розділ «Техніка безпеки» цього посібника на додачу до інформації з безпеки,
наведеної в розділах нижче.

3.0.1. Техніка безпеки під час монтажу

• Поставтесь до гарантування безпеки з усією відповідальністю. Компоненти
можуть бути громіздкими, важкими та незручними у розвантажуванні.
Обов’язково використовуйте відповідні інструменти, належне підйомне
устаткування і підйомні точки для виконання роботи.
• Завжди виконуйте складання устаткування з одним або кількома помічниками.
• Переконайтесь, що робоча зона достатньо освітлена.
• Затягуйте всі кріпильні елементи згідно з технічними вимогами.
Не використовуйте замінники і не заміняйте болти, гайки чи інші кріпильні
елементи деталями гіршої якості, ніж деталі від виробника.

3.1. Перевірка комплекту постачання
Вивантажте деталі в місці монтажу і ретельно огляньте їх, порівнюючи пакувальну
відомість з комплектом постачання. Упевніться, що всі елементи доставлені
і жоден із них не пошкоджений.
Необхідно відразу ж повідомити про відсутні або пошкоджені деталі, щоб
гарантувати отримання належного відшкодування від виробника або
дистриб’ютора чи дилера та швидке постачання відсутніх деталей, щоб запобігти
затримок у процесі монтажу.
Примітка.

Не намагайтеся зібрати або встановити пошкоджений компонент.

3.1.1. Рекомендації з піднімання й переміщення транспортера
Дотримуйтесь викладених нижче рекомендацій, щоб уникнути пошкодження
транспортера в ході робіт з піднімання або переміщення в процесі складання
й монтажу.
• Tramco рекомендує використовувати траверсу під час піднімання устаткування.
• Відстань між точками кріплення під час піднімання не повинна перевищувати 3 м.
• Піднімання потрібно здійснювати з кріпленням щонайменше у двох точках.
Піднімання транспортера без належної опори може привести
до пошкодження транспортера або окремих його компонентів.
При виборі точок кріплення при підйомі особливо важких
предметів, як-от приводів або затворів, потрібно враховувати
співвідношення маси вантажу, що піднімають, і противаги,
а також брати до уваги згин конструкції.
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3. МОНТАЖ
3.2. КОМПОНЕНТИ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
УСІ МОДЕЛІ

3.2. Компоненти скребкового транспортера для сипких
матеріалів
3.2.1. Model G™

Рис. 3.1
Всі скребкові транспортери Model G™ складаються з таких компонентів:
• головна розвантажувальна секція з приводним валом;
• хвостова секція в зборі з натягувачем;
• секція проміжного жолоба;
• ланцюг транспортера і скребки;
• монтажні болти й настановні пальці.
Зовнішній вигляд компонентів скребкового транспортера MODEL G™ показаний
на Рис. 3.2 — 3.8.
Примітка.

10

Зображення компонентів скребкового транспортера MODEL G™ схематичні.
Креслення з розмірами по кожному конкретному замовленню потрібно замовляти
додатково.
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3. МОНТАЖ
3.2. КОМПОНЕНТИ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Головна розвантажувальна секція з приводним валом

ВЕРХНЯ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА
СЕКЦІЯ ЗІ ЗНІМНОЮ КРИШКОЮ
НА БОЛТАХ

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА

Рис. 3.2
Хвостова секція в зборі з натягувачем

СЕКЦІЯ ПРОМІЖНОГО
ЖОЛОБА

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА,
ТИПОВІ

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА,
ТИПОВІ

ХВОСТОВА СЕКЦІЯ ЗІ
ЗНІМНОЮ КРИШКОЮ
НА БОЛТАХ

Рис. 3.3
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3.2. КОМПОНЕНТИ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
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Секція проміжного жолоба

КРИШКА
З ПОЛИЧКАМИ
ВУЗОЛ ОПОРНОЇ
ПЕРЕМИЧКИ
(ОДИНОЧНА
КОНФІГУРАЦІЯ)

БІЧНА ПАНЕЛЬ
З ПОЛИЧКАМИ

БІЧНА ПАНЕЛЬ
З ПОЛИЧКАМИ
БОЛТИ ОПОРНИХ
ПЕРЕМИЧОК

СТИКОВА
НАКЛАДКА

НИЖНЯ ПАНЕЛЬ
ІЗ ПОЛИЧКАМИ

ЗНОШУВАНА
ПЛАНКА

ПРИМІТКА. ЗНОШУВАНІ ПЛАНКИ МОЖУТЬ БУТИ РІЗНИХ РОЗМІРІВ. ВУЗОЛ
ОПОРНИХ ПЕРЕМИЧОК НА ВЕЛИКИХ ТРАНСПОРТЕРАХ МОЖЕ БУТИ ЗДВОЄНИМ.

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ
ПАТРУБОК (ЯКЩО Є)

ОГЛЯДОВИЙ ЛЮК
(ЯКЩО Є)

Рис. 3.4

12

TEM001-UK R01

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
УСІ МОДЕЛІ

3. МОНТАЖ
3.2. КОМПОНЕНТИ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Ущільнення Rino
a. Ущільнення головної частини

МОНТАЖНА
ПЛАСТИНА

ШНУРОВЕ
УЩІЛЬНЕННЯ
ВНУТРІШНЄ
УЩІЛЬНЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ
КІЛЬЦЕ
ЗОВНІШНЄ
УЩІЛЬНЕННЯ

Рис. 3.5
b. Заднє ущільнення Rino
ПРОМІЖНА
ПЛАСТИНА

ЗАПОВНЮВАЛЬНА
ПЛАСТИНА
БАР
ШНУРОВЕ
УЩІЛЬНЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ
КІЛЬЦЕ

ГУМОВЕ
УЩІЛЬНЕННЯ

КІЛЬЦЕ B, ТИПОВЕ
КІЛЬЦЕ A, ТИПОВЕ
ФІКСАТОР

Рис. 3.6
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Ланцюг та скребок транспортера
З’ЄДНУВ
АЛЬНИЙ

ШПЛІНТ ІЗ
Т-ПОДІБНОЮ
ГОЛОВКОЮ

ЛАНКА ЛАНЦЮГА

КУТНЄ
КРІПЛЕННЯ
НИЖНЯ ПОВЕРХНЯ
СКРЕБКА З ВМПЕ
НАЗИВАЄТЬСЯ
«НЕСНОЮ».

НАПРЯМОК РУХУ
ЛАНЦЮГА ЩОДО ФОРМИ
ЛАНКИ — «ЗВОРОТНИЙ».
ПРИМІТКА. НАПРЯМОК
РУХУ В БІК ГОЛОВНОЇ
СЕКЦІЇ ВКАЗАНО
СТРІЛКОЮ.

ТИПОВИЙ ВИД ЛАНЦЮГА І СКРЕБКА ТРАНСПОРТЕРА В ЗБОРІ

З’ЄДНУВАЛЬНИЙ ПАЛЕЦЬ

КОЗИРОК
ШПЛІНТ ІЗ
Т-ПОДІБНОЮ
ГОЛОВКОЮ
З’ЄДНУВАЛЬНИЙ
ПАЛЕЦЬ

НЕСНА ПЛАНКА

НИЖНЯ ПОВЕРХНЯ
СКРЕБКА З ВМПЕ
НАЗИВАЄТЬСЯ
«НЕСНОЮ».

НАПРЯМОК РУХУ
ЛАНЦЮГА ЩОДО ФОРМИ
ЛАНКИ — «ЗВОРОТНИЙ».
ПРИМІТКА. НАПРЯМОК
РУХУ В БІК ГОЛОВНОЇ
СЕКЦІЇ ВКАЗАНО
СТРІЛКОЮ.

ТИПОВИЙ ВИД ЛАНЦЮГА І СКРЕБКА ТРАНСПОРТЕРА В ЗБОРІ
(З КОЗИРКАМИ)

Рис. 3.7
14
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3. МОНТАЖ
3.2. КОМПОНЕНТИ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Монтажні болти й настановні пальці

СЕРЕДНІЙ СПОЛУЧНИЙ
ФЛАНЕЦЬ (ПОЛИЧКА)

СТИКОВА НАКЛАДКА
(КОНФІГУРАЦІЯ
З БОЛТОВИМ
З’ЄДНАННЯМ)
(8) НАСТАНОВНІ
ПАЛЬЦІ НА ВСІХ
СТИКАХ, ТИПОВИЙ
ВИД

Примітка.

НА ВСІ ПОВЕРХНІ,
ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ,
НАНОСИТЬСЯ ГЕРМЕТИК,
ТИПОВИЙ ВИД

Рис. 3.8
Під час з’єднання секцій транспортера потрібно стежити за правильністю
стикування і вирівнювання опорних перемичок, зворотних напрямних і (або)
стикових накладок. Верхні поверхні стиків мають бути суміщені урівень і не повинні
утворювати виступи на шляху скребків. При виявленні порушення вирівнювання
ослабте болти жолобів і встановіть секції правильно.

3.2.2. Model RB™

Рис. 3.9
Всі скребкові транспортери Model RB™ складаються з таких компонентів:
• головна розвантажувальна секція з приводним валом;
• хвостова секція в зборі з натягувачем;
TEM001-UK R01
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• секція проміжного жолоба;
• ланцюг транспортера і скребки;
• монтажні болти й настановні пальці.
Зовнішній вигляд компонентів скребкового транспортера Model RB™ показаний
на Рис. 3.10 — 3.15.
Примітка.

Зображення компонентів скребкового транспортера Model RB™ схематичні.
Креслення з розмірами по кожному конкретному замовленню потрібно замовляти
додатково.
Головна розвантажувальна секція з приводним валом

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА

ВЕРХНЯ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА
СЕКЦІЯ ЗІ ЗНІМНОЮ КРИШКОЮ
НА БОЛТАХ

Рис. 3.10
Хвостова секція в зборі з натягувачем
СЕКЦІЯ ПРОМІЖНОГО
ЖОЛОБА

ХВОСТОВА СЕКЦІЯ ЗІ
ЗНІМНОЮ КРИШКОЮ
НА БОЛТАХ

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА
НАТЯГУВАЧ ЛАНЦЮГА

Рис. 3.11
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3. МОНТАЖ
3.2. КОМПОНЕНТИ СКРЕБКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ

Секція проміжного жолоба

КРИШКА
З ПОЛИЧКАМИ
ЦЕНТРАЛЬНА
ЗВОРОТНА
НАПРЯМНА В ЗБОРІ

БОЛТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЗВОРОТНОЇ НАПРЯМНОЇ

ЖОЛОБ ІЗ
ПОЛИЧКАМИ

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ
ПАТРУБОК (ЯКЩО Є)

ОГЛЯДОВИЙ ЛЮК
(ЯКЩО Є)

Рис. 3.12
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Ущільнення

ОПОРНА ПЛИТА
САЛЬНИК ВАЛА
З ВМПЕ

ПІДШИПНИК

Рис. 3.13
Ланцюг та скребок транспортера

З’ЄДНУВАЛЬНИЙ
ПАЛЕЦЬ

ШПЛІНТ ІЗ
Т-ПОДІБНОЮ
ГОЛОВКОЮ
ЛАНКА ЛАНЦЮГА

НЕСНА ПЛАНКА

НИЖНЯ ПОВЕРХНЯ
СКРЕБКА З ВМПЕ
НАЗИВАЄТЬСЯ
«НЕСНОЮ».

НАПРЯМОК РУХУ
ЛАНЦЮГА ЩОДО
ФОРМИ ЛАНКИ —
«ЗВОРОТНИЙ».
ПРИМІТКА. НАПРЯМОК
РУХУ В БІК ГОЛОВНОЇ
СЕКЦІЇ ВКАЗАНО
СТРІЛКОЮ.

Рис. 3.14
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Монтажні болти і настановні пальці

СЕРЕДНІЙ
СПОЛУЧНИЙ
ФЛАНЕЦЬ (ПОЛИЧКА)

(4) НАСТАНОВНІ
ПАЛЬЦІ НА ВСІХ
СТИКАХ

Примітка.

НА ВСІ ПОВЕРХНІ, ЩО
СПОЛУЧАЮТЬСЯ,
НАНОСИТЬСЯ
ГЕРМЕТИК

Рис. 3.15
Під час з’єднання секцій транспортера потрібно стежити за правильністю
стикування і вирівнювання опорних перемичок, зворотних напрямних і (або)
стикових накладок. Верхні поверхні стиків мають бути суміщені урівень і не повинні
утворювати виступи на шляху скребків. При виявленні порушення вирівнювання
ослабте болти жолобів і встановіть секції правильно.

3.2.3. Bulk-Flo™

Важливо.

Рис. 3.16
Відомості про паронепроникну модель див. стор. 43.
Всі скребкові транспортери моделі BULK-FLO™ складаються з наступних
компонентів:
• головна розвантажувальна секція з приводним валом;
• хвостова секція в зборі з натягувачем;
• секція проміжного жолоба;
• ланцюг транспортера і скребки;
• монтажні болти й настановні пальці.
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Зовнішній вигляд компонентів скребкового транспортера моделі BULK-FLO™
показаний на Рис. 3.17 - 3.23.
Примітка.

Зображення компонентів скребкового транспортера моделі BULK-FLO™
схематичні. Креслення з розмірами по кожному конкретному замовленню потрібно
замовляти додатково.
Головна розвантажувальна секція з приводним валом

ВЕРХНЯ
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА
СЕКЦІЯ ЗІ ЗНІМНОЮ
КРИШКОЮ НА БОЛТАХ
СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА

Рис. 3.17
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Хвостова секція в зборі з натягувачем

СЕКЦІЯ ПРОМІЖНОГО
ЖОЛОБА

ХВОСТОВА СЕКЦІЯ
ЗІ ЗНІМНОЮ КРИШКОЮ
НА БОЛТАХ

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА

СТИКУВАЛЬНІ МІТКИ
СЕКЦІЙ ЖОЛОБА

Рис. 3.18
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Проміжна секція

КРИШКА
З ПОЛИЧКАМИ

ВЕРХНЯ ПАНЕЛЬ
ІЗ ПОЛИЧКАМИ

ПЛАСТИНА
ДІЛЬНИКА

НИЖНЯ БІЧНА
ПАНЕЛЬ ІЗ
ПОЛИЧКАМИ

НИЖНЯ ПАНЕЛЬ
ІЗ ПОЛИЧКАМИ

ОГЛЯДОВИЙ
ЛЮК (ЯКЩО Є)
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ
ПАТРУБОК (ЯКЩО Є)

Рис. 3.19
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Ущільнення Rino
a. Ущільнення головної частини

МОНТАЖНА
ПЛАСТИНА

ШНУРОВЕ
УЩІЛЬНЕННЯ
ВНУТРІШНЄ
УЩІЛЬНЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ
КІЛЬЦЕ
ЗОВНІШНЄ
УЩІЛЬНЕННЯ

Рис. 3.20
b. Заднє ущільнення Rino
ПРОМІЖНА
ПЛАСТИНА

ЗАПОВНЮВАЛЬНА
ПЛАСТИНА
ПЛАНКА
ШНУРОВЕ
УЩІЛЬНЕННЯ

УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ
КІЛЬЦЕ

ГУМОВЕ
УЩІЛЬНЕННЯ

КІЛЬЦЕ B
КІЛЬЦЕ A
ФІКСАТОР

Рис. 3.21
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Ланцюг та скребок транспортера
З’ЄДНУВАЛЬНИЙ
ПАЛЕЦЬ

ШПЛІНТ ІЗ
Т-ПОДІБНОЮ
ГОЛОВКОЮ

ОПОРНА ПЛАСТИНА
КУТОВИЙ
СКРЕБОК (30°)

НЕСНА
ПЛАНКА АБО
КУТНЄ
КРІПЛЕННЯ

ЛАНКА ЛАНЦЮГА

ЛИЦЬОВА ПЛАНКА
НИЖНЯ ПОВЕРХНЯ
СКРЕБКА З ВМПЕ
НАЗИВАЄТЬСЯ
«НЕСНОЮ».

Примітка.

НАПРЯМОК РУХУ
ЛАНЦЮГА ЩОДО ФОРМИ
ЛАНКИ — «ЗВОРОТНИЙ».

ПРИМІТКА.
НАПРЯМОК РУХУ В
БІК ГОЛОВНОЇ СЕКЦІЇ
ВКАЗАНО СТРІЛКОЮ.

Рис. 3.22
Можливі варіанти комплектації прямими або кутовими скребками з кутом 15°.
Монтажні болти і настановні пальці

СЕРЕДНІЙ СПОЛУЧНИЙ
ФЛАНЕЦЬ (ПОЛИЧКА)

(12) НАСТАНОВНІ
ПАЛЬЦІ НА ВСІХ
СТИКАХ, ТИПОВИЙ
ВИД

НА ВСІ ПОВЕРХНІ,
ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ,
НАНОСИТЬСЯ
ГЕРМЕТИК

Рис. 3.23
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3.3. Загальні інструкції з монтажу
Важливо.

Всі компоненти транспортера (або секції) перед складанням необхідно
розташувати в належній послідовності.
Експлуатація транспортера з порушенням вирівнювання секцій
може привести до пошкодження компонентів. Упевніться
в прямолінійному і горизонтальному розташуванні транспортера
після складання.

МОДЕЛЬ G

Хвостова секція
з натягувачем

Поперечний розріз (типовий)

Головна секція

Вхід

Головна розвантажувальна
секція
Рис. 3.24
МОДЕЛЬ RB

Хвостова секція

Поперечний розріз (типовий)

Вхід

Головна секція з натягувачем

Рис. 3.25

TEM001-UK R01

25

3. МОНТАЖ
3.3. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
УСІ МОДЕЛІ

BULK-FLO

Головна
розвантажувальна секція

Головна секція

Поперечний розріз (типовий)

Вхід

Хвостова секція
з натягувачем

Примітка.

Рис. 3.26
На рис. 3.24, 3.25 і 3.26 представлені схематичні зображення. Креслення
з розмірами по кожному конкретному замовленню потрібно замовляти додатково.

3.3.1. Транспортери заводської збірки
1.

Транспортер поставляється у вигляді готових до складання секцій зручної
для транспортування довжини зі стикувальними мітками. Монтаж на місці
здійснюється з’єднанням секцій по мітках відповідно до пакувальної відомості
та (або) креслень.

2.

Несна поверхня повинна бути рівною і горизонтальною, щоб виключити
деформацію транспортера. За потреби для облаштування опор
використовуйте регулювальні прокладки або цементний розчин. У процесі
монтажу регулярно перевіряйте прямолінійність.

3.3.2. Транспортери, що постачаються по частинах
(товарними секціями)

26

1.

Орієнтуючись по мітках зберіть жолоба в зазначеній послідовності,
встановивши хвостову секцію, перепускний канал (якщо є) та головну секцію
в необхідних місцях. З’єднайте фланці секцій з деякою свободою в кріпленні.
Не затягуйте болти.

2.

Вирівняйте секції по осі нижньої частини, використовуючи настановні пальці.
Нанесіть на поверхні стиків герметик (мастика, силікон, Gore-Tex або неопрен).
Затягніть болти на фланцях.

3.

Затягніть всі анкерні болти.
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Примітка.
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4.

Перед монтажем верхньої секції ланцюга максимально ослабте натягувач.
Перевірте центрування зірочок. Перевірте затяжку затискних гвинтів і опорних
болтів.

5.

Приєднайте верхню секцію ланцюга. Порядок складання і монтажу ланцюга
див. в наступному розділі.

Якщо транспортер довгий, то може знадобитися важільна лебідка.
Щоб уникнути пошкодження фланців не перетягуйте
транспортер або окремі секції по землі.

Примітка.

Під час піднімання частин транспортера, таких як головна секція, частини обшивки,
розташовуйте стропи у найвужчих місцях корпусу.

3.3.3. Вузол ланцюга
Ланцюг можна зібрати вручну (Рис. 3.27) або за допомогою пневмогідравлічного
преса (Рис. 3.28). 3-метрові секції найпростіше з’єднувати за допомогою
переносного пневмогідравлічного преса. Нижче описано обидва методи складання.
А. Монтаж вручну.

Примітка.

1. Перед складанням змастіть пальці ланцюга моторною оливою з в’язкістю 30 за
шкалою SAE (товариства інженерів автомобільної промисловості).
Рекомендовано змащувати пальці для полегшення монтажу.
2. Складання ланцюга слід проводити на верстаті з твердою поверхнею.
3. Вручну вставте палець в обидві половини ланки, щоб забезпечити
вирівнювання.
Палець на одному кінці має потовщення з діаметром, що відповідає діаметру
більшого отвору в ланці. Це запобігає прослизанню пальця крізь ланку. Під час
встановлення пальця, вставляйте його з боку отвору з більшим діаметром.
Не намагайтеся шліфувати або іншим способом модифікувати
ланки ланцюга.
4. Б’ючи по голівці пальця добийтеся щільної посадки торця врівень із поверхнею
ланки.
5. Після цього встановіть у протилежний кінець пальця шплінт і розведіть його.
Перевірте надійність з’єднання ланки, упевніться у відсутності згинів і
перекосів. У разі згину або перекосу, постукайте по торцю пальця з боку
шплінта, щоб зменшити бічне навантаження.
Б. Гідравлічний прес.

Примітка.

1. Перед складанням змастіть пальці ланцюга моторною оливою з в’язкістю 30 за
шкалою SAE (товариства інженерів автомобільної промисловості).
Рекомендовано змащувати пальці для полегшення монтажу.
2. При складанні ланцюга використовуйте відповідні адаптери. Адаптери мають
маркування із зазначенням номера ланцюга по каталогу.
3. Встановіть палець в ланку ланцюга якомога глибше зусиллям руки. Зіставте
лиски (якщо є) і посадіть палець на місце за допомогою молотка (при
неправильному положенні пальця можливе зминання отвору).
Палець на одному кінці має потовщення з діаметром, що відповідає діаметру
більшого отвору в ланці. Це запобігає прослизанню пальця крізь ланку. Під час
встановлення пальця, вставляйте його з боку отвору з більшим діаметром.
4. Встановіть ланку ланцюга в матрицю так, щоб потовщена головка пальця
впиралася в пуансон.
5. Запресуйте палець за допомогою ручного преса. Пуансон преса повинен
прилягати до всієї поверхні торця пальця.
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Рис. 3.27
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Рис. 3.28

3.3.4. Монтаж ланцюга
Спосіб безпечної установки ланцюга залежить від форми транспортера і його
розміщення на підприємстві. Перш ніж приступити до монтажу ланцюга,
проконсультуйтеся з керівником робіт і виконайте аналіз ризиків.
1.

Упевніться, що підйомні пристосування, опори та інші засоби утримання
ланцюга підходять для виконання завдання.

2.

Перш ніж роз’єднувати ланцюг у верхній частині похилого транспортера,
закріпіть ланцюг з обох сторін від місця роз’єднання, щоб не допустити падіння
ланцюга всередину транспортера.

3.

З’єднуйте 3-метрові секції ланцюга і поступово втягуйте ланцюг всередину
транспортера через хвостову або головну секцію.

4.

У міру просування ланцюга всередину за допомогою лебідки нарощуйте його
довжину. Ланцюг слід пропустити під зірочкою хвостовій секції і по нижньому
жолобу в напрямку головної секції, а потім навколо зірочки головної секції,
і назад до хвостової секції.

5.

Останню ланка ланцюга можна встановлювати на зірочці хвостової секції при
знятому кожусі зірочки.

6.

Відрегулюйте натягувач, щоб вибрати провисання ланцюга, потім рівномірно
затягніть регулювальні гвинти, щоб не допустити перекосу.

3.3.5. Натяг ланцюга
Натяг ланцюга — це найважливіший фактор, що визначає термін її служби. Краще
щоб ланцюг трохи провисав, ніж був надмірно натягнутий. Надмірний натяг
ланцюга призводить до підвищеного зносу зірочок, валів, підшипників і самої
ланцюга.
У разі правильного натягу ланцюга в ланках зберігається незначний люфт, що
забезпечує поперечну рухливість і невелике провисання. Скребок повинен мати
свободу відхилення в межах 30°. Наприклад, у транспортера довжиною 15 м
зона провисання може бути коротка (близько 600 мм або менше). У транспортера
довжиною 90 м зона провисання буде більшою, приблизно 3 м.
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3. МОНТАЖ
3.3. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

ЗОНА ПРОВИСАННЯ
І ПОПЕРЕЧНОЇ
РУХЛИВОСТІ

А. ЛАНЦЮГ НАДМІРНО НАТЯГНУТИЙ

ЗОНА ПРОВИСАННЯ І
ПОПЕРЕЧНОЇ РУХЛИВОСТІ
З РУХЛИВІСТЮ СКРЕБКІВ
В МЕЖАХ 30°

Б. ОПТИМАЛЬНИЙ НАТЯГ ЛАНЦЮГА

ЗОНА ПРОВИСАННЯ
І ПОПЕРЕЧНОЇ
РУХЛИВОСТІ

В. НЕДОСТАТНІЙ НАТЯГ ЛАНЦЮГА

ПРИМІТКА. ПОКАЗАНО НА ПРИКЛАДІ ГОЛОВНОЇ СЕКЦІЇ BULK-FLOTM.

Примітка.
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Рис. 3.29
Представлені вище схеми натягу ланцюга — схематичні зображення. Рухливість
скребків в межах 30° стосується всіх cкребкових транспортерів для сипких
матеріалів. Залежно від конструкції та характеру розташування транспортера натяг
ланцюга можна контролювати в різних місцях.
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ЗОНА ПРОВИСАННЯ
І ПОПЕРЕЧНОЇ
РУХЛИВОСТІ

А. ЛАНЦЮГ НАДМІРНО НАТЯГНУТИЙ

ЗОНА ПРОВИСАННЯ І ПОПЕРЕЧНОЇ
РУХЛИВОСТІ З РУХЛИВІСТЮ
СКРЕБКІВ В МЕЖАХ 30°

Б. ОПТИМАЛЬНИЙ НАТЯГ ЛАНЦЮГА

ЗОНА ПРОВИСАННЯ
І ПОПЕРЕЧНОЇ
РУХЛИВОСТІ

В. НЕДОСТАТНІЙ НАТЯГ ЛАНЦЮГА

ПРИМІТКА. ПОКАЗАНО НА ПРИКЛАДІ ГОЛОВНОЇ СЕКЦІЇ MODEL GTM.

Примітка.
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Рис. 3.30
Представлені вище схеми натягу ланцюга — схематичні зображення. Рухливість
скребків в межах 30° стосується всіх cкребкових транспортерів для сипких
матеріалів. Залежно від конструкції та характеру розташування транспортера натяг
ланцюга можна контролювати в різних місцях.
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3. МОНТАЖ
3.4. КРИШКА ЖОЛОБА

3.4. Кришка жолоба
1.

Установіть кришки жолобів в зазначеній послідовності (див. загальне
компонувальне креслення). Поводьтеся з кришками обережно, щоб не погнути їх.

2.

Упевніться, що кришки проміжних секцій вирівняні. Кришка не повинна
виступати за межі секції. Кришки мають бути надійно зафіксовані кріпленнями,
що додаються.

3.5. Монтаж кріплення двигуна, редуктора і кожуха приводу
Встановіть привід у зазначеному положенні згідно з компонувальним кресленням
компанії Tramco й інструкціями виробника приводу.

3.6. Перевірка обертання транспортера
1.

Прокрутіть транспортер вручну, щоб упевнитися у відсутності перекосів
у механізмі.

2.

Після підключення електроживлення перевірте на порожньому транспортері
напрямок руху ланцюга і скребків.

3.

Якщо напрямок руху не відповідає потрібному, заблокуйте транспортер
і встановіть попереджувальні таблички, повторно під’єднайте дроти
електроживлення для зміни напрямку руху на протилежний. Матеріал повинен
переміщатися скребком і насадкою.

3.7. Монтаж інших компонентів
1.

Встановіть затвори, завантажувальний лоток, розвантажувальний лоток та інші
компоненти. Підключіть всі захисні та контрольно-вимірювальні пристрої
відповідно до креслення. Ретельно перевірте всі компоненти і упевніться в їх
робочому стані.

2.

Місця розташування затворів див. на загальному компонувальному кресленні.

3.8. Інформація про компоненти
3.8.1. Рух
Монтаж
Залежно від типорозміру і виконання приводу може знадобитися на місці
виготовити для нього опору чи демпфер крутного моменту підхожої конструкції.
Встановіть привід, дотримуючись інструкцій виробника.
Заміна
Див. посібник виробника приводу. Детальні характеристики приводу конкретного
транспортера див. у доданих до контракту кресленнях. При підготовці до
піднімання зверніть увагу на масу приводу. Дотримуйтесь наведених у цьому
посібнику заходів із блокування та встановлення попереджувальних табличок.
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3.8.2. Підшипники
Монтаж
Встановіть підшипники, дотримуючись інструкцій виробника підшипників.
Заміна
Див. інструкції виробника підшипників щодо заміни підшипників, що працюють
на малих обертах. Детальні характеристики підшипників, що використовуються
в транспортері, див. у доданих до контракту кресленнях.

3.8.3. Ущільнення
Монтаж
Покомпонентні зображення ущільнень головної та хвостової секцій представлені
у відповідних розділах цього посібника. Встановіть ущільнення Rino, як описано
в цьому посібнику.
Заміна
Для заміни ущільнень Rino в головній і хвостовій секціях посуньте внутрішні та
зовнішні кільця вздовж валу, щоб витягти старі шнурові ущільнення та встановити
нові.
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4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
4.1. ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ І КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

4. Експлуатація
Перед тим, як продовжити, упевніться, що ви повністю прочитали й зрозуміли
розділ «Техніка безпеки» цього посібника на додачу до інформації з безпеки,
наведеної в розділах нижче.
Щоб уникнути серйозних травм або смертельних випадків
упевніться, що кожух повністю закриває рухомі деталі і захисні
огородження коробки перемикання передач встановлені на місці.

4.1. Підготовка до експлуатації і контрольний перелік
Перед початком експлуатації скребкового транспортера перевірте виконання
таких дій:
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1.

Змастіть усі підшипники та приводи.

2.

Перевірте внутрішній простір скребкового транспортера на відсутність будьяких інструментів, сторонніх матеріалів та інших перешкод.

3.

Перевірте надійність кріплення всіх деталей.

4.

Перевірте всі затискні гвинти на барабанах, підшипниках, зірочках, шківах,
редукторах тощо. Незважаючи на те, що деякі затискні гвинти могли бути
встановлені на заводі, вони могли розхлябатися протягом транспортування,
вантажно-розвантажувальних робіт і монтажу. Ми не відповідаємо за
пошкодження через ослаблені затискні гвинти.

5.

Перевірте вирівнювання верхнього вала.

6.

Перевірте обертання двигуна і редуктора.

7.

Відрегулюйте гвинти натягувача, щоб ланцюг не провисав і щоб хвостовий
вал був вирівняний.

8.

Змастіть усі підшипники та приводи відповідно до інструкцій з технічного
обслуговування. Підшипники й редуктори звичайно поставляються без
мастила. Рекомендовані мастильні матеріали див. в інструкціях з технічного
обслуговування від виробників підшипників і редукторів.

9.

Установіть усі кришки, захисні огородження, захисні та контрольновимірювальні пристрої, а також всі з’єднання з іншим устаткуванням;
упевніться в належній роботі цих деталей.
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4.2. Запуск
Експлуатуйте порожній транспортер протягом декількох годин для обкатки.
Звертайте увагу на нагрів підшипників, незвичайні шуми чи розбіжність осей
приводних механізмів. У разі виникнення будь-яких таких ситуацій виконайте такі
перевірки та коригувальні дії.
1.

У разі використання антифрикційних підшипників перевірте, чи є належне
мастило. Недостатня або надмірна кількість мастила може спричинити
виникнення високих робочих температур.
Щоб уникнути занадто частого технічного обслуговування та
зменшення терміну служби устаткування, перевірте натяг
ланцюгів і вирівнювання жолобів і зірочок.

2.
Важливо.

Спочатку запустіть, а потім зупиніть транспортер, відключіть подачу електроенергії,
перевірте стан розвантажувальної секції, щоб переконатися, що її не потрібно
очищувати, і що відсутні будь-які перешкоди для подачі матеріалу, що
транспортується.
3.

Важливо.

Перевірте монтажні болти і затискні гвинти; затягніть за потреби.

Знову запустіть транспортер і поступово збільшуйте подачу матеріалу.
Поступово доведіть подавання матеріалу до розрахункового значення несної
здатності транспортера.

Не перевантажуйте транспортер. Не слід перевищувати значення швидкості руху
транспортера, його несної здатності, пропускної здатності або щільності матеріалу,
на які розраховані транспортер і його привід.
4.

Припиніть подачу матеріалу і дочекайтеся спорожнення транспортера.
Вимкніть подачу електроенергії. Перевірте затяжку болтів і центрування всіх
елементів. За потреби виконайте центрування заново, затягніть всі болти і
відрегулюйте ланцюг.

5.

Слід якомога частіше перевіряти значення сили струму, споживаного двигуном.

6.

Періодично перевіряйте натяг ланцюга. Після виконання транспортування
матеріалу може знадобитися регулювання натягу ланцюга.

4.3. Загальні вказівки з експлуатації
Щоб уникнути серйозних травм або смертельних випадків стежте
за тим, щоб кінцівки, волосся і одяг не потрапили в барабани,
стрічки, ланцюги та зірочки, що обертаються.
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1.

Періодично запускайте порожній транспортер на кілька хвилин для перевірки
надлишкової вібрації, ослаблених фіксаторів, надійності кріплення кришок та
огорож, рівня шуму і температури приводу.

2.

Завжди експлуатуйте транспортер з установленими кришками, захисними
огорожами та ярликами правил техніки безпеки.

3.

Регулярно очищайте транспортер і забезпечуйте можливість безперешкодного
спостереження за процесами завантаження і розвантаження транспортера,
а також за всіма захисними пристроями.

4.

Якщо транспортер не використовувався протягом тривалого часу, слід
запустити транспортер і дати йому попрацювати, поки не будуть видалені всі
залишки матеріалу. Це особливо важливо в тому випадку, якщо матеріал, що
транспортують, має властивість згодом тверднути, ставати більш в’язким або
псуватися, перебуваючи на зупиненому транспортері протягом тривалого
проміжку часу.
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4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
4.4. ЗУПИНКА АБО ЗБЕРІГАННЯ

4.4. Зупинка або зберігання
Якщо планується простоювання транспортера тривалістю більше місяця, слід
виконати такі дії:
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1.

Видаліть всі сторонні матеріали з транспортера й упевніться в тому, що
покриття поверхні знаходиться в належному стані.

2.

Змастіть і захистіть всі підшипники і приводи відповідно до інструкцій
виробника.

3.

Періодично обертайте редуктор згідно з інструкціями виробника.

4.

За потреби захистіть транспортер від впливу погоди, вологи та екстремальних
температур. Не використовуйте пластик або інші покриття, які сприяють
утворенню конденсату під покриттям.

5.

Нанесіть на всі відкриті металеві поверхні антикорозійну оливу. Дотримуйтесь
усіх інструкцій від виробника, які поставляються разом з антикорозійною
оливою.

6.

Перед наступним запуском виконайте інструкції з монтажу й експлуатації,
зазначені в цьому посібнику.
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5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
5.1. ЗАМІНА АБО ВКОРОЧЕННЯ СЕКЦІЇ ЛАНЦЮГА

5. Технічне обслуговування
Перед тим, як продовжити, упевніться, що ви повністю прочитали й зрозуміли
розділ «Техніка безпеки» цього посібника на додачу до інформації з безпеки,
наведеної в розділах нижче.
Перш ніж приступати до внутрішнього огляду або технічного
обслуговування, упевніться, що пускач двигуна заблокований
і огороджений.
Належне технічне обслуговування транспортера гарантує тривалу, ефективну
і безпечну його роботу. Дотримуйтесь наведеного нижче регламенту
обслуговування.
Щоб домогтися оптимальних робочих показників, встановіть графік періодичного
огляду всього транспортера.

5.1. Заміна або вкорочення секції ланцюга
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1.

Вимкніть і заблокуйте джерело живлення.

2.

Знайдіть секцію ланцюга зі шплінтом і проверніть ланцюг так, щоб ця секція
була зверху.

3.

Послабте натягувач, вийміть шплінт і зніміть ділянку ланцюга потрібної
довжини.

4.

Для складання виконайте операції в зворотній послідовності.

5.

Ідентифікатори запасних частин можна знайти в пакувальній відомості,
рахунку-фактурі або на кресленнях.

37

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
5.2. ПЕРІОДИЧНИЙ ОГЛЯД

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
УСІ МОДЕЛІ

5.2. Періодичний огляд
Перевірка зносу і вирівнювання.
Жолоб
Затягування всіх болтів із зазначеним виробником моментом.
Вали

Перевірка зносу.

Скребки

Огляд на предмет зносу і пошкодження.

Болти і гайки

Перевірка зносу і затягування.

Ущільнення

Перевірка на предмет витоків, зносу і порушень регулювання.

Підшипники

Перевірка на наявність мастила і шуму.

Зірочки

Перевірка зносу і вирівнювання.

Ланцюг

Перевірка зносу пальців і пошкоджених бічних планок.

Натягувач

Перевірка натягу ланцюга. (Якщо натягувач досяг кінця робочого
ходу, зніміть одну ланку ланцюга.)

Редуктори

Перевірка рівня оливи і рівня шуму.

Привід ланцюга

Перевірка натягу ланцюга і регулювання за потреби.

Захисні
огородження

Перевірка рівня оливи (якщо є). Перевірка затягування болтів
і гайок.

Двигуни

Регулярний контроль сили струму в ланцюгах. Контроль
відповідності параметрам режиму експлуатації.

5.3. Ланцюги та скребки
5.3.1. Перевірка зносу
Потрібно регулярно перевіряти ступінь зносу ланцюгів. Періодичність огляду
залежить від навантажень, абразивних властивостей матеріалу, загального стану
транспортера, планових зупинок на обслуговування тощо. Стан ланцюгів потрібно
перевіряти як мінімум два рази на рік. На практиці кращим способом контролю
зносу ланцюгів є ведення журналу технічного обслуговування. Приробка ланцюгів
і скребків у перші місяці безперервної експлуатації — нормальне явище. Регулярне
вимірювання, порівняння та реєстрація зносу пальців дозволить виявити
стабілізацію зносу після початкової приробки. Якщо параметри ланцюзі не
стабілізувалися, огляньте пальці на предмет корозії або абразивного зносу.
Виявивши неполадки, повідомте про результати в компанію Tramco.
Якщо є журнал технічного обслуговування, то буде простіше прогнозувати
необхідність заміни ланцюгів на транспортерах.
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5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
5.4. ЗІРОЧКИ

5.3.2. Заміна
Нижче перераховані деякі ознаки наближення терміну заміни ланцюга.
• Якщо можливо, зніміть кришку транспортера і виміряйте відстань між центрами
пальців на відстані 20 ланок. Порівняйте довжину ділянки з 20 ланок ланцюга
з раніше виміряним значенням. Якщо подовження ланцюга внаслідок зносу
склало +5%, ланцюг потрібно замінити.
• Вийміть палець з ланки ланцюга й огляньте його поверхню. Сліди нормальної
приробки не повинні викликати підозр, якщо на поверхні пальця відсутнє
ступеневе стирання. Виміряйте діаметр пальця і запишіть значення в журнал
технічного обслуговування.
• Огляньте скребки. Якщо скребки з ВМПЕ зношені до металу, їх необхідно
замінити. Якщо в скребках виявлено тріщини, їх потрібно замінити.
• Зніміть старі скребки та встановіть нові. Не залишайте інструменти всередині
транспортера! Примітка. Якщо скребки транспортера закріплені контргайками
з нержавіючої сталі, гайки потрібно замінити.
• Огляньте зварні з’єднання між несною планкою і ланкою ланцюга. Якщо в ланці
ланцюга виявлені тріщини, ланку потрібно замінити.

5.4. Зірочки
5.4.1. Перевірка зносу
Періодично оглядайте зірочки на предмет зносу. Сліди нормальної приробки не
повинні викликати підозр, якщо зуби внаслідок зносу не набули форму гачка.
Зношування зірочки спричиняє передчасний знос ланцюга через недостатній
контакт і підвищене тертя на роликах ланцюга. Такі зірочки слід замінювати.
В екстрених випадках гакоподібний зубець буде втримувати ланцюг після
розрахункової точки виходу із зачеплення, приводячи до надмірного зносу опорних
перемичок і проміжних пластин або викликаючи намотування ланцюга на зірочку
з подальшим розривом ланцюга.
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А.A.ДОБРЕ
GOOD

4 мм
4mm6 мм
6mm

Б.
B. ЗНОС
WORN

>6mm
6 мм

В. НА
C. BAD
ЗАМІНУ

Рис. 5.1
На наведеному вище рисунку показані різні ступені зносу зубів зірочки. Якщо
зірочка зношена або має гакоподібні зуби (див. Рис. 5.1), потрібно замінити зірочку,
щоб не допустити зносу роликів ланцюга. Якщо стан зірочки відповідає
зображеному на Рис. 5.1 В або гірший, потрібно не лише замінити зірочки,
а й ретельно оглянути компоненти ланок ланцюга. Для зручності обслуговування
зірочки Tramco виробляються роз’ємними.

5.4.2. Заміна
• Зніміть кришки технологічних люків з головної або хвостової секції.
• Роз’єднайте ланцюг. Порядок монтажу ланцюга див. на стор. 28.
• Якщо транспортер похилий, забезпечте підтримку обох половинок зірочки,
щоб вони не впали всередину.
• Зніміть кріплення і від’єднайте половини зірочки. Зафіксуйте шпонку вала.
Протріть поверхню вала.
• Установіть половини нової зірочки на вал і зафіксуйте їх за допомогою
самофіксованого кріплення.
• Встановіть зірочку по центру кожуха головної секції, і затягніть кріплення.
Упевніться, що зірочку розташовано уздовж поздовжньої осі транспортера.
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6. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

6. Пошук і усунення
несправностей
Перед тим, як продовжити, упевніться, що ви повністю прочитали й зрозуміли
розділ «Техніка безпеки» цього посібника на додачу до інформації з безпеки,
наведеної в розділах нижче.
У цьому розділі розглянуто деякі причини та способи усунення несправностей,
які можуть виникнути протягом експлуатації.
Якщо виникла проблема, яку не вдалося вирішити навіть після прочитання цього
розділу з пошуку й усунення несправностей, зателефонуйте найближчому дилеру.
Перед зверненням до дилера підготуйте цей посібник з експлуатації та серійний
номер машини.
Повністю від’єднайте і заблокуйте джерело живлення перед тим,
як виконувати будь-які модифікації або ремонтні роботи.

НЕСПРАВНІСТЬ
Передчасний
вихід жолоба з
ладу

Прискорене
зношування
скребків

Пошкодження
ланцюга

ПРИЧИНА
Занадто тонкий зазор

Знос скребків
Занадто велика швидкість ланцюга
Надмірний нагрів
Занадто висока швидкість

Сторонні предмети
Знос ланцюга
Натягувач ослаблено
Перешкода на транспортері
Розбіжність осей зірочок
Засмічений розвантажувач
Транспортер перевантажений

Поломка
приводного вала

Надмірний крутильний момент
Недостатній максимальний
крутильний момент
Перешкода на транспортері
Транспортер перевантажений
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УСУНЕННЯ
Збільште товщину. Зверніться
в компанію Tramco за
рекомендаціями
Замініть скребки
Перевірте швидкість ланцюга
Змініть матеріал скребків.
Температура ВМПЕ обмежена 80°C
Зменште швидкість. Зверніться в
компанію Tramco, щоб визначити
правильну швидкість ланцюга.
Приберіть сторонні предмети
Замініть ланцюг у разі зносу
Відрегулюйте натягувач
Приберіть перешкоду
Відцентруйте зірочки
Видаліть матеріал із
розвантажувача
Відрегулюйте подачу сировини на
транспортер
Повторно обчисліть вимоги до
потужності
Збільште діаметр вала
Змініть матеріал вала
Приберіть перешкоду
Відрегулюйте подачу сировини на
транспортер
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НЕСПРАВНІСТЬ
Поломка
підшипника

Перевантаження
двигуна або
обігрівачів

Різка втрата
несної здатності
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ПРИЧИНА
У підшипник потрапляє матеріал

Недостатнє або надмірне
змащування
Надмірний потрібний струм для
двигуна
Неправильний розмір двигуна

Відсутні скребки

УСУНЕННЯ
Вставте або поновіть ущільнення,
щоб матеріал не потрапляв у
підшипник
Замініть зовнішній підшипник
Змащуйте підшипники належним
чином
Перевірте розрахунки потужності
Перевірте характеристики
матеріалу
Перевірте несну здатність
Відрегулюйте подачу сировини
Замініть скребки
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7. ДОДАТОК
7.1. ПАРОНЕПРОНИКНА МОДЕЛЬ

7. Додаток
7.1. Паронепроникна модель
Нижче наведені докладні інструкції з монтажу та технічного обслуговування
паронепроникного скребкового транспортера Tramco.

7.1.1. Огляд додатка
Табл. 7.1. Огляд додатка
Стор.
стор. 43
стор. 44
стор. 45
стор. 46
стор. 46
стор. 47
стор. 48

Розділ
Рекомендовані мастильні матеріали
Рекомендовані типи сальникових ущільнень
Змащування сальників головного вала
Змащування підшипників головного вала
Змащування підшипників натягувача хвостового вала
Датчик частоти обертання хвостового вала
Зняття і заміна прокладки ковзання з ВМПЕ

7.1.2. Рекомендовані мастильні матеріали
Табл. 7.2. Довідкова таблиця із зазначенням використовуваних
мастильних матеріалів
Компонент
Сальники головного вала
Підшипники головного вала
Сальники натягувача хвостового вала
Підшипники натягувача хвостового вала
Важливо.
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Мастильний матеріал
Kluber Barrierta L55-2
Morris Lubricants EP K42
Kluber Barrierta L55-2
Kluber Barrierta L55-2

Див. комплектну документацію від виробника.
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7.1.3. Рекомендовані типи сальникових ущільнень
Табл. 7.3 Довідкова таблиця із зазначенням використовуваних
сальникових ущільнень
Компонент
Набивка
Сальники головного вала
Flexitallic 43 квадратного перетину 9,5 мм
Сальники натягувача хвостового вала Flexitallic 43 квадратного перетину 8 мм
Важливо.

Див. комплектну документацію від виробника.

ВАЛ

ПОЗИЦІЯ

ОПИС

1

ЗОВНІШНЄ УЩІЛЬНЕННЯ

2

ВНУТРІШНЄ УЩІЛЬНЕННЯ

3

ВКЛАДИШ КРИШКИ САЛЬНИКУ
(ФОСФОРИСТА БРОНЗА)

4

МАСТИЛЬНЕ КІЛЬЦЕ

5

САЛЬНИКОВІ УЩІЛЬНЕННЯ
КВАДРАТНОГО ПЕРЕТИНУ 9,5 мм

6

УЩІЛЬНЕННЯ ВАЛА

7

МОНТАЖНА ПЛАСТИНА

8

ПРЕС-МАЗНИЧКА, БРИТАНСЬКА
ТРУБНА РІЗЬБА 1/8 дюйма

ГОЛОВНИЙ ВАЛ
КОНСТРУКЦІЯ САЛЬНИКОВОГО
УЩІЛЬНЕННЯ

НАТЯЖНИЙ КОРОБ

ВАЛ

ПОЗИЦІЯ

ОПИС

1

ЗОВНІШНЄ УЩІЛЬНЕННЯ

2

ВНУТРІШНЄ УЩІЛЬНЕННЯ

3

САЛЬНИКОВІ УЩІЛЬНЕННЯ
КВАДРАТНИМ ПЕРЕТИНОМ 8 мм

НАТЯГУВАЧ ХВОСТОВОГО ВАЛА
КОНСТРУКЦІЯ САЛЬНИКОВОГО
УЩІЛЬНЕННЯ

Рис. 7.1 Сальникове ущільнення
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7. ДОДАТОК
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7.1.4. Змащування сальників головного вала
Змащування сальників головного вала (сальникових ущільнень) виконується
за допомогою прес-мазничок, встановлених зовні на корпусі сальника головного
вала (по одній з кожного боку).
Приєднайте мастильний шприц і заповніть сальник рекомендованим
(або аналогічним) мастильним матеріалом.
Важливо.

Слід використовувати мастила, стійкі до дії гексану.
Прес-мазничка сальника головного вала

Підшипник верхнього вала

Рис. 7.2

TEM001-UK R01

45

7. ДОДАТОК
7.1. ПАРОНЕПРОНИКНА МОДЕЛЬ

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
УСІ МОДЕЛІ

7.1.5. Змащування підшипників натягувача хвостового вала
Змащування цих підшипників виконується дистанційно за допомогою пресмазничок, встановлених зовні на натяжному коробі, і гнучких шлангів, прокладених
всередині.
Приєднайте мастильний шприц і заповніть сальник рекомендованим
(або аналогічним) мастильним матеріалом.
Важливо.

Слід використовувати мастила, стійкі до дії гексану.

Підшипники натягувача хвостового вала

Гнучкі мастильні шланги

Прес-мазничка (по 1 з кожного боку),
встановлена зовні від натягувача
Ящик

Рис. 7.3
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7. ДОДАТОК
7.1. ПАРОНЕПРОНИКНА МОДЕЛЬ

7.1.6. Датчик частоти обертання хвостового вала
Датчик частоти обертання хвостового вала встановлений всередині натяжного
короба і виконує підрахунок кількості обертів хвостового вала за допомогою
чотирьох пелюсткових індикаторів, встановлених на торці вала. Вихід кабелю
здійснюється через кабельний сальник, встановлений у верхній частині натяжного
короба.

Прапорець

Датчик

Рис. 7.4

Важливо.

TEM001-UK R01

Див. документацію з монтажу та налаштування від виробника.

47

7. ДОДАТОК
7.1. ПАРОНЕПРОНИКНА МОДЕЛЬ

TRAMCO — СКРЕБКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
УСІ МОДЕЛІ

7.1.7. Зняття і заміна ущільнювальної прокладки ковзання з ВМПЕ

Примітка.

1.

Зніміть підшипники.

2.

Від’єднайте болти і зніміть полозки підшипника.

3.

Від’єднайте болти і зніміть напрямні тримача ущільнення.

4.

Зніміть ущільнювальну прокладку ковзання з хвостового вала.

Під час складання вузла виконайте пункти 1–4 у зворотній послідовності.

Полозки підшипника
і їх кріпильні болти

Напрямні та болти
тримача ущільнення

Ущільнювальна
прокладка ковзання
Рис. 7.5

48

TEM001-UK R01

УМОВИ Й ПОЛОЖЕННЯ ПРОДАЖУ
УМОВИ ПРОДАЖУ
Всі ціни вказані у фунтах стерлінгів (GBP), якщо не вказано інакше, франко-завод. Халл, Англія.

ТЕРМІНИ ОПЛАТИ
Вимагає узгодження.

ПОСТАЧАННЯ
Через [X] тижнів після затвердження замовлення на купівлю та отримання виконавчих креслень.
Вимагає узгодження.

ЗВИЧАЙНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
Головна й хвостова секції кріпляться до відповідних сполучених проміжних секцій. Усередині
проміжних секцій буде знаходитися ланцюг, закріплений всередині жолоба. Всі компоненти
транспортера попередньо зібрані, стикувальні мітки нанесені до постачання.
Інші компоненти. Кінцеві вимикачі, датчики руху, вхідні фланці, опорні стійки, компоненти
приводу тощо, за потреби, постачаються в розібраному вигляді та встановлюються на місці
експлуатації за рахунок власника.

МОЖЛИВОСТІ ФРАХТУ
Післяплата. Транспортна компанія виставить вам рахунок безпосередньо, в залежності від суми
вашої знижки. Якщо у вас немає знижки, транспортна компанія застосує нашу знижку.
Передплата та доплата: Транспортна компанія виставить рахунок нам, і ми надішлемо вам
рахунок за фрахт.

ФАРБУВАННЯ АБО ЦИНКУВАННЯ
Підготовка поверхні: Всі поверхні повинні бути відповідним чином очищені.
Нанесення фарби. Нанесення фарби проводиться на зовнішні поверхні. Стандартна зовнішня
обробка складається з одного (1) шару покриття 50/150 сухої плівки ґрунтовки і одного (1) шару
покриття глянсовою алкідною емаллю кольору Regal Yellow (королівський жовтий).
Цинкування. За стандартом EN ISO 1461.

ЦІНА І ПРИЙМАННЯ
Всі комерційні пропозиції залишаються дійсними протягом щонайбільше тридцяти (30) днів від
дати комерційної пропозиції. Продаж товарів не вважається завершеним до затвердження
замовлення компанією TRAMCO EUROPE LTD, Халл, Англія. Для всіх замовлень можливо
позитивне рішення про надання кредиту.

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
До цієї комерційної пропозиції не включено акцизи або будь-які інші податки.

ГАРАНТІЯ
Товари, вироблені Постачальником, повинні відповідати опису і технічним характеристикам,
описаним в цій угоді, повинні відповідати звичайним способам використання подібних товарів,
і не повинні містити дефектів виготовлення і дефектних матеріалів під час постачання.
За умови, що устаткування встановлено належним чином і під належним наглядом, у межах
безпечного навантаження з урахуванням якого воно було продано, і, крім того, устаткування не
піддається критичним перевантаженням по швидкості, обертанню або вібрації незалежно від їх
походження.
ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ АБО БУДЬ ІНШІ, КРІМ ГАРАНТІЇ ЧИСТОТИ ПРАВ ВЛАСНОСТІ,
ВИМОГИ ЯКИХ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ПЕРЕРАХОВАНІ ВИЩЕ, НЕ НАДАЮТЬСЯ.

ЗАСОБИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
a. Відповідальність Постачальника та засоби відшкодування збитку Покупця в разі
порушення гарантії або в інших випадках явно обмежено ремонтом або заміною
машинного обладнання або частин машинного обладнання виробництва Постачальника у
випадку повернення на умовах «франко-борт». Завод постачальника в будь-якому випадку
повертає кошти протягом дванадцяти (12) місяців після постачання згідно з цією угодою
або суму оплати за обслуговування виробів невідповідної якості.
b. Відповідальність постачальника за товари, вироблені не постачальником, обмежується
відповідальністю сторонніх постачальників.
c. Ремонт, модифікація або робота на устаткуванні, на яке поширюється гарантія
Постачальника, без його письмового дозволу, анулює всі надані гарантії.
d. Відповідальність Постачальника в жодному разі не може перевищувати вартість виробу
невідповідної якості.

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ
Вироби постачаються виключно із захисними пристроями, зазначеними в цій угоді. ПОКУПЕЦЬ
ВІДПОВІДАЄ ЗА НАДАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ УСТАТКУВАННЯ
відповідно до вимог Закону про техніку безпеки та гігієну праці (OSHA), а також інших захисних
пристроїв, потрібних Покупцю і (або) необхідних за законом.

ЗАТРИМКИ
Постачальник не відповідає за втрати або збитки, викликані затримкою або неможливістю
постачання всього придбаного устаткування або будь-якої з його частин. У разі затримки
постачання з вини Покупця, Постачальник залишає за собою право виставити Покупцеві
рахунок і зберігати товар за рахунок Покупця.

КАНЦЕЛЯРСЬКА ПОМИЛКА
Постачальник залишає за собою право вносити поправки в зазначені ціни у випадках
канцелярських або стенографічних помилок з боку Постачальника.

ПОВНИЙ ТЕКСТ УГОДИ
Ця угода є повною й єдиною угодою між Покупцем і Постачальником і ніякі усні угоди або
домовленості, не підтверджені в цій угоді, або наступні письмові угоди не матимуть обов’язкової
сили ні для Покупця, ні для Постачальника.

РОЗІРВАННЯ
Всі замовлення вважаються безумовними договорами і не можуть бути розірвані, окрім випадків,
при яких Постачальнику відшкодовуються збитки.

ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
Ця комерційна пропозиція інтерпретується і керується законом Англії в усіх аспектах. Будь-яка
частина цієї угоди, що суперечить законам будь-якої країни, не скасовує дії інших частин даної
угоди у відповідній країні.
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