Dynamický manipulátor HW1E

Dynamický manipulátor HW1E
Toto zaøízení bylo vyvinuto pro rotaèní výklopníky vagonù k zachycení a zastavení vjíždìjících
naplnìných vagonù, jejich ustavení a po jejich vyklopení k následnému vysunutí. Dùležitou podmínkou je
dodržení stanovené rychlosti vjíždìjících vagonù, kterou mùže zaruèit napø. lanové posunovací zaøízení.
Hlavními skladebnými prvky zaøízení jsou: posunovací vozík, elektrický aktuátor s pístem, vnitøní
kolejnièky, kulisy a rozdìlovaè s øídícím systémem.
Posunovací vozík HW 1 E vychází z konstrukce zaøízení LTV-PV a je doplnìný o èidla snímající najetí
dvojkolí vagonu na zadní tlaèná ramena vozíku. Pøední váleèky vozíku brzdí vtlaèený vagon (nebo dvojici
vagonù), který je rameny zachycen a následnì ustaven vozíkem v urèeném místì. Po obrátce bubnu
výklopníku s vagonem, jeho vysypání a otoèení do pùvodní polohy dochází k dynamickému vysunutí
vagonu. Jakmile zaøízení HW1E s vagonem dosáhne konce své pojezdové dráhy, najede na kulisy
a zasune všechny tlaèné kladky, takže kola vagonu mohou volnì projíždìt a vagon opustí výklopník.
Základním prvkem tohoto systému je elektrický aktuátor jako akèní èlen vytváøející tlaènou nebo tažnou
sílu vùèi vztažnému bodu. Princip aktátoru vychází z pøevodu rotaèního pohybu na lineární. Píst aktuátoru
je schopen kroku až 1750 mm. Motor, jeho brzdící síla, rychlost vysouvání pístu (vozíku) je øízeno øídícím
systémem. Frekvenèní mìniè umožòuje výbìr z rùzných režimù provozu a je schopen s elektromotorem
zajistit potøebné zrychlení posunovacího vozíku. Bìhem brzdìní pracuje elektrodynamiká brzda EDB,
která získanou elektrickou energii pøemìní v tepelnou. Poloha vozíku je v každém okamžiku detekována
enkodérem umístìném na zadním válci elektromotoru a jeho nadøazený øídící systém spolupracuje s lanovými posunovacími zaøízeními pøed výklopníkem.
Schéma zachycení dvojkolí vagonu vozíkem HW1E:
hlavní kolej
kryt aktuátoru
vnitøní pojezdové kolejnièky
rameno s tlaènou kladkou

dvojkolí
posunovací vozík
kulisy

most výklopníku
výsuvná tlaèná kladka

Základní technické údaje HW1E:
Výkon elektromotoru:

pro 1vagon

pro 2 vagony

13,2 kW

15 kW

Maximální brzdící síla:

33 kN

54 kN

Maximální tlaèná síla:

10 kN

12 kN

Maximální hmotnost vagonu:

80 t

190 t

1 m/s

1 m/s

Maximální délka posunu vozíku:

1500 mm

1750 mm

Celková maximální délka zaøízení:

7000 mm

7000 mm

Maximální rychlost vjíždìjícího vagonu:
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