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CROMAR

Terveys ja turvallisuus
Tässä oppaassa on ohjeita, jotka on tarkoitettu käyttäjän päivittäiseen työhön laitteen parissa.

Opasta on aina säilytettävä niin, että se on laitteen parissa työskentelevien henkilöiden saatavilla.

Seuraavien seikkojen varmistaminen on tärkeää:

 •   Tämä opas ja muut soveltuvat asiakirjat säilytetään laitteen koko käyttöiän ajan.

 •   Tämä opas ja muut soveltuvat asiakirjat sisällytetään osaksi laitetta.

 •   Tämä opas toimitetaan laitteen muille käyttäjille.

 •   Tämä opas päivitetään, jos laitteeseen tehdään lisäyksiä tai muutoksia.

 •   Tässä oppaassa kuvataan laitteen käyttöön sovellettavat menetelmät.

Turvallisuusmenettely
 •   Lue ohjeiden kaikki soveltuvat osat ennen kuin alat käyttää laitetta tai teet siihen  

kohdistuvia huoltotöitä.

 •   Pidä lähtöoletuksena, että kaikki sähkölaitteet ovat jännitteellisiä.

 •   Pidä lähtöoletuksena, että kaikki letkut ja putkistot ovat paineistettuja.

 •   Kun teet laitteeseen/koneeseen huolto- tai ylläpitotöitä, varmista, että virransyöttö  
katkaistaan ja putkien ja letkujen paine vapautetaan hallitusti.

 •   Huolto- ja ylläpitotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu huolto- ja kunnossapitohenkilöstö.

 •   Käytä ainoastaan Frederick Crowther & Son Ltd:n hyväksymiä varaosia.

 •   Varmista ennen koneen käynnistystä, että se on turvallisesti kiinnitetty ja että  
se on asennettu ohjeiden mukaisesti.

 •   Käytä konetta ainoastaan sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

 •   Jos koneessa esiintyy epänormaalia tärinää tai ääntä, pysäytä kone ja tutustu käyttöoppaaseen.

 •   Sähköasennuksia saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

 •   Säiliöt on tyhjennettävä leikkuunesteestä ennen minkään nostotoimien tekemistä.
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1. Lamellikuljetin

Vain viitteellinen

1.1 Kuljetus
 Yleistä
  Purukuljettimia saa siirtää vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee haarukkatrukin  

ja nosturin käytön.

  Älä seiso liikkuvan yksikön alla! Tämän sivun kuvat on tarkoitettu vain esimerkeiksi. 
Käytä aina nostoon ja kuljetukseen tarkoitettuja laitteita.

1.1.1 Kuljetus haarukkatrukilla
  Kuljeta ainoastaan alkuperäisellä puulavalla. 

  Varmista, että laite ei pääse kaatumaan tai luistamaan.

1.1.2 Kuljetus nosturilla
  Käytä nostettaessa olemassa olevia nostopisteitä.

  Huomaa: Nettopaino käy ilmi kuljettimen suojukseen kiinnitetystä kilvestä.

1.1.3 Kuljettimet on mahdollisuuksien mukaan varustettu pyörillä lopulliseen asentoon  
 sijoittamisen helpottamiseksi.
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1.2 Asennus
 Mahdolliset vaarat
1.2.1  Kuljettimen purkualue. Tämä alue luokitellaan vaara-alueeksi. Älä koskaan laita 

käsiäsi purkuaukkoon. Jos tälle alueelle meno on tarpeellista, varmista, että kuljetin 
on sammutettu ja eristetty sähköverkosta moottorin vieressä olevalla kytkimellä tai 
irrottamalla pistoke pistorasiasta. Varmista myös, ettei laitetta voida tahattomasti 
käynnistää uudelleen ennen kuin suojus on asetettu uudelleen paikalleen. 

  Vain valtuutettu henkilöstö saa työskennellä tämän sähkölaitteen parissa.

1.2.2  Kuljettimen hihnan päällä seisominen ei ole suositeltavaa. Hätätilanteessa sen 
päällä voidaan seisoa sillä edellytyksellä, että kuljetin on sammutettu ja eristetty 
sähköverkosta eikä sitä voida tahattomasti käynnistää uudelleen.

1.2.3  Älä päästä riman päitä, komponentteja, välineitä tai käsityökaluja putoamaan 
kuljettimeen. Nämä voivat vahingoittaa kuljettimen hihnaa ja koteloa vakavasti. Jos 
jokin yllä mainituista putoaa kuljettimen koteloon, sammuta kuljetin ja kone ja poista 
vieras esine välittömästi.

1.2.4 Purun purkaminen kuljettimelta
  Älä käytä laitetta, ellei purun keräyssäiliö ole paikallaan. Älä päästä säiliötä liian 

täyteen niin, että purua kulkeutuu takaisin kuljettimelle. Kun käyttöolosuhteet 
mahdollistavat kuuman purun purkamisen kuljettimelta, käyttäjän on oltava tietoinen 
tähän liittyvästä vaarasta.

1.2.5 Käyttö taaksepäin
  Kunnossapitotöitä varten kuljetinta voidaan käyttää taaksepäin. Tässä käyttötilassa  

on varottava kuljettimen hihnan ja kotelon aukon välistä aluetta.

1.2.6  Ohjaimet
 Liitetty pääkoneen ohjaimiin
  Kuljettimen on oltava käynnissä kaikkien leikkuutoimien aikana. Jos lukituslaite 

tai vastaava pysäyttää kuljettimen automaattisesti turvallisuussyiden vuoksi, se 
on käynnistettävä uudelleen, kun leikkuuta jatketaan. On erityisen tärkeää, että 
kuljettimen moottori voidaan eristää käyttämällä joko moninastaista liitintä ja 
vastaketta tai moottorin syöttökaapelin erotinta.
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1.2.7  Kuljettimen ohjaus
 Valitse 1 (Eteenpäin), kun haluat käyttää kuljetinta käyttötilassa.

  On suositeltavaa pitää kuljetin käynnissä koko työjakson ajan ja antaa sen tyhjentyä 
purusta kokonaan ennen pysäyttämistä.

 

 •  Sammuta kuljetin valitsemalla 0.

 •   Vaihda kuljettimen hihnan suuntaa valitsemalla 2 (Pito, Käyttö taaksepäin).  
Tätä toimintatilaa saa käyttää ainoastaan, jos hihna jää jumiin tai sitä huolletaan.

 •   Nollaa kuljetin hätäpysäytyksen jälkeen vapauttamalla hätäpysäytyspainike.

1.2.8  Hihnan kulkusuunta käyttötilassa
 

0 Pysäytä

1 Käytä eteenpäin
2 Käytä taaksepäin

Hätäpysäytys
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1.2.9  Käyttö – puru
  Purutyyppi – Mahdollisuuksien mukaan on suositeltavaa tuottaa lastumaista purua. 

Monihaaraisen tai kiharaisen purun kuljettaminen kuljettimella on vaikeaa ja se 
aiheuttaa kuljettimeen tukoksia, joten sitä on vältettävä. Lastunmurtajia tai CNC-
ohjelman "hakkaavaa" liikettä käyttämällä useimmissa käyttökohteissa voidaan estää 
tällaisen purun syntyminen.

Purun käsittelykapasiteetit

Lamellikuljetin

Materiaali Teräs Valurauta Alumiini Messinki

Kuljetintyyppi  S  M  L  Monihaarainen Pieni       Keskikoko Pieni       Keskikoko Pieni       Keskikoko

Säle  ✓ ✓  ✓        ✓          ✗          ✓     ✓          ✓    ✗         ✓

Pienet enintään 5 mm:n lastut. Keskikokoiset enintään 15 mm:n lastut. Suuret yli 15 mm:n lastut.

1.2.10   Jäähdytysainesäiliöissä olevissa kuljettimissa ei ole tiivistettyä koteloa, mutta 
niissä on tyhjennysaukot, jotka sijaitsevat yleensä kotelon sivuilla ja mahdollistavat 
jäähdytysaineen erottamisen purusta ja aineen kierrätyksen takaisin säiliöön.

1.2.11   Kiinteinä jäähdytysainesäiliöinä käytettävissä kuljettimissa on vuototiivis kotelo,  
joka sisältää jäähdytysaineen. Tyhjennystä helpottaa tyhjennysaukko.

1.2.12   Jos jäähdytysainepumppuja käytetään, ne on suojattu verkkosuodattimella tai korilla, 
jotta pumpun juoksupyörään joutuisi mahdollisimman vähän kiinteää ainesta.

1.2.13   Minkä tahansa jäähdytysaineen käyttö on yksinomaan loppukäyttäjän vastuulla 
eikä kuljettimen toimittaja vastaa tästä. Apuna on kaikissa tapauksissa käytettävä 
jäähdytysaineen toimittajan laatimia käyttöturvallisuustiedotteita.
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1.3 Mekaaninen
  Kuljetin on ohjattava käyttöpaikkaansa ja kiinnitettävä koneen runkoon (soveltuvin 

osin). Jalkojen pohjissa olevat ruuvit tai pyörät on säädettävä tukemaan kuljetinta 
kuljettimen ollessa käyttöpaikassaan.

  Jos mukana toimitetaan irralliset purukourut, ne on kiinnitettävä koneeseen, jotta 
purun keräys kuljettimen hihnalle voidaan maksimoida.

1.4 Sähköinen
  Ohjaimilla varustetut kuljettimet
  Jos kuljetin on varustettu ohjaimilla, ne sijaitsevat yleensä kuljettimen kotelon 

kaltevassa osassa. Ohjain on 3-asentoinen käännettävä valintakytkin, jossa on 
keskellä OFF-/sammutusasento ja sivuilla hihnan eteen- ja taaksepäin käytön 
asennot. Lisäksi kuljettimessa voi olla erillinen hätäpysäytyksen lukitusasento.

  Huomaa: Vain kuljettimissa, joissa aines poistetaan takaosan kautta,  
on käynnistyksen varoitussignaali ja viivästetty käynnistys.

  Moottori on johdotettu valmiiksi kytkentärasiaan, ks. kuva 2. Sopivan pituinen 
4-napainen johtosarja (sis. kolme vaihetta ja maadoitusjohtimen) on kiinnitetty 
kytkentärasiaan koneen virransyöttöön kytkemistä varten. Vaatimuksia vastaava 
pistoke kuuluu varustukseen. Jos käyttöön liittyy erityisvaatimuksia, lisäjohdotuksia 
voidaan tehdä. TUTUSTU KAIKISSA TAPAUKSISSA kytkentäkaavioon ja varmista, 
että toimitettu kuljetin vastaa sähkönsyötön vaatimuksia.

 Kuva 2.

 

  

 - Kytkentä      
     230 V

Y - Kytkentä  
     400 V
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 Ilman ohjaimia toimitettavat kuljettimet
  Kuljettimen käyttömoottori on johdotettava asianmukaisista pääkoneen ohjaimista 

käyttämällä nimellisvirtaan sopivaa 4-napaista johtoa. Kolme vaihetta kytketään 
liittimiin U1, V1 ja W1 moottorin liitinkotelossa (vaihtoehtoiset kokoonpanot, ks. 
kuva 2) ja maadoitusjohdin kytketään maadoitusliittimeen. Koneen ohjaimissa on 
oltava seuraavat perustoiminnot: käyttö eteenpäin, käynnistys, pysäytys. Kuljetinta 
voidaan myös käyttää taaksepäin pitämällä ohjainta painettuna ja se on varustettu 
asianmukaisen nimellisvirran omaavilla kontaktoreilla ja ylikuormitussuojilla. 
Koneen oveen sijoitettu lukituslaite pysäyttää kuljettimen, kun ovi avataan. Kaikkien 
johdotusten on oltava yhdenmukaisia uusimpien eurooppalaisten harmonisoitujen 
standardien tai IEE-säännösten kanssa.

1.5 Kunnossapito
  Kuljettimen koteloon kiinnitetystä tyyppikilvestä käy ilmi koneen mallinumero, 

tilausnumero, sarjanumero, osanumero ja yksikköpaino.

 Melutaso: Ei ylitä 60 dBA 1 metrin etäisyydellä

1.5.1   Kolmen kuukauden välein tehtävää tarkastusta suositellaan. Kuljettimen käyttöikä  
on pidempi, jos kuluneet ja vaurioituneet osat vaihdetaan viivyttelemättä.

1.5.2   Ennen kuin purukuljetinta huolletaan, se on eristettävä sähköverkosta joko irrottamalla 
pistoke tai käyttämällä erillistä erotinta. Varmista, ettei virtaa voida tahattomasti kytkeä 
takaisin huollon aikana.

1.5.3   Kuljettimen hihnan ja käyttöketjun kireys on määritetty tehtaalla. Kireys on 
tarkastettava noin 200 käyttötunnin välein ja säädettävä tarpeen mukaan kohdan 
1.5.11 ohjeiden mukaan.

1.5.4   Mahdolliset irralliset tai säädettävät kourut purun keräysalueella on asetettava niin, 
että ne peittävät raot viereisen koneen seiniin, ja kiinnitettävä sitten paikoilleen.

1.5.5   Varmista, että koneen sähkökaapin ylikuormitussuojalla on nimellisarvo, joka sopii 
kuljettimen moottorin virtaan täydellä kuormituksella.

1.5.6   Varaosat. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys Frederick Crowther & Son Ltd.:hen ja 
anna kuljettimen kotelon tyyppikilpeen merkitty sarjanumero ja osanumero.
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1.5.7  Vaihdelaatikko
  Kussakin yksikössä on oikea määrä oikeantyyppistä öljyä eikä lisätoimia tarvita.

Kuva 6
2 mm irti

1.5.8  Akselin laakerit
  Käyttöakselin laakerit ja paluuakselin laakerit on tiivistetty koko käyttöiän ajaksi eivätkä 

ne vaadi lisätoimia.

1.5.9  Hihna
  Hihnan säleet on voideltu valmistuksen aikana ja riittävää voitelua voidaan ylläpitää 

normaalilla leikkuuöljyllä. Jos kuivahionta kestää pidempiä aikoja, suositellaan kevyen 
koneöljyn levittämistä harjalla noin 200 käyttötunnin välein.

1.5.10 Käyttöketjut
  Kevyttä voiteluöljyä, joka imeytyy ketjun niveliin (SAE 20/50), on levitettävä joko 

harjalla tai suoraan öljykannusta 100 käyttötunnin välein. Myös aerosolivoiteluaineita 
voidaan käyttää.

1.5.11  Kuljettimen hihna
  Kuljettimen hihna kiristetään asianmukaiseen kireyteen ennen toimitusta. Kun hihnaa 

on käytetty noin 200 tunnin ajan, kireys on tarkastettava. Hihnan kireyttä säädetään 
käyttämällä nostolaakereihin kiinnitettyjä tappeja (sijaitsevat yleensä käyttöpäässä). 
Varmista, että hihna kiristyy tasaisesti kummaltakin puolelta. Hihnan kireys on oikea, 
kun hihna on 2 mm irti avoimesta vaakasuorasta osasta katsottuna (ks. kuva 6).
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1.5.12   Kuljettimen hihnan irrottaminen 
  

  Lamellikuljetin
  Kuljettimen ketjut on liitetty kuvassa 7 osoitetuista 

paikoista (ts. kolme hitsaussaumaa kussakin 
säleessä). Kotelo irrotetaan katkaisemalla 
hihna tästä ketjun liitoslenkistä. Liitoslenkki on 
kohdistettava käyttöpään kiristyskohdan (kuva 8a)  
tai paluupään avoimen pään suojuksen kanssa 
(kuva 8b).

 Hihna katkaistaan seuraavasti (ks. kuva 9):

 1. Vapauta hihnan kireys. 
 2.  Hio aluslevyjen hitsaussaumat auki (joissain 

kuljettimissa on irralliset aluslevyt ja saksisokat).

 3.  Vedä tapit sisään ei-käyttöpuolelta ja irrota 
irtonaiset säleet.

 4.   Irrota ketjun ulompi lenkki kummaltakin puolelta 
(kiinnitetty työntämällä onttoihin laakerin 
tappeihin).

 5.  Nosta ketjut irti hampailta ja irrota sisemmät 
lenkit onttoine laakerin tappeineen. Hihna ja 
ketjut on nyt katkaistu ja voidaan irrottaa.

 6.   Työnnä tapit takaisin paikoilleen avointen ketjujen 
päihin, jotta ketjun sivulevyt pysyvät paikoillaan.

Kuva 8B
Paluupää

LiitoskohtaLogo 

Kuva 7

Liitoskohta

Pääsy tästäKäyttöpää

Kuva 8A

Kuva 9

2

4 4

2

5 35

KÄYTTÖPÄÄ



Sivu 310

CROMAR

  Irrota hihna kotelosta vetämällä hihnaa kuvan 10 osoittamaan suuntaan.

 Kuva 10

    

1.5.13 Kuljettimen hihnan vaihtaminen
  Pujota hihna koko pituudeltaan hammaspyörän ali kotelon ohjaustangoille,  

kuten kuvassa.

 Kuva 11

    

    

    

 

  Ohjaa hihna toisessa päässä hammaspyörien yli ja edelleen ohjaustangoille ja työnnä 
se takaisin aloituspisteeseen.

  Liitä hihnan päät toisiinsa. Noudata kohdan 1.5.12 ohjeita käänteisessä järjestyksessä 
ja kiristä hihna kohdan 1.5.11 ohjeiden mukaan.

1.5.14	 Kuljettimen	hihnan	irrottaminen	‒	jos	hihna	 
 on juuttunut
  Jos kuljettimen hihna on juuttunut eikä liitoslenkkiin päästä käsiksi, hihna on 

katkaistava yhdestä liitäntäpisteestä irrottamalla tapit 2 ja 3 kohdan 1.5.12 mukaisesti 
ja leikkaamalla ketjun lenkit hihnan molemmilta puolilta.

  Ketjujen uudelleen liittämiseen tarvitaan kaksi uutta liitoslenkkiä, jotka voi hankkia 
Frederick Crowther & Son Ltd:ltä.

 Jatka kohdan 1.5.13 mukaan.
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1.5.15  Kuljettimen puhdistus
  Kuljettimen hihnan ja kotelon käyttöikää voidaan pidentää puhdistamalla kuljettimen 

kotelo säännöllisesti (koska osissa on jäähdytysainetta ja se voi myös kontaminoitua 
merkittävästi). Näin vältytään purun kerääntymiseltä, joka lopulta tukkisi kotelon. 
Kun kuljettimia puhdistetaan tai purua käsitellään, on tärkeää käyttää aina sopivia 
käsineitä.

  Kuljetin on pysäytettävä ja eristettävä sähköverkosta ennen puhdistusta. Kuljettimen 
kotelon ja hihnan väliin jäävään aukkoon on työnnettävä rättejä poistoaukon alle 
kohtaan, jossa hihna pyörii takaisin kotelon sisään. Ks. kuva 14.

  Käytä kuljetinta eteenpäin, jolloin kuljetin työntää rätit koteloon. Käytä kuljetinta, 
kunnes rätit ja niihin tarttunut puru työntyvät ulos poistoaukosta.

 Kuva 14

 

Rätit
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Kohta

1

2

3

4

5

6

7

8

Kuvaus

Kuljettimen runko

Yläsuojus

Viistosuojus

Säädettävä jalka

Käyttökokoonpano

Moottorin vaihdelaatikko

Paluupään kokoonpano

Hihnakokoonpano

	 Lamellikuljetintyyppi	‒	Sivukäyttö

 
2

3

6

4

5

8

1

7
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Ongelma 

1.6.1

Kuljetin ei käynnisty.

Johto irti.

Ylikuormitussuoja lauennut.

Kuljetin jumissa.

Eristinkytkin OFF.

Merkki Toimenpide
Tarkasta kaikki johtoliitännät. 

Nollaa ylikuormitussuoja.

Selvitä tukos.

Käännä kytkin ON-asentoon.

1.6.2

Kuljettimen moottori käynnis-
tyy, mutta hihna ei liiku.

1.6.3

Kuljetin jää toistuvasti  
jumiin tai luistaa.

1.6.4

Moottori ylikuumenee.

Kuljetin jumissa.

Hihna ylikuormittunut: purua 
on kerääntynyt hihnalle liikaa 
tai hihnan ja kotelon väliin on 
joutunut kiinteä vieras esine.

Selvitä tukos.

Selvitä tukosalue.

1.6 Vianmääritys
 VAROITUS!
  Kuljetin on sammutettava ja eristettävä sähköverkosta ennen minkään korjaustoimien 

tekemistä.

  Sähköosiin liittyviä huolto- ja korjaustöitä saavat tehdä ainoastaan tehtävään sopivat 
valtuutetut sähköasentajat.

Ylikuormitusasetus.

Moottori pois käytöstä.

Kuljetin jumissa tai 
ylikuormittunut.

Tarkasta ylikuormitussuojan 
asetus; sovittava moottorin 
nimellisvirtaan.

Tarkasta johdotus irtonaisten 
kytkentöjen varalta.

Selvitä tukosalue. (Kuljettimen 
käyttö taaksepäin voi avata 
tukoksen).




