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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Транспортер ланцюговий скребковий горизонтальний серії ТС призначений для
транспортування зерна, комбікормів, насіння соняшника, а також других зернових з
насипною щільністю від 0,2 до 0,9 т/м.куб та температурою до 70°C.
Транспортери
ланцюгові
скребкові
застосовуються
на
елеваторах,
хлібоприймальних пунктах, на круп'яних, комбікормових заводах, сушарках, а також
можуть застосовуватися в інших галузях промисловості для транспортування
насипних вантажів, що мають близькі до зерна фізико-механічні властивості.
Транспортери серії ТС виготовлені з оцинкованої сталі, для зменшення травмування
зерна і зниження рівня шуму в транспортері застосовуються підтримуючі ролики,
направляючі для ланцюга. Також можливе футерування внутрішньої поверхні
транспортера.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТЕРА

Рис. 1 Загальний вигляд транспортеру серії ТС
До серії ТС входять такі типорозміри транспортерів:
1. Транспортер ТС 230-20 продуктивністю 20 т/год, довжина від 3,5 до 60м;
2. Транспортер ТС 230-50 продуктивністю 50 т/год, довжина від 4 до 60м;
3. Транспортер ТС 330-100 продуктивністю 100 т/год, довжина від 3 до 52м.
Технічні характеристики транспортерів у таблицях № 1, 2 і 3.

Таблиця 1.

Продовження таблиці 1.

Таблиця 2.

Продовження таблиці 2.

Таблиця 3.

Продовження таблиці 3.

КРЕСЛЕННЯ ТРАНСПОРТЕРА

Рис. 2 Ескіз транспортеру серії ТС

КОМПЛЕКТАЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ ТРАНСПОРТЕРУ










Транспортер
складається з наступних основних
складальних одиниць і механізмів:
Приводна головка;
Натяжна станція;
Засипна гороловина;
Висипна горловина;
Короб (2м, 1м, 0,5м);
Мотор-редуктор (не входить у вартість
транспортера);
Приводні зірочки;
Ланцюг зі скребками.

Принцип роботи
Транспортер ланцюговий скребковий представляє собою збірну конструкцію
прямокутного перерізу. У верхній частині транспортер закритий кришками. У
приводній секції на підшипниковому валу розташована приводна зірочка. З
протилежного боку транспортера встановлена натяжна секція, в якій є зірочка
натяжна і механізм натягу. Між зірочками натягнутий ланцюг зі скребками. Верхня
гілка ланцюга ковзає по підтримуючих роликах встановлених на осях-стяжках
проміжних коробів. Натяжний пристрій забезпечує необхідне натягнення ланцюга зі
скребками. Приводна головка транспортера складається з короба, вала, ведучої
зірочки, роликового ланцюга, моторедуктора, реактивної сережки, реактивної тяги,
швелера кріплення реактивної тяги.
При включенні приводу приводна зірочка надає рух ланцюг зі скребками
всередині короба транспортера. Скребки на ланцюгу захоплюють вантаж і
переміщують його по дну короба від завантажувальної секції до розвантажувальної.
На засипній горловині можуть встановлюватися рейкові засувки. Для забезпечення
безпечної роботи короб приводної секції транспортера обладнується (виробник не
комплектує) сигналізатором руху і підпору, що відключає привід при провисанні і
обриві ланцюга, а також при підпорі продукту в розвантажувальному патрубку.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Підготовка транспортеру в складі агрегату включає в себе періодичний огляд
всього транспортеру, перевірку надійності та стану основних вузлів, напрямки руху
ланцюга зі скребками, натягу ланцюга, наявності скребків, збереження
електропроводки.
Під час роботи слідкуйте за появою сторонніх стукотів, прослизанням ланцюга,
рівномірністю
завантаження,
і
своєчасно
їх
усувайте.
Очищення транспортеру проводьте також при переході на іншу сільськогосподарську
культуру.
Після закінчення роботи закрийте засувку завантаження з метою запобігання
завалу.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Технічне обслуговування і ремонт
Для забезпечення постійної справності і готовності транспортера до експлуатації
необхідно суворо дотримуватись і виконувати всі положення і вимоги даного
паспорту.
Види і періодичність технічного обслуговування
Щоденне
Що перевіряється
Справність заземлення
Наявність сторонніх шумів і
стуків при роботі привода
транспортера
Планове
Що перевіряється
Натяг ланцюга
Різьбові з“єднання
Стан пульта керування
Кількість скребків

Технічні вимоги
Контур заземлення не
повинен бути пошкодженим
Не допускаєтся

Примітки

Технічні вимоги

Примітки

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
До експлуатації допускаються особи які вивчили будову та принцип роботи
транспортера, які мають групу з електробезпеки не нижче I. До обслуговування
електрообладнання транспортера, допускаються особи, які мають право працювати
на установках електробезпеки не нижче III. Електрообладнання транспортера,
пускові пристрої та заземлення повинні перебувати в справному стані. При
експлуатації електрообладнання транспортера повинні виконуватися вимоги правил
техніки безпеки при експлуатації електроустановок. Вимоги безпеки при експлуатації
транспортера повинні бути відповідно ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1030-81, ГОСТ
12.1.004-91, ГОСТ-12.3.009-76.
Носіть захисний одяг і захисне обладнання, необхідне для виконання роботи.
Для захисту очей від попадання рослинних залишків весь час носите захисні окуляри.
Для захисту рук від контакту з гострими крайками пластикових і сталевих частин
надягайте захисні рукавички Для захисту органів дихання від потенційно токсичного
диму і пилу може знадобитися респіратор. Носіть каску та взуття зі сталевими
підковами, які допоможуть захистити голову і ноги від падаючих рослинних залишків.

УВАГА! При обслуговуванні або ремонті дотримуйтесь наступних
рекомендацій:
•
•
•
•
•
•

Не обслуговується устаткування не прочитавши інструкцію
Залиште
захисні
пристрої
транспортера
своїх
Не пускайте близько до обладнання не навчений персонал і дітей
Огляньте робочу зону і приберіть зайві предмети
Вимкніть електричне живлення і заблокуйте пускові кнопки
Не біжіть по транспортеру

місцях

•
Не заводьте обладнання доти поки не будете впевнені що двигуни
заземлені
•
Не заводьте і не зупиняйте різко транспортер
Зварювання
Зварювання устаткування може завдати шкоди як самому обладнанню так і
електричній системі. Якщо зварювання необхідне, то потрібно дотримуватися заходів
безпеки для його захисту. При необхідності з'єднання обладнання назавжди,
необхідно врахувати їх функціональні особливості, нічого не видаляючи при цьому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш, ніж виконувати експлуатацію обладнання, необхідно
вимкнути живлення і заблокувати його від випадкового запуску, щоб запобігти
випадковому запуску! Для зручності обслуговування та експлуатації передбачені
стулки, які значно допомагають при доступі до частин транспортера. Працездатність
конвеєра істотно зменшується якщо не правильно проводити його технічне
обслуговування. Будь ласка дотримуйтесь нижче перерахованих правил, щоб
зберегти безпечну і довговічну роботу вашого обладнання:
 Перевіряйте й оглядайте рухомі частини протягом робочого дня
 Змащуйте рухомі деталі протягом робочого сезону два-три рази
 Оглядайте вали редукторів на знос при необхідності замінюйте їх
 Проводьте огляд всіх з'єднань секцій
Зберігання
Якщо пристрій тривалий час не використовується його необхідно змастити,
попередньо очистивши його частини від залишків зерна та сміття. Проведіть
змащування деталей двигуна маслом хорошої якості.

Виникнення несправностей та їх усунення

Обслуговування двигунів

Напрямок руху ланцюга транспортера

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Підприємство-виробник гарантує справність транспортера ланцюгового
скребкового горизонтального серії ТС на протязі 12 місяців при додержанні
споживачем умов транспортування, збереження, монтажу та експлуатації. Початок
гарантійного терміну обчислюється в з дня введення транспортеру в експлуатацію,
але не пізніше
6 місяців для діючих та 9 місяців для споруджуваних елеваторів з дня відвантаження
транспортеру від виробника.
Порядок пред'явлення і задоволення претензій - відповідно до чинного
законодавства України.
!!! Виробник залишає за собою право на конструктивні зміни, спрямовані
на вдосконалення роботи транспортеру, без попередження замовника.
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