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1. Beschrijving 

 Afsluiters kunnen worden gebruikt om af te sluiten, doseren en afvoeren van poeder- en korrelvormige  

       stortgoederen met verschillende fysische eigenschappen                                               
 De afsluiter kan worden geplaatst aan tanks onder silo’s, productschachten, of aan verder leidende  
       transportapparatuur. 

 De afsluiter bestaan uit een omkasting, een binnenliggende schuifplaat en de buiten liggende aandrijving. 

 De afsluiters worden in overeenstemming met de opdrachteisen geconstrueerd en 
 gefabriceerd. 
 Materiaal, soort-aandrijving en aandrijfvermogen zijn aangepast naar gelang van de toepassing. 
 
 

1.1 Geldigheid van deze bedrijfshandleiding 
 
 Deze bedrijfshandleiding geldt voor alle afsluiters met nastelbare pakkingbussen. 
 
 Ingesloten zijn volgende fabricagevarianten (types): 

  - afsluiter met handwiel 

  - afsluiter met pneumatische cilinder 

  - afsluiter met voetmotor en kettingaandrijving 

  - afsluiter met flensmotor directe aandrijving met koppeling 

  - afsluiter met motorreductor. 

 
 

1.2 Aanvullende documentatie 
 
 Het voor elke afsluiter vervaardigde specificatieblad is een aanvullend deel van deze documentatie. 
 Het bevat de volgende vermeldingen: 
  - Opdrachtnummer 
  - Ident.-Nr./KKS-Nr./of. Pos.-Nr. van de betreffende firma respectievelijk 
    installatie-onderdeel. 
  - Machinenummer (identiek met de gegevens op het typeplaatje) 
  - Technische gegevens van de afsluiter en de toepassing. 
 
  Verdere aanvullende documentatie zijn: 
  - Montage, -bedrijfs- en onderhousdhandleiding van de fabrikant van de aandrijving. 
  - Gegevens voor impulsgever (benaderingsinitiator)- bij uitlevering met impulsgever 
  - Maatblad of apparatuurhandleidingtekening  
 

1.3 Bedrijfsvoorwaarden 
 
 

 Stroomvoorziening van de aandrijving 
 Zorg ervoor dat de stroomaansluiting overeenkomt met de gegevens op het specificatieblad. 
 Hierbij moet men rekening houden met de nationale voorschriften van het desbetreffende land. 
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2. Veiligheid aanwijzing 
 
 Zorg voor het nakomen van de veiligheidsvoorschriften van de desbetreffende firma en/of  
 het desbetreffende land. 
 
 Ondanks de zorgvuldigste constructie en fabricage van de schuifafsluiters  
 Blijft er een risico bestaan voor het bedieningspersoneel. 
 Door onachtzaamheid kan persoonlijke- en materiele schade ontstaan. 
 Met deze bedrijfshandleiding wordt U door bepaalde aanwijzingen voor gevaar gewaarschuwd. 
 

  SYMBOOL 

      

     Voorzichtig levensgevaarlijk! 
     Door dit symbool wordt U gewaarschuwd voor gevaren van elektrische stroom 
 
 

     Voorzichtig verwondingsgevaar! 
     Door dit symbool wordt U gewaarschuwd voor gevaren door mechanische  
     inwerking.       
 
 

     Voorzichtig apparatuur schade! 
     Door dit symbool wordt U gewaarschuwd voor handelingen, waarmee U 

     de afsluiters kunt beschadigen of vernielen. 

 
2.1 Inzetgebied 
 
 De afsluiters zijn uitsluitend gefabriceerd voor de in de specificatie beschreven toepassing. 
 Bij inzet onder gewijzigde bedrijfsomstandigheden moet schriftelijk voor de gewijzigde toepassing 
 om toestemming gevraagd worden. 
 

2.2 Toepassingsbepaling 
 

 De inzet van de afsluiters niet conform de beschreven specificatie is niet  toegestaan. 
 

3. Transport en Opslag 
 

3.1 Transport 
 

 De afsluiter moet altijd liggend, op pallet met ondersteuning worden getransporteerd. 
 Beveilig de afsluiter tegen beschadiging door schokken en vallen  
 

3.2 Opslag 
 

 De afsluiter moet altijd op een pallet, liggend worden opgeslagen. 
 Opslagcondities: 
 
 - Alle blanke onderdelen zijn tegen corrosie te beschermen, bijv. door een oliefilm. 
 - Tegen weersinvloeden beschermen door afdekking of opslag in gesloten ruimte.        
 
 Opslag van bedrading naar pakkingbus 
 - Temperatuur    5 - 30°  Celsius 
 - Relatieve luchtvochtigheid max.  60 % 
 - Niet in agressieve atmosfeer opslaan  
 
 
 

STOP 
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4. Montage, Inbedrijfstelling, Bediening 
 

4.1 Montage 
  

 De montage van de afsluiters mag uitsluitend door een geautoriseerde vakman worden verricht.  
 Werkzaamheden aan elektrische delen, aansluiting van de aandrijfmotor, van de impulsgever etc.  
 mogen alleen door vakkundige elektriciens worden verricht. 
 
 Voordat men gaat monteren moeten tank en leidingen leeg zijn. 
 
 

   Voorzichtig verwondingsgevaar! 
   Installatie uitschakelen en tegen abusievelijk aanloop beveiligen. 
   Dienstdoende onderhoud chef respectievelijk meerdere informeren! 
   

 Inbouwvoorschrift: 
 
 - De afsluiter spanningsvrij monteren, dat er geen grote kracht door de omkasting (behuizing) wordt geleid. 
 - Ver uitgestrekte aandrijving steunen. 
 - Inbouwpositie zo, dat de stortgoederen loodrecht in de afsluiter lopen. 
 - Flensoppervlak reinigen, dichtingen (schuimrubber, siliconen, neopreen etc.) opleggen.  
 - Flens parallel uitrichten en de verbindingsschroeven kruislings vast aandraaien. 
 

 Aandrijving aansluiten: 
  

 Voorzichtig levensgevaar! 
  Deze werkzaamheden mogen alleen door een gekwalificeerde 
  elektricien worden verricht! 
 
 - Indien de aandrijving niet in een centrale besturing is geïntegreerd, een motorbeveiligings- 
    schakelaar installeren. 
 - Is de spanningsaansluiting gelijk met de instructies van de motorfabrikant (gegevens op het typeplaatje)? 
 - Draairichting na aansluiting testen (gelijkmatig). Let op de draairichtingpijl aan de omkasting (behuizing). 
 - De oliestand bij tandwielkastmotoren controleren, eventueel vullen of navullen daarbij de instructies  
  van de aandrijffabrikant opvolgen!  
 - Tandwielkastmotorluchtafvoer controleren, pakking verwijderen of vervangen, luchtafvoerboring vrijmaken. 
 - Bij persluchtbesturing bedrijfsdruk en magneetklep controleren. 
 
 

4.2 Inbedrijfstelling 
 

 Controleer voor inbedrijfstelling de afsluiters op vreemde voorwerpen, dit geschiedt door: 
 - Het openen van alle inspectie-openingen boven de schuif, minstens echter boven de inloop. 
 

 Proefloop zonder materiaal uitvoeren! 

 
 - Toetsen of de spil zich vrij draait resp. de zuigerstang bewogen zich vrij. 
    ( Dit is ook na een reparatie bij verder bedrijf door te voeren) 
 - Bevinden zich vreemde voorwerpen in de afsluiter? Controleren! 
 - Is de schuif te strak ingebouwd? 
 
  Daarna opnieuw proefloop uitvoeren! 
 
  Het product kan na een succesvolle proefloop de afsluiter worden toegevoerd.  
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4.3 Bediening 

  
 De correcte loop van de afsluiter kan door de eindschakelaar of door de mechanische positieaanwijzer  
       worden gecontroleerd.  
 Veranderingen van de bedrijfssituatie kan ook d.m.v. de stroomopname worden vastgesteld.  
 
 Bij inzet in een proces technische installatie worden bediening en bewaking van de afsluiter vanuit 
 de centrale besturing (controlekamer) verricht. 
 

4.4 Storingen 

 
 De belangrijkste oorzaken van storingen en het oplossen daarvan staan in de navolgende lijst: 

   

Storing Oorzaak Oplossing 

Pakkingbus lekt 1. Pakking kapot 
2. Pakking versleten 

1. Pakking bijstellen 
2. Pakking vernieuwen 

Signal van eindscha-
kelaar niet aanwezig 

1. Eindschakelaar defect 
2. Schakelvlag defect 
3. Schade aan de schuifplaat 
4. Vreemde voorwerpen blokkeren 

de schuif plaat 

1. Eindschakelaar vernieuwen 
2. Schakelvlag vasttrekken, vernieuwen 
3. Omvang vaststellen en repareren 
4. Vreemde voorwerpen verwijderen 

Schuifplaat niet te bewe-
gen 

1. Geen perslucht aan magneet-
ventiel. 

2. Magneetventiel defect 
3. Zuigerstang van de cilinder zit 

vast 

1. Luchtaansluiting controleren 
2. Magneetventiel vervangen 
3. Cilinder uitbouwen en repareren of 

vervangen 

Stroomopname te hoog 1. Temperatuur te hoog, spil loopt 
zwaar 

2. Materiaaltoevoer te vol 
3.Produktgegevens verandert 
4. Loopt zwaar vanwege droge of 

vuile spil 
5. Aanslag in schuifomkasting 

(behuizing) blokkeren de schuif 

1. Inzet controleren, lager testen 
2. Producttoeloop controleren 
3. Productgegevens controleren bijv. 

vochtigheid 
4. Spil smeren evtl. van te voren reinigen 
5. Schuif reinigen evtl. isoleren 
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5. Onderhoud 
 

  Het onderhoud houdt in: inspectie, onderhoudswerkzaamheden en reparatie van de afsluiter. 

  Aanbeveling: Laat grotere reparaties door de desbetreffende firma uitvoeren. 
 

Attentie! Let bij alle werkzaamheden op, de in hoofdstuk 5 beschreven veiligheidsaanwijzingen 
  

5.1 Veiligheidsinstructies 

 
 Werkzaamheden aan de afsluiter. Werkzaamheden aan elektrische aansluiting (aan- en afklemmen) of aan 
       de elektromotor uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien uit te voeren. 
   
Schakel eclectische- of pneumatisch voeding uit, vergrendelde schakelaar of verwijder zekeringen 
 

   Voorzichtig levensgevaar! 
   Aan- en afklemmen uitsluitend laten uitvoeren door een elektricien 
 
 Voorzichtig verwondingsgevaar! 

 Afsluiters beveiligen tegen abusievelijk bedienen. 
 Bij pneumatische afsluiters altijd perslucht van ventiel scheiden! 
 Inspectiedeksel van de afsluiter alleen bij lege materiaaltoevoerschacht demonteren! 

 Niet in de open afsluiter grijpen, verminkingsgevaar.  
    Zorg voor geschikte veiligheidsmaatregelen bij transport van hete of de gezondheid 

   beschadigende stoffen: veiligheidskleding, veiligheidsbril, handschoenen, ademmasker! 
    Een opvangtank beschikbaar houden! 
  - Voor begin van de werkzaamheden veiligheidsbeambte op de hoogte stellen! 
  - Voor werkzaamheden aan de afsluiter onder de tank voor een noodaansluiting zorgen. 
  - Voor omvangrijkere werkzaamheden,  de installatie leeg draaien en uitschakelen! 
  - Nalopen van het product door sluiten van de plaatafsluiter of andere geschikte maatregelen verhinderen. 
  - De aandrijfmotor van de stroomverzorging scheiden. 
  - De perslucht van de magneetklep scheiden. 
 

5.2 Inspectielijst en onderhoudswerkzaamheden 

 

Uit te voeren werkzaamheden dagelijks om de 4 

weken 

om de 3 

maanden 

visuele controle van de afsluiter en van de stroom-resp. 
luchtaansluiting 

X   

Controleren of luchtaansluiting en magneetklep dicht 
zijn 

X X  

Loopgeluid van de schuif controleren, bij storing lager 
vernieuwen 

X X  

Kettingspanning controleren, eventueel bijstellen  X  

Koppelingsster (elastisch tussenstuk) op slijtage contro-
leren eventueel vernieuwen 

 X  

Controleren of de schroefverbindingen van de afsluiter 
goed vast zitten, eventueel vasttrekken 

 X  

Controleren of pakkingbus dicht is, vasttrekken, eventu-
eel pakking vernieuwen 

  X 

Pakkingbus vernieuwen   X 

Demontage en reiniging van de schuif   X 

Spil resp. zuigerstang (persluchtcilinder) op slijtage 
controleren 

  X 

Spil en spilmoer controleren evtl. reinigen en smeren X X X 

Pakkinglijst, schuifnokken en schraper op slijtage con-
troleren 

 X  
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5.3  Smeervoorschrift 
 
 Voor de smering van de motorreductor zijn de instructies van de aandrijffabrikant maat aangevend. 
 

Smeerplek Smeerinterval Smeermiddel 

Spil 1 x per week Hogendrukolie 

Lagering 
Zuigerstang persluchtcilinder 

1 x per week 
1 x per week 

Rollager vet 
Olie volgens aanwijzing van de 
fabrikant 

Ketting (bij kettingdrijfwerk) 1 x Kettingvet (alt. Rollager vet) 

Tandwielkast van de aandrij-
ving, indien voorhanden 

1 x per week oliepeil controle 
olie verversen na 10.000 uur in bedrijf 

Olie volgens aanwijzing van de 
fabrikant van de aandrijving. 

 
   Attentie materiaalschade! 
   Slecht onderhoud en smering voert tot aanzienlijke schade 
   aan de afsluiter! 

5.4 Afvalverwerking 

 De uit de tandwielkast, lager of pakkingbus stammende smeerstoffen zijn chemisch afval. 
 De afvalverwerking moet in ieder geval volgens de streekverordeningen gebeuren. 
 

5.5 Reiniging 

 Bij de reiniging van de afsluiter mag geen water worden gebruikt. 
 Zuur en loog mogen niet voor de reiniging worden gebruikt, ook niet verdund. 
 Om te reinigen borstels en perslucht gebruiken. 
 

5.6 Kettingdrijfwerk 
Schakel de eclectische voeding uit, vergrendelde schakelaar of verwijder zekeringen 

 Voordat men de ketting gaat vervangen moet de motor worden afgekoppeld. 
 Bij vervanging van de ketting beschermingskast verwijderen, spanschroeven aan de motorwip  
 los maken, ketting ontlasten. 
 Kettingslot openen en de ketting afnemen. 
 Nieuwe ketting van dezelfde deling en afmetingen erop leggen en met een nieuw kettingslot sluiten. 
 De ketting spannen over de spanschroeven van de motorwip . 

 
 Attentie materiaalschade! 
 Ketting niet overspannen, dat verhoogt de slijtage van de ketting en van de 
 ket tingwielen, lagers aan de afsluiter en aandrijving worden onnodig belast. 
 
 Met een liniaal de centreerlijn van de kettingwielen controleren en de spanschroeven vastzetten. 
 

5.7 Pakkingbus vervangen 

 - Druklijst losmaken en op de schuifplaat naar achteren schuiven. 
   Bij spilaandrijving moeten daartoe spil en de spilmoer worden verwijderd 
 - Stopbuspakking met pakkingtrekker verwijderen. 
 - Stopbushuis van pakkingresten reinigen 
 - Nieuwe pakking set monteren, de sluiting van de stopbuskoord royaal verzetten.  
 - Druklijst schoonmaken en op de pakking zetten. Schroeven gelijkmatig aandraaien 
 - Na in bedrijfstelling eventueel nadraaien. 
 

5.8 Koppeling vervangen 
 - Schakel de eclectische voeding uit, vergrendelde schakelaar of verwijder zekeringen.  
 - Tandwielkastmotor van de motorconsole demonteren 
 - Koppelingsster uit de koppelingshelft nemen 
 - Nieuwe koppelingsster in de koppelingshelft leggen. 
 - Tandwielkastmotor weer op de koppelingsbel monteren, de motor centreert zichzelf,  
   vooraf flens reinigen. De koppelingsster compenseert axiaal-, radiaal- en hoekverschillen in geringe mate. 
   Axiaal speling S1 = ca 2-4 mm, radiaalspeling = max. 0,5 mm; hoekverzet = max. 1 graad 

STOP 

STOP 


