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3
 ВНИМАНИЕ !

Техническите данни на конкретния електротелфер са отразени в отделен
документ "Паспорт", приложение към който е настоящата инструкция
1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТТА
 ВНИМАНИЕ !

Преди пускане в действие задължително да се прочете и спазва ръководството
за експлоатация
1.1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 Предпоставка за доброто състояние и безотказна работа на Вашия електротелфер са точното
спазване на изискванията за обслужване и поддържане в настоящата инструкция.
 Моля, внимавайте за спазване изискванията за безопасна работа, с което ще се предотвратят опасности за обслужващия персонал и ще се предпази електротелфера от повреди.
 Ремонтът на електротелфера трябва да се извършва само с оригинални части, доставяни от
производителя, като поръчката им се извършва по каталога за резервни части, който е приложение към
паспорта.
 Свързването на електротелфера към електрическата захранваща мрежа може да се
извършва само от квалифициран електроспециалист, съгласно т.4.3.
 Монтажът, демонтажът и пускането на електротелфера в експлоатация може да се извършва
само от оторизирани лица.
 При монтажа и експлоатацията да се спазват изискванията за безопасна работа от
настоящата Инструкция, както и нормативните документи за работа с електрически уредби и подемни
съоръжения на съответната страна, в която се експлоатира електротелфера.
 Електротелферът и настоящата Инструкция отговарят на следните документи:
 НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА
ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
В сила от 18.10.2010 г.
Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г.
Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12
Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.
 НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
МАШИНИТЕ
В сила от 29.12.2009 г.
Приета с ПМС № 140 от 19.06.2008 г.
Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., попр. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 25 Юни 2010г., изм.
ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.
 НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА
НАПРЕЖЕНИЕТО
В сила от 14.01.2003 г.
Приета с ПМС № 182 от 06.07.2006 г.
Обн. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г.,
изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., отм. ДВ.
бр.23 от 25 Март 2016г.
 НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
Приета с ПМС № 203 от 29.08.2001 г., обн., ДВ, бр. 78 от 11.09.2001 г., в сила от 12.09.2002 г., изм., бр.
13 от 11.02.2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 27.07.2004 г.
 НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ЗА
ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
Обн., ДВ, бр. 32/2007 г.; изм., ДВ, бр. 50/2014 г.
Български норми:
БДС EN 60204-1:2006/A1:2009 “Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1:
Общи изисквания (IEC 60204-1:2005/A1:2008)”
БДС EN 14492-2:2006+A1:2009 “Кранове. Механично задвижвани лебедки и подемни устройства.
Част 2: Механично задвижвани подемни устройства”
БДС EN 60034-1:2010 “Въртящи се електрически машини. Част 1: Обявени данни и работни
характеристики (IEC 60034-1:2010, с промени)”
БДС EN 60034-5:2007 “Въртящи се електрически машини. Част 5: Степени на защита,
осигурявани от цялостната конструкция на въртящи се електрически машини (IP код). Класификация
(IEC 60034-5:2000, IEC 60034-5:2000/A1:2006)”
Немски норми:
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DIN 15020-1-1974 ”Lifting Appliances, Principles Relating to Rope Drives; Calculation and
Construction”
FEM 9.511 ”Rules for the desisn of series lifting equipment; Classification of mechanisms”
FEM 9.661 ”Rules for the design of series lifting equipment; Dimensions and design of rope reeving
components”
FEM 9.681 ”Rules for the design of series lifting equipment; Selection of travelling motors”
FEM 9.682 ”Rules for the design of series lifting equipment; Selection of lifting motors”
FEM 9.755 ”Measure for achieving safe working periods for motorized serial hoist units (S.W.P.)”
FEM 9.811 ”Rules for the design of series lifting equipment; Specification of electric hoists”
Руски норми:TP TC 010/2011 технический регламент ТС о безопасности машин и оборудования

1.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА
 ВНИМАНИЕ !
Независимо от това, че в съответните раздели са дадени указания за безопасна
работа, задължително трябва да се спазват следните изисквания :
1. Не се разрешава повдигането и придвижването на товара над обслужващия персонал или
други лица.
2. Ежедневно преди започване на работа трябва да се проверява действието на спирачката и
крайния изключвател..
3. Вдигнатият товар не трябва да се оставя без наблюдение.
4. Не трябва да се превишава номиналната товароподемност.
5. Товарите не трябва да се вдигат под ъгъл или да се влачат.
6. Трябва да се проверява състоянието на товарното въже и при необходимост своевременно
да се подмени. При подмяна да се провери закрепването на двата му края.
7. След подмяна на въжето, както и след ремонт и повторно монтиране на електротелфера,
трябва да се провери реда на фазите и регулирането на крайния изключвател за крайно горно и крайно
долно положение на товарната кука (т.4.4).
8. При достигане на максимално допустимия аксиален ход на ротора на конусните
елекродвигатели в процеса на експлоатация, задължително да се настройва спирачката (т. 5.4).
9. При извършване на дейности по поддържане или ремонт на електротелфера, трябва да се
обърне внимание на следното : не трябва да има окачен товар ; задължително трябва да се изключи
мрежовия прекъсвач и се осигури от неупълномощено или погрешно включване.
10. Трябва да се проверява товарната кука за наличие на пукнатини, деформации, а също така
изправността на предпазителя за самооткачване на товара.
11. Трябва да се проверяват носещите винтови съединения за предотвратяване на евентуално
саморазвиване.
12. Трябва да се проверява надеждното присъединяване на защитните проводници на кабелите
към зануляващите клеми в електротаблото, трансформатора и двигателите за вдигане и хоризонтално
придвижване.
13. При използуване на механизъм за придвижване на електротелферите трябва да се поставят
буфери за ограничаване на хода му в двата края на релсовия път.
14. При всички случаи на демонтаж на командния превключвател външните повърхнини на
металните винтове, които затварят корпуса му трябва да бъдат отново покрити с електроизолационен
материал.
15. Крайният изключвател не трябва да се използва като работен.
16. Не трябва да се правят опити за откъсване на здраво закрепени товари (например замръзнали към земята).
17. Крайните положения при вдигане и хоризонталното придвижване могат да се използуват
само при наличие на работен краен прекъсвач.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Електротелферите са предназначени за вдигане и придвижване на товари в помещения или на
открито под навес, при спазване на условията на работа и претоварване съгласно техническите данни
на конкретното изделие, описани в паспорта.
Електротелферът не е предназначен да работи в химически агресивни и взривоопасни среди.
Потребителят може да използва електротелферите като:
2.1.1. Електротелфери със собствено електрообзавеждане (блок за управление);
Тези изделия се използват като самостоятелни единици за извършване на подемно-транспортни
дейности. Изискванията към тях са посочени в настоящата инструкция в съответните раздели.
2.1.2. Електротелфери без собствено електрообзавеждане (кранови компоненти)
Изпълнени са без електроапаратура. Ползват блока за управление на крайното изделие – крана.
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Тези изделия се използват като отделни компоненти в по-сложни подемно-транспортни
съоръжения.
Производителят на крайното изделие (крана) е длъжен да разработи нова инструкция, в която да
са включени новите схеми за управление на изделието (крана), респективно електротелфера като негов
компонент, изискванията за безопасна работа и ремонт на изделието като цяло, съгласно нормативните
документи и да бъде приложена към нея настоящата инструкция. Производителят на крана носи
отоворност за безопасната работа на крана.
Възможните рискове са оценени и отстранени при конструктивната разработка и потребителят е
предупреден за това в настоящата инструкция чрез указания за безопасна работа, съгласно
изискванията на VBG9 и VBG8. За по-голямо улеснение на потребителя извадки от VBG8 и VBG9 са
цитирани в точки 4 и 5 на настоящата инструкция.

Да се има предвид и следното :
 Електротелферът трябва да се използва по предназначение и в съответствие с техническите
данни, дадени в паспорта. Всяко отклонение от използването по предназначение представлява
остатъчен риск.
 Трябва да се спазват предписаните режими на работа. Не трябва да се преминава към потежък режим на работа от предписания.
 Потребителят не трябва да разрешава обслужването и поддържането на електротелфера да
се извършва от лица, които не отговарят на изискванията на нормативните документи на съответната
страна за работа с подемно-транспортни съоръжения.
 Потребителят трябва да контролира спазването на всички изисквания за безопасна работа и
свързаните с нея монтаж, първоначално пускане в движение, поддържане и обслужване, отразени в :
настоящата инструкция; цитираните в настоящата инструкция нормативни документи; европейските
нормативни документи; нормативни документи на страната, на територията, на която работи изделието.
Трябва да се изисква редовно попълване на свързаните с проверките дневници (образец 2),
както и своевременно извършване на инспекционни проверки от специалистите съгласно VBG9 §26 и
VBG8 §23.
 При използването на товарозахващащи приспособления към електротелфера, последните
трябва да се въвеждат в експлоатация, експлоатират, поддържат и изпитват, съгласно указанията на
производителя, дадени в ръководството за експлоатация, VBG 9a или съответните на него нормативни
документи на съответната страна.
 Потребителят не трябва да променя електрическата схема. Не трябва да се използват
наличните бутони и изключватели за други цели. Не трябва да се изключват елементи от схемата.

2.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА
Управлението на електротелфера, когато е самостоятелно изделие, се извършва чрез
бутоните на командния превключвател. На фиг.2.2 е показан един от използваните командни
превключватели.
Стоп - бутонът (обикновено е изпълнен със секретен ключ ) 1 се поставя най-често в горната
част. След това следват бутоните, означени със следните позиции : 2 - бутон за вдигане на товара; 3 бутон за спускане на товара; 4 - бутон за придвижване на товара на дясно;

Фиг.2.2

5 - бутон за придвижване на товара на ляво.
До бутоните се поставя маркировка, поясняваща тяхното действие. На
фиг.1 е показан команден превключвател за електротелфер с механизъм за
придвижване. При липса на механизъм за придвижване командният прекъсвач е с
три бутона - позиции 1, 2 и 3.
Механизмът за вдигане и механизмът за придвижване могат да бъдат с едно
скоростни или двускоростни електродвигатели.
При наличие на едноскоростен електродвигател движението в дадената
посока се извършва с основна скорост, а при двускоростните - с основна или
намалена скорост.
Когато движението в дадена посока се извършва с основна или намалена
скорост, се използва един двустепенен бутон : при задействането на първата степен
движението се извършва с намалена скорост, а при задействането на втората степен
с основна скорост.
Означенията на бутоните са показани в табл.2.2

По заявка на клиента електротелферът може да се изпълни с дистанционно
управление – радиоуправление. Също по заявка на клиента електротелферът може да се изпълни с
честотно управление на двигателите, което осигурява плавно изменение на скоростта на вдигане и
придвижване в зависимост от степента на натискане на съответния бутон в зададения диапазон.
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Таблица 2.2
Поз. от фиг.1

Изпълнение

1

1

Стоп-Бутон

1

Повдигане на товара с основна скорост

2

Повдигане на товара с основна или намалена скорост

1

Спускане на товара с основна скорост

2

Спускане на товара с основна или намалена скорост

1

Придвижване на товара на дясно с основна скорост

2

Придвижване на товара на дясно с основна и намалена скорост

1

Придвижване на товара на ляво с основна скорост

2

Придвижване на товара на ляво с основна и намалена скорост

2

3

4

5

Означение

Функция на бутоните

Когато електротелферът се използва като кранов компонент, производителят на крановото
съоръжение определя неговото управление, което трябва да съответства на нормативните документи.

 ВНИМАНИЕ !
При първоначално пускане на електротелфера в движение, в началото на смяната,
трябва да се натисне кратковременно бутона за движение „СПУСКАНЕ” и тогава се
отключва командата за движение „ВДИГАНЕ”.
Ако при първоначално пускане на електротелфера при натискане
на бутона „ВДИГАНЕ” товара се задвижи, това означава, че ограничителят на
товара е неизправен. Оператоът трябва да преустанови работа и извика
специалист за отстраняване на повредатa.

3. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
3.1. ОЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА

MPM X X Х X - X X X
скорост на придвижване, m/min
без количка за придвижване
N монорелсова количка – нормална
строителна височина
H монорелсова количка – намалена
строителна височина
K с кранова количка (двурелсова)
полиспаст
скорост на вдигане, m/min
височина на вдигане, m
усилие във въжето, kN
габарит на телфера според
диаметъра на барабана

Примерно означение
МРМ516Н12,5V8/2-2x1N23/7
МРМ
5
16
H12,5
V8/2
2х1
N
23/7

тип на електротелфера
габарит на електротелфера 5
усилие във въжето 16 kN
височина на вдигане 12,5 m
скорост на вдигане: 8 m/min – бърза; 2 m/min – бавна
полиспаст 2х1
монорелсова количка с нормална строителна височина
скорост на придвижване: 23 m/min – бърза; 7 m/min - бавна
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3.2. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕЖИМА НА
НАТОВАРВАНЕ
Състояние на натоварването
1. Леко – работа с товари по-малки от номиналните
2. Средно – работа със средни и номинални товари
3. Тежко – честа работа с номинални и близки до
номиналните товари
4. Много тежко – постоянна работа с номинални и
близки до номиналните товари
Продължителност на работа ПВ, %
Честота на включвания ЧВ, включвания/h,
FEM 9.511 / DIN 15020
Група по
ISO 4301/1
ГОСТ 25835
Товаропод`емност, kg при полиспаст:
1/1
2/1
4/1
Габарит
320
630
1250
400
800
1600
500
1000
2000
3
630
1250
2500
800
1600
3200
1000
2000
4000
4
1250
2500
5000
1600
3200
6300
5
2000
4000
8000
2500
5000
10000
6
3200
6300
12500
4000
8000
16000
5000
10000
20000
9

Средно работно време в денонощие в
часове Tm
24
48
8  16
 16
12
24
48
8  16
0,5  1
12
24
48
0,250,5

0,5  1

1-2

24

30
180
1Аm
M4
2М

40
240
2m
M5
3М

50
300
3m
M6
4М

60
360
4m
M7
5М

Изпълнение
MРМ303
MРМ304
MРМ305
MРМ406
MРМ408
MРМ410

MРМ510
MРМ512

MРМ516

MРМ616
MРМ620

MРМ625
МРМ932
МРМ940
МРМ950

3.3. КЛИМАТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИТЕ
Климатичните изпълнения са в съответствие с БДС ЕN 60721-3 за климатични зони съгласно
БДС EN 60721-2-1, т.5.3, са посочени в таблица 3.3.
Таблица 3.3
No:

Климатична зона

1
2
3
4

Нормална
Студена
Тропическа
Морска

Климатични изпълнения
Категория
според
разположението
експлоатацията
работа под навес
работа под навес
работа под навес
за работа в условия на морския регистър

им

в

Означение
N - II
F - II
T - II
M - II

Терминът "под навес" означава, че липсва пряко въздействие или съществено е намалено
въздействието на слънчевата радиация и валежите върху изделието.
Елекротелферите могат да работят и в помещения. Въздействието на климатичните фактори е:
липсва пряко въздействие или съществено е намалено въздействието на външната среда – слънчева
радиация, валежи, пясък и прах, вятър, резки температурни промени и др.
Климатичното изпълнение е записано в паспорта на изделието.
Защитата на изделието срещу проникващи чужди тела и течности е съгласно т.12.3 БДС EN
60204-1: 1992 и ГОСТ 17494-72 и е посочена в паспорта на конкретното изделие.

3.3.1. Електротелфери за нормална климатична зона
Параметри на работната среда: температура на околния възух от -20°С до +40°С; относителна
влажност на въздуха - от 30% до 85 % (80 % при +20°С, 50% при +40°С); височина над морското
равнище до 1000 m. Тези условия са в съответствие с изискванията на БДС EN 60204, точки 4.4.
При работа на височини над 1000 m над морското равнище влошеното охлаждане вследствие
разредеността на въздуха се компенсира с намаляване на максимално допустимата температура на
околната среда както следва:

8
Височина над морското равнище
Температура на въздуха, ºC

1001 - 2000
+30

2001 - 3000
+19

3001 - 4000
+9

При работа над 2000 m трябва да се има предвид влошените условия за дъгогасенето при
комутационната апаратура.

3.3.2. Електротелфери за студена климатична зона
Работят при параметри на работната среда: температурата на околния въздух е -40°С до +40°С;
относителна влажност на въздуха - 30% до 85 % (80 % при +20°С, 50% при +40°С); височина над
морското равнище - до 1000 m.

3.3.3. Електротелфери морско изпълнение
Електротелферите, произведени съгласно морския регистър са предназначени за ремонтномонтажни работи в машинните отделения на корабите. Не са предназначени за изпълнение на товароразтоварните работи на кораба.
Защитени са от въздействието на биологични фактори и от въздух, съдържащ морски соли и са
приспособени да работят в среда с относителна влажност до 95% при температура на въздуха +40°С.
Температура на въздуха : -20°С до + 40°С. Височина над морското равнище до 200 m.
Разликата в конструктивното изпълнение на тези електротелфери спрямо разработените за
нормална климатична зона е в използването на изолационни материали и защитни лакове и метални
покрития, съобразени с морската климатична зона.
Детайлите на механичната част на електротелферите са предпазени от корозия с метални и
лакови покрития.
Електродвигателите и апаратурата за управление са изработени съгласно изискванията на
морския регистър. Изолационните материали са топло и влагоустойчиви и имат съответната
механична якост. Защитните и импрегниращите лакове и емайли са също така топло и влагоустойчиви.
Електротелферът като цяло е приспособен за работа в условия, за които са характерни : вибрации, продължителни колебания надлъжно и напречно на оста на електротелфера, сътресения.
ВНИМАНИЕ !
Електротелферите, изпълнени в съответствие с морския регистър, включени в
сборни подемно транспортни установки в корабните помещения трябва да бъдат снабдени
с фиксиращи приспособления, гарантиращи захващането на механизма за придвижване към
монорелсовия път в случаите, когато електро телферът не работи.
На щита на електродвигателя на такива електротелфери, изпълнени с двигатели с
конусен ротор се поставя приспособление, с помощта на което се осигурява спускане на
товара при прекъсване на захранващото напрежение, чрез ръчно задействане на лоста.
.

3.3.4. Електротелфери тропическо изпълнение
Електродвигателите и апаратурата за управление са предназначени да работят в климатична
зона, за коята са характерни: висока влажност, наличие на биологични фактори, наличие във въздуха на
прах, частици от пясък, аерозоли.
Параметри на околната среда: температурата на околния въздух от -20°С до +40°С; относителна
влажност на въздуха - 30% до 85 %.
Разликата в конструктивното изпълнение на тези електротелфери спрямо разработените за
нормална климатична зона е в използваните материали и защитни покрития, които са съобразени с
тропичната климатична зона.
Неметалните детайли, като гумени уплътнения, маншони, кабелни обвивки и др. са изработени
от специален състав, който ги прави устойчиви при тропическите условия на работа.
Електродвигателите и апаратурата за управление са изработени с климатична защита Т, клас II.
Изолационните материали са топло и влагоустойчиви, притежаващи съответната маханична якост.
Защитните и импрегниращи лакове и емайли са също топло и влагоустойчиви, образуват здрави
покрития, като едновременно с това запазват необходимата еластичност.

3.4. ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
Електрозахранването на електротелфера е трифазно. Захранващата мрежа е с номинално
напрежение 400 (380) V и номинална честота 50 Hz.
Електродвигателите осигуряват нормална работа на механизма за вдигане и механизма за
придвижване при номинален товар, когато параметрите на електрозахранването са :
 захранващо напрежение ±10% от номиналната му стойност и честота ± 5% от номиналната;
 при едновременното отклонение на напрежението и честотата от номиналната им стойност,
сумата от абсолютните стойности на отклоненията не трябва да бъде по-голяма от 10 %.
Електротелферните електродвигатели могат да работят съгласно изискванията
на БДС
EN60204-32.,
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3.5. УСТРОЙСТВО НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА
Електротелферите са конструирани и изпитани в съответствие с Българските държавни стандарти (БДС), правилата за изчисление на серийни подемни механизми на федерацията на европейските
производители на подемно-транспортни машини (FEM), някои специфични изисквания на ISO, DIN, IEC,
EN.
В общия случай елекротелферът се състои от два основни модула – механизъм за вдигане, и
блок за управление.
 стационарни електротелфери - състоят се само от механизъм за вдигане, неподвижно
закрепен към равнина.

3.5.1. Механизъм за вдигане

Фиг.3.5.1
Механизмът за вдигане е изграден от следните модули(фиг. 3.5.1):
1,2 - двигател-редуктор
2 - редуктор
3 - тяло
4 - барабан
5 - въжеводач с направляващи ролки поз.5
6 - блок за управление
7,8,9- изключваща система при гранични положения на движение „Вдигане” и „Спускане”
10. - кука комплект

3.5.1.1. Електродвигател с вградена спирачка
Електродвигател с конусен ротор
Механизмът за вдигане се задвижва от асинхронен електродвигател с конусен ротор и вградена
конусна спирачка. Последната се задейства при изключено захранване на електродвигателя чрез
аксиално изместване на ротора от винтова пружина.
Освобождаването на спирачката става при включен електродвигател, когато се преодолява
силата на винтовата пружина. При това конструктивно решение се получава надеждно сработване на
спирачката при изключване на електротелфера или спадане на напрежението и отпада необходимостта
от отделна електромагнитна спирачка.
Чрез използуване на двускоростни електродвигатели се реализират основна и намалена
скорости на вдигане.
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Електродвигател с цилиндричен ротор
Използваните двигатели с цилиндричен ротор са асинхронни, с вградена електромагнигна
спирачка. При аварийно отпадане на захранващото напрежение по време на работа на електротелфера,
бобината на спирачката остава без захранване и под въздействието на притискащите пружини,
спирачката се включва и спира движението на ротора на електродвигателя, а оттам и движението на
подема на електротелфера.
Поради голямото разнообразие на използваните двигатели данни за тях в инструкцията не се
дават.
Използваният конкретен тип двигател и неговите данни са посочени в паспорта на електротелфера.

3.5.1.2. Планетен редуктор
Планетният редуктор редуцира оборотите на електродвигателя до обороти на барабана.
Монтиран е към електродвигателя и заедно с него образуват самостоятелен възел – мотор-редуктор.
Пробките за контрол на нивото и източване на маслото са лесно достъпни, което улеснява контрола и
смяната на маслото.

3.5.1.3. Барабан
Барабанът се задвижва чрез еволвентна шлицева връзка центрично с помощта на изходящо
звено на планетния редуктор. Винтовите канали за нареждане на въжето са изработени с профил
съгласно изискванията на FEM и DIN.

3.5.1.4. Въжеводач
Въжеводачът води и нарежда въжето в каналите на барабана, както и задейства крайния
прекъсвач в горно и долно положение на товара. Състои се от опорен сектор, контактуващ с резбата на
барабана и притискащ сектор с ролки, които притискат въжето към барабана. Двата сектора са свързани
еластично с регулируеми пружини, което не позволява затягане или разхлабване на въжето.

3.5.1.5. Тяло ( корпус )
Тялото е обединително звено, а същевременно и носеща част на механизма за вдигане и
представлява цялостна заварочна конструкция, оформена от два стоманени фланеца, свързани с
профилирани надлъжни греди.
Приетата геометрична форма е удобна за вграждане на електротелферите в различни
съоръжения, като се осигуряват достатъчно възможности за изход на товарното въже.

3.5.1.6. Блок-кука
Конструкцията на куката с ролковия блок при различните кратности на полиспаста
осигурява необходимата надеждност при предаването на усилието от товара през куката и носещите
елементи към клоновете на товарното въже. Полукапаците на блока закриват в достатътчна степен
ролките, предпазват въжето от изпадане при разхлабване и притежават същевременно необходимата
якост и коравина при удар в неподвижни твърди тела.

3.5.1.7.Блок за управление
Блокът за управление представлява отделна монтажна единица, която се състои от електротабло и команден превключвател. В електротаблото са монтирани : контактори за управление на механизма за вдигане, понижаващ трансформатор и някои други елементи като: главен контактор,
електронен блок за ограничител на товара и др.
Напрежението, което се използува в оперативната верига е безопасно – 24V и се получава чрез
понижаващ трансформатор.
Командването се осъществява чрез висящ команден превключвател, в който е осигурена електрическа и механическа блокировка между бутоните за различните посоки на движение на механизмите за вдигане и придвижване.
За защита против къси съединения в оперативната верига е поставен стопяем предпазител. В
същата верига е свързан крайният изключвател за двете посоки на движение на куката. При
задействана първа степен на изключвателя за дадена посока, движението на куката в обратна посока
не е блокирано, а след задействане на втората степен се блокира движението в двете посоки, тъй като
изключва главния контактор.

3.5.2. Механизъм за придвижване
Механизмите за хоризонтално придвижване са разработени за движение по еднорелсов път в
прави участъци и криволинейни участъци с радиус на завоя не по-малък от този посочен в паспорта на
електротелфера и наклон на пътя не по-вече от 0,3%.
 Електротелфер с намалена строителна височина
За всички изпълнения на електротелферите с намалена строителна височина са използвани
ходови механими с твърдо окачване (ходовият механизъм няма възможност да се завърта около ос
лежаща в хоризонтална или вертикална равнина) фиг.3.5.2.2. Тази конструкция електротелфери не
могат да се движат по криволиненйни участъци.
Конструкцията на механизма за придвижване позволява използването му при монорелсови
пътища от стандартни профили по DIN 1025 и ГОСТ 19425-74 с различна ширина “b” на пояса (от 130 до
300 мм).
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a) електротелфер с количка за
придивижване,
нешарнирно
(твърдо) окачване – нормална
строителна височена

Фиг.3.5.2.1

б) електротелфер с количка за
придвижване
–
намалена
строителна височина.
Механизмът за вдигане се
монтира отстрани на релсовия
път,
с
което
се
постига
намаляване на строителната височина

Фиг.3.5.2.2

В/ полушарнирно
окачване,
нормална строителна височина –
ходовия механизъм може да се
върти около вертикална ос

Фиг.3.5.2.3
На електротелферите намалена строителна височина е монтирана кутия за противотежест, чийто обем
се запълва с балансираща тежест.
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 Електротелфер с нормална строителна височина
Ходовите механизми за нормална строителна височина са разработени в две изпълнения:
- ходови механизми с твърдо окачване ( фиг.3.5.2.1 );
- ходови механизми с полушарнирно окачване ( фиг.3.5.2.3 ).
Конструкцията на механизма за придвижване позволява използуването му при монорелсови
пътища от стандартни профили по ГОСТ 19425-74 и DIN 1025 при различна ширина "b" на пояса (от
130 до 300 mm).
По криволинейни участъци могат да се движат само електротелфери с ходови механизми с
полушарнирно окачване. Радиусът на завиване е посочен в паспорта на електротелфера.
Електродвигателите в механизма за придвижване са с вградена спирачка и по отношение
формата на ротора могат да бъдат с конусен или цилиндричен ротор. Конструктивно те не се отличават
от съответните електродвигатели на механизма за вдигане.
Спирачката задейства след изключване на електродвигателя от мрежата.

3.5.3. Eлементи за защита на електротелфера
Към електротелфера се монтират : секретен ключ, термична защита, ограничител на товара.

3.5.3.1. Секретен ключ
Предназначението на секретния ключ е да се предпази електротелфера от неправомерно
включване. Секретният ключ се доставя по заявка от клиента.

3.5.3.2. Термозащита
Към намотките на електродвигателя за вдигане са вградени термостати - по един за всяка фаза
и намотка (3 броя за едноскоростен електродвигател и 6 броя за двускоростен електродвигател.
Термостатът е биметален и е електрически изолиран от намотката. При достигане на зададената
температура, съобразена с класа на изолацията, термостатът задейства като изключва нормално
затворените си контакти. Контактите на трите (за едноскоростен електродвигател), респективно шестте
(за двускоростен електродвигател) са свързани последователно. По такъв начин при задействането на
поне един термостат се изключва движението "ВДИГАНЕ". Възможно е само движението "СПУСКАНЕ".
След охлаждането на електродвигателя отново е възможно включването на движението
"ВДИГАНЕ".
 ВНИМАНИЕ !
Ако се налага да се спусне товарът след сработването на
термозащитата, това трябва да се извърши с основната скорост на
спускане при минимален брой включвания.

3.5.3.3. Ограничител на товара
Ограничителят на товара служи за блокиране на команда "ВДИГАНЕ" при наличието на товар,
надвишаващ номиналния с 10 %.
 Ограничител на товара тип МOT
Устройството на ограничителя на товара тип МOT е показано на фиг.3.5.3.3.

Фиг.3.5.3.3
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Ограничителят на товара блокира движението „Вдигане” при превишаване на товара с 10 ℅ от
номиналния. В ограничителя са заложени два микропрекъсвача поз.11, фиг.3.5.3.3. В електрическата
верига на първия прекъсвач е включен таймер, който забавя подаването на сигнала за изключване
движението „Вдигане” за да се избегне влиянието на динамичните компоненти породени от вибрациите
на окачения на въжето товар в граници близки до номиналната стойност. Вторият прекъсвач изключва
веднага при рязко превишаване на товара.
Настройката на ограничителя се извършва в завода производител на специален стенд и
неговата пренастройка се забранява от неупълномощени от завода производител и специализираните
сервизи лица.
Настройката се състои в следното: Регулиращите винтове 8 се завиват в крайно горно
положение Натяга се пружината 7 посредством кобилицата 4, специалния болт 5 и гайката 13 с
приведено усилие „Q” отговарящо на 1,1 от номиналния товар („Qн”) на вдигане, като усилието „Q” се
прилага в точката на окачване на товара (въжето). При това положение се настройва първият микро
превключвател ( във веригата на таймера) да изключи. Настройката се извършва, като се развива винт 8
докато изключвателя изключи и се фиксира винтът с помощта на гайката 9. Фиксира се носещата
регулиращите винтове конзола 10, посредством гайката 12.
Продължава натягането на пружината до приведено усилие „Q” съответствуващо на 1,25 от номиналния
товар „Qн”. При това положение се найстройва вторият микропревключвател. Настройването се извършва по описаният по-горе начин. Изключването трябва да става в допустимия ход на изключвателите, за
да се избегне тяхната повреда. За целта е предвиден фиксиращ болт 15, който се настройва така, че да
блокира по-нататъшното движение на кобилицата на ограничителя при изключване на
микропревключвателя.

3.5.3.4. Краен изключвател
На електротелфера, в електротаблото, е монтиран краен изключвател 7, фиг.3.5.1. Крайният
изключвател се задвижва от щангата 9, фиг.3.5.1 посредством въжеводача. Предназначението му е да
изключи двигателя на подема при достигане на граничните - крайни, горно и долно положение.
Изключвателят е двустепенен. При неизключване на първа степен се задейства втората степен, която
изклюва главния контактор на електротелфера.
■ При изключване на главния контактор, в резултат задействане на втората степен на крайния
изключвател, е необходимо да се отстрани причината от специалист и операторът тогава да продължи
работа.

4. МОНТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА В ДВИЖЕНИЕ
 ВНИМАНИЕ !
Преди започване на работа по монтажа и пускане на електротелфера в движение да се
направи външен оглед за евентуално възникнали механически и други повреди от
транспорта.

4.1. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
Монтажът, демонтажът и пускането на електротелфера в експлоатация може да се извършва
само от оторизирани лица.

4.1.1 Изисквания при монтажа
При проектиране и планиране разположението на електротелфера трябва да се спазват
изискванията за безопасност.
Съгласно VBG9 § 11 за избягване на опасности от контузия и порязване, външните части на
електротелфера, с изключение на носещите и поемащите товара средства, трябва да бъдат на
безопасно разстояние най-малко 0,5 m. от околните части, които могат да бъдат : сгради или части от
сгради (например колони на халета), тръби, машини, складирани материали и други.
Някои извадки от VBG9 и VBG8, свързани с монтажа, са дадени в таблица 4.1.1

Изисквания
1
Безопасни
разстояния

Изисквания
при монтажа

Таблица 4.1.1
Докум.
Извадки от източника
2
3
VBG9 Предприемачът трябва да се погрижи за това, че при релсовите и
неподвижно експлоатираните кранове трябва да се спазва безопасно
разстояние, най-малко от 0,5 m от външните движещи се части на крана към
складираните материали
VBG9 Предприемачът трябва да се погрижи, така че подвижните кранове да се
използуват само върху товароносима основа
VBG8 При монтиране на механизмите, мястото за управление на същите трябва да
е разположено така или да се защити,че обслужващия да не се застрашава
нито от самия механизъм, нито от носещото средство или от товара
VBG8 Ако мястото за управление на механизма при висящ товар се напуска от
обслужващия, то опасната зона под товара трябва да бъде защитена
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■ Да се осигурява свободен проход (пътека) за лицето, което управлява електротелфера от
пода.

4.1.2. Демонтаж
Демонтажът на електротелфера се извършва от оторизирани лица в ред обратен на монтажа.

4.2. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
4.2.1. Опаковка
Опаковката осигурява и запазва електротелферите от механични повреди и от влиянието на
климатични фактори при условията на транспорт и съхранение. Изработена е от дървен материал.
Опаковката е съобразена с вида на транспортните средства и климатичните условия на зоните
(класифицирани съгласно БДС БДС EN60721-1-2) през които се извършва транспортът, както и с видът
на транспортното средство.

4.2.2. Транспорт
При транспортирането върху опаковките с електротелфери не трябва да се поставят други
товари. Подреждането на опаковките в транспортните средства трябва да
бъде плътно. При
недопълване на транспортните средства опаковките трябва да се укрепват допълнително.
Сухопътните транспортни средства трябва да бъдат закрити.
Условията за транспорт и съхранение са съгласно БДС EN 60204-32 : температура от -25°С до
+55°С като краткотрайно (за не повече от 24 часа) може да бъде до + 70°С.

4.2.3. Разопаковане
Начин на разопаковане - внимателно се демонтира дървената каса, освобождават се лентите, с
които е закрепено полиетиленовото платно към изделието. Отстранява се полиетиленовото платно.
Развиват се винтовете за дърво, с които е закрепено изделието към основата на касата. При
разопаковането да се пазят от повреди командния превключвател, командния кабел и куката с
ролковия блок. След разопаковането електротелферът да се изважда от касата, като се захваща с
помощните приспособления само за определените за целта места – фиг.4.2.3

Фиг.4.2.3

4.2.4. Съхранение
Изделията трябва да се съхраняват в складови помещения, поставени в опаковки и консервирани преди това. Условията на съхранение за климатичните зони с нормален климат са съгласно БДС EN
60204-32. Неопаковани електротелфери могат да се съхраняват само в производствени помещения
или закрити складови помещения с влажност съгласно т.4.2.4.1. Съхраняването на изделие, което е
работело, се извършва след консервация.

4.2.4.1. Консервация
a) Консервация на електротелфери за нормална климатична зона
Смазват се всички незащитени метални части с консистентна смазка Aralub FDPO, BP
Energrease HT-EPOO или други съответстващи на тях.
b) Консервация при електротелфери морско и тропическо изпълнение
При спиране от експлоатация за повече от три месеца на електротелферите морско и тропическо изпълнение се извършва задължително консервация на подложените на корозия повърхнини.
Помещенията, в които се извършва консервацията трябвада бъдат чисти, незапрашени и без изпарения. Температурата в помещенията трябва да бъде от +10°С до +25°С, а относителната влажност
на въздуха от 50% до 60 %. Преди началото на консервацията изделието трябва да престои в помещение в продължение на няколко часа, за да се избегне кондензиране на влага по неговите повърхнини.
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Повърхнините, върху които ще се нанася консервиращото средство, трябва да бъдат почистени
предварително от ръжда, остатъци от боя, масло, прах и други замърсявания.
За ограничаване действието на агресивните климатични фактори консервацията винаги трябва
да се съпровожда с опаковка.
За електротелферите тропическо изпълнение и произведените съгласно морския регистър,
както и за техните резервни части се използват следните консервиращи материали :
за срок до 3 години - натриев нитрат.
Водният разтвор на натриевия нитрат (20-25% за стомана и 25-30% за чугун) се нанася върху
почистените повърхности и след изсъхването му, върху получения слой се нанася консервираща
смазка.
Използват се следните консервиращи смазки : ГОИ - 54 (ГОСТ 3276-54), ЦИАТИМ 201 (ГОСТ
6267-74), АМС-3 (ГОСТ 2712-52), Aralub FDPO, BP Energrease НТ- EPOO, Esso Getriebfliesfett, Shell
Special H, Mobil Gargoyle Fett 1200 W.
за срок до 2 години
Върху почистените повърхнини се нанася консервиращата смазка. Използват се следните
консервиращи смазки : ГОИ - 54 (ГОСТ 3276-54), ЦИАТИМ 201 (ГОСТ 6267-74), АМС-3 (ГОСТ 2712-52),
Aralub FDPO, BP Energrease НТ-EPOO, Esso Getriebfliesfett, Shell Special H, Mobil Gargoyle Fett 1200 W.
за срок до 1 година
Върху почистените повърхнини се нанася консервиращата смазка.
Използваните консервиращи смазки са : ЦИАТИМ 203 (ГОСТ 8773-58), ЦИАТИМ 221 (ГОСТ
9433-60).
Всички консервиращи смазки преди употреба се нагряват до температура от 110°С до 120°С,
след което се оставят да изстинат около 1,5 до 2 часа за отделяне на възможното съдържание на влага.
Консервиращите смазки се нанасят с помощта на четка, специални револверни шприцове, снабдени с
подгряващо устройство или други начини, осигуряващи качествено и надеждно нанасяне на смазките.
При нанасяне на смазките с четка, нанесеният слой трябва да се изсушава с горещи газове, например
чрез бензинова лампа.
При изпълнението на тази операция лампата се държи на такова разстояние,че върху смазката
да оказват въздействие само газовете, а не пламъка. В такъв случай се получава пълно съединение
на слоя и се достига такова качество на консервация, както при нанасянето й чрез револверен шприц.
Много важно е всички операции, свързани с консервацията : почистване, покритие с консервиращо вещество и вътрешна опаковка, да бъдат изпълнени последователно, без промеждутъци от време.

4.3. СВЪРЗВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА
Преди да се пристъпи към свързването, трябва да се провери дали посочените върху фирмената табелка напрежение и честота отговарят на електрическата мрежа.
Свързването на електротелфера с електрическата мрежа се извършва с използването на : принципната
електрическа схема на електротелфера, залепена на вътрешната страна на капака на електротаблото
(принципна схема е приложена и към паспорта наелектротелфера); принципната схема за свързване на
електротелфера към мрежата (фиг.4.3.01); монтажна схема за свързване на електротелфера към
мрежата (фиг.4.3.02); и указанията за проверка на правилното свързване на фазите съгласно т.4.4
Присъединяването на електротелфера към захранващата мрежа се извършва чрез разединител Q1 и
предпазители
FL1,
FL2
и
FL3
(фиг.4.3.01).Разединителят
има задачата да
прекъсне ненатоварената електрическа верига при
работа
по
електрическата
инсталация
или
механичната част на електротелфера.
Като
разединител
да
се
използува
прекъсвач, който да
осигурява
едновременно
прекъсване на всички полюси. Разединителят Q1 и
предпазителите (FL1, FL2 und FL3) са в един ред и
образуват общ блок – “Разединител с предпазители”.
Изискванията към разединителя с предпазители е
съгласно БДС EN 60204-32
т.5.4, 5.5 и 5.6.
Изпълнението на разединителя с предпазители е
съгласно DIN EN 60947-3, DIN EN 60947-3/A1, DIN
EN
60947-3/A2.
За
осигуряване
срещу
неправомерното или неправилното включване на
разединителя се препоръчва да бъде разположен в
разпределителния шкаф
на производственото
помещение или да се монтира на труднодостъпно
Фиг. 4.3.01
място (БДСEN 60204-32, p.3.22).
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Манипулирането
на
разединителя
трябва да е лесно достъпно и да бъде на
височина от 0.6 до1.9 m. Съгласно т.5.3.4, БДС
EN60204-32 се препоръчва максималната
височина да бъде 1.7 m.
Монтажът
на
захранващия
кабел към електротелфера се извършва в
съответствие с фиг.4.3.02: трите фази от
захранващия кабел 14 се свързват към клеми с
позиции 2, 3 и 4 от клемореда 13, означени със
символите L1, L2 и L3.
Останалите елементи, посочени на
фиг.4.3.1, трябва да се имат предвид при
ремонта на електроапаратурата. Те са : 11 клеми за силовата верига; 9 - клеми за
оперативната верига; 8 и 12 - крайни плочки;
10 - разделителна плочка;6 и 7 - крепежни
елементи; 5 – зануляваща клема.
Захранващия кабел 14 се закрепва със
скобата 15, а жилата са снабдени с етикети 1,
на които са означени символите L1, L2 и L3.
Подвеждането на захранването от
разединителя до електротелфера е кабелно
(фиг.4.3.03).
Кабелите, които се използват за това
са с повишена издържливост на механично
натоварване.

Фиг.4.3.02

Като подвижни кабели се използват :
- H07RN-F съгласно DIN 0282 част
810
- NGFLGou съгласно DIN

0250 част

809
кабели,
равностойни
на
горепосочените
Като неподвижни кабели да се
използват :
NYM по DIN VDE 0250 част 204; NYY по
DIN VDE 0271 или равностойни на тях.

Фиг.4.3.03

Номиналният ток на предпазителите
се определя в зависимост от сумарния ток,
който се получава чрез сумиране на номиналните токове на всички електродвигатели, взети от фирмените им табелки или от
паспорта на електротелфера.
Сечението на кабела и неговата
дължина се определят по следната методика:
a) С получения сумарен
ток се
изчислява сечението на кабела и се
закръглява до най-близката
по-голяма
стандартна стойност.
б) Определя се дължината на кабела
от изискването за минимално падение на
напрежението.
Фиг.4.3.04
 сумарният
ток се нанася по ординатната ос (скалата на тока) на номограмата от
фиг.4.3.04 и през получената точка се построява успоредна на абсцисата линия до пресичането й с
графиките, на които е означено сечението на жилата на кабелите (1.5 mm2, 2,5mm2, 4 mm2 und 6 mm2).
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 от пресечната точка на така построената линия с графиката на изчисленото по-горе сечение се
спуска перпендикуляр към абсцисната ос, от която се отчита допустимата (максимална) дължина на
захранващия кабел при съответното сечение.
Ако линията, построена успоредно на абсцисната ос, не се пресече с графиката на изчисленото
сечение се взема пресечната й точка с линията на следващото по големина сечение.
Присъединяване на защитния проводник:
Защитният проводник на присъединителния кабел се свързва със зануляващата клема (5)
(фиг.4.3.02), която е маркирана със символ съгласно БДС EN 60204-32.
 ВНИМАНИЕ !
Непосредствено след присъединяването на електротелфера към
захранващата електрическа мрежа трябва да се извърши проверка за
правилното свързване на фазите т. 4.4.

4.3.1. Принципни електрически схеми
По принцип за управлението на електротелферите се използват реверсивни контакторни схеми.
Принципните електросхеми се прилагат към паспорта на електротелферите. Принципната
електросхема се залепва и от вътрешната страна на капака на електротаблото на изделието.

4.4. ПРОВЕРКА ЗА ПРАВИЛНОТО СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА И ДЕЙСТВИЕТО НА
КРАЙНИЯ ИЗКЛЮЧВАТЕЛ
Проверката за правилното свързване на фазите се извършав в следните случаи : преди пускането на електротелфера в движение, след ремонт, при преместване. При същите случаи се проверява и действието на крайния изключвател, независимо от това, че тази проверка е извършена при
производителя.
а) Проверка на правилното свързване на фазите
Посоката на движението на товарната кука зависи от реда на свързването на фазите.
Проверката за правилното свързване на фазите е следната : задейства се бутонът за вдигане. Ако
куката се движи в обратна посока, трябва да се разменят местата на две от фазите на захранващия
кабел 1 (фиг.4.3.02).
б) Проверка действието на крайния изключвател
Крайният изключвател, вграден в електротаблото, ограничава крайните положения на товара.
Той изключва движението на механизма за вдигане в двете посоки при вдигане и спускане на товара,
според това как са настроени ограничителните гривни 5 (фиг. 4.4) върху щангата 4, която задейства
крайния изключвател. Ограничителните гривни се придвижват посредством рамото 3, монтирано на
въжеводача и движещ се заедно с него по дължината на барабана.

Фиг.4.4
Извършването на проверката става като блок-куката се установява около средно положение
по отношение височината на вдигане. След това при натиснат бутон за вдигане с ръка се задвижва
щангата на крайния изключвател в посока на движението на въжеводача, съответствуваща на посока
вдигане, при което движението на блок-куката трябва да се преустанови.
 ВНИМАНИЕ !
Лостовата система на крайния прекъсвач е настроена
за
използуване пълната височина на вдигане. Настройването за други
междинни положения, т.е. използването на крайния изключвател
като работен не се допуска.
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Ако в процеса на експлоатация се наложи настройване на задействането на крайния
изключвател, то се извършва чрез промяна положението на ограничителните гривни 5 на щангата 4
(фиг. 4.4). Чрез ограничителната гривна 5, намираща се от страна на електротаблото, се настройва
разстоянието между пода и най-ниската точка на ролковия блок в крайно долно положение.
Чрез ограничителната гривна 5, намираща се от страна на електродвигателя, се настройва
разстоянието между най-ниската точка на електротелфера и най-високата точка на ролковия блок-кука в
крайно горно положение.
След настройването на двете ограничителни гривни, техните болтове 2 се затягат и се извършва
допълнително осигуряване чрез шплентовете 1.
Проверка на настройките:
 За крайно горно положение на блок-куката
Куката трябва да се придвижи нагоре без товар до задействането на крайния изключвател. При
това се реализира максимален спирачен път.
 За крайно долно положение на блок-куката
Куката трябва да се придвижи надолу с товар до задействането на крайния изключвател. При
това се реализира максимален спирачен момент.
Втората степен на крайния изключвател е аварийна и изключва главния контактор. При
изключването на втора степен разстоянията са:
Разстоянието между най-ниската точка на електротелфера и най-високата точка на
ролковия блок трябва да бъде не по-малко от 100 мм.
Растоянието между пода и най-ниската точка на товарната кука трябва да бъде не по-малко
от 100 мм, като задължително остават три пълни навивки върху барабана.

.

4.5. ПРОВЕРКА СМАЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА ПРЕДИ ПУСКАНЕТО
МУ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Всички детайли и възли на електротелфера са смазани с достатъчно количество масло и
смазки, осигуряващи неговата нормална работа. Видът на смазките, техните класификационни изисквания и количества са дадени в т.5.11.02.
Преди пускане в движение е необходимо да се извърши проверка и при необходимост смажат
местата, показани в плана за смазване - табл.5.11.01

4.6. ЗАКРЕПВАНЕ НА КРАИЩАТА НА ВЪЖЕТО
 ВНИМАНИЕ !
Закрепването на краищата на въжето е от първостепенно значение
безопасната работа на електротелфера

за

В зависимост от габарита на елекротелфера и във връзка с начина на опаковането му, блоккуката може да се доставя демонтирана от въжето. В такива случаи трябва да се обърне внимание на
следното: въжето трябва да е изпънато, да не е усукано и при монтажа да се използва схемата на
полиспастната система показана на фиг. 4.6.2; закрепването на въжето към тялото и барабана трябва да
се извършва съгласно схемите показани на фиг. 4.6 и 4.6.1.
Таблица 4.6
Размер на Момент на
Въжето с диаметър d, се закрепва в клиновата Номинална
затягане
втулка 2 с помоща на клина 3, така, че носещият му клон големина на гайката тип
стягата
SC
Nm
да лежи върху вертикалната страна на клина 1. В
съответствие с изискванията на DIN 15020, част 1, т. 6.4
6,5
M6
3,5
за предпазване на края на въжето от издърпване се
8
M8
6,0
монтира осигурителна скоба 1 съответствуваща на DIN
10
M8
9,0
1142. Притягането на скобата се извършва с 2 броя гайки
13
M12
33
тип SC, съответствуващи на DIN 1142. Моментите на
16
M14
49
затягане на гайките са съгласно DIN 1142, извлечение от
19
M14
67,7
които е показано в табл. 4.6
22
M16
107
При ползването на таблица 4.6 трябва да се има
26
M20
147
предвид, че номиналната.големина на стягата е равна на
30
M20
212
най-големият номинален диаметър на въжето.
34
M22
296
40
M24
363
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а) Закрепване на края на въжето към тялото (фиг. 4.6)

При монтажа трябва да се спазват
разстоянията показани на фиг. 4.6
 Разстоянието между края на въжето и
клиновата втулка 2 трябва да бъде минимум 100 mm,
и е означено на фиг. 4.6 като 100 min. Максималните
стойности на това разстояние са:
 Разстоянието между скобата 3 и края на
въжето трябва да бъде минимум 50 mm.

Фиг.4.6
б) Закрепване на въжето към барабана (фиг. 4.6.1)
Закрепването на края на въжето 3 към барабана се извършва чрез притискащи скоби 1, всяка от
които се притяга с 2 броя болтове 3. Размерите на болтовете и класовете им на якост са съгласно
таблица 4.6.1. Моментите на затягане на болтовете са съгласно таблица 5.8.

Усилие в
клон въже,
kg
500
1000
1600
2500
5000

Размер на
болта,mm

Таблица 4.6.1
Клас на
якост

М6
М 10
М 10
М 10
М 12

8.8
8.8
8.8
8.8
8.8

Фиг.4.6.1
в) Монтиране на въжето през куката и ролките на полиспастната система
При монтиране на въжето през ролките на куката и полиспастната система трябва да се внимава
за да не се допусне усукването му.
След заклинването, въжето и куката не трябва да имат склонност към завъртане, а въжето не
трябва да се преплита.
На фиг. 4.6.2 е показан начина на монтаж на въжето през ролките на куката и полиспастната
система за различните полиспасти.

Полиспаст 2/1

Полиспаст 4/1

Полиспаст 1/1
Фиг.4.6.2

Полиспаст 2/2

Полиспаст 4/2
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4.7. МОНТАЖ НА СТАЦИОНАРНИ ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ
 електротелферите се закрепват стационарно върху хоризонтална равнина (стоящо) - фиг.4.7

Фиг.4.7
 закрепване върху хоризонтална равнина: показан е само диаметъра на отворите в тялото, като
в съответствие с това потребителя подбира винтовото съединение, като съблюдава следното: класът на
якост на винта да бъде не по-нисък от 8,8, а на гайката от 8. Моментът на затягане се определя от табл.
5.8.
Таблица 4.7
MРМ4
MРМ5
MРМ6
MРМ9
Вид на
закреп- поз.
Наименование
ознаознаознаознабр.
бр.
бр.
бр.
ването
чение
чение
чение
чение
Диаметър на отвора,
2
 22 4  22 4  24 4  26 4
върху
mm
хоБолт-клас на якост
4
M20
4
M20
4
M22 4 M24 4
ризон8,8
тална
3. Шайба DIN 125 - St
B20
4
B20
4
B22
4 B24
4
равнин
Шайба
пружинна
DIN
а
1
А20
4
А20
4
А22
4 А24
4
127

Страничното отклонение на въжето по
отношение на оста на канала на барабана влияе
върху износването на телчетата и поради това
трябва да се поддържа колкото се може по-малко.
При монтажа на електротелфера да се има
предвид, че допустимото ъглово отклонение на
оста му трябва да бъде такова, че страничното
отклонение на въжето да не надвишава 3,5O (фиг.
4.7.1). Това се постига чрез нивелиране на
равнината,
към
която
се
закрепва
електротелфера.
Фиг.4.7.1

4.8. УСТРОЙСТВО НА МОНОРЕЛСОВИЯ ПЪТ И МОНТИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА
ПРИДВИЖВАНЕ КЪМ НЕГО
Изграждането на монорелсовия път за придвижване на електротелферите трябва да се
извършва само от стандартни профили.
Монорелсовият път трябва да се монтира върху товароносеща конструкция и релсите трябва да
се закрепят така, че електротелферите да могат да се движат безопасно. Проектирането и изпълнението
на монтажа на релсовия път трябва да се извършва от оторизирани лица в съответствие с
действуващите нормативни документи на съответната страна (Германия - DIN 15018, DIN 4132 и др.;
Русия – Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ГОСГОРТЕХНАДЗОРА
ПБ 10-382-00).
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Електротелферите с механизми за придвижване са предназначени да работят със стандартни
профили по DIN 1025:
 топловалцовани I – профили, съгласно DIN 1025 Bl.1, с номера – отI 200 до I 600, (ширина на
профила b = 130 до 215). Тези профили са с наклон на пояса на профила;
 топловалцовани I -профили, изпълнение IPE, съгласно DIN 1025 Bl.5, с номера IPE180 до IPE
600 (ширина на профила b = 130 до 220 ). Тези профили са с нулев наклон на пояса на профила;
 топловалцовани I – профили, изпълнение IPB, съгласно DIN 1025 Bl.2, с номера IPB 100 до
IPB1000 (ширина на профила b = 130 до 300). Тези профили са с нулев наклон на пояса на профила.
При огъване на профилите да се има предвид следното:
 трябва да се получават чисти криви на огъване (с постоянни радиуси);
 не се допуска деформации на профилите в участъците на огъване, извън допустимите норми,
посочени в DIN 1025.
В паспорта на изделието е посочен конкретния номер на профила на релсата, допустимия
наклон на релсовия път и минималния радиус на огъване.
Не се допуска:
a) използването на профили с размери по-малки от посочените в паспорта на изделието;
b) криви участъци по релсовия път с по-малки радиуси от предписаните в паспорта на изделието
При експлоатация на релсовия път трябва да се има предвид следното:
 По монорелсовия път не трябва да има замърсявания и препятствия за движението на
механизма за придвижване;
 Повърхнините, по които става търкалянето на ходовите колела, не трябва да се боядисват;
защото боята пречи на доброто сцепление на колелата с релсовия път.
.За преплъзването (боксуването) на ходовите колела върху релсата влияе и замърсяването и с
масло, грес, лед и др. За нормална работа на механизма за придвижване е необходимо редовно да се
почиства релсовия път;
 Да се следи релсовия път за наличието на пукнатини и износване и при наличието на такива
да се постъпва съгласно нормативните документи на съответната страна и техническите изисквания от
документацията на проекта за изпълнение на крановия път.
За предотвратяване на опасни деформации, които биха се получили в случаите на достигане
(удряне) на механизма за придвижване в крайните ограничителни планки на релсовия път, трябва да се
поставят каучукови буфери (VBG9, §19), фиг.4.8.01

Фиг.4.8.01
Препоръчва се използването на буфери производство на фирма DEMAG.
Мантажът на буферие е показан на фиг. 4.8.02: буферът 3 се закрепва чрез винтово съединение
към конзолата 2, която трябва да се завари към релсата 3. Заварката трябва да бъде в съответствие с
изискванията на DIN 15018, части 2, т. 6, ако катетът и е К. Данните необходими за монтажа и поръчка
на буферите са показани в табл.4.8.
Допуска се конзолата 2 да има и друга конструкция, позволяваща закрепването и чрез болтово
съединение към релсата 1. В този случай при избора на болтово съединение трябва да се спазват
изискванията на DIN 15018.
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Фиг.4.8.02
Таблица 4.8
Габарит

3
4
5
5
6
6
9
1

Товороподемност,
,kg
2/1
4/1

a
mm

l
mm

d
mm

1000
2000
3200
5000
10000
16000

82
109
109
114
114
130
130
149

100
100
100
100
100

52
60
60
70
70
100
100
110

2000
4000
6300
10000
-

120
120

Буфер
Резба
Тип

M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

GZP100
GZP100
GZP100
GZP100
GZP100
GZP100
GZP130
GZP130

поръчка

L1
mm

Конзола
L2
K
mm

81152344
81152344
81152344
81152344
81152344
81152344
81152444
81152444

100
100
100
100
100
100
110
120

100
100
100
100
100
100
130
130

4
4
4
4
4
4
5
5

каталожен
номер
331301
331301
331301
331301
331301
331301
331302
331302

4.8.1. Монтиране на механизма за придвижване
Конструкцията на ходовата количка е удобна за монтаж, демонтаж и експлоатация.
Монтажът на механизма за придвижване към монорелсовия път се извършва по следните два
метода:
A. Монтаж на ходов механизъм при достъпен край на монорелсовия път:
 демонтира се упорът от релсовия път;
 ходовият механизъм се монтира от към края на монорелсовия път (фиг.4.8.1.1);
 монтира се упорът към монорелсовия път;
Този метод е еднакъв за всички конструкции.

Фиг.4.8.1.1

Фиг.4.8.1.2
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B. Монтаж на ходов механизъм при недостъпен край на монорелсовия път:
 освобождават се елементите определящи разстоянието между задвижващото и задвижвано
ходови колела ( гайките с осигурителните шплинтове 3 на шпилките 7и осигурителната
шайба 1 на задвижващия вал 2, фиг.4.8.1.3 за ходов механизъм с нормална строителна
височина и гайките с осигурителните шплинтове 7 и 8 на шпилките 4 фиг.4.8.1.4 за ходов
механизъм намалена строителна височина)
 увеличава се разстоянието между ходовите колела, фиг.4.8.1.2;
 ходовия механизъм се монтира към релсовия път отдолу;
 фиксират се елементите, определящи разстоянията между ходовите колела (завиват се
гайките на шпилките с момент посочен в таблица. 5.9 и се поставят шплинтовете против
соморазвиване).
 ВНИМАНИЕ !
След окончателното установяване на механизма за придвижване към монорелсовия път
трябва задължително да се провери следното:
 елементите, фиксиращи разстоянието между ходовите колела да са застопорени и
осигурени против саморазвиване.
 Трябва задължително да се осигури хлабина от 2 до 4 mm между реборда и пояса на
релсовия път, което е от особено значение за правилната експлоатация.
Механизмът за придвижване е настроен за стандартен профил с определена широчина на пояса
b, но при заявка от клиента той може да бъде изпълнен с възможност за регулиране според широчината
на профила на пътя от 130 до 300mm.
Особеностите за настройването на механизма за придвижване за различна ширина на
профила и монтажът зависят от конструкцията му. Те са:
a) Ходов механизъм за елекротелфер с нормална строителна височина
Схемата на монтажа е съгласно фиг. 4.8.1.3

Фиг.4.8.1.3
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Настройката (фиг.4.8.1.3) се извършва по следния начин:
 От двете носещи шпилки се демонтират шплинтовете, които осигуряват гайките 3 и се
откопчава осигуретелният пръстен 1 от вала 2. Развиват се гайките 3 ;
 Демонтират се ходовите блокове
 Прехвърля се необходимият брой шайби от набора шайби 4 от вътрешната страна на
задвижващеят вал 2 на външната страна пред осигурителния пръстен 1, съответващи на
широчината на профила.
 Прехвърля се необходимият брой шайби, съответствуващи на широчината на профила от
набора шайби 5 и 8 ( еднакъв брой шайби от двете страни разположени симетрично на
шпилките 7) от външната страна пред гайката 3
Размерът и броят на шайбите и втулките са подбрани така, че комбинациите с тях да
осигурят нужната ширoчина за профили от 130 до 300mm.
 Завиват се гайките 3 с момент на затягане съгласно табл. 5.9 (клас на якост на гайката 5) и и
се осигуряват с шплинтове. Закопчава се осигурителния пръстен 1.
След монтажа де се провери хлабината между реборда на ходовото колело и профила
на релсата: Х = 2 ÷ 4 mm.
б) Ходов механизъм за елекротелфер с намалена строителна височина.
Схемата на настройката е съгласно фиг. 4.8.1.4

Фиг.4.8.1.4
Тука съответните широчини се постигат посредством комбинациите от наборите втулки поз.1,3,4 на
шпилките 4.
Задвижването на електротелферите намалена строителна височина е едностранно и не се налага
регулиране на задвижващия вал.
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 ВНИМАНИЕ !
Не се допуска при поставяне на електротелфера върху
пода под водещия профил 2 да попада въжето или други
предмети. Това ще го деформира, което води до
заклинване и изкривяване на въжеводача 3. В тази
връзка се препоръчва предпазните трупчета 1 да се
демонтират едва при монтажа на рaботната
площадка или релса при спусната кука и вертикално
опънати въжета.
Ако по невнимание се допусне деформация на профила 2
електротелферът да не се пуска в движение преди
възстановяване на неговата праволинейност по цялата
дължина.– фиг.4.8.1.5

Фиг. 4.8.1.5
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Балансиране на електротелфери с намалена строителна височина.
След монтирането на електротелфери с намалена строителна височина към монорелсовия път
е необходимо да се извърши балансиране. Това се постига като в кутията за противотежест 5
(фиг.4.8.1.4) се поставят метални отпадъци. Препоръчва се след поставянето му, балансиращия
материал да се залее с пласт бетон с дебелина около 2 см. Теглото на балансиращия материал
(заедно с пласта бетон и теглото на кутията за противотежест) e съгласно таблица 4.8.1.
Таблица 4.8.1
Височина
ПолисГабарит
паст
2/1
3
4/1
2/1
4
4/1
2/1
5
4/1
2/1
6
4/1

Н1

30
85
100
-

H2
Н3
H4
Н5
H6
Тегло на необходимата противотяжест(при широчина на релсата 150 мм)
Kg
35
40
45
50
35
40
45
95
100
120
135
100
115
130
105
115
135
150
95
110
125
190
195
240
270
185
230
255

Н7

4.9. ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРА
Преди пускане на електротелфера в експлоатация трябва да се извършат следните контролни
дейности от оторизирани компетентни лица:
 проверка закрепването на електротелфера;
 проверка на крайния изключвател за най-високото и най-ниското положение на куката
(проверява се при електротелфер без товар);
 проверка посоката на движение на куката съобразно означението върху бутоните на
командния превключвател;
 проверка функцията на всички устройства, свързани с безопасната работа [командния
превключвател и действието на стоп-бутона, спирачки, разединителя Q1, закрепването на защитните
проводници];
 проверка настройката на всички електрически устройства, необходими в експлоатацията;
 проверка на носещата конструкция.
Преди първото въвеждане в експлоатация, както и след съществени изменения и преди
въвеждане отново в експлоатация, електротелферите трябва да бъдат подложени на изпитания от
оторизиран в съответната страна експерт [VBG8 §23 (1) и VBG9 §25 ]. Потребителят осигурява
необходимия ръководен, обслужващ и поддържащ персонал в съответствие с т.5 на DIN 15030
Да се извършват периодични изпитания от компетентно лице най-малко един път годишно
[VBG9 §26(1) и VBG8 §23(2)].
 ВНИМАНИЕ !
Съгласно VBG 9 §27
потребителят се грижи за това, резултатите от
изпитванията да се нанасят в дневник
Като образец на дневник в Германия да се използва препоръчваният от VBG 9 §27 "Дневник за
крана" (номер на поръчката ZH 1/29). Той се доставя на потребителя от доставчика.
За Русия да се използва образеца на паспорта с дневника посочен в “Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ГОСГОРТЕХНАДЗОРА ПБ10-382-00 Россия”.
В останалите страни трябва да се използва образец, препоръчан от нормативните документи
на съответната страна, към който да се прилагат : копия от паспорта на изделието и сертификатите на
куката и въжето.
При липсата на нормативни документи в страните за оформление на дневника се
пропоръчва следната структура :
1. Заглавна страница, която да бъде озаглавена "Дневник на електротелфера", на която да
бъдат дадени : фабричен номер от производителя, фирма потребител и инвентарен номер.
2. Прилагат се копия от паспорта на изделието и сертификатите на куката и въжето.
3. " Резултати от изпитанията преди пускане в експлоатация или след ремонт" :
Вид на
изпитанието
Предварително
Монтажно
Приемно

нормативен
документ

Резултат
да
не

Забележка

Подпис на оторизирания
експерт

Дата
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4. "Резултати от периодичните годишни изпитания":
Периодичните изпитания се провеждат съгласно ..............................
Вид
изпитание

Резултат

Име и фамилия на
оторизирания експерт

Подпис на
оторизирания експерт

Дата

Не са регистрирани дефекти
(Дефекти съгласно протокол №)
Не са регистрирани дефекти
периодични
(Дефекти съгласно протокол №)
периодични

4.9.1. Обслужване на електротелфера
Операторът на електротелфера трябва да бъде запознат с настоящата Инструкция за
експлоатация и инструктиран за Изискванията за безопасна работа. Облеклото на оператора да бъде в
съответствие с работните условия.
При работа да се спазват нормативните документи относно Изискванията за безопасна работа
Операторът да има постоянен достъп до Инструкцията за експлоатация, или копие от
изискванията за безопасна работа, които да се поставят в близост до мрежовия прекъсвач, или на
достъпно от оператора място.
В табл. 4.9.1 са дадени изискванията към оператора на електротелфера и обслужващия
персонал съгласно VBG8 и VBG9.
Според VBG9, §2 електротелферите с механизъм за придвижване се считат за кранови
съоръжения.
В терминологията, определението оператор на електротелфер да се отъждествява с кранист.
Таблица 4.9.1
Изисквания
Източник
Извадки от източника
1
2
3
 Изисквания към оператора
VBG8
С монтажа, техническото поддържане или самостоятелното
на
електротелфера
и
§24
обслужване на механизмите трябва да се занимават само лица,
персонала по поддръжката
(1)
които са запознати с тях.
 Ежедневна проверка
на
VBG9
При започване на работа кранистът трябва да
провери
спирачката
и
крайния
§30
действието на спирачката и аварийните
крайни изключпрекъсвач
(1)
ватели.Той трябва да наблюдава състоянието на крана за
очевидни неизправности.
VBG9
При неизправности, които застрашават експлоатационната
§30 (2) безопасност, кранистът трябва да преустанови експлоатациата
на крана.
 - Да се осигури крана от
VBG9
Кранистът трябва да се погрижи за това, че. подложените на
влиянието на силен вятър.
§30
вятър кранове при буря и при завършване на работите да са
(6)
укрепени чрез предпазители за вятър

 - Товарът да не се движи
над хора.








VBG9
§30
(9)

При използуване на устройства за поемане на товари, които
задържат товара с магнитни, смукателни или фрикционни
сили, без допълнително осигуряване, товарът не трябва да
се движи над хора.
Предпазване на лицата, VBG9 Товарите окачвани с ръка трябва да се придвижват едва
окачващи товара.
§30 (10) след знак на окачващия ги, на сигналния пост или на друг
отговорен човек, определен от предприемача.
Операторът на електро- VBG9 Докато на крана има товар, кранистът трябва да държи
телфера да следи посто- §30 (11) управляващото устройство в ръката си
янно окачения товар.
Аварийният краен изключ- VBG9 Аварийният краен изключвател не трябва да се използува за
вател не трябва да се §30 (13) работен.
използва за други цели.
Проверка за очевидни VBG8 Преди започване на работа, обслужващият трябва да провенедостатъци.
§27
ри функциите на аварийното крайно изключващо устройство.
Той трябва да наблюдава механизмите, включително техните
носещи средства, ролки, екипировка и носеща конструкция
за очевидни недостатъци
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 Да не се претоварва
електротелфера.
 Съвместна работа с други
подемни съоръжения.

VBG9
§31 (2)
VBG9
§33 (1)

 Забранено е транспортирането на хора
 Да не се изтеглят косо или
влачат товари.
 Да
не
се
разкъсват
здраво свързани товари.

VBG9
§36 (1)
VBG9
§37 (1)
VBG9
§38 (1)

 Импулсното включване на
двигателите трябва да се
избягва, тъй като може да
доведе до заваряване на
контактите
на
контакторите.
 Работа с електротелфера
в близост до електрически
съоръжения, намиращи се
под напрежение.


 Да не са позволяват опасни
залюлявания на товара
 Издигане на огнеопасни
течни маси.
 Придвижване на товари,
които по своя път могат
да заседнат.

Таблица 4.8.1 – продължение
Крановете не трябва да се натоварват над допустимото в
дадения момент натоварване.
Ако работната зона се пресича от повече кранове, то
предприемачът или упълномощено от него лице трябва да
определи работния ход и да се погрижи за безупречно
разбиране на кранистите помежду им.
Забранено е транспортирането на хора с товар или с
товароподемни устройства.
Забранено е изтегляне косо или влачене на товари, както и
придвижване на превозни средства с товар.
Предприемачът може да използува крана за разкъсване на
здраво свързани товари само ако крана има ограничител на
товара

VBG9
§39
(1)

Предприемачът трябва да се погрижи за това, че при работа
с крана в близост до намиращи се под напрежение части,
електрически съоръжения и експлоатационни части, хората
да не са заплашени от допир с тях.
VBG9 Кранистът трябва да внимава за това, че при работа с крана
§39
в близост до намиращи се под напрежение части,
(2)
електрически съоръжения и експлоатационни части да не е
заплашен от поражение от електрически ток.
VBG9
Операторът така трябва да управлява крана, че да не
§30 (15) позволи настъпването на опасни залюлявания на товара.
VBG8 Механизмите, които са предназначени за вдигане
на
§15
огнеопасни течни маси, трябва да имат две действуващи
независимо едно от друго спирачни устройства.
VBG8 Ако трябва да се придвижват товари, които по своя път могат
§33
да заседнат или да се закачат, да се притиснат или да се
(5)
задържат,
така
че
да
възникнат
допълнителни
неконтролируеми сили, трябва
да се използват само
механизми, които са снабдени с ограничител на товара.

 ВНИМАНИЕ
При евентуално люлеене на товара се забранява хоризонтално движение на
електротелфера в посока, обратна на люленето на товара

5. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ
Общи указания :
Работите по поддръжката и ремонта да се провеждат само при ненатоварен електротелфер
 Да се отстранят помощните средства за захващане на товара.
 Да се извършва ежегодна проверка съгласно изискванията на VBG 8 §23 (2), респективно
VBG 9 § 26 (1).
 Освен дадените до тук изисквания за безопасна работа да се има предвид и следното :
Изисквания
Извадки от VBG 9
 мрежовият прекъсвач да се §39 (1) Работите по поддръжката и инспекциите трябва
да се
изключи и осигури от некомпровеждат само тогава, когато има убеждение, че кранът е
петентно включване чрез
изключен и е осигурен от некомпетентно включване
поставяне на предупредителна табела на мястото
на изключване
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 не се изключва мрежовия §39 (2)
прекъсвач само при работи,
които трябва да се извършат при включен електротелфер (смазване на въжето, функционално изпитване на електрически елементи и други )
 при работи по обслужва §10
нето или по ремонта да
бъде налице и на постоянно
разположение
работна
платформа или друго равностойно решение
 пускане на електротелфе- §43
ра в движение след ремонтни работи, работа в зоната
на електротелфера

Алинея 1, изречение 1 не важат тогава, когато работите по
поддръжка и инспекция трябва да се провеждат само при
включено положение и по време на работа
1. няма опасност от контузия или падане
2. няма опасност от докосване на намиращи се под напрежение части, електрически съоръжения и средства за
експлоатация и
3. има връзка с краниста чрез говор или знаци
За работи по обслужването или работи по ремонта на механични или електрически съоръжения, които не могат да се
извършат от пода трябва да бъдат налице работни места или
работни площадки, които да се достигат безопасно и от тях
работите могат да се извършат така, че да не се застрашават
заетите с тях
След ремонтни работи и работи по изменения, или след
работа в зоната на движение на крана, крановете трябва да се
пускат
само, ако предприемачът или неговия помощник
разреши отново експлоатацията. Преди
разрешението
предприемачът или неговия помощник трябва да се убедят, че
1. работите са завършени окончателно
2. целият кран се намира отново в състояние, което е
безопасно за експлоатация
3. всички участници в работата са напуснали крана

5.1. ПОДДЪРЖАНЕ
Редовното и правилно обслужване и поддържане гарантират безупречната работа на електротелферите. Те не трябва да се експлоатират при режим по-тежък, от предписания от производителя.
Поддържането на електротелфера включва проверки на техническото състояние регулиране и
настройки, откриване на неизправности и тяхното отстраняване, техническо обслужване ( смазване и
други ), периодичността на работите по поддържане на електротелфера.

5.1.1. Периодични проверки
Периодичните проверки са необходими за осигуряване на безупречната работа на изделието.
Видовете проверки и тяхната периодичност са указани в табл.5.1.5. Посочени са и точките от
описанието на групите и възлите, по които се извършват проверките.

5.1.2. Смазване, регулиране и настройки
Планът за смазване е даден в таблица 5.11.01, а необходимите смазочни материали за
отделните точки на смазване - в таблица 5.11.02.
Периодичността на извършване на настройките и регулировките е показана в табл.5.1.5.
Периодичността на тези работи зависят от производствените условия.
Тук спада и почистването на закрепванията от прах и мръсотия.
Ако е налице срок на съхранение по-голям от 3 месеца от датата на закупуване преди пускане на
електротелфера да се извършат проверки за първоначално пускане съгласно плана за поддръжката.

5.1.3. Ремонти и възстановителни работи
Тук спада отстраняването на дребни повреди, забелязани по време на проверките, каквито са :
 повреди по кабелите и отстраняването им;
 леки работи като подмяна на релета и контактори.
Тук не влизат по-тежки и отговорни работи, които трябва да се съгласуват с производителя като:
 изменение на схемата;
 включването на допълнителни уреди.
При необходимост се допуска работа под напрежение, като при това трябва да се вземат
налагащите се мерки по техника на безопасността.
Възможните неизправности в електрообзавеждането и начините на тяхното отстраняване са
показани в табл. 5.12.

5.1.4. План по поддръжката
В табл.5.1.5 е даден планът за поддръжката. При ползуването му трябва да се има предвид, че
е разработен за работа в нормални условия, съгласно групата на на електротелфера по FEM 9.511.

5.1.5. Периоди на повторение на проверките
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 ВНИМАНИЕ !
- Съоръжението трябва да се проверява най-малко един път годишно от
експерти. Като експерти за тези проверки могат да се използват тези от
Техническия надзор и експерти, упълномощени за извършване на проверките.
При ремонта да се използуват оригинални части от производителя.
Таблица 5.1.5

ЕжедневПри
След
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но преди След
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първите всеки
№
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експлоа12
12
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тация
месеца месеца
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Наименование на проверката и обслужването

Действие на спирачката, като при провлачване на товара
или увеличен спирачен път се регулира; аксиалния ход
на ротора на електродвигателите с конусен ротор
Действието на крайния изключвател и аварийния стоп
бутон
Проверка чрез оглед на: командния превключвател и
кабела му; кука с ролков блок
Въжето – за повреди и разрушени жички
Закрепването на въжето и действието на въжеводенето
Ролков блок и детайл кука
Носещи винтови съединения
Заварочни съединения
Общо състояние на електрооборудването (т.5.9)
Контрол и при необходимост подобряване на защитата
против корозия

5.2. ПРОВЕРКА ИЗНОСВАНЕТО НА ВЪЖЕТО. БРАКУВАНЕ И ПОДМЯНА.
Поддържането на въжето е свързано с редовното му смазване и извършване на проверки за
износване (5.2.1)
Смазките във въжето намаляват триенето както между канала и въжето, така и между телчетата и с това увеличават продължителността на живота му. Освен това се намалява и корозията.
Смазката трябва да се нанася в умерени количества и равномерно по цялата дължина на
въжето.
Ако поради производствени причини не се смазва въжето при потребителя, трябва да се
очаква намаляване времето за износване. Прилагането на несмазани въжета се договаря специално.
При наличието на силни замърсявания въжето трябва да се почиства периодично.

5.2.1. Проверка износването и бракуване на въжето.
Периодичността на проверките за износване на въжето е съгласно табл.5.1.5.
Бракуването на въжето да се извършва в съответствие с изискванията на ISO 4309 и DIN
15020 Bl.2.
Критериите, по които се оценява състоянието на въжето са:
a) Вид и брой на скъсаните телчета
Проверката за скъсани телчета се извършва при ненатоварено въже, което се придържа с ръка
в работно положение. Това дава възможност по-добре да се забележат скъсаните телчета.
Бракуването на въжето по брой на скъсани телчета на определена дължина по оста му е
съгласно таблица 5.2.1, която е в съответствие с DIN 15020 Bl.2 и ISO 4309.

Брой на носещите телчета
във външните
дилки на въжето - n
до 50
51 до 75
76 до 100

Примери за
конструкции
на въжетата

18x7(1+6)

Таблица 5.2.1
Брой на видимите прекъсвания на телта, водещи до бракуване
Групи по FEM 9.511:
Групи по FEM 9.511
1Am,1Bm,1Cm,1Dm
2m, 3m, 4m, 5m
кръстосана
едностранна
кръстосана
едностранна
свивка
свивка
свивка
свивка
На участък с дължина 6d и 30d, където d е диаметрът на въжето
6d
30d
6d
30d
6d
30d
6d
30d
2
4
1
2
4
8
2
4
3
6
2
3
6
12
3
6
4
8
2
4
8
16
4
8
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101 до 120

121 до 140
141 до 160
161 до 180
181 до 200
201 до 220
221 до 240
241 до 260
261 до 280
281 до 300
над 300

6x19(1+6+12)
6x19(1+6+6F+12)
36x7(1+6)
8x19(1+6+6F+12)
6x36[1+7+(7+7)+14]
8x19(1+6+6/6)+1.О.С

6x37(1+6+12+18)

Таблица 5.2.1 - продължение
10
19
5
10

5

10

2

5

6
6
7

11
13
14

3
3
4

6
6
7

11
13
14

22
26
29

6
6
7

11
13
14

8
9
10
10
11
12
0,04.n

16
18
19
21
22
24
0,08.n

4
4
5
5
6
6
0,02.n

8
9
10
10
11
12
0,04.n

16
18
19
21
22
24
0,08.n
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35
38
42
45
48
0,16.n

8
9
10
10
11
12
0,04.n

16
18
19
21
22
24
0,08.n

б) Местоположение на скъсаните телчета
При наличие на скъсана дилка (сноп) въжето се отстранява веднага.
в) Намаляване на диаметъра на въжето по време на експлоатация.
Ако на дълъг участък въжето е намалило диаметъра си спрямо номиналния, то се бракува след
достигане на установените граници в ISO 4309 и DIN 15020 Bl.2, дори и да няма скъсани телчета.
г) Корозия.
Корозията на външните телчета може да бъде установена визуално.
При намаляване диаметъра на въжето спрямо номиналния то се бракува след достигане на
граничните стойности съгласно ISO 4309 и DIN 15020 Bl.2, дори и да няма скъсани телчета.
При намаляване с 40% диаметъра на телчетата, намиращи се в повърхностния слой на въжето,
то се бракува.
д) Изменение на формата на въжето.
Проверката се извършва от специалист. Видът на различните деформации са показани в ISO
4309 и DIN 15020 Bl.2.

5.2.2. Подмяна на въжето.
Свалянето на старото въже и поставянето на ново става по следния начин:
5.2.2.1. Сваляне на старото въже.
 спуска се блок-куката, докато легне на твърда опора без да се изчаква момента на сработване
на крайния прекъсвач за долно положение;
 откопчава се пружината 3 (фиг.5.2.2.1.01) осигуряваща необходимия натиск върху барабана и
въжето на опорния и притискащ сектор и въжеводачът се изважда от барабана;

Фиг.5.2.2.1.01
Фиг.5.2.2.1.02
 включва се отново електротелферът за спускане и се развиват останалите върху барабана
навивки, след което се освобождава края на въжето от закрепването му към барабана. Другият край се
изважда от клиновата втулка (кауша) като се избива клинът с помощта на чук;
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5.2.2.2. Монтаж на новото въже
 почистват се винтовите канали на барабана и се смазват със съответно предписаната смазка
от таблица 5.11.02;
 предварително подготвеното ново въже с необходимата дължина и обработени краища против
разплитане се поставя под електротелфера и се развива по начина, показан на фиг. 5.2.2.1.02В. Не се
разрешава развиване на въжето по начин, показан на фиг.5.2.2.1.02А.
 след като краят на въжето се закрепи към барабана, то се хваща с ръка, притиска се към
канала и се включва електротелферът на "ВДИГАНЕ", с което започва навиването му. Навиването
трябва да бъде плътно към барабана без разхлабвания. След реализираните по този начин пет до
шест навивки електродвигателя се изключва. Така навитото въже трябва да се осигури против
разхлабване като за целта може да се постави дървен клин между покритата с въже част на барабана
и надлъжната греда, свързваща фланците на корпуса на механизма за вдигане. Останалата част от
въжето се навива след монтажа на въжеводача.
Следващата операция е монтаж на въжеводача, описано в т. 5.3, след което върху барабана се
навива останалата част от въжето.
За безопасна работа се препоръчва при манипулиране с въжето да се поставят ръкавици на
ръцете.

5.3. МОНТАЖ НА НОВИЯ ВЪЖЕВОДАЧ И ПОДДЪРЖАНЕТО МУ ПО ВРЕМЕ НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Преди да започне поставянето на новия въжеводач, трябва да се откопчее пружината 3
свързваща опорния сектор 6 с притискащия сектор 10 и да се демонтира рамото с водещите ролки1.
(фиг.5.2.2.1.01).
Монтажните операции се извършват по следният начин:
a) намазват се с грес винтовият канал на барбана, навивките на опорния сектор. Излизащото от
прозореца на тялото на електротелфера въже се прекарва през прозореца на водача 5, изпъва се
добре и се притиска към пода за да не се разхлаби след освобождаването му от дървения клин, който
го притиска.
б) разтвореният въжеводач се поставя върху барабана и се монтира така, че упорният сектор 6
с навивките си да влезе в близкия първи канал до самото въже.
в) центрова се претискащият сектор 8,10 така, че водещите ролки 9 да поведат по въжето
образуващо крайната навивка
д) монтира се рамото 1, след като предварително водещите му ролки 2 са центровани спрямо
водещият профил монтиран на тялото на електротелфера успоредно на барабана.
e).при така монтиран и центрован въжеводач се закопчат упорният и притискащ сектори с
пружината 3 посредством специално приспособление.
След монтирането на въжеводача трябва да се постави лостовата система на изключвателя за
крайно горно и долно положение на товарната кука.
При така монтирания въжеводач разхлабване на въжето не трябва да има.
Останалата нeнавита част от въжето може да се навие до желаното положение след като се
включи електротелферът на "ВДИГАНЕ" и се следи да няма усукване, особено когато се провежда
през ролката на блок-куката и другите ролки на полиспастната система, както и при закрепването на
другият му край. След заклинване в клиновата втулка към корпуса или траверсата, клоновете въжета
и блок-куката не трябва да имат склонност към завъртане и преплитане. При наличие на такива краят на
въжето трябва да се освободи от клиновата втулка, да се отстрани усукването и отново да се заклини.
Въжето не трябва в никакъв случай да се навива до края на барабана, т.е. куката не трябва да
стига крайното горно положение преди да е монтирана лостовата система на крайния изключвател и
настроена за изключване.
Преди да се извърши регулиране на крайния прекъсвач, блок-куката трябва да се спусне до
долната граница за да се провери дали първата навивка на въжето лежи добре в канала на барабана.
В противен случай въжето се принуждава да легне стегнато в канала на барабана. След това трябва да
се окачи товар на куката, за да се опъне добре въжето и да се постигне регулиране за крайно горно и
крайно долно положение в съответствие с т.4.4.
В последствие преместването на ограничителните гривни и установяването им на друго
положение върху щангата може да се наложи тогава, когато е променена дължината на въжето,
примерно поради удължение, възникнало в процеса на експлоатацията.

5.4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ С ВГРАДЕНА
СПИРАЧКА
Всички данни за експлоатацията и поддръжката на електродвигателите са съгласно документитe
на производителите.
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За надеждната работа на спирачката е от значение поддържането на въздушната междина
между феродовия диск и триещата повърхнина (при незадействана спирачка) в точно определени
граници. Това се извършва чрез: регулиране на аксиалния ход на ротора при електродвигател с конусен
ротор или регулиране на въздушната междина на електромагнитната спирачка – при електродвигател с
цилиндричен ротор(за тези конструкции, за които това е възможно).
 ВНИМАНИЕ !
Стойността на аксиалния ход наелектродвигател с конусен ротор, при който
спирачката престава да действа е 2,5 - 3 mm.
Аксиалният ход, при достигането на който спирачката трябва да се настрои
е както следва :
 електродвигатели за вдигане - 2.0 mm
 електродвигатели за придвижване - 1,5 mm
Настройването и подмяната на спирачката е в зависимост от конструктивното
изпълнение на електродвигателя :
a) Електродвигател за вдигане
Електродвигател с конусен ротор тип: МК..., производство на „ELMOT” Велико Търново
(фиг.5.4)

Фиг.5.4
Регулировка
Регулировката се извършва при ненатоварен електротелфер;
 развиват се винтовете 5;
 демонтира се вентилаторната решетка 4
 развиват се болтовете 8 от вала 6 на електродвигателя;
 развива се регулиращата гайка 7 до установяване на необходимия аксиален ход, който трябва
да бъде в границите 0.5 до 1.0 mm. Аксиалния ход на ротора, който се получава при развиване на
гайката може да се пресметне по формулата L  2.n , mm., където 2 е стъпката на разбата, а n броя
обороти, отчетени при развиване. Нормалният аксиален ход се получава при развиване на
регулиращата гайка в границите от 1/4 до 1/2
 завиват се двата стопорни болта 8, зада се фиксира регулиращата гайка 7;
 Поставя се вентилаторната решетка 4 и се закрепва посредством винтовете 5.
Подмяна
Ако дебелината на феродовия материал 2 в следствие износване достигне до 1.5 mm, се
извършва подмяна. Трябва да се има предвид, че феродото 2 е залепено към вентилатора 3.
Подмяната се извършва в следния ред:
 развиват се болтовете 9 и се демонтира кожуха 2 със закрепената към него вентилаторна
решетка 4;
 развива се гайка регулираща 7;
 дeмонтира се вентилатора 3 със залепеното към него феродо 2;
 монтира се новия вентилатор 3 със залепеното феродо 2;
 извършва се регулировка на аксиалния ход по описания по-горе начин;
 монтира се кожуха 2 със закрепената към него вентилаторна решетка 4;
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 ВНИМАНИЕ !
Подмяната на пружината 10 (фиг. 5.4) може да се извършва само в сервиз.
b) Електродвигател за механизъм за придвижване с вградена спирачка
Електродвигател с конусен ротор тип КK – „ELMOT„ В. Търново,(фиг. 5.4.1)
За да се възстанови първоначалното положение на ротора на електродвигателите за
механизъма за придвижване, където спирачния диск действува челно, е достатъчно незначително
аксиално изместване. Нормалният аксиален ход на ротора е в границите 0,7...1,5 мм. Измерването на
аксиалния ход и регулирането му се извършват по следния начин:

- Измерване:
 демонтира се решетката (тапата) 1 от
задния щит на електродвигателя;
 измерва се разстоянието от главата на
застопо-ряващия болт 4 на вала до корпуса 2 на
електродвигателя;
 с ръка се натиска валът5 напред до упор.
При това положение отново се измерва
разстоянието, посочено по-горе. Разликата между
двете измервания е аксиалният ход на ротора.
Настройване
Настройването се извършва тогава, когато
измереният аксиален ход е извън посочените
граници. То се извършва в следния ред:
 развива се застопоряващият болт 4;
 със специален ключ се завива (развива)
гайка регулираща 6 на 1/2 оборот, с което се
постига намаляване (увеличаване) на аксиалния
ход на ротора с 0.5 mm;
 затяга се застопоряващият болт 4 до упор;
Фиг.5.4.1
 измерва се аксиалния т ход и ако той не е в границите, регулировката се извършва отново.
 ВНИМАНИЕ !
При експлоатацията и поддръжката на електродвигателите с вградена
спирачка да се спазват следните изисквания :
 захранващите и защитните проводници да са добре притегнати за да
осигуряват добър контакт;
 лагерните гнезда да се запълват със смазка съгласно плана за смазване;
 да не се променя положението на регулиращата гайка на предния щит на
електродвигателите, установено от завода производител;
 при всяко регулиране на спирачката да се проверява дебелината на феродовата накладка и ако е по-малка от 1.5 mm да се подмени частта, към която е залепена;
 при всички прегледи да се проверява надеждното затягане на болтовете на
задния щит на електродвигателите и кожуха на спирачката;
 при работи по настройката и подмяната не се смазват и задължително
трябва да бъдат предпазени от замърсяване, триещите повърхнини на спирачките.
 ВНИМАНИЕ !
При използването на друг тип електродвигатели настройките да се извършват
съгласно указанията дадени в техните инструкции.

5.5. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНЕТНИЯ РЕДУКТОР
Основната поддръжка на планетния редуктор се състои в подмяната на смазочното масло.
Спазване на указанията за сроковете на подмяната, количеството и вида на смазочния материал има
голямо значение за правилната работа на предавките и дълготрайността на редуктора като цялло.
При първата смяна на маслото редуктора трябва да се промие задължително, което може да се
извърши с бензин, бензол или друго подходящо средство. За целта се употребява двойно по-голямо
количество промивен материал в сравнение с маслото, което се налива в редуктора.
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Електротелферът се включва да работи, като куката се вдига и спуска, без товар, 5 пъти на
височина 1m. След това промивната течност се източва и се налива новото масло в указаното
количество (табл. 5.11.02).
Препоръчва се смяната на маслото на редуктора да се извършва след като елекротелфера е
работил.

5.6. ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ
5.6.1. Поддържане на механизма за придвижване за монорелсов път
Максимално допустимото износване на зъбите от зъбния венец на задвижващите ходови колела
е до 40 % от дебелината на зъба.
Максималното износване на реборда на ходовите колела не трябва да превишава 40 % от
дебелината му.Препоръчителни норми за бракуване при евентуални дефекти са:
Размери на ходовото колело, mm
D1
D5

B1

B2

135
160

100-0.2
110-0.2

42-0.1
55-0.1

7-0.1
8-0.1

200
250
308

150-0.2
180-0.2
240-0.2

60-0.1
63-0.1
70-0.1

10-0.1
12-0.1
16-0.1

Евент. дефекти
Норми за бракуване
Наличие на пук- Не се разрешава работа
натини
с пукнатини
Износване по поИзносване до 2 % от
върхнината D5
първоначалната
стойност
Износване на
До 40 % от първонареборда
началната дебелина
(размер B2)

Ако предписаната хлабина между реборда и релсата 2÷4mm за всяка страна се увеличи
поради износване или други причини, механизма за придвижване трябва да се регулира по начина
указан в т.4.8.1.
Механизмите за придвижване не трябва да се използуват за влачене на товар по земята.
В зоната на буферните устройства трябва да се манипулира внимателно с електротелфера и
да се избягват силните удари, които могат да доведат до повреди.
По отношение поддръжката на редуктора на механизма за придвижване се изисква периодично
(при изтичане на определения срок) да се извърши подмяна на смазката.

5.7. ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА РОЛКОВИЯ БЛОК И ТОВАРНАТА КУКА
Допустимото износване на жлеба (канала) за въжето е 25 % от диаметъра
чугунени ролки. Някои препоръки за бракуване на ролки:
ds,
mm

полиспаст

7
7
10
10

D4min,

Размери на ролката, mm

mm

D1

D4

R2

B4

2/1
4/1
2/1
4/1

129
129
184
184

163
163
225
225

195
133
133
190

3.7
3.7
5.3
5.3

270.65
270.65
330.80
330.80

12
12

2/1
4/1

222
222

268 228
268 228

6.5
6.5

380.80
380.80

15
15

2/1
4/1

279
279

335 285
335 285

8.0
8.0

19
19

2/1
4/1

355
355

на същото, за

Дефекти и норми за бракуване
Възможни
Норми за бракуване
дефекти
Наличие на
пукнатини

Не се разрешава
работа при наличие
на пукнатини

Износване на
каналите

Бракуват се при
износване на
каналите над
40% от
първоначалния
им радиус

Забележка:
450.80
450.80 ds - диаметър на въжето
D4min - допустима стойност
426 361 10.5 540.80 на износването на диаметъра
426 361 10,5 540.80 D4
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Товарната кука трябва да се проверява за наличие на следи от пукнатини или деформация.
Последната може да се установи като се измери контролното разстояние между нанесените с център
два белега върху оформените за тази цел полета на самия рог и стеблото на куката.
Размерите на куката, който трябва да се контролират,са показани в таблица 5.7.
Таблица 5.7
Размери по DIN 15401

Номер на кука RSN по DIN 15401

0.12 0.25

0.5

1.0

1.6

2.5

4.0

6.0

10.0 20.0

Размер L1mm

38

45

55

70

85

90

105

130

160

225

Размер a1, mm

24

28

34

40

45

50

56

71

90

125

Размер h1, mm

22

28

37

48

56

67

80

100

125

180

Размер h2, mm

19

24

31

40

48

58

67

85

106

150

Толеранс на размерите
h1, h2 и a1, mm

+2
0

+2
0

+3
0

+3
0

+3
0

+3
0

+4
0

+5
0

+6
0

+8
0

Независимо от проверките съгласно таблица 5.7, при периодичните проверки на детайл кука
съгласно табл.5.1.5 да се извършат изпитания за следи от пукнатини и деформации съгласно DIN
15405. Когато износването на куката в мястото на окачването на товара е по-голямо от 10 % от
началната височина на сечението (h1 и h2), куката се бракува.

5.8. ТЪРКАЛЯЩИ ЛАГЕРИ
Всички търкалящи лагери, които не принадлежат към предавателните механизми, т.е. лагерите
на барабана, електродвигателите, на ролковия блок-кука и останалите ролки от полиспастната система,
лагерите на ходовите колела на механизма за придвижване, се смазват в завода производител с достатъчно количество грес. Следващата подмяна на смазката да става съгласно плана за смазване табл.5.11.01, като преди смазването лагерите трябва да се почистят и промият с екстракционен
бензин и след това 2/3 от лагерното пространство се запълни с грес.
 ВНИМАНИЕ !
При демонтаж на електродвигателя не трябва да се променя фиксираното
положение на регулиращата гайка, установено от производителя.

5.9. НОСЕЩИ ВИНТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ
Носещите винтови съединения са : двигателредуктор - тяло; механизъм за вдигане - механизъм
за придвижване; механизъм за придвижване - редуктор към него – електро-двигател за механизма за
придвижване;
ролков блок-кука. Те изискват периодична проверка и при констатирано разхлабване
трябва да се притягат със съответния момент, който е даден в табл.5.9. При използуването на
таблицата да се има предвид, че всички носещи винтови съединения имат клас на якост, както следва :
болтовете - клас 8,8, а гайките - 8.
Taблица 5.9
Клас на якост Размер на
на съедине- съединениението
то, mm
Винт Гайка
Вид
минимален
5.6
5
максимален
минимален
6.8
6
максимален
минимален
8.8
8
максимален
минимален
10.9
10
максимален

М6

М8

М10

М12

М14

3,7
5,0
6,0
8,0
8,2
11,0
10,5
14,0

7,5
10,0
13,5
18,0
19,5
26,0
26,2
35,0

17,2
23,0
27,0
36,0
36,7
49,0
51,7
69,0

30,0
40,0
45,0
60,0
67,5
86,0
90,0
120,0

45,0
60,0
71,2
95,0
101,2
135,0
142,5
190,0

М16

М18

М20

М24

М30

М36

М42

190,0
255,0
307,0
410,0
484,5
646,0
682,0
910,0

510,0
676,0
817,0
1083,0
1100,0
1459,0
1548,0
2052,0

700,0
980,0
1120,0
1570,0
1500,0
2090,0
2100,0
2940,0

1110,0
1556,0
1780,0
2490,0
2370,0
3320,0
3335,0
4668,0

Момент на затягане, Nm
60,0
80,0
97,5
130,0
157,5
210,0
221,2
295,0

90,0
120,0
217,5
290,0
217,5
290,0
303,7
405,0

120,0
180,0
187,5
250,0
307,5
410,0
435,0
580,0

37

5.10. БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ – КОМАНДЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, КРАЕН
ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, КОНТАКТОРИ, ОГРАНИЧИТЕЛ НА ТОВАРА. ПРЕГЛЕДИ И РЕМОНТ.
Безупречната работа и високата надеждност на електротелфера като подемно съоръжение
зависи от изправността на неговото електрообзавеждане. Във връзка с това трябва да се извършват
периодически прегледи и при установени неизправности същите да се отстраняват своевременно.
Проверките, които трябва да се извършват по електрооборудването са :
a) Ежедневни проверки на командния превключвател
Ежедневно трябва да се извършват проверки за видими дефекти на командния превключвател.
Електротелферът не трябва да се пуска в движение при забелязване на някои от следните дефекти :
 пукнатини в корпуса;
 наранявания на кабела на командния превключвател, при което се виждат жилата му;
 кабелът на командния превключвател е извън защитния маншон;
 отслабване на закрепването на носещото жило на командния кабел към командния
превключвател или електротаблото;
 разхлабени или повредени бутони;
Отстраняването на горепосочените дефекти трябва да се извърши от упълномощено за
експлоатацията лице.
Като не толкова тежък дефект се счита нечетливостта на означенията за функционалното
предназначение на бутоните, което трябва да бъде отстранено своевременно.
б) Проверка на елекрооборудването съгласно таблица 5.1.5, т.9
При провеждане на профилактичните прегледи се препоръчва да се обърне внимание на следното:
 Състоянието на защитнитие проводници, т.е. дали са добре притегнати към защитната шина в
електротаблото;
 Закрепването на носещото стоманено жило на
командния кабел към електротаблото и корпуса на
превключвателя (фиг.5.10). Носещото жило трябва да бъде
постоянно в опънато състояние за да не натоварва
командния кабел;
 Уплътняването на кабелните входове към
електротаблото и електродвигателите;
 Уплътнението между основата и капака на
електротаблото;
 Състоянието на контакторите;
 Състоянието на блока “Разединител с
предпазители”;
 Състоянието на захранващия кабел;
 Притягане на клемните съединения на всички
проводници;
 Състояние на понижаващия трансформатор и
крайния изключвател;
 Притягане на предпазителите на захранващата и
оперативната вериги;
 Проверка състоянието на ограничителя на товара:
 проверка за механични повреди на блока с
датчиците;
 проверка за разхлабени връзки;
 проверка настройването на ограничителя на
товара.
При
извършваните
ежегодни
проверки
от
специалисти трябва задължително да се проверява
действието на ограничителя на товара и де се извършват
измервания на задействането му съгласно VDI 3570
Ueberlastungssicherung fuer Krane.

Фиг.5.10

5.11. СМАЗВАНЕ
Планът за смазване е показан в табл.5.11.01, а данните за смазочните материали в табл.
5.11.02.
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Фиг.5.11

Фиг.5.11

Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 5.11.01
 При първоначално пускане в експлоатация
 Първа поддръжка след 3 месеца
 След 12 месеца работа
 Ежегодно на 12 месеца работа

Място на смазване
 След всеки 36 месеца работа
 Смяна на смазката
Лагери на ролките за въжето и куката
Лостов механизъм на крайния прекъсвач    
Почистване и смазване
  
Оси на клиновата втулка и траверсата
Почистване и смазване
 Смяна на смазката
Лагер барабан-тяло
  
Въже
Почистване и смазване
Въжеводач – каналите на водещия сектор    
Почистване и смазване
 
Барабан – канали за въжето
Почистване и смазване
 Смяна на смазката
Шлицево съединение: редуктор - барабан

 Проверка нивото на маслото. При нужда
Редуктор за вдигане
се долива. Смяна на маслото
 Смяна на смазката
Лагери на електродвигателя за вдигане
 Смяна на смазката
Лагер барабан – фланец на редуктора
 Смяна на смазката
Лагери на ходовите колела

Лагери на електродвигателя на механизма
Смяна на смазката
за придвижване

 Смяна на смазката
Редуктор на механизма за придвижване

Зъбен
венец
на
колела
ходови
задвижващи – зъбни колела на вал
Смяна на смазката
задвижващ
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Таблица 5.11.02
Място на смазване, фиг.5.10
Вид
на
смазочния
материал
Характеристика
1
2
3
Температура
на прокапване
 180°C
Пенетрация 220340
Приложима за
търкалящи лагери
за
електродвигатели

10,

13

Консистентна
смазка

1
4, Консис11, тентна
12 смазка

8,
14

Консистентна
смазка

Препоръчителни
материали
4
Работна температура:
-25°С до + 165°С
Литол 24 ГОСТ 21150-75,
Fuchs RenoLit DurapLex 2,
SheLL ALvania EP Fett 2,

Количество на смазочния материал

5
поз.10
Габарит
3
4
5
6
9

поз.13
V,g
50
60
60
75
100

Габарит
MРМ3
MРМ4
MРМ5
MT600

V, g
50
50
50
50

Esso Unirex N 2,
BP Energrease LS - EP 2,
AraL AraLub FK2,
Работна температура:
-40°С до + 220°С
Fuchs Wacker SiLiconfett
mittel,
Aero SheLL Grease 15A
Siliconfett,
Fuchs Wacker SiLiconfett
300 mittel.
Работна температура:
-25°С до + 80°С
Машинна обикновена K3 БДС
1415-84,
TSIATIM 202 GOST 11110-72,

Температура
на прокапване
MOBIL-MOBILPLEX 48,
BP Energrease HT 3.
95°C
Пенетрация 220Работна температура:
340
Приложима за
-40°С до + 80°С
търкалящи лаге- TSIATIM 202 GOST 11110-72,
ри за общо предMOBIL-MOBILLUX 2,
назначение
Fuchs RenoLit FLM 2.
Температура
Работна температура:
на прокапване
-25°С to + 120°С
Aral Fett P64037,
 180°C
Aralub PMD1,
Пенетрация :
BP Mehrzweckfett L21M,
300÷340
Esso Mehrzweckfett M,
Mobil Grease Spezial,
Сапунена основа: Texaco Molytex Grease EP2,
Litium +MolS2
Fuchs Renolit FLM2,
Приложима за
Работна температура:
натоварени
-50°С до + 150°С
шлицови
Fuchs Renolit FLM2.
съединения

Количество, g
Габарит
3
4
5
6
9

Поз.
1
40
40
50
50
80

4
50
50
60
80
100

11
50
50
60
80
100

12
50
50
80
80
120

Количество, g
Габарит
3
4
5
6
9

Поз.
8
40
40
50
60
75

14
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Таблица 5.11.02, продължение
Място на смазване, фиг.5.10
Вид
на
смазочния
материал
характеристика
1
2
3

материали
4
Работна температура:
-25°С до + 80°С

2,

5
Габарит

Количество, g

Машинна обикновена K3 БСК
1415-84,

3,
5,
6,
7, Консис15 тентна
смазка

9,

Количество на смазочния материал

Препоръчителни

Температура на
прокапване
 95°C
Пенетрация :
220÷430

Вискозитет по
ISO 220 (150)
Вискозитет
220 cst / 40°C
(150 cst/40°C)
Температура на
замръзване
-25° (-40°)
Масло Температура на
възпламеняване
190°C (180°)
Класация по APIGL-4
Приложима за
планетни
редуктори

TSIATIM 202 ГОСТ 11110-72,
Aralub FDPO,
BP Energrease HT-EPOO
Esso Getriebfliessfett
Shell Special H
Mobil Gargoyle Fett 1200 W
Работна температура:
-40°С до +120°С
TSIATIM – 201 ГОСТ 6267-74
Fuchs Renolit 500 EP
Работна температура:
-25°С до + 80°С
TSIATIM 203 ГОСТ 8773-73,
BP-Energrease HT EP1
Mobil-Mobilplex 46
Работна температура:
-40°С до +120°С
Mobil-Mobilux EP2
Улита (ТM-5) ЕР90 БДС
14368-82,
Ролана 90 (ТM-4) БДС
14867-82,
РM150 and РM220

Поз.
2
5
5
5
5
5

3
4
5
6
9

3
5
5
5
5
5

5
20
25
25
40
80

6
25
30
30
40
60

7
100
120
120
150
250

Количество, l
Поз.

Габарит
5

9
0,3

BDS 14867-82,

6

0,6

Mobil-Mobilgear 632,
Mobil-Mobilube GX90,
BP-Hypogear 90 EP,
Shell Spirax Heavy Duty 90,
EP 220 (Klueber, Syntheso,
D220 EP, Esso S220),
*(Shell - Tivela-82)

9

0,9

15
50
60
60
80
120
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5.12. ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ В ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО И НАЧИНИ
ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ
Възможните неизправности в електрообзавеждането и тяхното отстраняване са посочени в
таблица 5-12.

No:
1

Неизправност
2
Апаратурата не
включва

1

2

3
4

При натиснат команден бутон и сработила комутационна апаратура, електродвигателят на механизма
за вдигане не се развърта в двете посоки
При включване изгарят предпазителите и
електродвигателите
не се развъртат
Елекродвигателят издава необичаен шум
Електродвигателят
бучи и не се развърта

Причина
3

1. Изгорял предпазител на понижава- 1.1. Подменя се с нов
щия трансформатор.
2. Изгорял предпазител на захранва- 2.1. Подменя се с нов
щата верига на електротелфера.
3. Прекъсване в оперативната верига. 3.1. Да се провери електрическата мрежа и
възтановят прекъснатите връзки
4. Изгаряне или прекъсване на 4.1. Да се подмени с нова
контакторната бобина.
5.Задействал или блокирал краен 5.1. Да се провери крайният изключвател и
изклювател.
възстанови нормалното му положение
1. Залепване на спирачката
1.1.Демонтира се вентилационната решетка
и се натиска няколко пъти ротора
2. Механично блокиране на електро- 2.1. Разглобяване и отстраняване на
телфера или електродвигателя
повредата

1. Пробив на намотка към маса
Проверява се с мегаомметър
2. Пробив между фазите
Проверява се с мегаомметър

1.1. Отстранява се чрез пренавиване

1. Износени лагери

1.1. Заменят се снови

1. Електродвигателят работи на две
фази

5
2. Понижено работно напрежение
Електродвигателят
прегрява

1. Превишен режим на работа на
електротелфера.
2. Напрежението е несиметрично

6
3. Напрежението е превишено над
допустимите граници

7

8

Taблица 5.12
Начин на отстраняване
4

Електротелферът
1. Заварени контакти на контакторите
продължава да рабо- 2. Залепване на магнитната система
ти при изключен ко- на контакторите
манден бутон
3. Заварени контакти в командния
превключвател
Крайният изключва1. Неправилно включване на
тел не действа по
захранващия кабел
време на работа и
2. Залепнал кантактор за съответната
сработва втората му посока
степен (изключва
3 Блокирал краен изключвател
главния контактор)

2.1. Отстранява се чрез пренавиване

1.1. Да се провери електрозахранването
1.2.Проверка изправността на контактната
система на контакторите.
1.3. Да се провери изправността на
статорната намотка на електродвигателя
2.1. Да се провери с волтметър стойността
на захранващото напрежение
1.1. Да се спазва предписаният режим на
работа посочен в паспорта
2.1. Да се изключи електротелферът до
възтановяване на симетрията на мрежата
3.1. Да се съблюдават установените норми

1.1. Подмяна на контактните мостове с нови
2.1.Да се проверят противодействащите
пружини и да се почистят челните
повърхнини на магнитопровода
3.1. Да се заменят с нови
1.1. Проверка правилността на свързване
2.1. Отстраняване на залепването, а при
не-.обходимост контактора се подменя
3.1. Да се провери крайният изключвател.
Ако е възможно се ремонтира в противен
случай се подменя с нов
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5.13. ДАННИ ЗА ШУМА

Данните за шума са на база измервания, извършени при
следните условия:
1. Околна среда: експлоатационни помещения или открито пространство без звукоотразяваща плоскост.
2. Режим на работа на електротелфера: механизмът за вдигане
да работи с номинален товар, при нормален температурен режим
на електродвигателя и установена максимална скорост.
3. Микрофонът 1, за измерване на звука (фиг. 5.13) – се намира
на разстояние h от електротелфера 2.
Разстояние h:
5m – за електротелфери с височина на вдигане до 12 m и
10 m за електротелфери с височина на вдигане над 12 m.
4. Разстоянието от микрофона 1 до стената трябва да бъде поголямо от:
- 1,2 m – при измерване в експлоатационни помещения;
- 3,5 m – при измерване в открито пространство.
Фиг.5.13
В таблица 5.13 са дадени допустимите стойности на звуковото налягане в dB по скала А.
Измерените величини на шума на различните образци не надхвърлят тези стойности.
Taблица 5.13
Скорост на вдигане, m/min
Габарит
Полиспаст
3
4и5
6
9
1/1
2/1
4/1
Ниво на звука по скала A не по-вече от:
16/15
8/7,3
43,75
74
80
80
85
24/22
12/11
6/5,5
74
80
80
85

5.14. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕЛСОВИЯ ПЪТ
Релсовият път трябва да се поддържа съгласно изискванията на нормативните документи на
съответната страна.

Някои препоръки за проверка на релсовия път при нулев наклон на релсата са:
Основните дефекти на релсовия път са
показани на фиг.5.14. Означенията на фигурата
са:
B – първоначална ширина на пояса на
профила;
t – дебелина на стената;
∆B- износване на ширината на пояса на
профила;
f 1 – огъване на пояса на профила
b – първоначална дебелина на пояса на
разстояние (B – t)/4 от края;
∆b – намаление на първоначалната дебелина
Фиг.5.14
на пояса (b) вследствие на износване.
Съгласно “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов” на Русия за
релсови пътища за подвесни подемнотранспортни машини се извършват следните проверки и се
посочват следните допуски за бракуване:
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Видими пукнатини и издатини
 Намаляване на ширината на пояса на профила вследствие на износване с повече от :
∆B ≥ 0.05B
 Намаляване на първоначалната дебелина на пояса :
∆b≥ 0.2b
при едновременно огъване на пояса на профила
f1 ≤ 0.15b
 Огъване на пояса на профила f1 ≥ 0.25b, при едновременно износване на пояса
∆b ≤ 0.1b

5.15. ПОДДЪРЖАНЕ НА БАРАБАНА.
Барабани на механизма за повдигане се бракуват, когато имат пукнатини или износването на
каналите им е по-голямо от 2 mm. Размерите на барабаните са съгласно табл.5.15:
Табл.5.15
Усилие в клон въже, kN
Диаметър на въжето d0, mm
Стъпка t, mm
Размер hk
Радиус R1, mm
Радиус R2, mm

5
7
8
3
3.7
0.3

10
10
11.5
4.5
5.5
0.3

16
12
14
4.5
6.5
0.3

25
50
15
19
17,27 21,27
6
7.5
8
10.5
0.3
0.5

6. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАДЕЖДНИ ПЕРИОДИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
С настоящите правила, разработени в съответствие с FEM 9.755, се цели установяване на
мерки за сигурни периоди на действие по време на цялата продължителност на експлоатация.
Основните понятия, използвани в настоящия раздел и дефинирани във FEM 9.755, са :
■ Теоретична експлоатация D изчислително пълно време на сериен подемен механизъм за период
на експлоатация от около 10 години, при класифицирането му съгласно FEM 9.511..
■ Действителна продължителност на експлоатацията S ( h) определя се на базата на работни
часове, състояние на натоварването и фактори, зависещи от начина на регистриране. Тя е мярка за
ефективното използуване на серийния подемен механизъм и свързаните с него натоварвания.
■ Обща продължителност на експлоатацията ( h) период от пускането в
експлоатация до
окончателното спиране.
Надежден период на действие ( SWP) - период, за който е изпълнено условието

действителна експлоатация S
1
теоретична експлоатация D
Вероятността от повреди е намалена до минимум, когато действителната продължителност на
експлоатация е по-малка от теоретичната.
Произвежданите електротелфери са в съответствие с групите, дефинирани във FEM 9.511 и ISO
4301/1, като групата на конкретния електротелфер е записана в паспорта му. Теоретичната
експлоатация D (h) на изделията е съгласно FEM 9.755 и е показана в таблица 6.

Групи по
Означение
1

2

3

4

L1

L2

L3

L4

FEM9.511
ISO4301/1
Вид на
натоварването
леко
K=0,5
(Km1=0,125=0,53)
средно
0,5<K<0,63
3
(Km2=0,25=0,63 )
тежко
0,63<K<0,8
(Km3=0,5=0,83)
много тежко
0,8<K<1
(Km4=1=1.03)

1Bm
M3

1Am
M4

2m
M5

3m
M6

Taблица 6
4m
M7

Теоретична експлоатация D (h)
3200

6300

12500

25000

50000

1600

3200

6300

12500

25000

800

1600

3200

6300

12500

400

800

1600

3200

6300
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За да се осигури надеждна работа по време на пълния срок на експлоатация са необходими
следните предпоставки :
 избор на серийните подемни механизми, съобразен с натоварванията съгласно FEM 9.511;
 спазване на предписаните интервали за проверки (периодични проверки, най-малко един
път годишно);
 спазване на указанията на производителя за експлоатация, инспекция и и поддържане;
 провеждане на генерални ремонти.
По време на експлоатационния период нараства вероятността за различие между
действителната продължителност и теоретичната. Това означава,че периодът до първия генерален
ремонт, който се определя от периода на надежден режим на работа, трябва да бъде коригиран. За да
може да се извърши това клиентът (потребителят) протоколира по време на експлоатация работните
часове и режима на работа.
Един път годишно се извършва документиране на действителната продължителност на
експлоатация в Дневник (Образец 1), което се извършва на база на протоколираните данни за работните
часове и режимите на работа, обработени по дадената в т.6.2. методика. Най-добре е това да съвпадне
с извършваната годишна инспекция. Потребителят отговаря за документирането. Въз основа на това
упълномощеният да извърши инспекцията проверява дали действителната експлоатация е достигнала
границата на теоретичната. Период на сигурен режим на експлоатация е налице, когато е изпълнено
условието S ( h)  D( h) . В противен случай трябва да се извърши генерален ремонт.
Потребитялят изисква извършването на генерален ремонт от производителя или от оторизирани от
него лица. Производителят поема гаранция за изделието за новия период от време.
Методиката за изчисление се основава на сравнение на действителната продължителност на
експлоатация S с теоретичния срок на експлоатация D чрез привеждането им за състояние на
натоварването клас 4 (много тежко). Така например, ако електротелферът е група 2m, теоретичният му
срок на експлоатация за клас 4 е D = 1600 часа.
Ако електротелферът се задвижва само с частичен товар, тогава неговият теоретичен срок на
експлоатация D се повишава значително. Така например при електротелфер, работещ с половината от
номиналното натоварване, се получава 8 пъти повишаване на D .

6.1. ПРОТОКОЛИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ЧАСОВЕ
Действителната продължителност на експлоатация S ( h) на серийния подемен механизъм
представлява ефективната експлоатация, изчислена въз основа на:
 работни часове за интервала на инспекцията;
 режима на работа;
 коефициенти на корекция.
Възможни са три начина на протоколиране, разделени в три класа:

6.1.1. Протоколиране с памет за режимите на работа (клас 1).
Състоянието на натоварването, както и съответния брой часове на експлоаатация се
регистрират чрез подходящи уреди. Действителната продължителност на експлоатация S се получава
чрез оценяване на запаметените данни.

6.1.2. Протоколиране на работните часове с броячи и документиране на
състоянието на натоварването от потребителя (клас 2 ).
Състоянието на натоварването и съответните часове на експлоатация, през което то е
действало се документират от потребителя. Подемният механизъм е снабден с брояч за време (или
изминат път), а също така и с ограничител на товара.
Забележка:
Серийните подемни механизми не се доставят с броячи за отчитане на работните
часове от производителя. Потребителят може да си ги достави по собствен път или да заложи това, като
изискване в поръчките.

6.1.3. Протоколиране на работните часове и състоянието на натоварването от
потребителя (клас 3).
Потребителят документира състоянието
експлоатация, но без подходящи уреди.

на

натоварването

и

съответните

часове

на

6.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
6.2.1. Определяне на действителната продължителност на експлоатация при
протоколиране съгласно т. 6.1.1.
Действителната продължителност на експлоатация Si за периода на инспекцията се определя
съгласно FEM 9.755 по формулата:
Si   Kmi. Toi  ,
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където i е поредният номер на инспекцията;
Kmi - действителен коефициент на състоянието на натоварването през периода на инспекцията;
Toi - брой работни часове за периода на инспекцията.
Серийният подемен механизъм работи в границите на S.W.P (надежден период на действие)
дотогава, докато е изпълнено условието
n

S  i 1 Si  D ,
където n е броят на проведените инспекции.

6.2.2. Определяне на действителната продължителност на експлоатация при
протоколиране съгласно 6.1.2. и 6.1.3.
Действителната продължителност на експлоатация за периода на инспекцията се определя по
уравнението :
Si  Kmi. Toi. f ,
където Toi е броят протоколирани работни часове за периода на инспекцията;
f - коефициент на начина на документиране.
Проверката за достигане на теоретичния срок на експлоатация се извършва, както това е показано в
т.6.2.1.
6.2.2.1. Коефициент на начина на протоколиране
Тъй като точността и надеждността на протоколирането намаляват от клас 1 към клас 3, оценката на
действителната експлоатационна продължителност става в пряка зависимост от начина на протоколиране.
Това е взето под внимание във формулата за Si чрез коефициента f , който се определя съгласно таблица
6.2.2.1.
Таблица 6.2.2.1
коефициент f
№:
Начин на протоколиране
1
Документиране с помощта на памет за режима на работа
1,0
Документиране на работните часове с броячи и преценяване на режима
2
1,1
на работа
3
Преценяване на работните часове и на режима на работа
1,2
6.2.2.2. Определяне на продължителността на работа
Времето, през което механизмът е в движение е продължителността на работа. То се определя :
 чрез отчетената от брояча стойност.
Броячът отчита времето Тoi, през което механизмът е бил в движение. Дименсията на времето е в часове.
 при липса на брояч продължителността на работа за интервалa на инспекцията се пресмята по
уравнението :

Toi 
където

2. H . N . T . Dp
,
60.V

V
N
H

[ m/min ]
- скорост на вдигане;
[цикли/час] - брой на цикли на час;
[m/цикъл]
- средна стойност на височината на вдигане за един цикъл. Под цикъл се разбира
вдигане плюс спускане;
T [часа/ден]
- продължителността на работното време в часове на ден;
Dp [дни/интервал] - работни дни за интервала на инспекцията.

6.2.2.3. Определяне на действителния коефициент на режима на натоварване Km
Действителният коефициент на натоварване Kmi за периода на инспекцията се определя от
потребителя.
В таблица 6 са показани стойностите на коефициента Kmi за различните режими на натоварване (лек,
среден, тежък и много тежък ) и връзката му с комплексния коефициент на натоварване K: Kmi=K3.
В случаите, когато протоколирането е извършено без памет за режимите на работа, изчисляването на
коефициента Kmi се извършва по следната опростена методика:
a) построяване на опростена диаграма на натоварването
На база на протоколираните данни за стойностите на натоварванията и работните часове се
построява диаграмата на натоварването, показана на фиг. 6.2.2.3, която представлява изменението на
натоварването Q във функция от времето T . При това опростено се приема, че електротелферът е

Q N , 0.75.QN , 05
. .Q N , 0.25.QN и без товар, за които са определени
продължителности на работа: T1 , T2 , T3 , T4 und T5 .С Q N е означена

работил при следните натоварвания

от протоколирането следните
номиналната товароподемност на електротелфера.
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Q,t
1.00 Q

1.00

1.00

0.75 Q

0.75

0.75

0.50 Q

0.50

0.50

0.25 Q

0.25

0.25

N

N

N

N

T, h

0.00

t

0.00
0.2

T1

T2

T3

T4

T5

t1

t2

0.4

0.6 0.8

t3

t4

t

0.00

1.0

0.2

t5

0.4

0.14 0.16 0.14

0.6 0.8
0.05

1.0

0.50

Toi

Фиг. 6.2.2.3

Фиг. 6.2.2.3.1

Фиг. 6.2.2.3.2

Общото време на протоколиране Toi за интервала на инспекцията е равно на сумата от
времената T1 , T2 , T3 , T4 и T5 .
b) Построяване на модифицирана диаграма на натоварването
За по-нататъшна работа диаграмата от фиг.6.2.2.3 се построява в относителни единици
(фиг.6.2.2.3.1), като за единица натоварване се приема Q N , а за единица време- Toi
По ординатната ос се нанася отношението на натоварването към номиналното натоварване,
означено с

( 

Q
), а по абсцисната ос се нанасят времената
QN

tj в относителни единици, в

продължение на които електротелферът е работил при даденото натоварване. Времената tj
изчисляват по уравнението

tj 

се

Tj
,
Toi

където j приема стойности от 1 до 5.
При приетото опростено представяне на натоварванията, отношението
стойности :

 приема следните

1  1 ; 2  0.75 ; 3  0.5 ; 4  0.25 .

c). изчисляване на коефициента Kmi
С данните от построената диаграма на натоварването (фиг.6.2.2.3.1) може да се определи
коефициентът Kmi за интервала на инспекцията по уравнението

Kmi  13 . t1  2 3 . t 2  3 3 . t 3  4 3 . t 4
С вземане предвид на опростеното представяне на натоварванията, горното уравнение получава
вида:

Kmi  13 . t1  0.753 . t2  0.53 . t3  0.253 . t 4
При пресмятането на коефициента Kmi трябва да се има предвид следнто:
- номиналния товар включва полезния товар и теглото на захващащите устройства.
- горните уравнения за пресмятане на коефициента Kmi са в съответствие с FEM 9.511, докато
е изпълнено условието

тегло на захващащите устройства
 0.05
номинален товар
Ако горното уравнение не е изпълнено, при пресмятане на коефициента Kmi се взема предвид
"мъртвото тегло". Тази методика е описана в FEM 9.511.
След пресмятане на действителната продължителност на експлоатация S ( h) тя се сравнява с
теоретичната D .
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Пример
Нека се извършва първата инспекционна проверка на електротелфер от група 2m при наличието
на следните изходни данни:
скорост на вдигане - 24 m/min;
брой цикли за час - 20;
Средна стойност на височината на вдигане - 11 m
продължителност на работното време на ден - 8 часа
брой дни за интервала на инспекцията - 250 дни
При протоколиране съгласно т. 4.2.3. механизмът за вдигане е транспортирал товари както
следва:
15 % от времето с номинален товар;
16 % от времето с товар 3/4 от номиналния;
14 % от времето 1/2 от номиналния;
5 % от времето 1/4 от номиналния;
50 % от времето без товар.
По данните от протоколирането времето за работа през интервала на инспекцията е:

To1 

2.11.20.8.250
 611.1 часа
60.24

Диаграмата на натоварване е показана на фиг.6.2.2.3.2
Действителният коефициент Kmi е:

Km1  13 .0,15  0,753 .0,16  0,53 .0,14  0,253 .0,05  0,2357 часа
Действителната продължителност на експлоатация за периода на инспекцията е:

S1  0,2357 . 6111
, . 1,2  172,84 часа
След периода на инспекцията, останалата теоретична продължителност на експлоатация е:

D  1600  172,84  1427,16 часа
След завършване на изчисленията, резултатите се нанасят в дневник, образец 1.

ВНИМАНИЕ !
При достигане на теоретичната продължителност на експлоатация серийният подемен
механизъм може да продължи работа само след генерален ремонт.
При документиране по т.6.1.2 и т.6.1.3 генералният ремонт трябва да се извърши найкъсно 10 години след въвеждането в експлоатация на серийния подемен механизъм ( FEM
9.755 ).

6.3. ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ
Под генерален ремонт се разбира проверка на електротелфера с цел откриване на всички
дефектни части, респективно на части близки до дефектирането и
подмяната им. Цели се
електротелфера да се приведе в състояние, близко до това на нов.
При извършване на работите по ремонта да се спазват изискванията за безопасна работа от
настоящата инструкция, както и тези, които действат на територията на съответната страна, в която
работи електротелфера.
Генералният ремонт се извършва от специалисти на производителя или от оторизирана от
него фирма. Извършването на ремонта се документира в Дневника за проверките.
Генералният ремонт се извършва съгласно таблица 6.3. В нея са указани и детайлите, които
трябва да се подменят, независимо от състоянието им в момента.
Проверката и разрешението за по-нататъшна експлоатация трябва да бъдат извършени от
специалисти на „МВ ЯНТРА”-Габрово, или от фирма, оторизирана от „МВ ЯНТРА”.
Проверяващият определя :
- каква е възможната теоретична експлоатация;
- максимален период от време до следващия генерален ремонт.
Тези данни се нанасят в дневника за проверките.
След извършването на генералния ремонт електротелферът се въвежда в експлоатация
съгласно нормативните документи, валидни за съответната страна.
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Таблица 6.3
№ по
ред
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Проверка за
пукнатини
3

Наименование
2
МЕХАНИЗЪМ ЗА ВДИГАНЕ
Тяло
Барабан
Въже
Въжени ролки
Въжеводене
Зъбен венец на редуктора
Капак и фланец на редуктора
Водила на планетните колела
Оси на планетните колела
Слънчени и планетни зъбни колела
Входящ вал на редуктора
Изходящ вал на редуктора: втулка зъбна
Съединител
Спирачен диск
Вал на електродвигателя
Фланец на електродвигателя
Кука с гайка
Носещи планки
Всички лагери
Всички гумени уплътнения
Шлицеви съединения
Краен изключвател
Комутационна апаратура
Траверса
Рама
Носещи болтове
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ
Спирачен диск
Вал на електродвигателя
Фланец на електродвигателя
Ходови колела
Водило на планетните колела
Оси на планетните колела
Всички зъбни колела
Капак и фланец на редуктора
Зъбен венец на редуктора
Всички лагери
Всички гумени уплътнения
Носещи елементи (страници,оси, шпилки)

Проверка за
износване
4




Подмяна
5





























































ДНЕВНИК
за изчисляване на действителната продължителност на експлоатация S за
инспекционен интервал
Образец 1
Дата
Проверка
№

1
2
3
4
5
6

Продълж
ителност
на
работа

Продължителност на работа при
следните натоварвания

Коефициенти

от

до

Toi,h

QN

0,75.Q N

0,5.Q N

0,25.Q N

без

Kmi

f

07.08.16

11.08.95

611,1

0,15

0,16

0,14

0,05

товар
0,5

0,2357

1,2

Продължителност на
експлоатацията, h
дейтеоретичствина
телна
S(h) D(h)
172,84
1600

Остатъчна
D(h)-S(h)
1427,16
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