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TECHNICKY POPIS

Stroj je určený na vyhotovenie betónových nástrekov pri inŽinierskych stavbách a pri

vystužovaní banských a vodných diel. V energetike a hutníctve sa používa pre nanášanie

žiaruvzdomých materiálov za studena izatep|a. Nanášanie je vykonávané tzv. suchou cestou.

Dopravovaná zlnes sa dávkuje priamo do nrásypky stroja. Torkretovací stroj plynule

podáva prirodzene vlhkú, ďebo suchú východziu zmes do prudu stlačeného vzduchu. Táto

zmes je dopravovaná v potrubím z gumy. Pred opustením potrubia sa pomocou dýzy pridáva

potrebné množstvo vody na vytvorenie potrebnej zmesi. Medzi homou a spodnou doskou

pod násypkou sa otáča vzduchotesne uzafuorený bubonl Bubnov'ý rotor je poháňaný

elektromotorom cez prevodovku s frekvenčným meničom. Frekvenčný menič umožňuje

sfupňovitu plynulú zÍnenu otríčok bubna. V bubne sa nachádzajú priebežné komory, do

ktoých zmes preteká pomocou podávacej vrtule. Naplnené komory sa otočia na oproti |ežiaci

výstupný otvor a súčasne do prudu stlačeného vzduchu. Týmto systémom sa napriek

otvorenej netlakovej násypke striekaný materiál dávkuje plynule.

So stlačeným vzduchom od 0,4 do 0,6 MPa sa zÍnes prepravuje cez dopravné potrubie k

striekacej dýze, kde sa premieša s potrebn;im množstvom vody. Rotoroý bubon má

regulovateťné otačky od 2,5 do l2,5 ot./ min. Teoretický výkon stroja TS40 za predpokladu

|00% -ného plnenia a vyprázdňovania komór 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 vypočítaÍIých hodnót.

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 potrebné starroviť priemer dopravnej hadice.
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ROZMERY STROJA:

dlŽka 1000 mm

šírka 700 mm

výška 1075 mm

hmotnosť 470 kg

TEcHNlcKÉ PARAMETRE STRoJA :

Výkon stroja 0,22 - 3,0 m"/ hod.

Tlak vzduchu 0,4 - 0,6 MPa

Výkon e|ektromotora 1,5-2,2kW

Napájacia sústava 3x380V+PEN50Hz

Spotreba vzduchu pri dopravných
vzdialenostiach do 40m

6-8m'/min.

Zrnitosť dopravovaného materiálu 8mm pre vrstvy do hrúbky 50mm, 16mm
pre vrstvy nad 50mm

Svet|osť dopravných hadíc DN = 40mm

Dopravná vzd ia|enosť horizontálna 80 - 250m pre sypké hmoý
80 - 150m pre betónové zmesi

Dopravná vzd ialenosť vertikálna 28 - 30m pre sypké hmoý
25 _28m pre betónové zmesi
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1, násypka
2, elelctrická skrinka
3, elektromotor
4,rotačný bubon
5' výfuk
6, vrchná prevodovka
7,rozdeÍovač vzduchu
8, spodná prevodovka

1, rošt
2, pnt|aěná guma
3, vrchná doska
4, oterová doska gumená
5, spodná doska
6, hl. uzáver vzduchu

I,tormátyč
2, prípojka 380V
3, mazacia hlavica
4,náradie
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|eta|spo|' s r. o., Jovická 636, 049 51 Bzotín

Možnosti použitia:
- nainŽinierskychstavbách
- pri vystužovacíchprácach banských avodných diel
- v energetike a hutníctve na niístrek žiaruvzdomých materiálov

Konštrukcia stroja umožňuje:
- plynulú prepraw suchej zmesi prostrednícfuom stlačeného vzduchu
. regul{9iu mnoŽstva pridávanej vody priamo na qýsfupnej (striekac ej) dýze. plynulú reguláciu otáčok elektromotora" frekveneneho meniěá. a ťýmmnožstva

podávanej zrnesi pomocou vanátora

Výhody:
- malé rozÍnery
- mobilita
- jednoducháúdržba
- možnosť pouŽitia vo vlhkom a prďnom prostredí

Manipulačný plán
Torkretovací stroj je vybavený kolesami, ktoré slúžia na prepravu na kratšie vzdialenosti. Pre
moŽnosť vertikiálnej prepravy je stroj dovybavený okami ňa úpnutie lana príp. hiíkov.

Obsluha stroja
Pred uvedením stroja do prevádzkyje potrebné previesť nasledovné kontroly:

1. pred napojením do elektrickej siete skontrolovať napátie a kmitočet. Zásuvkamusí byť
nepoškodená.

2. prekontrolovať tlak vzduchu (od 0,4 do 0,6MPa).
3. prekontrolovať stav oleja v prevodovke.
4. prekontrolovať tlak vody (pribliŽne 0,5MPa).
5. po krátkom zapnuti zistiť správnosť smeru otáčanabubna.
6. prekontrolovať materiál (zrnitosť, vlhkosť, atď.)
7. zaistiť stroj proti náhodnému posunutiu
8. prekontrolovať správne upevnenie hadíc
9. prekontrolovať sito podťa zrritosti zrresi
10. elektronická rozvodová skriňa musí byť zaVorená

Stroj možno uviesť do prevádzky len po prekontrolovaní uvedených bodov.

Pracovný postup pri pníci so strojom
l. napojenie stroja
2. zapnit hlavný reverzný spínaě do polohy, keď sa bubon otáčav správnom smere
3. otvoriť hlavné ventily prívodu vzduchu a vody
4. do nrísypky na sito nasypať zmes
5. otvoriť horný a spodný ventil vzduchu
6. zatlačiť zelené tlačítko ,, ŠTART..
7. otvoriť ventil na vodu pri tryske. Stroj je uvedený do prevádzky. Zostávavyregulovať

podávanie zmesi pomocou vzduchového a vodného ventilu á nastaviť frékvěneným
meničom najvhodnejšie otačky motora

8. zastavenie toku zmesi sa prevádza' červeným tlačítkom ,,SToP.o. Po ukončení práce
stroj n9lypínať dovtedy, kým zbytková zmes nie je odstrránená zdopravnej hádice.
Tesnenie bubna saptevádza pomocou horného a spodného gumového Řotuča, ktoý je
potrebné ručne nastaviť (bez nríradia), pomocou spojovacích skrutiek
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Kontrola a údržba stroja
- pred zaěatímpráce skontrolovať vytok a výtokoqý kužel, v prípade potreby ho vyčistiť
- lx denne skontrolovať gumové tesnenia. Ak vzduch medá rotororn.im bubnom

a tesnením prefukuje, je potrebné dotiahnuť spojovacie skrutky
. ak dodatoěné pritiahnutie nepomóŽe, beba gumové tesniace krúžky vymontovať

a prekontrolovať. Pokial' je opotrebenie pravidelné a stopy sú hlbšie než 3mm qýrobca
odporuča tesniace kotuče prebrusiť, ďebo jemne presústruŽiť. Príčiny nepravidelného
opotrebenia mófu byt' v nerovnomernom zatiahnutí spojovacích skrutiek.

- ak sú pri kontrole trecích kofučov zistené zretel'né aviditel'né dÍážk.y, trecie kofuče
treba ihneď vymeniť, prípadne prebrusiť. Prebrusenie gumoých tesniacich kotučov
a trecích kotučov m6že byť prevedené na plochej bruske.

- pri výmene gumových tesniacich kotučov a trecích kotučov je potrebné odmontovať
násypku a potom uvol'niť spojovacie skrutky. Kofuče sú so skrutkami pripevnené na
bubon, respektíve na hornú a spodnú dosku.

- pred nasadením nového tesniaceho alebo trecieho kotuča je potrebné podklad
dokonale prečistiť a vysušiť, aŽ potom nasadiť. Tesniaca hmota ďebo lepidlo nie sú
potrebné a neodporuča sa ich použitie.

- stav oleja v prevodovkách je potrebné kontrolovať tyždenne. Prevodovkoqý olej sa
vymieňa po 3000 prevádzkoqých hodinách, najneskÓr však po 3 rokoch. Pri veftých
a častych teplotrrých rozdieloch a fým podmieneným vzrrikom kondenzovanej vody je
potrebné qýmenu oleja previesť skór.

- loŽisktá" tesnenie hriade]]ov a otočné body premazávať 2xýždewta
- pohonnú jednotku (el. motor, frekvenčný menič, prevodovku) udtžiavať podlia návodu

u.ýrobcu.
- po ukončení prevádz}ry stroj prečistiť stlačeným vzduchom, nikdy nestriekať vodou,

aby nedošlo k stwdnutiu cementového prachu a zbytkov suchej zrnesi.
- opravy na elektrickej časti stroja smie prevádzať len osoba na to oprávnená

(zaškolená)'

Náhradné súčiastlry' príslušenstvo
Podťa katďógu nríhradných dielov je možré tieto objednať u rnýrobcu. Dízku hadíc na

prívod vody, pripojenie stlačeného vzduchu na torkretovanie móže odberateť určiť podťa
vlastnej potreby.

Na poŽiadav|<uzéů<azníka stroj móŽe bý vybavený aj dial'kovým ovlrádačom.
Vzhl'adom k tomu, že najviac opotrebované súčiastky sú tesniace a trecie kofuěe,

uýrobca doporučuje zakúpeniejednej sady týchto nríhradných dielov.
Na požiadavku zákantíka móže qý-robca zmeniť objem priebeŽrých komór v rotorovom

bubne, čím bude zmenený aj striekací qýkon celého stroja. Skuška bubna s inými rozmermi
komór, než doporučuje ýrobca, bude prevedená odberateťom podl'a dojednaných
podmienok.
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CWT Metalspol. s r. o., Jovická 636,049 51 Bzotín

Podrobný popis stroja

1. podvozok fuorí hlavnú, nosnú časť stroja. Je vyrobený zoceliových plechov. Počas
prevádzJ<y nevyŽaduje skoro žiadnu údržbu okrem prípadnej povrchovej úpravy.

2. pohon bubna prenáša točiý moment od pohonnej jednotky na bubon. Prevod je
riešený ozubenými kolesami, ktoré zaisťujú presnosť otíčok nastavených na
frekvenčnom meničy pohonnej jednotky. Flnacie koleso je namontované priamo
priamo na qýsfupný hriadeÍ pohonnej jednotky. Za hnacím kolesom je zaradené
medzikolo, ktoré je pomocou čapu s prírubou prichytené o podvozok stroja. Hnané
ozubené koleso je namontované na hnací hriadeť bubna. Hnací hriadel' je pomocou
nástavca a loŽísk prichytený o podvozok.

3. skriňu pohonu tvorí kryt (tzv. olejová vaňa), ktoý zabezpečuje mazanie ozubených
kolies. Na podvozku je umiestrrený plniaci otvor, ktoý slúži aj na kontrolu hladiny
oleja. Prevodový olej sa nalieva cez plniaci otvor dovtedy, kým hladina nedosíahne
potrebnú uroveň. Po naplnení olejom ttebazátkupevne dotiahnuť.

4. spodná doska je zríkladom pre uchytenie ostatných častí stroja. Je vyrobená
z oceťových plechov. Na spodnej časti je umiestnený v;ývod odpadu, cez ktoý vyteká
prebytočná zrnes z rotujúceho bubna.

5. výtokové koleno slúži na odvádzanie zmesi do dopravného potrubia. Na zadnej strane
je otvor so závitom pre napojenie stlačeného vzduchu a na prednej strane je príruba na
ýchloupínanie dopravnej hadice. Výtokové koleno je prichytené skrutkami pod
qitokoým ofuorom spodnej dosky.

6. spodná tesniaca guma slúži na vzduchotesné utesnenie spodnej dosky a bubna. Je
vyrobená zo zák7adnej dosky (oceťoý plech) a tvrdej grrmy' tesniaci gumový kofuč je
skrutkami pevne prichytený na spodnú dosku.

7. trecí kofuč slúži ako ochrana bubna pred opotrebením. Je vyrobený z offeruvzdorného
oceťového plechu, zbruseného veťmi hladko a skrutkami pevne prichyteného o bubon.

8. bubon slúŽi na diívkovanie zrnesi do dopravného potrubia cez spodnú tesniacu gumu
a spodnú dosku. Je vyrobený z ocel'ového plechu a trubiek. V bubne je z oboch striírr
chranený proti oteru trecími kotučmi.

9. wchná tesniaca guma slúži na vzduchotesné utesnenie hornej dosky a bubna. Z|ožerue
je podobné ako pri spodnej tesniacej gume.

l0.homá doska slúži na zavádzante zmesi do komór rofujúceho bubna apre zavedenie
stlďeného vzduchu do smeru vypriízdňovania komór' Ku stroju je pripevnená štyrmi
spojovacími skrutkami.

1l.podávač materiálu slúži na neprerušený prísun zmesi znásypky do otvoru hornej
dosky. Hlavné časti sú hriade]] a vrtul'a. Jeden koniec hriadeťa je napojený na otríčajúci
sa bubon a na drůom konci je vrtuťa. ot.íčavým pohybom vrtule je zmes prihrnutí
nad otvor hornej dosky, cezktoý sa zÍnes dostane do komór bubna.

12. pohonná jednotka zaisťuje rotačný pohyb podávacieho zariadenia. Pozostáva
z elektromotora' variátora a prevodovej skrine. Frekvenčný menič umožňuje plynule
regulovať otíčky od 2,5 do |2,5 ot./min. Regulovaním otríčok móŽeme ovplyvňovať
dávkovanie množstva zmesi.

13. spojovacie skrutky spojujú vjeden celok spodnú dosku, bubon ahornú dosku.
Uťďrovaním krídlovej matice móžeme vyregulovať utesnenie medzi bubnom, hornou
a spodnou doskou. Krídlovú maticu treba ut'ahovať ručne, bezpoužitianánadia. Vel'mi
silné utiďrnutie krídlovej matice móŽe mať za následok poškodenie tesďaceho
gumového kotuča.
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CWT Meta|spo|. s r. o., Jovická 636, M9 51 Bzotín

14. uchytenie predných kolies je riešené pomocou puzdra a otočného čapu, aby pri
preprave stroja zjedného miesta na druhé, mohol byť smer judy regulovateťný.
Kolesá sú na ěapy nasunuté a zaistené poistrrým krúŽkom. Na puzdro je privarená
príruba, ktorá je skrutkami pripevnená k podvozku.

15. uchytenie zadných kolies je riešené príchytnou doskou a hriadel]om. Príchynrá doska
sa pripevní na bočnú stranu podvozku pomocou skrutiek a do otvoru so závitom sa
zaskrutkuje hriadel'. Na hriadeť je nasunuté koleso azaistené poistným kružkom.

16. násypka je zs,atenec z oceťového plechu' Je vybavená sitom na hrubé nečistoty
a zmesi. Montiíž aj demontiň nrásypky je vel'mi jednoduchá. Kruhová časť násypky sa
nasunie na homú dosku azabezpeěí sa utiahnutím skrutky, pri demontáŽi sapostupuje
opačne. Dávkovanie je mohté priamo do násypky zvriec alebo pomocou
dopravníkov.

17. prívod stlačeného vzduchu do prípojky je prevedený grrmovou hadicou. Pred
prípojkou sa nachádza hlavný vzatvéttaci ventil. Na prípojku je kvóli kontrole tlaku
stlačeného vzduchu namontovaný manometer. od prípojky je vzduch rozdelený do
homej dosky stroja a do výtokového kolena. oba smery sú vybavené vzavétracím
ventilom.

18. elektrická rozvodová skriňa slúŽi na umiestnenie elektroinštalácie stroja. Je odliata
z hliníka a skrutkami prichyená na konzoly.

19.ry$ pohonu pozostáva zťamu, krycieho plechu azo skrinky na potrebné naradie.
Učelom kÍytu je chrániť elektromotor a el. vedenie pred nahodným mechanickým
poškodením.

20. torkretovacia hadica pozostáva z gumovej hadice, vybavenej ýchlospojkou, ktorá sa
napojí na vytokové koleno stroja. Na druhom konci je namontovaná dýza na
torkretovanie s prípojkou pre prívod vody.

2l. tiahlo slúá na premiestnenie stroja. Koniec tiahla sa zasunie do vidlice predných kól
azaisti sa poistkou. Týmto spósobom stroj móŽeme prepravovať na vlastných
kolesách s možnostbu riadiť smer jazdy.

22.privod vody pozostáva zgumovej hadice auzatvéracieho ventila. Jeden koniec sa
napojí na zdroj vody (vodovod) a druhý na qývod z torkretovacej dýzy.

23. diďkové ovládanie móŽe byt' dodané ako zvláštne príslušenstvo. Pri pouŽití
diaťkového ovládania móže pracovník prevěňzajttci torkretovanie spustiť aj zastaviť
tok zmesi bez pomoci strojníka.

24. vodné čerpadlo s el. motorom. V prípade, že sa v blízkosti miesta torkretovania
nenachádzavodovod, móŽe bý torkretovací stroj vybavený čerpadlom na vodu.

Dodatok: oízky napojovacích hadíc na vodu, vzduch a díá<u torkretovacej hadice je
možné určiť pri objednávke stroja podťa potreby užívatel'a.

Podmienky dodávlry stroj a

Výrobca dodáva torkretovací stroj na miesto požiadavky odberateťa v rámci
Slovenska v štandardnom prevedení sjednou sadou tesniacich krúŽkov.

Po dohode s rnýrobcom je moŽné objednať si torkretovací stroj, ktoý bude vybavený
vlastným čerpadlom na vodu, čo je výhodné pri jeho pouŽití na miestach, kde nie je vodovod.
TaktieŽ je možné objednať si torkretovacie hadice róznych priemerov a stroj s diďkovým
ovliídaním. Vzhl'adom na relatívne ýchle opotrebenie tesniacich a trecích kotučov qýrobca
doporučuje zakúpiť minimrílne l sadu náhradných dielov.
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Bezpečnost' práce a hygiena

1. obsluha aúdržbazariadenia musí bý' prevádzanáv sulade so sprievodnou technickou
dokumentiíciou a podťa návodu na obsluhu a údrŽbu.

2. ochranné sito nad podávačom materiálu musí bý zaptevádzky stroja použité.
3. hadicu na prívod stlačeného vzduchu upnúť podťa návodu na obsluhu stroja.

V opačnom prípade je možnosť nebezpečensfua odpojenia za preváďzky s prípadným
poranením obsluhy.

4. bezpečná vzdiďenosť od ústia trysky pri prevádzke sÍoja je 2m.
5. zásahy do elektroinštalácie zaiaderuamóže vykonávať len osoba odborne spósobilá.
6. pri práci s torkretovacim strojom je nutné polůívď predpísané osobné ochranné

pracovné pomócky a to pracovnú obuv, odev a pracovné rukavice. Na ochranu aaku
použiť ochranné okuliare alebo štít.

7. pri vykonrívaní pníc v uzaweých priestoroch pouŽívať ochranné prílby s vestou na
prívod čerstvého vzduchu.
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