ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Λεηηνπξγία ρεηξνθίλεησλ ξνιώλ
Σα ρεηξνθίλεηα ξνιά ιεηηνπξγνχλ κε ηελ βνήζεηα ησλ ειαηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ άμνλα ηνπ ξνινχ. Γηα
λα αλεβάζνπκε ην ξνιφ ην πηάλνπκε απφ ην ρεξνχιη πνπ ππάξρεη ζην θάησ κέξνο ηεο θνπξηίλαο ηνπ ξνινχ
θαη ην αλεβάδνπκε κέρξη ην επάλσ κέξνο, φπνπ ζηακαηάεη κεραληθά κε ηελ βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ stop
πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο θνπξηίλαο ηνπ ξνινχ θαη ζην πάλσ κέξνο ησλ νδεγψλ. Γηα λα
θαηεβάζνπκε ην ξνιφ ην ηξαβάκε απφ ην θάησ θχιιν ηνπ, πξνο ηα θάησ κέρξη λα θηάζεη ζην θάησ κέξνο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πάλσ κέξνο ηνπ αλνίγκαηνο είλαη αξθεηά ςειφ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ γάληδν
ρεηξνθίλεζεο γηα λα ηξαβήμνπκε ην ξνιφ απφ ην ηειεπηαίν ηνπ θχιιν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα
ρεηξνθίλεηα ξνιά πνπ ζπλήζσο εθνδηάδνληαη κε θιεηδαξηέο πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιή πξέπεη πξηλ θαη
κεηά απφ θάζε ρξήζε λα μεθιεηδψλνληαη θαη λα θιεηδψλνληαη.
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Λεηηνπξγία ξνιώλ
Ρνιά κε θεληξηθό κνηέξ
Με εζσηεξηθό απιό κπνπηόλ : Παηψληαο ζηελ άθξε ηνπ κπνπηφλ ζπλερψο, ην ξνιφ θηλείηαη θαηά ηελ
δηεχζπλζε πνπ δείρλεη ην αληίζηνηρν βέινο. Αθήλνληαο ην κπνπηφλ ην ξνιφ ζηακαηά ηελ θίλεζή ηνπ. Όηαλ
ε πφξηα θηάζεη ζην αλψηεξν ή ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο ζηακαηάεη (κέζσ ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ)
απηφκαηα αθφκα θαη αλ ζπλερίζνπκε λα παηάκε ην κπνπηφλ θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
Με εμσηεξηθό κπνπηόλ-θιεηδί : Η κπνπηνληέξα απηή έρεη δχν βέιε (έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα πάλσ
θαη έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ). Η κπνπηνληέξα απηή ιεηηνπξγεί κε θιεηδί. Γπξίδνληαο ην θιεηδί
ζπλερψο πξνο ηελ πιεπξά πνπ ην βέινο δείρλεη πάλσ, ην ξνιφ αλεβαίλεη ελψ γπξίδνληαο ην θιεηδί ζπλερψο
πξνο ηελ πιεπξά πνπ ην βέινο δείρλεη θάησ, ην ξνιφ θαηεβαίλεη. Αθήλνληαο ην θιεηδί ην ξνιφ ζηακαηά ηελ
θίλεζε ηνπ. Όηαλ ην ξνιφ θηάζεη ζην αλψηεξν ή ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ ζηακαηάεη (κέζσ ησλ
ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ) απηφκαηα αθφκα θαη αλ ζπλερίζνπκε λα θξαηάκε γπξηζκέλν ην θιεηδί.
Με ηειερεηξηζηήξην (κέζσ πίλαθα ηειερεηξηζκνύ): Κάζε θνξά πνπ δίλνπκε ζην ηειερεηξηζηήξην κηα
ζηηγκηαία εληνιή ην ξνιφ εθηειεί δηαδνρηθά ηηο εληνιέο: πάλσ – stop – θάησ – stop θ.η.ι
Με κπνπηόλ εληνιήο : Κάζε θνξά πνπ δίλνπκε ζην κπνπηφλ εληνιήο κηα ζηηγκηαία εληνιή ην ξνιφ εθηειεί
δηαδνρηθά ηηο εληνιέο: πάλσ – stop – θάησ – stop θ.η.ι.
Κιεηδαξηέο ξνινύ : ε θάζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνινχ ζα πξέπεη λα ειέγρνπκε αλ ππάξρνπλ έμηξα
θιεηδαξηέο ζην θάησ κέξνο ηνπ ξνινχ θαη λα είλαη μεθιεηδσκέλεο.
Υεηξηζκόο ξνιώλ κε πιατλό κνηέξ
Με εζσηεξηθό κπνπηόλ δύν ζέζεσλ: Παηψληαο ην πάλσ θνπκπί ηεο κπνπηνληέξαο ζπλερψο, ην ξνιφ
θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, ελψ αθήλνληαο ην πάλσ θνπκπί ηεο κπνπηνληέξαο ην ξνιφ ζηακαηά λα θηλείηαη.
Παηψληαο ην θάησ θνπκπί ηεο κπνπηνληέξαο ζπλερψο, ην ξνιφ θηλείηαη πξνο ηα θάησ, ελψ αθήλνληαο ην
θάησ θνπκπί ηεο κπνπηνληέξαο ην ξνιφ ζηακαηά λα θηλείηαη. Όηαλ ην ξνιφ θηάζεη ζην αλψηεξν ή ζην
θαηψηεξν ζεκείν ηνπ ζηακαηάεη (κέζσ ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ) απηφκαηα αθφκα θαη αλ ζπλερίζνπκε λα
παηάκε ην κπνπηφλ θαηά ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
Με εζσηεξηθό κπνπηόλ ηξηώλ ζέζεσλ : Η κπνπηνληέξα απηή έρεη ηξία θνπκπηά : πάλσ – stop – θάησ.
Παηψληαο ζηηγκηαία ην πάλσ κπνπηφλ ην ξνιφ μεθηλάεη λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη θηάλεη ζην αλψηεξν
ζεκείν ηνπ φπνπ ζηακαηάεη απηφκαηα (κέζσ ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ) εθηφο αλ ζην ελδηάκεζν ηεο
δηαδξνκήο ηνπ παηήζνπκε ην stop νπφηε ην ξνιφ ζηακαηάεη λα θηλείηαη. Παηψληαο ζηηγκηαία ην θάησ
κπνπηφλ ην ξνιφ μεθηλάεη λα θηλείηαη πξνο ηα θάησ θαη θηάλεη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ φπνπ ζηακαηάεη
απηφκαηα (κέζσ ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ) εθηφο αλ ζην ελδηάκεζν ηεο δηαδξνκήο ηνπ παηήζνπκε ην stop
νπφηε ην ξνιφ ζηακαηάεη λα θηλείηαη.
Με εμσηεξηθό κπνπηόλ θιεηδί : Η κπνπηνληέξα απηή έρεη δχν βέιε( έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα πάλσ
θαη έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ). Η κπνπηνληέξα απηή ιεηηνπξγεί κε θιεηδί. Γπξίδνληαο ην θιεηδί
ζπλερψο πξνο ηελ πιεπξά πνπ ην βέινο δείρλεη πάλσ, ην ξνιφ αλεβαίλεη ελψ αθήλνληαο ην θιεηδί ζηελ
ζέζε ηζνξξνπίαο ην ξνιφ ζηακαηάεη λα θηλείηαη. Γπξίδνληαο ην θιεηδί ζπλερψο πξνο ηελ πιεπξά πνπ ην
βέινο δείρλεη θάησ, ην ξνιφ θαηεβαίλεη ελψ αθήλνληαο ην θιεηδί ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ην ξνιφ ζηακαηάεη
λα θηλείηαη. Όηαλ ην ξνιφ θηάζεη ζην αλψηεξν ή ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ ζηακαηάεη (κέζσ ησλ
ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ) απηφκαηα αθφκα θαη αλ ζπλερίζνπκε λα γπξίδνπκε ην θιεηδί ηεο κπνπηνληέξαο θαηά
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
Με εμσηεξηθό κπνπηόλ θιεηδί θαη stop: Η κπνπηνληέξα απηή έρεη δχν βέιε (έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο
ηα πάλσ θαη έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηα θάησ). Η κπνπηνληέξα απηή ιεηηνπξγεί κε θιεηδί. Γπξίδνληαο ην
θιεηδί ζηηγκηαία πξνο ηελ πιεπξά πνπ ην βέινο δείρλεη πάλσ, ην ξνιφ αλεβαίλεη ελψ γπξίδνληαο ην θιεηδί
ζηηγκηαία πξνο ηελ πιεπξά πνπ ην βέινο δείρλεη θάησ, ην ξνιφ θαηεβαίλεη. Παηψληαο ην stop ην ξνιφ
ζηακαηάεη λα θηλείηαη. Όηαλ ην ξνιφ θηάζεη ζην αλψηεξν ή ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο ζηακαηάεη (κέζσ ησλ
ηεξκαηηθψλ ηνπ κνηέξ) απηφκαηα.
Με κπνπηόλ εληνιήο ή κε κπνπηόλ θιεηδί εληνιήο : Όηαλ ζηνλ πίλαθα ηειερεηξηζκνχ ππάξρεη
ζπλδεδεκέλε κπνπηνληέξα, απηή είλαη κπνπηνληέξα εληνιήο ( είηε κε κπνπηφλ είηε κε θιεηδί). Κάζε θνξά
πνπ δίλνπκε (ζην κπνπηφλ ή ζην θιεηδί) ζηηγκηαία εληνιή ην ξνιφ εθηειεί δηαδνρηθά ηηο εληνιέο : πάλσ –
stop – θάησ – stop θ.η.ι
Με ηειερεηξηζηήξην (κέζσ πίλαθα ηειερεηξηζκνύ) : Κάζε θνξά πνπ δίλνπκε ζην ηειερεηξηζηήξην κηα
ζηηγκηαία εληνιή ην ξνιφ εθηειεί δηαδνρηθά ηηο εληνιέο : πάλσ – stop – θάησ – stop θ.η.ι.
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Απαζθάιηζε ξνιώλ κε θεληξηθό κνηέξ (ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο)
Σα ειεθηξνθίλεηα ξνιά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε θεληξηθφ κνηέξ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεζεο, ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κέζσ ηνπ ζπξκαηφζρνηλνπ ηνπ κνηέξ. Σν ζπξκαηφζρνηλν
απηφ νδεγείηαη είηε εζσηεξηθά ηνπ αλνίγκαηνο ζε κηα πιαζηηθή θνπθνπλάξα είηε εμσηεξηθά ηνπ αλνίγκαηνο
ζε έλα κεηαιιηθφ θνπηί κε θιεηδί (blidoor). H ρεηξνθίλεζε κέζσ πιαζηηθήο θνπθνπλάξαο γίλεηαη αθνχ
μεβηδψζνπκε ηελ θνπθνπλάξα νπφηε ην ζπξκαηφζρνηλν ηξαβηέηαη, ην θξέλν ηνπ κνηέξ απαζθαιίδεηαη θαη ην
ξνιφ ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα. Η ρεηξνθίλεζε κέζσ blidoor γίλεηαη αθνχ ηνπνζεηήζνπκε ην θιεηδί ζην blidoor.
Αλνίγνπκε ην πνξηάθη ηνπ blidoor θαη κε ην εηδηθφ ιακάθη πνπ ππάξρεη ζην επάλσ κέξνο ζην πνξηάθη ηνπ
blidoor ζηαζεξνπνηνχκε ην πνξηάθη πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη αλνηθηφ, θαη ιεηηνπξγνχκε ζηελ ζπλέρεηα ην
ξνιφ ρεηξνθίλεηα.
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Απαζθάιηζε ξνιώλ κε πιατλό κνηέξ (ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο)
Σα ειεθηξνθίλεηα ξνιά πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε πιατλφ κνηέξ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεζεο, κε ηελ
βνήζεηα καληβέιαο ή κε ηελ βνήζεηα αιπζίδαο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ρεηξνθίλεζε γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα
καληβέιαο, ηνπνζεηνχκε ηελ καληβέια ζηελ εηδηθή ππνδνρή πνπ έρεη ην κνηέξ θαη αξρίδνπκε λα γπξλάκε ηελ
καληβέια ηνπ κνηέξ νπφηε ην ξνιφ αξρίδεη λα θηλείηαη ζηγά-ζηγά. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ρεηξνθίλεζε γίλεηαη
κε ηελ άθξε κηαο δεχηεξεο αιπζίδαο πνπ ππάξρεη πάλσ ζην κνηέξ θαη αξρίδνπκε λα ηξαβάκε ζηγά-ζηγά ηελ
βαζηθή αιπζίδα νπφηε ην ξνιφ αξρίδεη λα θηλείηαη ζηγά-ζηγά. Γηα λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην ξνιφ
ειεθηξνθίλεηα ζα πξέπεη λα ηξαβήμνπκε ηελ πξάζηλε άθξε ηεο δεχηεξεο αιπζίδαο. Η βαζηθή δηαθνξά
κεηαμχ ηεο ρεηξνθίλεζεο καληβέιαο θαη ηεο ρεηξνθίλεζεο αιπζίδαο είλαη φηη ν ρεηξηζκφο ηεο αιπζίδαο γίλεηαη
απφ ην έδαθνο ελψ ν ρεηξηζκφο ηεο καληβέιαο γίλεηαη απφ ην χςνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην κνηέξ,
δειαδή ζην αλψηεξν ζεκείν ηνπ αλνίγκαηνο.

Φσηνθύηηαξα
Όηαλ ε πφξηα είλαη εθνδηαζκέλε κε θσηνθχηηαξα ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θάζνδν ηεο πφξηαο ππάξρεη
δηέιεπζε πεδψλ ή ππάξρεη εκπφδην, ε πφξηα ζηακαηάεη θαη γπξίδεη πίζσ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε
πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο.
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ΤΝΣΗΡΗΗ ΡΟΛΩΝ

Απαηηνύκελνη έιεγρνη
Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ξνιψλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε είλαη απαξαίηεην λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθνχο
ειέγρνπο θαη ζπληεξήζεηο:
O ηδηνθηήηεο (ή εθπξφζσπνο ηνπ) ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα λα ειέγρεη ην ξνιφ γηα
αζπλήζηζηνπο ζνξχβνπο ή θζνξά ζηα εμαξηήκαηά ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη θακία
πξνζπάζεηα επηζθεπήο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζπλεξγείν. Δμνπζηνδνηεκέλν
ζπλεξγείν ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ ρξφλν λα θαιείηαη κε κέξηκλα ηνπ ηδηνθηήηε θαη λα εθηειεί
ηηο παξαθάησ επηζεσξήζεηο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο:
Ι. Έιεγρνο θαη αλ απαηηείηαη ζθίμηκν ζηηο :
Bίδεο
Bίδεο
Bίδεο
Bίδεο
Bίδεο
Bίδεο

ή ζπγθνιιήζεηο ησλ νδεγψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία
ζπγθξάηεζεο ηνπ άμνλα ζηηο βάζεηο ηνπ
ζπγθξάηεζεο ηνπ κνηέξ θαη ηνπ θνπδηλέηνπ
ζπγθξάηεζεο ησλ βάζεσλ ή ζεκαίσλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία
ζπγθξάηεζεο ηνπ ξνινχ ζηνλ άμνλα ηνπ
ζηήξημεο ηνπ θνπηηνχ θαιχςεσο

II. Έιεγρνο θαη αλ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε:
Φζαξκέλσλ ή ρηππεκέλσλ πξνθίι ηνπ ξνινχ
Φζαξκέλσλ ή ρηππεκέλσλ νδεγψλ ηνπ ξνινχ
Φζαξκέλσλ ειαζηηθψλ ηεο πεξηκεηξηθήο ζηεγάλσζεο ηεο πφξηαο
παζκέλσλ ειαηεξίσλ ή ειαηεξίσλ πνπ ε αλπςσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα έρεη κεησζεί θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε
ρεηξνθίλεζε
Φζαξκέλεο αιπζίδαο ή αιπζνηξνρψλ κεηάδνζεο θίλεζεο (φπνπ ππάξρεη)
Οιφθιεξνπ ηνπ άμνλα γηα ηπρφλ αζπλήζηζηεο παξακνξθψζεηο ή ξσγκέο
III. Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη αλ απαηηείηαη:
Ρχζκηζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ εμαξηεκάησλ
ηηο κπνπηνληέξεο ειέγρνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ κπνπηφλ ζηακαηήκαηνο
ηνπο ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο
ηα ηειερεηξηζηήξηα θαη ηνλ πίλαθα ηειερεηξηζκνχ
ηα θσηνθχηηαξα, ζηνλ πεξηνξηζηή δχλακεο θαη γεληθά ζε φζα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ππάξρνπλ ζην ξνιφ
ηηο θιέκκεο ζχλδεζεο φισλ ησλ θαισδίσλ
ηελ θαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ξνινχ
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