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Informacje ogólne
Ręczne  urządzenie  napinające  TZ  zostało  skonstruowane  i  zbudowane  do  napinania  i 
utrzymywania naciągu łańcuchów w przenośnikach zgrzebłowych i urządzeniach strugowych. 

Typy urządzeń Skrótowe określenie typoszeregu: HSE / P-315

Typy standardowe: HSE / P-315 / S 15 A

Klucz znamionowy Moc: 315 kW

Typ tarcz hamulcowych: S15

Typ szczęk hamulcowych A

Producent  TZ (Adres patrz pokrywa)

Dane techniczne: Masa ok. 32 kg

dla grubości tarczy hamulcowej 15 mm

dla przekroju tarczy hamulcowej 400 mm do 750 mm

Obsługa: ręczna

Usytuowanie zabudowy: dowolne 

Teksty  oznaczone  słowami  “Niebezpieczeństwo!“;  Ostrzeżenie!“;  “Ostrożnie!“;  “Uwaga!“ 
wskazują na możliwe zagrożenie wystąpienia wypadku, obrażeń ciała, uszkodzenia instalacji 
lub zanieczyszczenia środowiska. Instrukcję obsługi  należy starannie przechowywać!  Przy 
przekazywaniu  urządzenia  odbiorcy  końcowemu  urządzenie  należy  dostarczyć  wraz  z 
niniejszą instrukcją obsługi.  W przypadku nieprawidłowej obsługi  urządzenia nie ponosimy 
odpowiedzialności za ewentualne szkody. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 
technicznych wynikających z postępu technicznego. 

 Copyright tz 2009 Schutzvermerk nach DIN 34
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1. Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja obsługi została sporządzona z największą starannością, nie można jednak 
całkowicie wykluczyć błędów i pomyłek. Producent nie przejmuje odpowiedzialności za szkody 
materialne  lub  szkody na zdrowiu,  które  wynikają  z  błędów i  pomyłek  w niniejszej  instrukcji 
obsługi.

Prawa autorskie
Firma  Tüschen  &  Zimmermann  posiada  prawa  autorskie  do  wszystkich  dokumentacji,  które 
oznaczone są sygnaturą Tüschen & Zimmermann, a tym samym do wszystkich dokumentacji 
które nabyli Państwo z niniejszym produktem lub otrzymali Państwo w jakikolwiek inny sposób od 
firmy Tüschen & Zimmermann. Bez zgody firmy Tüschen & Zimmermann nie wolno udostępniać 
tych dokumentacji osobom trzecim lub wykorzystywać ich w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób.

Stosowanie dokumentacji wewnątrz zakładu
Firma  Tüschen  &  Zimmermann  zezwala  na  kopiowanie  dokumentacji  urządzenia  w  całości 
wyłącznie dla potrzeb wewnątrzzakładowych lub w ramach zarządzania dokumentacjami i  na 
udostępnianie  jej  pracownikom,  którzy  pracują  z  urządzeniem.  Dla  tych  pracowników prawo 
autorskie obowiązuje bez ograniczeń. 

1.1 Przedmowa, wskazówki ogólne
Niniejsza  instrukcja  montażu  i  obsługi  ma  pomóc Państwu  eksploatować  ręczne  urządzenie 
napinające  w  sposób  bezpieczny,  zgodny  z  przeznaczeniem  i  opłacalny.  Przestrzeganie 
informacji zawartych w niniejszej instrukcji pozwala na uzyskanie następujących korzyści:

• zwiększenie niezawodności i żywotności produktu,
• zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych sytuacji,
• zapobieganie czasom przestoju i konieczności wykonywania napraw

Niniejsza  instrukcja  musi  być  zawsze  dostępna  podczas  wykonywania  prac  montażowych, 
konserwacyjnych i napraw. Każda osoba, która przeprowadza prace na układzie hamulcowym 
musi przeczytać i stosować zalecenia niniejszej instrukcji obsługi. 

Niniejsze  urządzenie  zostało  skonstruowane  według  najnowszego  stanu  techniki  i  uznanych 
reguł bezpieczeństwa. Nieprawidłowa obsługa lub nieprawidłowe zastosowanie urządzenia może 
jednak doprowadzić do wystąpienia obrażeń ciała lub obrażeń ciała ze skutkiem śmiertelnym u 
użytkownika  lub  osób  trzecich  lub  może  doprowadzić  do  uszkodzeń  maszyny  lub  innych 
urządzeń.  Producent  zastrzega sobie prawo do  wprowadzania  bez wcześniejszej  zapowiedzi 
zmian mających na celu polepszenie właściwości produktu.

1.1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Ręczne  urządzenie  napinające  przeznaczone  jest  wyłącznie  do  napinania  i  utrzymywania 
naciągu łańcuchów w przenośnikach zgrzebłowych. 
Inne lub wychodzące poza podany zakres zastosowanie nie jest zgodne z przeznaczeniem. 
Warunkiem prawidłowego stosowania urządzenia jest także przestrzeganie niniejszej instrukcji 
obsługi i dotrzymywanie warunków i okresów przeprowadzania przeglądów i konserwacji. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikają z zastosowania urządzenia w 
sposób niezgodny z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. 
Części  zamienne  muszą  odpowiadać  wymaganiom  technicznym  ustalonym  przez  TZ.  W 
przypadku  oryginalnych  części  zamiennych  jest  to  zagwarantowane,  ponieważ   jakość  tych 
części  jest cały czas kontrolowana. 
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1.1.2 Wskazówki i przepisy dotyczące eksploatacji 
urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem

• Maksymalna temperatura powierzchni okładzin hamulcowych i dźwigni hamulcowej 
nie przekracza w normalnych warunkach eksploatacji 150°C.

• Należy przestrzegać postanowień certyfikatów badania typu WE. Należy 
przestrzegać ewentualnie zawartych tam “szczególnych postanowień”.

• Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących montażu.

1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
1.2.1 Prace na ręcznym urządzeniu napinającym
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas wykonywania jakichkolwiek prac na układzie hamulcowym należy zagwarantować, 
aby zarówno silnik, jak i cała maszyna były unieruchomione, a jakikolwiek ich rozruch jest w 
każdym przypadku wykluczony.

1.2.2 Ochrona przed elementami wirującymi
OSTRZEŻENIE!
Elementy wirujące, jak np. tarcza hamulcowa, nie osłonięte elementy wału, itp., muszą być w 
miejscu zastosowania zabezpieczone konstrukcyjnie przed możliwością dotykania poprzez 
odpowiednie urządzenia ochronne.  

1.2.3 Ochrona przed promieniowaniem cieplnym
OSTROŻNIE!
W zależności od sposobu zastosowania tarczy hamulcowej podczas eksploatacji instalacji, 
należy liczyć się z faktem, że na tarczy hamulcowej i w jej otoczeniu temperatura może 
wzrosnąć do 150°C. W razie potrzeby należy podjąć środki zapobiegające możliwości 
dotknięcia tarczy hamulcowej. 

1.2.4 Stosowanie olejów i smarów
UWAGA!
Podczas stosowania olejów, smarów lub innych substancji chemicznych należy przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa obowiązujących dla tych produktów:

Kontakt ze skórą  Unikać dłuższego i wielokrotnego kontaktu ze skórą. 
Zanieczyszczoną skórę oczyścić mydłem i wodą. Podczas pracy 
używać środków pielęgnujących skórę, ewentualnie nosić odzież 
ochronną odporną na działanie oleju (np. rękawice, okulary 
ochronne). Nie czyścić rąk naftą, rozpuszczalnikiem lub emulsją. 

Kontakt z oczami  Przepłukać oczy dużą ilością wody. W przypadku dłużej 
trwającego podrażnienia oka należy udać się do okulisty. 

Połknięcie  W żadnym przypadku nie doprowadzać do wymiotowania. 
Natychmiast należy wezwać pomoc lekarską.

Środowisko naturalne Materiały eksploatacyjne mogą doprowadzić do skażenia 
środowiska naturalnego, dlatego nie mogą dostać się do 
powietrza, gleby i wody. 

Karty bezpieczeństwa  Zawierają informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony przed 
wypadkami i skażeniem środowiska. Karty te dostępne są u 
producenta cieczy hydraulicznej.  
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1.2.5 Transport, montaż i demontaż
UWAGA!
Podczas wykonywania prac transportowych, montażowych lub demontażowych jednostki 
transportowe, zespoły montażowe lub pojedyncze części należy starannie zamocować i 
zabezpieczyć na podnośnikach i urządzeniach dźwigowych o odpowiedniej nośności. 

        zawiesie

Rys. 1: Jednostka transportowa

1.2.6 Personel
Personel  zajmujący się pracami na układzie hamulcowym musi  zapoznać się z instrukcją 
obsługi,  a szczególne z rozdziałem 1. Podczas montażu i demontażu należy dotrzymywać 
obowiązujących  zasad  techniki.  Szczególnie  podczas  wykonywania  prac  na  instalacjach 
elektrycznych  i  układach  hydraulicznych  należy  przestrzegać  specjalnych  przepisów 
bezpieczeństwa.  W  Niemczech  należy  między  innymi  przestrzegać  przepisów  ZH  1/94 
„Przepisy bezpieczeństwa dla rzemieślników“. 

1.2.7 Eksploatacja, przeglądy i konserwacja
Podczas  eksploatacji  obowiązują  przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Niniejsze 
urządzenie  zostało  wyposażone  w  urządzenia  zabezpieczające.  Dokonywanie  zmian 
konstrukcyjnych,  dobudówek  i  przebudówek  na  układzie  hamulcowym  może  wpłynąć 
niekorzystnie na bezpieczne działanie urządzenia i nie wolno dokonywać takich zmian bez 
pozwolenia producenta.

Uwaga!
Urządzenie  to  może  być  eksploatowane  tylko  wtedy,  gdy  wszystkie  urządzenia 
zabezpieczające są zainstalowane i działają poprawnie.

Przynajmniej  raz  w  miesiącu  urządzenie  należy  wizualnie  skontrolować  pod  względem 
widocznych szkód i usterek. W razie potrzeby instalację należy natychmiast unieruchomić i 
zabezpieczyć  przed  nieuprawnionym  włączeniem.  Części  zamienne  muszą  odpowiadać 
wymaganiom technicznym określonym przez firmę TZ. Oryginalne części zamienne zawsze 
spełniają te wymagania. 

W celu przeprowadzenia napraw konieczne jest  posiadanie  odpowiedniego wyposażenia 
warsztatowego.  Nieprawidłowe  zastosowanie  narzędzi,  nieprawidłowa  obsługa  i 
nieprawidłowe  przeprowadzanie  napraw  mogą  prowadzić  do  ciężkich  obrażeń  ciała  lub 
obrażeń ciała ze skutkiem śmiertelnym. 

Przed  ponownym  uruchomieniem  urządzenia  należy  usunąć  wszystkie  dodatkowe 
zabezpieczenia montażowe.  
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1.2.8 Ochrona środowiska
Uwaga!
Materiały eksploatacyjne i pomocnicze oraz wymienione części należy zawsze bezpiecznie 
usunąć w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. W tym celu należy przestrzegać 
postanowień odpowiednich przepisów krajowych.  Podczas stosowania olejów, smarów lub 
innych  substancji  chemicznych  należy  przestrzegać  przepisów  bezpieczeństwa 
obowiązujących dla tych produktów. 

1.2.9 Inne zagrożenia
Ten  punkt  zawiera  opis  innych  zagrożeń,  które  mogą  powstać  podczas  transportu, 
składowania, montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw.

Zagrożenia mechaniczne
• Zmiażdżenia lub cięcia pomiędzy ruchomymi częściami urządzenia a otoczeniem.
• Ześlizgnięcie się (przesunięcie się) ręcznego urządzenia napinającego.
• Niedostateczna stabilność.

Zagrożenia termiczne 
Oparzenie w wyniku kontaktu z gorącymi częściami.
Zapłon przez iskry.

Zagrożenie spowodowane chwilową awarią urządzeń ochronnych
Zagrożenie  wywołane  chwilowym  brakiem  urządzeń  ochronnych  albo  bocznikowaniem 
urządzeń sterujących lub podobnych podczas wykonywania napraw lub konserwacji.

Aby  zapobiec  powstawaniu  wymienionych  wyżej  zagrożeń  należy  przestrzegać 
odpowiednich  informacji  o  zagrożeniach  znajdujących  się  w  niniejszej  instrukcji 
obsługi!

Osoby  wykonujące  montaż  całej  maszyny  muszą  podczas  analizy  zagrożeń 
uwzględnić  zagrożenia  wynikające  z  działania  całej  maszyny  oraz  zagrożenia 
wynikające  z  możliwości  wystąpienia  awarii  zasilania  elektrycznego  lub 
pneumatycznego i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. 
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1.3 Opis urządzenia
1.3.1 Sposób działania systemu
Ręczne  urządzenie  napinające  TZ  jest  ręcznym  systemem  hamowania  z  ręcznym 
luzowaniem.
System  działa  z  reguły  po  szybkobieżnej  stronie  pomiędzy  silnikiem  napędowym  a 
przekładnią.  Przełożenie  przekładni  ma  więc  wpływ  na  skuteczność  hamowania  całego 
urządzenia. 
Rysunek 2 przedstawia całkowitą budowę ręcznego urządzenia napinającego TZ. Wielkość 
siły hamującej (siły trzymającej) lub moment hamowania (trzymania) jest inicjowana poprzez 
obracanie pokrętła (2.1) i leżącego wewnątrz wrzeciona (2.2). Na hydraulicznym wskaźniku 
ciśnienia (2.3) można odczytać siłę hamowania lub proporcjonalne do momentu hamowania 
ciśnienie.  Siła  hamowania  przekazywana  jest  na  tarczę  hamulcową  poprzez  dźwignię 
hamulcową  (2.4)  i  zamocowane  na  dźwigni  hamulcowej  szczęki  hamulcowe  (2.5).  Płyta 
zamocowania (2.6) służy do zawieszenia ręcznego urządzenia napinającego TZ oraz stanowi 
łożysko podporowe dla  sił  reakcji.  Nastawienie odpowiedniego  dla  warunków eksploatacji 
momentu  hamowania  należy  przeprowadzić  według  odpowiedniego  diagramu.  Diagram 
pokazuje  związek  pomiędzy  odczytanym  ciśnieniem  w  barach  i  wielkością  momentu 
hamowania dla dostarczanych średnic tarcz hamulcowych. Wskaźnik wymiaru granicznego 
(Grenzmaß) sygnalizuje odpowiedni stan zużycia szczęk hamulcowych lub tarczy hamulcowej 
(patrz 2.4).    

Rys. 2: Sposób działania
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1.3.1.1 Napęd
W prowadnicy wrzeciona (3.1) znajduje się wrzeciono (3.2), osadzone w sposób 
umożliwiający jego ruch obrotowy. Napęd jest uruchamiany ręcznie poprzez pokrętło (3.3).

Rys. 3: Ręczne urządzenie napinające

Poprzez  obracanie  pokrętłem  wrzeciono  przesuwa  się,  co  powoduje  wzrost  ciśnienia 
znajdującej  się  wewnątrz  cieczy  hydraulicznej.  Zwiększa  się  odstęp  pomiędzy  górnymi 
punktami  zawieszenia  ramion  dźwigni  hamulcowej  (3.4).  Płyta  zamocowania  (3.5)  pełni 
funkcję punktu obrotowego dla ramion dźwigni hamulcowej oraz zawieszenia dla ręcznego 
urządzenia napinającego TZ.
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1.3.1.2 Hydrauliczny wskaźnik ciśnienia
Wskaźnik  ciśnienia (4.1) skonstruowany w formie manometru tłokowego, jest  połączony z 
wnętrzem tulei ciśnieniowej (4.2) i wskazuje ciśnienie, które powstaje proporcjonalnie do siły. 
Aby ułatwić dokonywanie odczytów, wskaźnik ciśnienia został tak skonstruowany, że można 
go obracać. 

Rys. 4: Hydrauliczny wskaźnik ciśnienia

1.3.1.3 Dźwignia hamulcowa
Dźwignia hamulcowa składa się z ramion dźwigni hamulcowej (5.1) oraz płyty zamocowania 
(5.2). Dźwignia hamulcowa służy do zamocowania szczęk hamulcowych (5.3) i do 
przenoszenia sił hamowania z napędu wrzecionowego na tarczę hamulcową. 

Rys. 5: Dźwignia hamulcowa
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1.3.2.4 Czujnik graniczny
Czujnik graniczny składa się z wyłącznika (1) i tarczy mimośrodowej (2) i służy on do 
sygnalizowania pozycji otwarcia dźwigni hamulcowej.

Rys. 6: Czujnik graniczny

Uwaga: Niebezpieczeństwo wypadku wskutek awarii wyłącznika!
Czujnik graniczny nie może być wykorzystywany do kontroli działania urządzenia podczas 
hamowania oraz do sygnalizacji zużycia okładzin hamulcowych.

Wyłącznik pozycyjny (1) i tarcza mimośrodowa (2) są fabrycznie tak nastawione, że podczas 
zgodnego  z  przeznaczeniem  użytkowania  urządzenia  wyłącznik  zamyka  się,  gdy  ręczne 
urządzenie  napinające  jest  całkowicie  otwarte.  Sygnał  łączeniowy  ma  zostać 
przeanalizowany  przez  nadrzędny  sterownik  zgodnie  z  zainicjowaną  przez  użytkownika 
kategorią według EN 954-1.

Zmiany na tarczy mimośrodowej (2) można przeprowadzać tylko po konsultacji z firmą 
TZ. 

Przeprowadzenie zmian na tarczy mimośrodowej (2) pociąga za sobą 
niebezpieczeństwo zniszczenia wyłącznika pozycyjnego (1).

Kontrola prawidłowego ustawienia wyłącznika pozycyjnego i tarczy mimośrodowej
W przypadku tarczy  hamulcowej  o  szerokości  15mm,  nowych  szczęk  hamulcowych (4)  i 
ciśnienia  wstępnego  wynoszącego  10  bar,  odstęp  tarczy  mimośrodowej  (2)  do  rolki  (3) 
wyłącznika pozycyjnego (1) musi wynosić 11 – 12 mm.

Parametry elektryczne: Obłożenie styków:

Maksymalne napięcie łączeniowe = DC 30 V Zacisk 13 i 14 = zestyk zwierny

Maksymalne natężenie prądu łączeniowego = 2,1 A Zacisk 21 i 22 = zestyk rozwierny

Uwaga!
Przyłącze i wprowadzenie kabla należy wykonać według dyrektywy 94/9/WE!
Należy przestrzegać postanowień instrukcji obsługi (patrz załącznik)!
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1.4 Obsługa
W celu trzymania łańcucha ręczne urządzenie napinające TZ należy montować tak jak jest to 
opisane w rozdziale 2.0. 
Po zgodnym z przepisami montażu ręcznego urządzenia napinającego łańcuch łączony jest z 
dopuszczonym do eksploatacji urządzeniem zakleszczającym. Napinanie łańcucha następuje 
przy pomocy silnika napędowego. Zadaniem hamulca tarczowego jest przy tym ograniczenie 
siły przekazywanej z silnika napędowego na łańcuch, utrzymanie tej siły i ustawienie jej na 
określonej  wartości.  Uzyskanie  wyliczonego  napięcia  łańcucha  ma  w  procesie  napinania 
szczególne znaczenie. Podczas napinania łańcucha silnikiem napędowym, w ciągu krótkiego 
okresu czasu do łańcucha przekazywane są znaczne siły, co powoduje, że łańcuch jest na 
swojej długości napinany. Podczas eksploatacji celowe jest, aby wstępne napięcie łańcucha 
zostało osiągnięte przy zmniejszonej mocy napędu, co skutecznie ogranicza występowanie 
niepożądanych sił masowych, bez utraty pożądanej dynamiki napinania łańcucha. Nałożone 
napięcie  łańcucha  jest  utrzymywane  poprzez  całkowite  zaciśnięcie  szczęk  na  tarczy 
hamulcowej (maksymalne zablokowanie ręcznym pokrętłem, hydrauliczny wskaźnik ciśnienia 
jest  przy  tym  całkowicie  wysunięty).  Potem  należy  nastawić  wyliczone  (odczytane  z 
odpowiedniego dla parametrów przenośnika diagramu) wstępne napięcie łańcucha poprzez 
ostrożne luzowanie hamulca, aż na hydraulicznym wskaźniku ciśnienia zostanie osiągnięta 
wartość,  która  została  wybrana  z  dołączonych  „diagramów  napinania  łańcuchów”.  Po 
osiągnięciu  tej  wartości  hamulec należy znowu zablokować poprzez całkowite  zaciśnięcie 
szczęk na tarczy hamulcowej.   

Uwaga!
Prace na łańcuchu mogą być wykonywane tylko przy maksymalnie zaciśniętych szczękach 
hamulcowych.  Po  skróceniu  lub  wydłużeniu  łańcucha  hamulec  należy  znowu  ostrożnie 
całkowicie poluzować. Ręczne urządzenie napinające TZ należy po użyciu zdemontować 
i przechowywać w skrzyni narzędziowej. Urządzenia ochronne, takie jak np. wieczko 
przegubowe należy złożyć i zaryglować.  

Uwaga!
W przypadku silników z przełączalnymi biegunami siła napinająca powinna być zasadniczo 
wytwarzana na na niskiej prędkości.

Uwaga!
Siły  przekazywane  do  łańcucha  mogą  się  zmniejszyć  nawet  o  50%  podczas  biegu 
przenośnika łańcuchowego do urządzenia zakleszczającego. Siłę przekazywaną do łańcucha 
na  bębnie  łańcuchowym  /  kole  łańcuchowym  gwiazdowym  należy  dlatego  odpowiednio 
podwoić,  aby  w  całym  przenośniku  łańcuchowym  otrzymać  zalecane  wstępne  napięcie 
łańcucha.  Siła  przekazywana  na  łańcuch  nie  może  przekroczyć  maksymalnej  siły,  którą 
można obciążać łańcuch. 
Diagramy przeznaczone do określenia wstępnego napięcia łańcucha oraz wartość nastawcza 
na hydraulicznym wskaźniku ciśnienia są dołączone w załączniku. 

1.4.1 Przykład odczytu z diagramów
Diagramy dla ręcznego urządzenia napinającego HSE P-315 zbudowane są w następujący 
sposób:

• na osi x podane jest wstępne napięcie łańcucha w kN
• oś x  może być podzielona na kilka kolumn, w zależności  od różnych średnic  kół 

łańcuchowych lub ilości zębów
• na osi y po lewej stronie podany jest moment hamujący
• po prawej stronie osi y podane jest wskazanie ciśnienia na hydrostarze w zależności 

od różnych tarcz hamulcowych
• poprzez poziome połączenie danej wartości ciśnienia linią prostą z prawej na lewą 

stronę można wyznaczyć odpowiedni  moment obrotowy w zależności  od średnicy 
tarczy hamulcowej

• linie  pomocnicze  przebiegające  promieniowo  na  diagramie  odpowiadają  rożnym 
przełożeniom przekładni i poprzez rzut pionowy punktu przecięcia się linii prostych 
ciśnienie /  moment obrotowy z linią przełożenia przekładni  służą do wyznaczenia 
wstępnego napięcia łańcucha 
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Przykład odczytu: ręczne urządzenie napinające P-315 .... A, łańcuch 38x137,
średnica podziałowa koła łańcuchowego 530 mm i z = 6, przełożenie przekładni i = 39, 
średnica tarczy hamulcowej = 600 mm, ciśnienie na wskaźniku = 4 bar

• moment obrotowy na tarczy hamulcowej = 600 Nm
• wstępne napięcie łańcucha = 90 kN

Rys. 7: Diagram hamowania
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2 Montaż 
2.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Jako czynnik roboczy należy stosować wyłącznie czysty olej hydrauliczny.
Należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa podanych w punkcie 4.4, 
oraz informacji ostrzegawczych podanych w punkcie 4.3.

2.1.1 Stan urządzenia przy dostawie
Ręczne urządzenie napinające jest kompletnie montowane przez producenta i jest wysyłane 
bez specjalnej ochrony na czas transportu. 
Należy unikać uszkodzeń w trakcie transportu.

2.1.2 Kontrola przed rozpoczęciem montażu
Uwaga!
W  celu  uruchomienia  urządzenia  wskaźnik  ciśnienia  musi  być  wypełniony  czynnikiem 
roboczym.  Należy  zwrócić  uwagę  na  mocne  i  szczelne  połączenie  złączy  ciśnieniowych. 
Okładziny hamulcowe, które zostały uszkodzone podczas transportu należy wymienić.

2.2 Przygotowanie
Zasuwy  (8.1)  w  kołpaku  sprzęgłowo-hamulcowym  należy  wysunąć  ze  swoich  pozycji 
zablokowania.  W  celu  zamontowania  ręcznego  urządzenia  napinającego  TZ  wieczko 
zamykające  (8.2)  należy  odchylić  do  boku  przez  punkt  obrotu  (8.3).  Poprzez  obracanie 
pokrętłem w lewą stronę ręczne urządzenie napinające TZ otwiera się  i  można je  potem 
włożyć nad tarczą hamulcową do przeznaczonego do tego uchwytu w kołpaku sprzęgłowo-
hamulcowym (8.4) a następnie zablokować zasuwą z przeciwnej strony. 

Rys. 8: Kołpak hamulca (przygotowanie do zabudowy)
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2.3 Zabudowa ręcznego urządzenia napinającego
Ręczne urządzenie napinające TZ należy w stanie otwartym wprowadzić do uchwytu dźwigni 
hamulcowej  (9.2)  kołpaka  sprzęgłowo-hamulcowego  (9.1).  Przed  włożeniem  ręcznego 
urządzenia napinającego TZ należy zwrócić uwagę, aby szczęki  hamulcowe w ramionach 
dźwigni  hamulcowej  były usytuowane współosiowo względem tarczy hamulcowej.  Szczęki 
hamulcowe są zamocowane przy pomocy tulei rozprężnych i można je wyregulować poprzez 
lekkie uderzenia młotkiem.  

Uwaga!
Nie należy uderzać w okładzinę hamulcową. 

Przez płytę zamocowania (9.4) ręcznego urządzenia napinającego TZ należy wsunąć zasuwy 
(9.3) i zablokować je.

Ręczne urządzenie napinające TZ należy montować w kołpaku sprzęgłowo-
hamulcowym tylko w celu wykonywania napraw przenośnika łańcuchowego lub do 
napinania łańcucha.  

Podczas  montażu  należy  zwrócić  uwagę  na  najkorzystniejszą  pozycję  roboczą  kołpaka 
sprzęgłowo-hamulcowego. Kołpak sprzęgłowo-hamulcowy można obracać do odpowiedniej 
strony przekładni w celu odpowiedniego dopasowania.

Ręczne urządzenie napinające TZ jest ważnym narzędziem i po zastosowaniu należy go 
umieścić w skrzyni narzędziowej. 

Uwaga!
Po zdemontowaniu ręcznego urządzenia napinającego TZ wieczko przegubowe (9.5) należy 
znowu zamknąć.

Rys. 9: Kołpak hamulca (zabudowa ręcznego urządzenia 
napinającego)
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2.4 Wymiana szczęk hamulcowych
Przeprowadzenie  wymiany  szczęk  hamulcowych  jest  konieczne,  gdy  szczęki  hamulcowe 
osiągną granicę zużycia lub gdy są one uszkodzone. 

Grubość  okładziny  hamulcowej  na  nowych  szczękach  hamulcowych  wynosi  10  mm. 
Dopuszczalne zużycie okładziny hamulcowej na jednej szczęce hamulcowej wynosi 7 mm, 
pozostała  grubość  okładziny  hamulcowej  wynosi  więc  3  mm.  W  przypadku  osiągnięcia 
takiego  zużycia  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  rozległych  zniszczeń  na  okładzinie 
hamulcowej  przed  osiągnięciem  tej  wartości,  szczeki  hamulcowe  należy  natychmiast 
wymienić. W przypadku zwiększonego zużycia należy zwrócić uwagę na stan i zachowywanie 
się tarczy hamulcowej podczas obracania się.

Wskazanie granicy zużycia (ręczne urządzenie napinające zamknięte):
Wierzchołek wskaźnika wartości granicznej wskazuje powierzchnię czołową tulei prowadzącej 
(żółta powłoka lakiernicza). 

Stan nowy (Neuzustand) Stan zużyty (Verschleißzustand)
wskaźnik wartości granicznej (Grenzmaß) wskaźnik wartości granicznej (Grenzmaß)

powierzchnia czołowa tulei prowadzącej (Stirnfläche der Führungsbüchse)

Rys. 10: Zużycie szczęk hamulcowych

2.4.1 Demontaż szczęk hamulcowych
Aby zdemontować szczęki hamulcowe należy zdemontować ręczne urządzenie napinające 
TZ.  W  tym  celu  należy  otworzyć  dźwignię  hamulcową  poprzez  obracanie  pokrętłem  na 
ręcznym  urządzeniu  napinającym  TZ.  Demontaż  następuje  w  odwrotnej  kolejności  do 
montażu opisanego w punkcie 2.3. Poprzez wybicie kołków rozprężnych z otworów (patrz 
rysunek 11) można zdemontować zużyte szczęki hamulcowe. 

Rys. 11: Kołki rozprężne 
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2.4.2 Montaż szczęk hamulcowych
Uwaga!

• Szczeki hamulcowe powinny być wymieniane tylko parami. 
• Nigdy nie należy używać zużytych kołków rozprężnych! Zapasowe szczeki 

hamulcowe dostarczane są przez producenta wraz z nowymi kołkami rozprężnymi.

 Wbudowanie ręcznego urządzenia napinającego następuje według opisu w punkcie 2.3. Po 
montażu należy skontrolować mocne  osadzenie szczęk hamulcowych i płasko-równoległe  
przyłożenie  okładzin  hamulcowych  do  tarczy  hamulcowej.  W  razie  potrzeby  ręczne  
urządzenie napinające należy zdemontować i odpowiednio wyregulować szczęki hamulcowe 
przy pomocy lekkich uderzeń młotkiem. 

Rys. 12: Szczęki hamulcowe 

Pozycja kołka rozprężnego dla szczęki A
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3 Uruchomienie

3.1 Kontrola i ustawienie siły hamowania na urządzeniu
Po  starannym  i  fachowym  wbudowaniu  ręcznego  urządzenia  napinającego  TZ  należy 
sprawdzić jego ustawienie.

Należy  zwrócić  uwagę  na  mocne  osadzenie  dźwigni  hamulcowej.  Podczas  hamowania 
ręcznego  urządzenia  napinającego  szczęki  hamulcowe  muszą  całą  swoją  powierzchnią 
przylegać do tarczy hamulcowej. 

Siłę hamowania a tym samym moment hamowania [Nm] należy ustalać według dołączonych 
diagramów, po odczytaniu ciśnienia [bar] na wskaźniku ciśnienia. 
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4 Serwis
Należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa podanych w punkcie 4.4, 
oraz informacji ostrzegawczych podanych w punkcie 4.3. 
4.1 Konserwacja
4.1.1 Konserwacja urządzenia
Szczęki hamulcowe i tarcze hamulcowe należy w regularnych odstępach czasu kontrolować 
na zużycie. Nie wolno przekroczyć dopuszczalnego zużycia okładziny hamulcowej. Należy 
zwrócić  uwagę  na  równomierne  zużycie  okładzin.  Okładziny  hamulcowe  i  ich  otoczenie 
należy regularnie oczyszczać z osadów pyłu. 
Grubość  tarczy  hamulcowej  nie  może  być  mniejsza  od  wartości  dopuszczalnej,  a 
powierzchnie  hamujące  nie  mogą  posiadać  dużych  rowków  lub  szczelin.  Rowki  na 
powierzchniach hamujących nie mogą przekroczyć maksymalnej głębokości wynoszącej 0,5 
mm. 

Dźwignię  hamulcową  należy  kontrolować  na  ruchomość.  Należy  usunąć  większe 
zanieczyszczenia i narosty powstałe przez spieczenia. 

Cały układ należy sprawdzić na ubytki czynnika roboczego, w razie potrzeby należy dokręcić 
połączenia. 

W przypadku uszkodzeń, które nie da się usunąć układ musi zostać wymieniony. 

Uwaga!
Przy wymianie części należy stosować tylko oryginalne części zamienne!
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4.1.2 Kontrola i nastawienie ciśnienia czynnika roboczego
Hydrauliczny wskaźnik ciśnienia (13.1) może być kontrolowany tylko w stanie zabudowanym.

Poprzez  obracanie  pokrętłem  w  prawą  stronę  szczeki  hamulcowe  nakładają  się  tarczę 
hamulcową,  a  tłok  oddziałuje  na  komorę  oleju  hydraulicznego  wskaźnika  ciśnienia.  Na 
hydraulicznym wskaźniku ciśnienia można więc odczytać ciśnienie oleju w barach. Jeżeli nie 
jest pokazywane żadne ciśnienie należy uzupełnić olej (olej maszynowy ok. 3,5 stopni E ~ 
25,0  cSt  [mm²/s]).  W tym  celu  należy  zdemontować  pokrywę  i  wykręcić  zatyczkę  (13.2) 
złączki  kolankowej (13.3) przy pomocy klucza z łbem z gniazdem sześciokątnym 12 mm. 
Potem  obracając  (odkręcając)  pokrętło  należy  tak  długo  wlewać  olej,  aż  będzie  się  on 
znajdował około 8 mm pod krawędzią króćca wlewu oleju. Następnie należy dobrze wkręcić 
zatyczkę  i  zamontować  pokrywę.  Jeżeli  w  dalszym  ciągu  nie  wytwarza  się  ciśnienie, 
czynności te należy powtórzyć. 

Rys. 13: Kontrola ciśnienia

4.1.3 Uszkodzenia i ich usuwanie
Uszkodzenie Czynność zaradcza

Zużyte szczęki hamulcowe Wymienić szczęki hamulcowe 

Duże zużycie okładziny hamulcowej ● Należy sprawdzić czy na tarczy 
hamulcowej nie tworzą się rowki i 
czy spokojne się ona obraca.

● Należy sprawdzić czy wymiary 
elementów układu hamulcowego są 
dobrze dobrane.
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4.2 Naprawa i kontrola
Uwaga!
Naprawy  i  prace  regulacyjne  na  urządzeniu,  które  wykraczają  poza  zakres  czynności 
kontrolnych mogą być wykonywane tylko w zakładzie producenta. 

Tylko producent może zagwarantować fachowe wykonanie remontów i napraw.
 Obce  ingerencje  w działanie  urządzenia  mogą  ewentualnie  zmienić  podane  właściwości  

urządzenia i doprowadzić do poważnych usterek oraz błędnego działania urządzenia, za co 
firma TZ nie ponosi odpowiedzialności. 

4.3 Informacje ostrzegawcze 
Uwaga!

● Jako czynnik roboczy należy stosować tylko czysty olej hydrauliczny.
● Należy stosować tylko oryginalne okładziny hamulcowe.
● Okładziny hamulcowe należy stosować tylko z nowymi kołkami rozprężnymi.
● Nie należy stosować uszkodzonych okładzin.

4.4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
4.4.1 Informacje ogólne
Uwaga!
Podczas  wykonywania  prac  na  układzie  hamulcowym  instalacja  musi  być  zabezpieczona 
przed uruchomieniem. Nigdy nie należy otwierać pomieszczeń (przestrzeni) znajdujących się 
pod ciśnieniem.

Niebezpieczeństwo!
Naprężone  łańcuchy  cięgnowe  mogą  się  rozerwać,  gdy  zostanie  przekroczone  ich 
obciążenie graniczne. Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 
Nigdy nie należy obciążać łańcucha ponad jego obciążenie graniczne. Zawsze należy 
pracować bokiem do łańcucha.  W przypadku  zerwania  łańcucha może to  zapobiec 
uderzeniu łańcuchem. Osoby nie biorące udziału w pracach należy trzymać z dala od 
strefy zagrożenia. 

Zgodnie z zaleceniami producenta należy stosować wymagane systemy ochronne, 
takie jak zapadki blokujące. 

4.5 Usuwanie odpadów
Usuwanie opakowania i zużytych części należy przeprowadzić według przepisów państwa, w 
którym urządzenie zostało zainstalowane. 
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Legenda do wykazu 
przeglądów

Legenda do wykazu przeglądów

W wykazie przeglądów stosowane są następujące skróty i pojęcia

Pojęcia Oznaczenie 
na liście

Krótkie wyjaśnienie

Czynność Czynność Krótki opis czynności, którą należy 
przeprowadzić

Numer rysunku Nr rys. Informacja o przepisie producenta, z której 
zostały pobrane dane lub informacja o 
rysunkach urządzenia

Wartość robocza Wartość robocza Przed wartościami roboczymi znajdują się 
opisane poniżej skróty

Wartość znamionowa NW Wartość znamionowa zmierzonych 
wartości

Górna wartość robocza OB Maksymalna dopuszczalna wartość 
podczas bieżącej eksploatacji; 
uszkodzenie przy tej wartości jest 
nieprawdopodobne.

Górna wartość nastawienia OE Maksymalnie dopuszczalna wartość po 
nastawieniu; osiadania, itd. są 
uwzględnione

Dolna wartość robocza UB Minimalna dopuszczalna wartość podczas 
bieżącej eksploatacji; uszkodzenie przy tej 
wartości jest nieprawdopodobne

Dolna wartość nastawienia UE Minimalna dopuszczalna wartość po 
nastawieniu; osiadania, itd. są 
uwzględnione

Materiał pomocniczy Materiał pomocniczy Informacja o narzędziach do mierzenia lub 
smarach

Uwaga Uwaga Informacja o sposobie postępowania 
podczas przeglądów technicznych i 
konserwacji

Termin Termin Informacje producenta lub dostawcy 
dotyczące terminów. W przypadku braku 
tych danych obowiązują terminy 
użytkownika
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Załącznik 
Wykaz przeglądów

TZ 
TÜSCHEN & ZIMMERMANN

Instrukcja montażu i obsługi 
ręcznego urządzenia napinającego TZ 

- wykaz przeglądów -

Strona
1/1

Poz. Czynność / sprawdzenie Nr rys. Wartość robocza Materiał pomocniczy Uwagi Termin 
1 Pomiar / sprawdzenie
1.1 Sprawdzić grubość okładziny 

hamulcowej 
TZ-475/E
(szczęki A)

NW = 10mm
UB  = 3mm

Suwmiarka Dopuszczalne zużycie okładziny 
nie może zostać przekroczone. 
Należy zwrócić uwagę na 
równomierne zużycie okładzin. 
Zużyte okładziny należy 
wymieniać parami. 

1 miesiąc

1.2 Sprawdzić grubość tarczy hamulcowej S15 lub S30 NW = 15 lub 30mm
UB  = 13 lub 28mm

Przyrząd do wykony- 
wania pomiarów 
zewnętrznych

Zmierzona wartość nie może 
być mniejsza od wartości UB 

3 miesiące

1.3 Sprawdzić rowki (wyżłobienia) na 
tarczy hamulcowej

OE = 0,5 mm Przyrząd do wykony- 
wania pomiarów 
zewnętrznych

Wartość OE nie może zostać 
przekroczona

3 miesiące

1.4 Sprawdzić hydrauliczny wskaźnik 
ciśnienia 

TZ-013769/MB Patrz 2.3.4 Olej maszynowy 
3,5 stopni Englera

12 miesięcy

1.5 Wymienić szczeki hamulcowe TZ-475/E
(szczęki A)

NW = 10mm
UB  = 3mm

Wybijak zawleczek 
D = 9 x 120

Zmierzona wartość nie może 
być mniejsza od wartości UB 

W razie 
potrzeby

TÜSCHEN & ZIMMERMANN
57356 LENNENSTADT-SAALHAUSEN

Skrytka pocztowa 4010
Telefon 02723 / 91450 – Telefax 02723 / 914540

Załącznik do:
TZ-013769/MB

Stan:
16.12.2008
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Wykaz części
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Załącznik
Wykaz narzędzi

Wykaz narzędzi
 

W celu przeprowadzenia montażu i prac konserwacyjnych na zwalniaku potrzebne są 
przynajmniej następujące narzędzia: 

Nazwa Rozmiar Podstawowy cel zastosowania 
Klucz z łbem walcowym o 
gnieździe sześciokątnym
(klucz imbusowy) 

SW 6 Nastawienie wkrętów dociskowych z 
gniazdem sześciokątnym 

Klucz oczkowy SW 19 Kontrowanie przy nastawianiu wkrętów 
dociskowych z gniazdem sześciokątnym  

Klucz oczkowy SW 24 Montaż dźwigni hamulcowej do kołpaka
Klucz oczkowy SW 36 Montaż dźwigni hamulcowej do kołpaka
Wybijak zawleczek D 9 x 120 Wymiana szczęk hamulcowych
Młotek ślusarski 
Klucz z łbem walcowym o 
gnieździe sześciokątnym
(klucz imbusowy)

SW 12 Uzupełnienie oleju we wskaźniku 
ciśnienia
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