TORKRETOVACI STROJ
TS40
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TECHNICKY POPIS
Stroj je určenýna vyhotovenie betónových nástrekov pri inŽinierskych stavbách a pri
vystužovaníbanskýcha vodných diel. V energetikea hutníctvesa používapre nanášanie
žiaruvzdomých
materiálovza studenaizatep|a. Nanášanieje vykonávanétzv. suchoucestou.
Dopravovaná zlnes sa dávkuje priamo do nrásypkystroja. Torkretovací stroj plynule
podáva prirodzene vlhkú, ďebo suchúvýchodziu zmes do prudu stlačeného
vzduchu. Táto
zmesje dopravovanáv potrubímz gumy.Pred opustenímpotrubiasa pomocoudýzy pridáva
potrebnémnožstvovody na vytvoreniepotrebnejzmesi. Medzi homou a spodnoudoskou
pod násypkou sa otáča vzduchotesneuzafuorený bubonl Bubnov'ý rotor je poháňaný
elektromotoromcez prevodovku s frekvenčnýmmeničom.Frekvenčnýmenič umožňuje
sfupňovituplynulú zÍnenuotríčokbubna. V bubne sa nachádzajúpriebežnékomory, do
ktoých zmespretekápomocoupodávacejvrtule.Naplnenékomory sa otočiana oproti |ežiaci
výstupný otvor a súčasnedo prudu stlačeného
vzduchu. Týmto systémomsa napriek
otvorenejnetlakovejnásypkestriekanýmateriáldávkujeplynule.
So stlačeným
vzduchomod 0,4 do 0,6 MPa sa zÍnesprepravujecez dopravnépotrubiek
striekacej dýze, kde sa premiešas potrebn;immnožstvomvody. Rotoroý bubon má
regulovateťné
otačkyod 2,5 do l2,5 ot./ min. Teoretickývýkon strojaTS40 za predpokladu
|00% -néhoplneniaa vyprázdňovaniakomór je:
pri min. otačkach
l2,5 ot.| min.l -0,22m3/ hod.
pri mar. otáčkach
l|2,5 ot.| min.l.|,|2m3 / hod.
Praktický výkon podl'a.pomerov móže klesnúť aŽ na 600Á vypočítaÍIýchhodnót.
Striekací výkon stroja sa bez ťaŽkostí móže prispósobiť potrebám staveniska vol'bou
najvhodnejšieho rotorového bubna s vhodným objemom komór. Podťa v'ýkonu bubna a
zvolenej zrrritosti dopravovanej zrrresi je potrebnéstarroviťpriemer dopravnej hadice.
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ROZMERY STROJA:
dlŽka

1000mm

šírka

700 mm

výška

1075mm

hmotnosť

470 kg

TEcHNlcKÉPARAMETRESTRoJA :
Výkonstroja

0,22- 3,0m"/hod.

Tlak vzduchu

0,4- 0,6 MPa

Výkone|ektromotora

1,5-2,2kW

Napájaciasústava

3x380V+PEN50Hz

Spotreba vzduchu pri dopravných 6 - 8 m ' / m i n .
vzdialenostiach
do 40m
Zrnitosťdopravovaného
materiálu
8mm pre vrstvydo hrúbky50mm,16mm
pre vrstvynad 50mm
Svet|osť
dopravnýchhadíc
DN = 40mm
Dopravnávzdia|enosť
horizontálna
Dopravnávzdialenosťvertikálna
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1,násypka
2, elelctrická skrinka
3, elektromotor
4,rotačnýbubon

I

2

5' výfuk

4

6, vrchná prevodovka
7,rozdeÍovačvzduchu
8, spodná prevodovka

6
I

1,rošt
2, pnt|aěnáguma
3, vrchná doska

4, oterová doska gumená
5, spodná doska
6, hl. uzáver vzduchu

I,tormátyč
2, prípojka380V
3, mazaciahlavica
4,náradie
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Možnostipoužitia:
- nainŽinierskychstavbách
- pri vystužovacíchprácach
banskýchavodných diel
- v energetikea hutníctvena niístrekžiaruvzdomých
materiálov
Konštrukcia stroja umožňuje:
- plynulúprepraw suchejzmesi prostrednícfuomstlačeného
vzduchu
. regul{9iumnoŽstvapridávanejvody priamo na qýsfupnej(striekac
ej) dýze
. plynulú reguláciu otáčok elektromotora"frekveneneho
meniěá. a ťýmmnožstva
podávanejzrnesi pomocou vanátora
Výhody:
- malérozÍnery
- mobilita
- jednoducháúdržba
- možnosť
pouŽitiavo vlhkom a prďnom prostredí
Manipulačnýplán
Torkretovacístrojje vybavenýkolesami,ktoréslúžiana prepravuna kratšievzdialenosti.Pre
moŽnosťvertikiálnejprepravyje stroj dovybavenýokami ňa úpnutielana príp.hiíkov.
Obsluha stroja
Pred uvedenímstrojado prevádzkyje potrebné
previesťnasledovné
kontroly:
1. prednapojenímdo elektrickejsieteskontrolovaťnapátiea kmitočet.Zásuvkamusíbyť
nepoškodená.
2. prekontrolovať
tlak vzduchu(od 0,4 do 0,6MPa).
3. prekontrolovať
stavoleja v prevodovke.
4. prekontrolovať
tlak vody (pribliŽne0,5MPa).
5. po krátkom zapnutizistiť správnosťsmeru otáčanabubna.
6. prekontrolovať
materiál(zrnitosť,vlhkosť,atď.)
7. zaistiťstroj proti náhodnémuposunutiu
8. prekontrolovaťsprávneupevneniehadíc
9. prekontrolovať
sito podťazrritosti zrresi
10.elektronickározvodováskriňamusíbyť zaVorená
Stroj možnouviesťdo prevádzky len po prekontrolovaníuvedenýchbodov.
Pracovný postup pri pníci so strojom
l. napojeniestroja
2. zapnit hlavný reverznýspínaědo polohy,keď sa bubon otáčavsprávnomsmere
3. otvoriťhlavnéventily prívoduvzduchua vody
4. do nrísypkyna sito nasypaťzmes
5. otvoriťhornýa spodnýventil vzduchu
6. zatlačiť
zelenétlačítko
,, ŠTART..
7. otvoriťventil na vodu pri tryske.Strojje uvedenýdo prevádzky. Zostávavyregulovať
podávanie zmesi pomocou vzduchovéhoa vodnéhoventilu á nastaviťfrékvěneným
meničomnajvhodnejšie
otačkymotora
8. zastavenietoku zmesi sa prevádza'červenýmtlačítkom,,SToP.o.Po ukončení
práce
stroj n9lypínaťdovtedy,kým zbytková zmes nie je odstrránenázdopravnej hádice.
Tesneniebubna saptevádzapomocouhornéhoa spodného
gumovéhoŘotuča,ktoý je
potrebné
ručnenastaviť(bez nríradia),
pomocouspojovacíchskrutiek
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Kontrola a údržbastroja
- pred zaěatímpráceskontrolovaťvytok a výtokoqý kužel,v prípadepotrebyho vyčistiť
- lx denne skontrolovať gumové tesnenia. Ak vzduch medá rotororn.imbubnom
a tesnenímprefukuje,je potrebnédotiahnuťspojovacieskrutky
. ak dodatoěnépritiahnutie nepomóŽe, beba gumové tesniace krúžky vymontovať
a prekontrolovať.
Pokial'je opotrebeniepravidelnéa stopysúhlbšienež3mm qýrobca
odporučatesniacekotučeprebrusiť,ďebo jemne presústruŽiť.
Príčinynepravidelného
opotrebeniamófu byt' v nerovnomernomzatiahnutíspojovacíchskrutiek.
- ak súpri kontroletrecích kofučovzistenézretel'néaviditel'nédÍážk.y,
trecie kofuče
treba ihneď vymeniť,prípadneprebrusiť.Prebrusenie gumoých tesniacich kotučov
a trecíchkotučovm6žebyťprevedené
na plochejbruske.
- pri výmene gumových tesniacich kotučova trecíchkotučovje potrebnéodmontovať
násypku a potom uvol'niť spojovacie skrutky. Kofučesúso skrutkami pripevnenéna
bubon,respektívena hornúa spodnúdosku.
- pred nasadenímnového tesniaceho alebo trecieho kotučaje potrebnépodklad
dokonaleprečistiťa vysušiť,aŽ potom nasadiť.Tesniacahmota ďebo lepidlo nie sú
potrebné
a neodporuča
sa ich použitie.
- stav oleja v prevodovkáchje potrebnékontrolovaťtyždenne.Prevodovkoqýolej sa
vymieňapo 3000 prevádzkoqýchhodinách,najneskÓrvšakpo 3 rokoch. Pri veftých
a častychteplotrrýchrozdieloch a fým podmienenýmvzrrikom kondenzovanejvody je
potrebné
qýmenuolejapreviesťskór.
- loŽisktá"tesneniehriade]]ova otočné
body premazávať2xýždewta
- pohonnújednotku (el. motor, frekvenčnýmenič,prevodovku)udtžiavaťpodlia návodu
u.ýrobcu.
- po ukončeníprevádz}rystroj prečistiťstlačenýmvzduchom, nikdy nestriekaťvodou,
aby nedošlok stwdnutiu cementového
prachu a zbytkov suchejzrnesi.
- opravy na elektrickej časti stroja smie prevádzať len osoba na to oprávnená
(zaškolená)'
Náhradnésúčiastlry'
príslušenstvo
Podťakatďógu nríhradných
dielov je možrétieto objednaťu rnýrobcu.Dízku hadícna
prívod vody, pripojenie stlačeného
vzduchu na torkretovaniemóže odberateťurčiťpodťa
vlastnejpotreby.
Na poŽiadav|<uzéů<azníka
stroj móŽe bý vybavenýaj dial'kovým ovlrádačom.
Vzhl'adom k tomu, že najviac opotrebovanésúčiastkysú tesniace a trecie kofuěe,
uýrobcadoporučuje
zakúpeniejednej
sadytýchtonríhradných
dielov.
Na požiadavkuzákantíkamóže qý-robcazmeniťobjem priebeŽrých komór v rotorovom
bubne, čímbude zmenenýaj striekacíqýkon celéhostroja. Skuškabubna s inými rozmermi
komór, než doporučujeýrobca, bude prevedená odberateťompodl'a dojednaných
podmienok.
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Podrobný popis stroja
1. podvozok fuoríhlavnú,nosnúčasťstroja.Je vyrobenýzoceliových plechov. Počas
prevádzJ<y
nevyŽadujeskoro žiadnuúdržbuokrem prípadnejpovrchovejúpravy.
2. pohon bubna prenášatočiý moment od pohonnejjednotky na bubon. Prevod je
riešený ozubenými kolesami, ktoré zaisťujúpresnosť otíčok nastavených na
frekvenčnommeničy pohonnej jednotky. Flnacie koleso je namontovanépriamo
priamo na qýsfupný hriadeÍ pohonnej jednotky. Za hnacím kolesom je zaradené
medzikolo, ktoréje pomocou čapus prírubouprichytenéo podvozok stroja.Hnané
ozubenékoleso je namontované
na hnacíhriadeťbubna.Hnací hriadel'je pomocou
nástavcaa loŽískprichytenýo podvozok.
3. skriňu pohonutvoríkryt (tzv. olejová vaňa),ktoý zabezpečuje
mazanieozubených
kolies. Na podvozkuje umiestrrenýplniaci otvor, ktoý slúžiaj na kontrolu hladiny
oleja. Prevodovýolej sa nalieva cez plniaci otvor dovtedy,kým hladina nedosíahne
potrebnúuroveň.Po naplneníolejom ttebazátkupevnedotiahnuť.
4. spodná doska je zríkladom pre uchytenie ostatných častístroja. Je vyrobená
z oceťovýchplechov.Na spodnejčastije umiestnenýv;ývododpadu,cez ktoý vyteká
prebytočnázrnesz rotujúcehobubna.
5. výtokovékoleno slúžina odvádzanie zmesi do dopravnéhopotrubia.Na zadnej strane
je otvor so závitom pre napojeniestlačeného
vzduchua na prednejstraneje prírubana
ýchloupínanie dopravnej hadice. Výtokové koleno je prichytenéskrutkami pod
qitokoým ofuoromspodnejdosky.
6. spodná tesniaca guma slúžina vzduchotesnéutesneniespodnej dosky a bubna. Je
vyrobená zo zák7adnejdosky (oceťoý plech) a tvrdej grrmy'tesniaci gumový kofučje
skrutkamipevneprichytenýna spodnúdosku.
7. trecíkofučslúžiako ochranabubna pred opotrebením.Je vyrobený z offeruvzdorného
plechu, zbrusenéhoveťmihladko a skrutkamipevneprichytenéhoo bubon.
oceťového
8. bubon slúŽina diívkovaniezrnesi do dopravnéhopotrubia cez spodnútesniacugumu
a spodnúdosku.Je vyrobenýz ocel'ovéhoplechu a trubiek.V bubneje z oboch striírr
chranenýproti oterutrecímikotučmi.
9. wchná tesniacagumaslúžina vzduchotesné
utesneniehornejdosky a bubna.Z|ožerue
je podobnéako pri spodnejtesniacejgume.
l0.homá doska slúžina zavádzantezmesi do komór rofujúcehobubna apre zavedenie
stlďeného vzduchu do smeru vypriízdňovaniakomór' Ku strojuje pripevnená štyrmi
spojovacímiskrutkami.
1l.podávač materiálu slúžina neprerušenýprísunzmesi znásypky do otvoru hornej
je napojenýna otríčajúci
dosky.Hlavnéčastisúhriade]]a vrtul'a.Jedenkoniec hriadeťa
sa bubon a na drůom konci je vrtuťa.ot.íčavýmpohybomvrtule je zmes prihrnutí
nad otvorhornejdosky, cezktoý sa zÍnesdostanedo komór bubna.
12.pohonná jednotka zaisťuje rotačný pohyb podávacieho zariadenia. Pozostáva
z elektromotora'variátora a prevodovejskrine. Frekvenčnýmeničumožňujeplynule
regulovaťotíčkyod 2,5 do |2,5 ot./min.Regulovanímotríčok
móŽemeovplyvňovať
dávkovaniemnožstvazmesi.
13.spojovacie skrutky spojujú vjeden celok spodnúdosku, bubon ahornú dosku.
Uťďrovanímkrídlovejmatice móžemevyregulovaťutesneniemedzi bubnom,hornou
a spodnoudoskou.Krídlovúmaticutrebaut'ahovať
Vel'mi
ručne,bezpoužitianánadia.
silné utiďrnutie krídlovej matice móŽe mať za následok poškodenietesďaceho
gumovéhokotuča.
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14.uchytenie predných kolies je riešenépomocou puzdra a otočnéhočapu,aby pri
preprave stroja zjedného miesta na druhé,mohol byť smer judy regulovateťný.
Kolesá sú na ěapy nasunutéa zaistenépoistrrýmkrúŽkom.Na puzdro je privarená
príruba,ktorá je skrutkamipripevnenák podvozku.
15.uchyteniezadnýchkolies je riešené
príchytnoudoskou a hriadel]om.Príchynrádoska
sa pripevnína bočnústranupodvozku pomocou skrutiek a do otvoru so závitom sa
zaskrutkujehriadel'.Na hriadeťje nasunuté
koleso azaistenépoistnýmkružkom.
16.násypka je zs,atenecz oceťovéhoplechu' Je vybavená sitom na hrubénečistoty
a zmesi. Montiížaj demontiňnrásypkyje vel'mijednoduchá.Kruhová časťnásypky sa
nasuniena homúdosku azabezpeěísa utiahnutímskrutky,pri demontáŽisapostupuje
opačne. Dávkovanie je mohté priamo do násypky zvriec alebo pomocou
dopravníkov.
17.prívod stlačenéhovzduchu do prípojky je prevedený grrmovou hadicou. Pred
prípojkousa nachádzahlavný vzatvéttaci
ventil. Na prípojkuje kvóli kontrole tlaku
stlačeného
vzduchu namontovanýmanometer.od prípojkyje vzduch rozdelenýdo
homej dosky stroja a do výtokovéhokolena. oba smery sú vybavenévzavétracím
ventilom.
18.elektrická rozvodová skriňa slúŽina umiestnenieelektroinštaláciestroja. Je odliata
z hliníkaa skrutkamiprichyená na konzoly.
19.ry$ pohonu pozostáva zťamu,krycieho plechu azo skrinky na potrebnénaradie.
UčelomkÍytuje chrániť elektromotora el. vedenie pred nahodnýmmechanickým
poškodením.
20. torkretovaciahadica pozostávaz gumovejhadice,vybavenejýchlospojkou, ktorá sa
napojí na vytokové koleno stroja. Na druhom konci je namontovanádýza na
torkretovanies prípojkoupre prívodvody.
2l. tiahlo slúá na premiestneniestroja.Koniec tiahla sa zasuniedo vidlice prednýchkól
azaisti sa poistkou. Týmto spósobom stroj móŽeme prepravovaťna vlastných
kolesáchs možnostburiadiťsmerjazdy.
22.privod vody pozostáva zgumovej hadice auzatvéraciehoventila. Jeden koniec sa
napojína zdroj vody (vodovod)a druhýna qývod z torkretovacejdýzy.
23. diďkové ovládanie móŽe byt' dodané ako zvláštne príslušenstvo.Pri pouŽití
diaťkovéhoovládania móže pracovník prevěňzajttcitorkretovaniespustiťaj zastaviť
tok zmesi bez pomoci strojníka.
24. vodnéčerpadlos el. motorom. V prípade,že sa v blízkosti miesta torkretovania
nenachádzavodovod,móŽe bý torkretovacístroj vybavenýčerpadlomna vodu.
Dodatok:oízky napojovacíchhadícna vodu, vzduch a díá<utorkretovacejhadiceje
možné
určiťpri objednávkestrojapodťapotrebyužívatel'a.
Podmienky dodávlry stroja
Výrobca dodáva torkretovací stroj na miesto požiadavky odberateťav rámci
prevedenísjednou sadoutesniacichkrúŽkov.
Slovenskav štandardnom
je moŽnéobjednaťsi torkretovacístroj,ktoý bude vybavený
Po dohodes rnýrobcom
vlastnýmčerpadlom
na vodu,čoje výhodnépri jeho pouŽitína miestach,kde nie je vodovod.
TaktieŽje možnéobjednaťsi torkretovaciehadice róznych priemerov a stroj s diďkovým
ovliídaním.Vzhl'adom na relatívneýchle opotrebenietesniacicha trecíchkotučovqýrobca
doporučuje
zakúpiťminimrílnel sadunáhradnýchdielov.
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Bezpečnost'práce a hygiena
1. obsluha aúdržbazariadenia
musíbý' prevádzanáv suladeso sprievodnoutechnickou
dokumentiícioua podťanávodu na obsluhu a údrŽbu.
2. ochrannésito nad podávačommateriálumusíbý zaptevádzky strojapoužité.
3. hadicu na prívod stlačeného
vzduchu upnúťpodťa návodu na obsluhu stroja.
je
V opačnomprípade možnosťnebezpečensfua
odpojenia za preváďzky s prípadným
poranenímobsluhy.
4. bezpečná
vzdiďenosťod ústiatrysky pri prevádzkesÍojaje 2m.
5. zásahydo elektroinštalácie
zaiaderuamóževykonávaťlen osobaodbornespósobilá.
pri
práci
6.
s torkretovacim strojom je nutné polůívď predpísanéosobnéochranné
pracovnépomócky a to pracovnúobuv, odev a pracovnérukavice. Na ochranu aaku
použiťochrannéokuliare alebo štít.
7. pri vykonrívanípníc v uzaweých priestoroch pouŽívaťochrannéprílby s vestou na
prívodčerstvého
vzduchu.
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