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Уважаеми г-не/г-жо, 

 
Поздравяваме Ви за отличния избор, който направихте! Вие 

вече сте собственик на качествена машина, която не само ще Ви 
служи дълги години и ще Ви носи печалба, но и ще бъде част от 
Вашия принос за опазването на околната среда.   

В лицето на пелет пресата “BIMETA Model 350” отсега нататък 
имате един добър помощник, който ще се грижи за преработването 
на различни видове биомаса, превръщайки я в безопасното 
алтернативно гориво на бъдещето – пелети.  

За да бъдат Вашите пелети качествени и за да не срещате 
трудности в работата с машината, обърнете внимание на това 
ръководство. В него ще намерите всички необходими сведения за 
правилното транспортиране, складиране, съхранение, монтиране, 
пускане в експлоатация, работа и поддържане на произведената от 
нас машина. Ръководството ще Ви даде информация и съвети при 
решаване на различни въпроси, които ще възникнат пред Вас.  

Спазвайте предписанията и препоръките, дадени в това 
ръководство. Това ще ви гарантира дълготрайна, безотказна, 
безаварийна и безопасна работа с машината.   

Заедно с Вас се радваме, че сте собственик на нашата 
машина и Ви пожелаваме тя да Ви служи безотказно дълги години 
при правилна експлоатация. 
 

Екипът на „БИМЕТА – България”  
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

 
 

Долуподписаният Добромир Николовв Арабаджиев, 
управител на фирма „БИМЕТА ДиД” ООД, декларира, че 
произведената от нас 
 

Пелет преса (гранулатор) за гранулиране на 
насипни материали, модел „BIMETA MODEL 350”,  

 
при условие, че е инсталирана, поддържана и използвана 

в съответствие с инструкциите на производителя,  
инсталационните стандарти и „добрите инженерни практики”, 
 

удовлетворява  със своите конструктивни и проектни 
характеристики основните изисквания, свързани със 
сигурността и безопасността на труда в съответствие на 
изброените по-долу директиви:   

 
2006/42/ЕС-машинна  
2006/95/ЕС-ниско-волтова 

 
Приложени са следните (части / клаузи) от 

хармонизирани нормативи: 
 
БДС EN60204-1:2006 
БДС EN12100:2011 

 
 
 
 
 
 

Място:                    дата:                               Декларатор:  
София  25.05.2016    /подпис/ 

         /печат/  
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ГАРАНЦИОНЕН  СЕРТИФИКАТ 
 
 

Тип на машината: Пелет преса ”BIMETA MODEL 350”  
Заводски номер: …………..  
Производител: „БИМЕТА ДиД” ООД 
 
Тази гаранция е валидна в рамките на една година от продажбата 
на машината. През този период на гаранция всички повредени части 
се заменят безплатно от производителя.  
 
Гаранцията не покрива частите, които са консуматив, а именно: 
- Счупени и/или износени матрици; 
- Износени ролки;  
- Счупени/износени лагери; 
- Силно деформирани ролки вследствие на механично въздействие; 
- Скъсани или износени уплътнения на ролките; 
- Износени ремъци. 
 
Гаранцията не покрива повреди вследствие на:  
 
- неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, 
например, но не само, използване не по предназначение или 
използване на неподходящи принадлежности и масла;  
- пренатоварване, употреба с неправилно или нестабилно 
електрическо напрежение, причинена механична повреда (от 
неправилна експлоатация, от неправилна манипулация, падане или 
удар) или неправилна поддръжка.  
 
Разглобявани или частично разглобявани и ремонтирани с 
неоригинални части машини също са изключени от гаранцията, 
както и машини, по отношение на които са правени опити за 
ремонти от неупълномощени лица. 

 
 

Дата:      Управител:………………………. 
      инж. Добромир Арабаджиев 
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ОПИСАНИЕ: 
 

Фирма „БИМЕТА” се занимава с проектиране и производство 
на собствени пелет преси (познати под името гранулатори). Пелет 
пресите, освен за гранулиране на фуражи, в последните години 
започнаха масово да се използват за производството 
алтернативното гориво на бъдещето - пелети от биомаса. 

Пелет пресата „Bimeta Model 350” спада към класа 
гранулатори с плоска, неподвижна  матрица с въртящи се ролки. 
Регулирането на височината на ролките се осъществява с помощта 
на специална гайка, разработена от нас. Това дава възможност 
настройването на височината на ролките да приключва за броени 
минути. По този начин регулирането е равномерно (и двете ролки са 
на еднаква височина) и лесно. Така значително се улеснява и 
ускорява първоначалната настройка на машината. 

При конструкцията, която „БИМЕТА” предлага, лагеруването 
на ролките се осъществява с масивни лагери. За разлика от други 
лагери, които налагат чести ремонти или са прекалено скъпи, 
масивните лагери, които „БИМЕТА” използва, се износват много по-
бавно и  налагат смяната им да се извършва много по-рядко. 

Охладителната уредба, която има в гранулатора “BIMETA 
Model 350”, охлажда маслото и осигурява поддържането на ниска 
температура на машината. Това води до запазване мазилните 
качества на маслото дълго време, без да има нужда от смяната му. 
Запазеното качество на маслото води до дълъг живот на лагерите и 
зъбната предавка. Пелет пресата е конструирана, така че всички 
натоварени възли са потопени в масло и по този начин те се 
смазват обилно през целия процес на работа. 

Високата мощност на гранулатора “BIMETA Model 350” 
осигурява необходимата висока температура за производство на 
пелети. Благодарение на нея лигнинът, съдържащ се в 
обработваната биомаса, се разтапя до идеална хомогенна смес, от 
която се получават пелети с лъскава повърхност, голяма плътност и 
качество, без да е необходимо да се добавят допълнителни 
слепващи вещества.  

Гранулаторът на „БИМЕТА” е подходящ не само за всички 
големи фабрики, които произвеждат основно пелети, но и за 
всякакви производители, от чиято основна дейност остава голямо 
количество отпадна биомаса - дъскорезници, фабрики за мебели, за 
паркет, за олио, за кафе, мелници и др. Вместо да влагат 
допълнителни ресурси (време и финанси) за изхвърлянето на 
биомасата, собствениците на тези фабрики могат да усвоят нова 
пазарна ниша, увеличавайки доходите си. 
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I. БЕЗОПАСНА РАБОТА С МАШИНАТА 
 
Тази инструкция съдържа основни указания, които трябва да се 
вземат под внимание при монтаж, работа и поддръжка на 
машината. Поради това заетите в производството трябва 
непременно да прочетат тази инструкция, преди да започнат работа 
с машината.  
Трябва да се съблюдават не само общите указания за сигурност от 
тази част, но и специалните указания за сигурност от другите части 
на ръководството.  
 
1. Работа според изискванията за сигурност.  
 
Въведените в тази инструкция указания по безопасността, 
наличните в национален мащаб предписания за предпазване от 
злополуки, както и евентуално вътрешнофирмените предписания за 
експлоатация и безопасност трябва да се вземат под внимание.  
Създадените от компетентните професионални институции 
предписания по охрана на труда и предписанията за предпазване от 
злополуки са задължителни. 
 
2. Повишаване квалификацията на персонала и обучение.  
 
Машината трябва да се използва, поддържа и ремонтира само от 
лица, които са запознати с настоящата инструкция и на които е 
проведено обучение за свързаните с това опасности. Обхвата на 
отговорността, компетентността и надзора върху персонала трябва 
да се отрегулира точно от потребителя. Ако не са налице 
необходимите познания на персонала, то той трябва да бъде обучен 
и инструктиран. По-нататък потребителят отговаря за това 
персоналът напълно да е разбрал съдържанието на инструкцията.  
Ремонтни работи, които не са описани в тази инструкция, могат да 
се извършват само от производителя или от специални сервизи, 
следвайки препоръките и съветите на производителя.  
 
3. Опасности при неспазване на указанията по безопасност.  
 
Неспазването на указанията по безопасност може да има 
последствия не само за персонала, но и за околната среда и 
машините.  
Неспазването на указанията по безопасността може да доведе и до 
отпадане на всички претенции за обезщетявания за направените 
загуби.  
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В подробен план неспазването на правилата може да доведе 
например до следните опасности:  
- заплаха за живота на лица вследствие на необезопасен работен 
участък;  
- отказване на важни функции на машината (спиране, аварийно 
спиране, механични повреди на машината);  
- заплаха за здравето на лица вследствие на механични 
въздействия. 
 
4. Указания по безопасността на потребителя. 
 

1. На машината работи само човекът, който е натоварен с това 
и който е инструктиран относно обслужването на машината и 
нейното действие.  

2. По време на  работа на машината е забранено да се бърка 
с ръка или с предмети в отвора, където излизат пелетите. 

3. По време на  работа на машината е забранено да се бърка 
с ръка или с предмети в кожуха на работната камера 1(фиг. 18.1). 

4. Забранява се при каквито и да било обстоятелства да се 
бърка с ръка или предмети в бункера или изхода на дозиращия 
шнек, когато той работи. Всички ремонти на шнека трябва дa се 
извършват при спрян шнек и изваден щепсел 10.12 (фиг. 18.2). 

5. По време на работа на машината е забранено да се стои в 
опасна близост до машината, да сядат, да се подпират или да се 
катерят хора по машината, да се оставят или подпират предмети 
върху машината. В случай на съмнения за повреда операторът 
трябва веднага да изключи главния мотор и едва след това да се 
приближи до машината.  

6. Когато се извършват манипулации по машината (гресиране 
на ролките, обтягане на ремъците и т.н.), главния шалтер  на 
машината 10.11 (виж фиг. 18.2) да се изключи. 

7. Преди включване на главния мотор операторът трябва да се 
увери, че няма хора или предмети в опасна близост около 
машината.  

8. При започване на работа операторът трябва първо да 
постави кожуха на работната камера 1, като се увери, че е поставен 
коректно, плътно до опорното чело. След това да нагласи 
подаващия шнек над машината и едва след като се увери, че няма 
хора или предмети в опасна близост до машината, да включи 
главния мотор. 

9. След приключване на работа, да се има предвид, че 
работната глава, ролките, матрицата и кожухът на работната 
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камера 1 са горещи. За да се избегнат инциденти, е необходимо 
операторът да носи предпазни ръкавици.  

10. Забранява се включването на главния мотор, без да е 
сложен кожухът 1.  

11. Забранява се работа с машината със свалени защитни 
механизми и екрани.  

12. Изключвайте машината, когато тя не се използва. 
13. Да не се отстраняват никакви прах и стърготини с ръка. Да 

се използват предвидени за това инструменти (метла, шпатула).  
14. Ред и чистота са двете важни предпоставки за сигурната 

работа. Затова машината и подът под и около нея трябва да се 
поддържат свободни и чисти от прах, стърготини и пелети. 
Инструментите поставяйте така, че да не представляват опасност за 
оператора и за околните. 

15. Операторът трябва да носи плътно прилепнало към тялото 
облекло. Широки работни палта, широки ръкави, прокъсани дрехи и 
дълги висящи коси са недопустими. 
 
 
5. Указания по безопасността на поддръжката, прегледа и 
монтажа. Противопожарно оборудване към машината. 
 

Потребителят трябва да се погрижи за това дейностите по 
поддръжката, преглеждането и монтажа да се извършват от 
упълномощен за това и квалифициран персонал – специалисти, 
които достатъчно добре са информирани при едно цялостно 
обучение за обслужването. Извършваните върху машината 
различни манипулации трябва да се извършват само в покой при 
изключен главен шалтер на машината 10.11 (фиг.18.2).  
При смяна на работни части, да се използват подходящи 
инструменти и ръкавици.  
Внимателно да се почистват маслата и греста.  
След приключване на работите трябва отново да се монтират 
всички съоръжения по отношение на безопасността. 

Противопожарното оборудване се състои от пожарогасител 
тип “ABC”  12 кг. Да не се използват водни пожарогасители тъй като 
има електрически проводници под напрежение. Да се спазват 
препоръките и изискванията на районната служба за пожарна 
безопасност. 
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6. Самоволно преустройство и производство на резервни 
части.  
 
Преустройство или промени по машината са допустими само при 
съгласуване с производителя.  
Оригиналните резервни части са важен елемент от безопасността. 
Употребата на други части отменя отговорността за възникналите 
вследствие на това последствия.  
 
7. Недопустими начини на работа.  
 
Работната сигурност на доставената машина е гарантирана само 
при използването ѝ по предназначение в съответствие с т. 11 и 12. 
Дадените в т. 20 гранични стойности на параметрите не бива да се 
надвишават. 
Не трябва да се стъпва върху кожуха на радиатора, нито да се 
оставят  предмети по-тежки от 5 кг върху него.  
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II. ДАННИ ЗА ИЗДЕЛИЕТО 
 
8.  Данни за производителя.  
 
Производител:  
"Бимета ДиД" ООД  
1330 гр. София  
ул. "Атанас Кирчев" 1  
тел.: +359 895 100 561  
e-mail: bimeta@mail.bg  
web: www.bimeta.org 
  
9. Паспортни данни на пелет преса.  
 
Тип: BIMETA MODEL 350  
Фабричен номер :........................  
Година на производство :........................  
Електрозахранване : 380 V 3N+PE / 50 Hz  
Консумирана мощност в номинален режим: 
- без дозиращ шнек : 30,73 kW 
- с дозиращ шнек : 32,23 kW 
- с дозиращ шнек и овлажнител: 32,98 kW  
Тегло : 1300 кг.  
 
10. Технически данни. 
 
• Мощност на главния двигател: 30 kW; 
• Външен диаметър на матрицата: 350 мм; 
• Работна площ на матрицата: 380 см2; 
• Диаметър на отворите на матрицата: 
6 мм, с възможност да се замени с матрица с диаметър на отворите 
по желание на клиента; 
• Периферна скорост на ролките: 2,5 м/сек.; 
• Диаметър на ролките: от 165 до 230 мм; 
• Брой ролки: 2; 
• Широчина на ролките: 54 мм; 
• Средна производителност: 300 - 400 кг/ч.; 
• Регулиране на височината на 
ролките над матрицата: чрез специална гайка; 
• Усреднено звуково налягане (на 1 м. от машината): 69 dB(A). 
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11. Ползване по предназначение.  
 
Пелет пресите, познати още под името гранулатори, са 
предназначени да гранулират различни видове насипни материали. 
Няма ограничение във вида на гранулирания материал. Желателно 
е да се използват материали с ниско съдържание на абразивни 
частици (пясък, камъчета). В противен случай матрицата и ролките 
ще имат интензивно износване.  
Настоящата модификация не е предназначена за гранулиране на 
материали (фуражи), предназначени за храна на животни и хора. 
В случай, че се гранулират материали, които отделят вредни 
вещества при загряване, потребителят трябва да осигури 
подходяща аспирация и предпазни средства (газови маски) на 
обслужващия персонал.  
Машината не е предназначена за гранулиране на лесно 
възпламеними, токсични и взривоопасни материали! 
 
12. Граници на приложимост. 
 
12.1. Изискване към помещението. 
 
Машината практически не е претенциозна към помещението, 

 

 
Фиг. 12.1 Размери на пространството около машината. 
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в което ще се монтира. То обаче трябва да е закрито и да отговаря 
на следните норми:  
- подът да не е замърсен и хлъзгав, за да се избегнат аварии при 
работа;  
- да е осигурено пространство за обслужване и ремонт, не по-малко 
от размерите, посочени на фиг. 12.1. 
- да е осигурена осветеност на работната зона не по-малка от 250lx. 
- степента на замърсяване на работната среда не по висока от 3. 
 
12.2. Околна среда.  
 
12.2.1. Влага.  
 
Особено чувствителни към този елемент на околната среда са 
електроелементите. Поради това:  

1. Машината не може да работи във влажен тропически 
климат.  

2. При продължително транспортиране преди пускане 
проверете    електроелементите и ако са овлажнени, да се подсушат 
по подходящ начин.  

3. В случай, че работното помещение се намира в близост до 
големи водни площи (река или езеро), е възможно рано сутрин през 
студените месеци да има конденз по двигателите и 
електроелементите. В такъв случай преди работа трябва да се 
подсушат по подходящ начин.    
 
12.2.2. Температура.  
 
Температурата на околната среда трябва да е в границите от 00C до    
+400С. Високите температури влошават охлаждането на 
електродвигателя и инвертора, а ниските – работата на 
охладително-смазочната система. Комбинацията от температура и 
влажност не трябва да надвишава:  
- 50% влажност при +400 С;  
- до 90% влажност при +200 С.  
 
12.2.3. Взривоопасна среда.  
 
Машината не е пригодена за работа в атмосфера с експлозивни 
вещества!  
Не използвайте машината във взривоопасна атмосфера. Тя не е 
пригодена за работа в такива условия. Съществува сериозна 
опасност от експлозия! 
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Да не се използва за гранулиране на леснозапалими и/или 
взривоопасни материали! 
12.2.4. Запрашеност.  
 
Процесът на гранулиране е свързан с отделянето на известно 
количество прах. Освен че замърсява работната среда и може да 
доведе до пожар, прахта може да доведе до затруднено 
функциониране на електрическата уредба. Затова потребителят 
трябва да осигури подходяща аспирация, с която се осигурява чист 
въздух в помещението. Степента на замърсяване на работната 
среда трябва да е не по-висока от 3. 
 
13. Габаритни размери, тегло и вместимости.  
 
13.1. Габаритни размери и тегло. 
 
На фиг. 13.1. и 13.2. са показани проекциите на машината. От тях 
следва: 
Височина с поставен кожух: 1400 мм. 
Дължина: 1600 мм. 
Ширина: 1300 мм. 
Теглото на машината е 1300 кг.  

 

 
Фиг. 13.1 Проекция на машината отстрани. 
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13.2. Вместимости.  
 
1. Корпус на машината – 35 литра диференциално масло тип 
EP80W90-GL5. 
 
14. Електроинсталация. 
 
Машината е окомплектована с главен мотор, мотор за механична 
хидравлична помпа на системата за охлаждане, два охлаждащи 
вентилатора, електротабло, електрически органи за управление и 
свързващи кабели.  
Електроинсталацията се изпълнява в два варианта:  
а) стандартно изпълнение – без честотно управление на дозиращ 
шнек и без овлажнител; 

 
Фиг. 13.2 Проекция на машината отпред. 
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б) по специална заявка на клиента – с честотно управление за 
дозиращ шнек. Състои се от честотен инвертор и свързаните към 
него  управляващ бутон и потенциометър за регулиране.  
в) по специална заявка на клиента – с управление на овлажнител. 
Състои се от допълнителни контакти, моторна защита и логика за 
управление. Логиката за управление не позволява да се включва 
честотното управление без да е включен овлажнителя. 
  
14.1. Изискване към електрозахранването.  
 
За нормална работа на машината е необходимо параметрите на 
електрическата мрежа да имат следните максимални отклонения от 
номиналните стойности:  
- напрежение – от +10% до -15% ; 
- честота - ± 2% . 
 
14.2. Консумирана енергия.  
 
Машината се захранва с електроенергия. Консумираните мощности 
са следните:  
- главен електродвигател – 30 kW ; 
- двигател за механична хидравлична помпа  – 0.55 kW ; 
- охлаждащи вентилатори – 2х0.09 kW ; 
- честотен инвертор (ако има) – 1,5 kW; 
- овлажнител (ако има) - 0,75 kW. 
 
Обща инсталирана мощност, стандартно изпълнение – 30.73 kW . 
Обща инсталирана мощност с честотно управление    – 32.23 kW . 
Обща инсталирана мощност с овлажнител и 
честотно управление       – 32.98 kW . 
 
 
14.3. Свързване към електрическата мрежа. 
  
Машината се предоставя на клиента с напълно готови за работа 
електрическа и охладително-смазочна инсталация. Необходимо е 
само да се свърже към електрическата мрежа със захранващ кабел.  
Свързването се извършва задължително от правоспособен 
електротехник. При това трябва да се спазят следните указания:  

1. Проверете дали електрическите данни на машината 
съответстват на тези на захранващата мрежа. Захранващата мрежа 
трябва да е пет-проводна тип TN-S. 
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2. Ако електродвигателите са значително овлажнели (поради 
престой във влажно помещение, продължителен транспорт или 
други причини), проверете и при нужда възстановете 
електроизолационното им съпротивление (преди всичко на главния 
двигател).То не трябва да е по-ниско от 0.1 МΩ.  

3. Съпротивлението между зануляващата жълто-зелена клема 
(най-левия болт на свързващата клема – фиг. 14.1) в таблото и коя 
да е открита метална част на машината не трябва да надвишава 0.1 
Ω.  

4. Захранващият кабел трябва да е пет жилен със сечение не 
по-малко от 16 квадратни милиметра, ако кабелът е меден и не по-
малко от 25 квадратни милиметра, ако кабелът е алуминиев. Той се 
прекарва през ел. вход, намиращ се от долната страна на таблото.  
Кабелът трябва да завършва с кабелна гилза. Преди захранващия 
кабел трябва да има предпазител със стойност 80 ампера.   
Захранващият кабел се свързва към машината през пет редови 
клеми (фиг. 14.1.), които се намират ниско долу по средата на 
електрическия шкаф. Всички кабелни достигащи до свързващите 
клеми трябва да се стегнат много добре. В никакъв случай не 
трябва да има хлабава връзка! Това би довело до загряване на 
кабела, а оттам - и до разрушаването на неговата изолация. За да 
се предотврати това, трябва винтовете на редовите клеми да се 
стегнат много добре.  
При включването на захранването трябва да се съблюдава 
определена полярност на фазите. Ако последователността е 
грешна, то червената аварийна лампа 10.7 ще свети непрекъснато и 
пускането на машината ще бъде невъзможно. 
Фазовите проводници (L1, L2, L3) се свързват към свободните 
отвори отдолу на най-десните три клеми (фиг. 14.1.). Към най-

 
Фиг. 14.1. Клема за свързване на гранулатора към захранващия кабел. 
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лявата клема (жълто-зелена на цвят) се свързва заземителният 
проводник (PE). Към втората клема отляво надясно  (синя на цвят) 
се свързва нулевият проводник (N).  

5. След като захранващия кабел е свързан, фугата между 
кабела и щуцера трябва да се уплътни, така че да не прониква прах 
в електрически шкаф. Най-лесно това може да се направи, като 
фугата се запълни с акрилен силикон.   

6. Веднъж на шест месеца всички винтове на захранващите 
клеми се проверяват и ако е необходимо се пристягат. Проверката 
се извършва задължително от правоспособен електротехник при 
изключено напрежение на захранващия кабел. 

 
 

15. Транспорт, складиране, поставяне, прикрепване и 
демонтиране.  
 
 
15.1. Транспорт и складиране.  
 
Машината може да се транспортира с всякакъв вид закрити 
транспортни средства. Повдигането и товаренето в транспортни 
средства може да стане по следните два начина:  
1. С кран, като въжетата минават, както е показано на фиг. 15.1.  
Товароносимостта на крана и въжетата трябва да е съобразена с 
теглото на машината.  Кожухът 1 на работната камера да се махне. 
Дължината на всяко въже от машината до куката на крана трябва да 
е по-голяма от два метра. 

2. С електро- или мотоповдигач.  
При този вид товарене вилиците на повдигача могат да се вкарват 
перпендикулярно или надлъжно на рамата на машината 7 (виж фиг. 
17.1). Когато вилиците са перпендикулярно, раздалечете ги 
максимално една от друга, за да имате по-голяма стабилност.  
Когато вилиците са успоредно на рамата, нагласете тяхната 
ширина, така, че те да се пъхнат в двете греди (изработени от „П” 
профил) на рамата. 
Не стойте под повдигната машина. Има опасност от тежки 
наранявания.  
Не вдигайте машината с повдигач с товароподемност, по-малка от 
нейното тегло. 
Подът, по който се движи повдигачът, трябва да е максимално 
равен и без надлъжен и напречен наклон. Поради преобладаващата 
височина на машината в сравнение с другите ѝ размери съществува 
опасност от наклоняване и преобръщане.  
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Фиг. 15.1. Схема на захващане на машината при повдигане с кран. 
 
Когато вилиците са перпендикулярно на рамата, може да се получи 
пързаляне на машината върху вилиците на повдигача. Затова под 
рамата, върху вилиците, подложете дървени дъски или картон.  
 
При транспортиране машините се поставят съгласно указанията на 
водача на превозното средство, като машината задължително се 
укрепва с колани. Коланите трябва да са така прокарани, че да няма 
опасност от огъване на някоя ламарина, скъсване на кабел или 
маркуч, или огъване на тръба. 
 
При складирането машината се слага задължително в закрито 
помещение. Допустимата температура в помещението е от 00 С до 
+500 С. При продължителен престой трябва да се махне матрицата 
и работната глава. Гнездото на матрицата и основата на 
централния вал (виж фиг. 25.1 ) да се намажат обилно с 
консервираща смазка (грес). 
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15.2. Поставяне, прикрепване, закрепване.  
 
15.2.1. Поставяне.  
 
Машината се премества с кран или повдигач , както е описано в 
т.15.1. Товароносимостта на крана и въжето, както и на повдигача, 
трябва да е съобразена с теглото на машината.  
 
15.2.2. Прикрепване, закрепване.  
 
Инсталирането на гранулатора се извършва върху равен и масивен 
бетонен под, по такъв начин, че да няма клатене на машината. В 
краката на машината са направени отвори с резба М16. По 
преценка на потребителя машината може да се закрепи през тези 
отвори към пода с анкерни болтове с не по-голям диаметър от 14мм 
или да навият в тези отвори крачета, върху които да стъпи 
машината.  
 
15.3. Демонтиране, опаковане, натоварване.  
 

1. Изключва се напрежението от захранващия кабел.  
2. Отваря се ел. таблото и захранващият кабел се откача от 

клемореда, след което се изважда от таблото.  
3. Ако машината е прикрепена с анкерни болтове, те се 

развиват. 
4. Сваля се кожухът 1 на работната камера.  
5. Ако транспортът и престоят ще продължат повече от 15 дни, 

се сваля матрицата и работната глава. Гнездото на матрицата и 
основата на хидравличния прът (зъбите и челото на гилзата – виж 
фиг. 25.2. ) се намазват обилно с консервационна смазка.  

6. Машината се увива с опаковъчно фолио (стреч).  
7. Машината се повдига и укрепва съгласно инструкциите в т. 

15.1.   
 
16. Окомплектовка към машината. 
 
Към стандартната окомплектовка на машината се доставя 
документация и помощни инструменти и части.  
Към  документацията спадат: 
- „Ръководство на оператора”; 
- „Ръководство за ремонт и резервни части”. 
 



„БИМЕТА” - БЪЛГАРИЯ 
ПЕЛЕТ ПРЕСА „БИМЕТА МОДЕЛ 350” 
РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА 

 22

Помощните инструменти и части са показани на фиг. 16.1. 
Отбелязани са следните компоненти: 
Т1 – секторен ключ за въртене на регулиращата гайка;  
Т2 – Ключ за затягане/разхлабване на фиксиращата гайка 2.2. (виж 
фиг. 17.4); 
Т3 – халка за повдигане тялото на машината; 
Т4 – инерционни чукове; 
Т5 – шпилки за инерционните чукове; 
Т6 – шапка за главния вал; 
Т8 – дистанционни пръстени; 
Т9 – подложна шайба за работната глава; 
Т10 – накрайници за матрицата. 
 
 

 
Фиг. 16.1. Инструменти и части от окомплектовката на машината. 

 
Секторния ключ Т1 служи за завъртане на регулиращата 

гайка 2.12. (фиг. 27.1). Това завъртане се осъществява, когато е 
необходима промяна на разстоянието между ролката и матрицата. 
За да работи този ключ, без да се повреди или деформира, е 
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необходимо каналите в регулиращата гайка да са изчистени много 
добре. 

Ключът за фиксиращата гайка Т2 служи за 
затягане/развиване на гайката 2.2. Когато се ползва, да се стяга 
умерено, само на ръка. В никакъв случай да не се използва  чук 
или тръба (като лост) за по-силно стягане! 

Халката за повдигане тялото на машината Т3 служи за 
повдигане на тялото на машината. Завива се най-отгоре на 
централния вал 2.1 (фиг. 18.5). По време на експлоатацията на 
машината, лагерите и зъбната предавка се износват. Това налага 
периодично да се ремонтира тялото на машината. С помощта на 
халката T3 тялото на гранулатора се повдига от рамата 7 (фиг. 18.1) 
и след това се извършват по-нататъшните манипулации. 
Повдигането на тялото на машината трябва да се извършва с въже 
с товароносимост по-голяма от 1500 кг.  

Разглобяването на тялото на машината е сложна и опасна 
операция и се извършва само със знанието, одобрението и надзора 
на фирмата производител! Самостоятелното демонтиране, 
повдигане и разглобяване  на тялото на машината не се допуска. 
  Инерционните (обратните) чукове Т4 се надяват върху 
шпилките Т5 и служат за избиване на ролките или матрицата. Двата 
чука се засилват на ръка към края на шпилките Т5. Не е необходима 
много сила. Трябва да се удря умерено, като се следи дали 
матрицата/ролките се придвижват.  

Шпилките Т5 за инерционни чукове служат за избиване на 
ролките или матрицата. Могат да се използват без чуковете Т4, като 
дръжки за повдигане на матрицата, когато тя трябва да се монтира 
в гнездото й. Не е необходимо чуковете да се стягат с ключ. Но е 
задължително цялата им резба да се навие докрай. В противен 
случай може да се откъснат витки от резбата и шпилките ще станат 
безполезни. 

Шапката за главния вал Т6 се навива най-отгоре на вала и 
служи за лесно нахлузване на работната глава. Повече информация 
има в глава т. 26 . 

Нагаждащи пръстени Т8 служат за настройване на 
междината между лагерите на ролките. Тези пръстени са 6 на брой.  
Представляват тънки шайби с дебелина 0,15мм. Тяхната употреба е 
обяснена по-подробно в „Ръководство за ремонт и резервни части”. 
На сборния чертеж са позиция 56. 

Подложната шайба Т9 за работната глава служи за 
повдигане на работната глава нагоре. Използва се в случаите, 
когато ролките са с голям диаметър (над 195 мм). Поставя се под 
работната глава, върху опорната гайка 2.14. (фиг. 24.1), като се 
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нанизва върху главния вал. Намазва се обилно с 
високотемпературна грес от двете страни. Трябва да легне плътно в 
опората под работната глава. 

Накрайниците за матрицата Т10 служат за изваждане на 
матрицата от гнездото й, както и за удобство при монтирането й 
обратно в гнездото. Навиват се в двата отвора на матрицата, 
намиращи се в периферията й. Не е необходимо накрайниците да 
се стягат с ключ, но задължително трябва да са навити докрай. В 
противен случай може да се откъснат парчета от матрицата и тя да 
стане неизползваема. Преди накрайниците Т10 да се навият, 
отворите в матрицата трябва да се изчистят много добре (най-добре 
със сгъстен въздух), в противен случай има опасност да възникнат 
големи напрежения в отворите, което да доведе до спукване на 
матрицата. В отворите на накрайниците се навиват шпилките Т5 
заедно с инерционните чукове Т4, нанизани на тях. Чуковете се 
движат на ръка, без силни удари! Силни удари биха довели до  
отчупване на парчета от матрицата или до нейното спукване. 
 

Освен стандартната окомплектовка към машината 
потребителят трябва да осигури още следните инструменти, които 
ще се използват най-често: 

Ключ 13 - гаечен или тип „лула”. С този ключ се извършва 
развиване и завиване на болтовете на фиксиращия шплент 2.11. – 
виж фиг. 27.1.  

Ключ 24 - гаечен. С този ключ се разхлабват и затягат 
болтовете 4 на шейната на мотора (виж фиг. 18.1.). Тази 
манипулация се извършва най-често, когато е необходимо опъване 
или смяна на ремъците. 

Ключ 17 – „лула” с удължение. С този ключ се извършва 
опъването на ремъците, като се върти винтът 8 (виж фиг. 18.1). Ако 
ключът има тресчотка, манипулацията ще се улесни значително. 

Ключ шестостенен - 10мм. С този ключ се стягат болтовете 
2.13. на фиксиращата гайка 2.2 (виж фиг. 26.4). 

Ключ шестостенен - 6мм. С този ключ се стяга 
осигурителния винт на кожуха 20 (виж. фиг. 18.3). 

 
Потребителят трябва да осигури и разположи в разумна 

близост до машината пожарогасител тип “ABC” 12кг. Да не се 
използват водни пожарогасители тъй като има електрически 
проводници под напрежение.  
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17. Протокол от вътрешнозаводските изпитания на машината. 
 
Тип: BIMETA MODEL 350  
Фабричен номер: .......................  
Година на производство: ......................... 
 
 

№ Наименование и метод на 
изпитването 

Допустими 
стойности 

Измерени 
стойности 

1. 

Тестване на машината на 
празен ход. Проверява се за 

шумове в предавката. 
Проверява се консумацията 
на ток на главния мотор при 

празен ход. 

Допустима 
консумация 

30А 
 

2. 

Тестване изправността на 
охладителната система. При 
достигане температура на 

маслото 420C,  охладителната 
система трябва се да включи,  

а при 400C - да изключи. 

  

3. 

Тестване на 
производителността. 

Измерването е в продължение 
на  един час при пълно 

натоварване на машината.  

300 кг/ч  

4. 
Тестване на машината при 
номинално натоварване в 
продължение на един час. 

  

 
 
Дата………………     Контрольор………………. 
 
 
 



„БИМЕТА” - БЪЛГАРИЯ 
ПЕЛЕТ ПРЕСА „БИМЕТА МОДЕЛ 350” 
РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА 

 26

18. Общ вид и описание на отделните части. 
 

18.1. Външен вид на машината отпред. 
 
Показан е на фиг.18.1.: 
 

 
Фиг. 18.1. Изглед отпред на пелет преса „Bimeta Model 350”. 

 
На фигура 18.1.  са отбелязани следните компоненти: 
1 - Кожух на работната камера;   
2 - Тяло на машината; 
4 - Болтове за притягане шейната на главния мотор; 
5 - Шейна на главния мотор;   
6 - Главен мотор на машината;   
7 - Рама на машината; 
8 - Винт за опъване ремъците на машината; 
9 - Мотор на механичната хидравлична помпа; 
10 - Електрическо табло (шкаф); 
11 – Капак на ремъците на машината; 
12 - Наливък за масло. 
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Кожухът на работната камера 1 формира работната 
камера. В него попада входната суровина. Също така служи като 
защитен кожух от въртящите ролки.  

Тялото на машината 2 има главна роля във 
функционирането на машината. В него са монтирани основният вал, 
лагерите, зъбната предавка и матрицата.  

Болтовете за притягане шейната на главния мотор 4 
фиксират неподвижно главния мотор към рамата на машината.  

Шейната на главния мотор  5 носи главния мотор и му 
осигурява линейно движение, без да го усуква при опъването на 
ремъците. 

Главният мотор на машината  6 осигурява задвижващата 
сила, необходима за процеса на гранулиране. Върху електрическата 
схема е означен като „M1”. 

Рамата на машината 7 носи цялата машина и свързва 
отделните й части. 

Винт за опъване ремъците на машината 8. Чрез този винт 
моторът 6 се приближава към и отдалечава от тялото на машината 
2. Когато е необходимо да се извадят ремъците, моторът се 
придвижва максимално близо до тялото 2. Когато ремъците трябва 
да се опънат, моторът се отдалечава от тялото 2. 

Мотор на хидравличната помпа 9. Задвижва 
хидравличната помпа 13. Върху електрическата схема е означен 
като M2. 

Електрическо табло (шкаф) 10. Носи уредите и 
апаратурата за управление на машината. На него са монтирани 
командните органи и контролните уреди. 

Капакът на ремъците на машината 11. Предпазва от 
движещите се ремъци и ремъчни колела. 

Наливък за масло 12. През него се налива маслото и 
едновременно с това служи като нивоуказател. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„БИМЕТА” - БЪЛГАРИЯ 
ПЕЛЕТ ПРЕСА „БИМЕТА МОДЕЛ 350” 
РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА 

 28

18.2. Външен вид на машината отзад.  
 
Показан е на фиг.18.2.: 
 

 
Фиг. 18.2. Изглед отзад на пелет преса „Bimeta Model 350”. 

 
На фигура 18.2.  са отбелязани следните компоненти: 
9 -  Мотор на механичната хидравлична помпа; 
10.10 - Щепсел за включване на овлажнител или други 
допълнителни устройства към машината (такива, които стандартно 
не са включени в окомплектовката на машината); 
10.11 - Главен шалтер на машината;  
10.12 - Щепсел за включване на дозиращ шнек (стандартно не е 
включен в окомплектовката на машината); 
13 - Хидравлична помпа; 
14 - Охлаждащи вентилатори;  
15 - Температурен датчик за температурата на маслото; 
16 - Кранче на системата за обдухвне на матрицата; 
17 - Температурен датчик за температурата на матрицата; 
18 - Отдушник. 
 

Щепсел за включване на овлажнител или други 
допълнителни устройства 10.10. Този щепсел осигурява 
захранването на овлажнител или друго допълнително оборудване 
по желание на потребителя. Стандартно този смесител не е 
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включен към машината и електрически щепселът не е свързан към 
никакви кабели. Когато се добавят допълнителни елементи от 
потребителя, това трябва да става по точно определен начин указан 
в т.8 от „Ръководство за ремонт и резервни части” (доставя се 
като част от документацията на машината).   

Главен шалтер на машината 10.11. Изключва 
електрическото захранване на гранулатора. Също така играе ролята 
на електрически предпазител с номинален ток 80А. Върху 
електрическата схема е означен като „Q1”. 

Щепсел за включване на дозиращ шнек 10.12. Този щепсел 
осигурява захранването на дозиращ шнек. Стандартно този 
смесител не е включен към машината и електрически щепселът не е 
свързан към никакви кабели.  

Хидравлична помпа 13. Осигурява циркулация на масло, 
необходима за смазване на лагерите и охлаждане на машината. 

Охлаждащи вентилатори 14. Обдухват масления радиатор. 
Включват се, когато температурата на маслото надвиши 420C.  
Върху електрическата схема са означени като „M3” и „M4”. 

Температурен датчик за температурата на маслото 15. 
Следи температурата на маслото. 

Кранче на системата за обдухване на матрицата 16. 
Регулира количеството въздух, което се подава за обдухване на 
матрицата.  

По време на работа на машината под матрицата се отделя 
значително количество пара. Като по-лека от въздуха парата се 
издига нагоре и се задържа под матрицата. Парата, освен че води 
до по-интензивна корозия, възпрепятства охлаждането на пелетите, 
излизащи изпод матрицата. Системата за обдухване осигурява 
поток от студен въздух непосредствено под матрицата. По този 
начин се издухва парата от пространството под матрицата и се 
извършва предварително охлаждане на пелетите. Посредством 
регулирането на дебита на въздух се постига и понижаване на 
температурата на матрицата с до 100C.  Така може да се влияе в 
известна степен на температура на матрицата и да се постигне 
оптимален процес на пелетиране. 

Потокът от студен въздух се осигурява от компресор. 
Минималните изисквания за компресора са обем 100 литра и дебит 
минимум 250 л/ч. Необходимото налягане на въздуха е 1-2 bar.   

Температурен датчик за температурата на матрицата 
17. Следи температурата на матрицата. 

Отдушник 18. През отдушника излиза излишният въздух от 
тялото на машината 2. За да се осигури свободен достъп на въздуха 
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до вътрешността на машината, отдушникът трябва да се поддържа 
винаги чист (виж т. 21). 

 
 

18.3. Външен вид на машината отстрани.  
 
Показан е на фиг.18.3: 
 

 
Фиг. 18.3. Изглед отстрани на пелет преса „Bimeta Model 350”. 

 
На фигура 18.3.  са отбелязани следните компоненти: 
20 -  Осигурителен винт на кожуха; 
21 – Допълнителен авариен стоп; 

 
Осигурителен винт на кожуха 20. Този винт предпазва 

кожуха на камерата от самоволно изваждане. Преди започване на 
работа с машината, този винт задължително трябва да е завит! 
Винтът се стяга докато опре в дъното на отвора. Стяга се на ръка 
умерено без да се използват допълнителни лостове или да се удря 
с чук по ключа.  

Допълнителен авариен стоп 21. Спира напълно цялата 
машина – главния мотор, мотора на механичната помпа, 
вентилаторите и захранващия шнек. Този бутон при натискане се 
заключва и остава в натиснато положение. За да се отключи, е 
необходимо да се завърти по посока на часовниковата стрелка. 
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Когато свети жълтата лампа 10.8,  този бутон не трябва да се оставя 
натиснат без нужда. В противен случай охладителната система 
няма да работи и това може да доведе до тежка повреда на пелет 
пресата. Върху електрическата схема този бутон е означен като „B4 
– Emergency Stop”. 

 
18.4. Външен вид на електрическото табло. 
 
Подробен изглед отпред на електрическото табло е показан на фиг. 
18.4.: 
 

 
Фиг. 18.4. Изглед отпред на електрическото табло. 

 
На фигура 18.4.  са отбелязани следните компоненти: 
10.1 – Ампермер; 
10.2 – Термометър за температурата на матрицата; 
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10.3 – Ключ за включване на подаващия шнек (Стандартно не е 
включен в окомплектовката на машината); 
10.4 – Потенциометър за регулиране скоростта на подаващия шнек; 
10.5 – Авариен стоп („Стоп” бутон); 
10.6 – Бутон за пускане/спиране на главния мотор на машината 
(„Старт/Стоп” бутон); 
10.7 – Аварийна лампа (Червен цвят);  
10.8 – Лампа, показваща, че охладителната система е включена 
(Жълт цвят);  
10.9 – Лампа, показваща наличието на захранване (Зелен цвят).  
 
 

Ампермерът (10.1.) служи за следене натоварването на 
машината. При подаване на повече материал, производителността 
се увеличава, но се увеличава и натоварването върху машината. 
Максималното натоварване на машината не трябва да превишава 
60А.  

Термометърът за следене температурата на 
матрицата (10.2.), дава информация на оператора за това дали 
процесът протича правилно. При пелетирането матрицата се 
загрява. Ако влагата не е подбрана правилно или видът на 
матрицата не е подбран съобразно вида на материала, е възможно 
температурата на матрицата да се повиши прекалено много.  
Температура на работа над 1000C не трябва да се допуска. 
Нормално температурата на работа е от 85 до 950C. Върху 
електрическата схема този елемент е означен като „TFP”. 

Ключът за включване на подаващия шнек (10.3.) и 
потенциометърът за регулиране на подаването 10.4. не са 
включени в стандартната окомплектовка на машината и се поставят 
при допълнително желание. С тях се регулира подаването на 
материал към пелет пресата. Скоростта на подаване е необходимо 
да се подбере така, че токът на машината да не превишава 60А. 
Включването на шнека става, като ключът 10.3. се завърти в 
положение „+”. Реверсирането на шнека се извършва черз 
поставяне на ключа 10.3. в положение „-”. Реверсирането се налага 
при заклинване на шнека и не трябва да продължава дълго – само 
докато се раздвижи шнекът.  В противен случай е възможно да се 
повреди шнекът. Ключът 10.3. е свързан с аварийния стоп на 
машината 10.5. и при спиране на машината, спира и шнекът. За да 
се поднови подаването на суровина към машината след ръчно 
аварийно спиране, трябва да освободят аварийните стопове, да се 
постави ключа 10.3. в положение „0” и след това - в положение „1”. 
За да се поднови подаването на суровина към машината след 
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автоматично аварийно спиране, трябва да отстрани повредата, да 
се възстановят електрическите предпазители. Едва след това да се 
постави ключа 10.3. в положение „0” и след това - в положение „1”. 

 В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БЪРКА С РЪКА В 
БУНКЕРА НА ПОДАВАЩИЯ ШНЕК, КОГАТО МАШИНАТА ИМА 
ЗАХРАНВАНЕ. ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ 
ТРАВМИ! 

Върху електрическата схема този бутон е означен като „B3(+)” 
за контакта, завъртащ шнека в права посока и  „B3(-)” - за контакта, 
завъртащ шнека в обратна посока.   

Аварийният стоп (10.5.) спира напълно цялата машина – 
има същите функции като допълнителния авариен стоп 21 (виж т. 
18.3). Върху електрическата схема този бутон е означен като „B2 – 
Emergency Stop”. 

Бутонът за пускане/спиране на главния мотор (10.6.) е 
разделен на две половини (сегменти) и между двете половини има 
подсветка. Горната половина е бяла и със знак . Служи за 
стартиране главния мотор. Този сегмент трябва да се натиска само 
след като оператора е убеден, че няма хора в близост до 
движещите се части на машината. Върху електрическата схема този 
бутон е означен като „B1 – Start”. Долната половина на бутона 10.6 е 
черна и със знак . С този сегмент се спира главния мотор. 
Върху електрическата схема този бутон е означен като „B5 – Stop”. 
В нормален режим на работа (т.е. когато няма аварийна ситуация), 
машината трябва да се изключва само от този бутон. Това 
гарантира, че всички възли на машината ще работят коректно без 
да се нарушава тяхната работа. Когато машината е развъртяла 
коректно, подсветката между двата сегмента светва в зелено. В 
електрическата схема, лампата на бутона е означена като L4.  

Зелената лампа 10.9. показва, че машината е включена и е 
готова за работа. Върху електрическата схема тази лампа е 
означена като „L1”. 

Жълтата лампа 10.8, показва, че охладителната система е 
включена. В това положение моторът 9 на механичната помпа и 
вентилаторите 14 работят непрекъснато. Когато тази лампа свети, 
аварийният стоп не трябва да се задържа натиснат. Лампата ще 
изгасне, когато датчикът за температурата на маслото 15 се охлади 
под 400C. Охладителната система се включва, когато маслото се 
загрее над 420C. Електрическото захранване на машината не трябва 
да се изключва, докато жълтата лампа не изгасне. Върху 
електрическата схема тази лампа е означена като „L2”. 
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Червената лампа 10.7. свети, когато има аварийно състояние 
на машината. Авария възниква, когато моторите 6 и 9 или 
вентилаторите 14 се претоварят, или когато имаме липсваща или 
разменена фаза на захранващото напрежение. Когато тази лампа 
свети, всички мотори спират и не могат да бъдат пуснати, докато 
повредата не се отстрани. В случай на претоварване на моторите, 
трябва да се потърси причината за претоварването и едва след 
това, да се пристъпи отново към работа. Всички действия по 
отстраняване на повредата трябва да се извършват от 
правоспособен електротехник при изключено електрическо 
захранване. 

Когато жълтата и червената лампа светят, операторът трябва 
да отстрани по-бързо повредата, за да възстанови охлаждането на 
машината. В този случай е необходимо кожухът 1 да се премахне 
веднага и матрицата да се изчисти, за да може топлината по-бързо 
да се разсее в околния въздух. Върху електрическата схема тази 
лампа е означена като „L3”. 

 
18.5. Подробен изглед на работната камера.  
 

 
Фиг. 18.5. Подробен изглед на работната камера. 
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Работната камера е пространството над матрицата, където 

започва пресоването на материала. Подробен изглед на работната 
камера на машината е даден на фиг. 18.5. Отбелязани са следните 
компоненти: 

2.1. - Централен вал; 
2.2. - Застопоряваща гайка; 
2.3. – Ролки; 
2.4. - Работна глава; 
2.5. – Матрица; 
2.6. – Отражател; 
2.7. - Изхвъргателен диск; 
2.8. - Улей за готовите пелети; 
2.9. - Дръжка за повдигане на работната глава. 
  

Функциите на компонентите са следните: 
2.1. - Централен вал. Изпълнява две основни функции – 

предава въртящия момент от главния мотор към работната глава 
2.3. и носи главата 2.3., като поема силите на огъване, породени от 
ролките. Също така носи чинията 2.6., върху която падат готовите 
пелети и носи ножовете на пелети 2.13. (виж фиг. 24.1.). 
Предаването на момента от вала към работната глава се 
осъществява посредством две шпонки. При монтаж на главата 
положението й спрямо шпонките трябва да строго да се съблюдава 
(виж т. 26). Върхът на вала завършва с резба, върху която се завива 
застопоряващата гайка 2.2. 

2.2. - Застопоряваща гайка. Фиксира работната глава 2.2. 
към централния вал 2.1., като не ú позволява да се движи нагоре. 
Осигурява плътен контакт между регулиращата гайка 2.12. и 
опорната втулка 2.14. (виж фиг. 24.1. и „Ръководство за ремонт и 
резервни части”). 

2.3. - Ролки. Избутват материала към отворите на матрицата. 
Ролките са консуматив, който в процеса на работа се износва и 
периодично трябва да се сменя. Машината може да бъде доставена 
с ролки, различни от показаните на снимката (като размер и форма).  

2.4. - Работна глава. Носи ролките и регулиращата гайка 
2.12. (виж фиг. 24.1.). Също така предава въртящия момент от вала 
2.1. към ролките.  

2.5. - Матрица. Този елемент формира пелетите. Консуматив, 
който в процеса на работа се износва и периодично трябва да се 
сменя. Матрицата се подготвя индивидуално, според конкретните 
изисквания на гранулирания материал. 



„БИМЕТА” - БЪЛГАРИЯ 
ПЕЛЕТ ПРЕСА „БИМЕТА МОДЕЛ 350” 
РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА 

 36

2.6. - Отражател. Има за цел да изхвърли пелетите навън 
към улея за готовите пелети. Настройва се от производителя и не се 
манипулира.  

2.7. – Изхвъргателен диск. Върти се заедно с централния 
вал и има за цел да поеме готовите пелети и да ги поднесе към 
отражателя, като по този начин ги изхвърля извън машината. 
Внимание: Когато машината работи, да не се докосва с ръка.  

2.8. - Улей за готовите пелети. По този улей готовите 
пелети напускат гранулатора и се отвеждат на по-далечно 
разстояние от него. Внимание: Когато машината работи, в отвора 
откъдето излизат готовите пелети, не трябва да се бърка нито с 
ръка, нито с предмети! 

2.9. – Дръжка за повдигане на работната глава. Улеснява 
демонтажа на работната глава, когато е необходимо. Също така 
служи за закрепване на допълнителни лопати, с чиято помощ 
материалът в работната камера се разпределя по-равномерно. 
Внимание: непосредствено след работа този елемент е горещ. 
Да се използват предпазни ръкавици, за да се избегне изгаряне. 
 
19. Начин на работа с машината. 
 
19.1 Нормален режим на работа 
 

За да работи машината правилно, е необходимо да са налице 
няколко условия - матрицата трябва да е подбрана съобразно вида 
на гранулирания материал. Самият материал трябва да е хомогенен 
като състав, размер и влажност. Материалът трябва да се подава с 
точно определен дебит.   

Също така и двете ролки и матрицата трябва да са здрави, без 
отчупвания и пукнатини. Лагерите на ролките трябва да са в 
изправност. Ролките трябва да могат да се въртят на ръка 
свободно.  

Работата на машината започва, като първо операторът трябва 
да се убеди, че в работната камера няма материал. Ако има 
материал, главният мотор няма да може да се развърти, защото 
първоначалното натоварване ще е прекалено голямо. Ако има 
материал, операторът трябва да изключи машината от главния 
шалтер (позиция 10.11. на фиг.18.2), да свали кожуха на работната 
камера и да изчисти матрицата от материала. Ако под ролката има 
материал и тя не може да се движи свободно, този материал трябва 
да се изчисти с тънък предмет (шпатула или нож). След като 
работната камера е изчистена и ролките се въртят свободно, 
операторът поставя обратно кожуха и включва шалтера. 
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Манипулацията по изчистването трябва да се извърши възможно 
най-бързо, за да се възстанови охлаждането на маслото (ако 
машината е загряла).  

Внимание: Има вероятност ролките, матрицата и 
материалът да са горещи. Задължително да се използват 
предпазни ръкавици и очила! 

След като машината се приведе в състояние на готовност, 
операторът проверява дали няма хора или предмети в опасна 
близост до машината и ако всичко е наред, включва главния мотор 
на машината. Включването става белия сегмент (знак ) на стар/стоп 
бутона 10.6 (виж фиг. 18.4). Моторът плавно развърта и след 3-7 
секунди бутона 10.6 светва, с което развъртането на машината 
приключва. Ако бутона не светне, то има нещо некоректно в 
работата на машината и трябва да се се спре работа докато дойде  
специалист или техник по поддръжката. 

Когато машината е развъртяна, подаването на материал може 
да започне. В случаите когато машината е с вграден честотен 
инвертор, подаването на материала става посредством ключа 10.3 
и потенциометъра 10.4 (виж т. 18.4). Подаването трябва да започне 
с малък дебит, като се следи дали ролките ще започнат да се 
въртят. В този начален момент има голяма вероятност (особено ако 
матрицата е студена и скоростта на подаване на материал е 
голяма) ролките да не се завъртят, а само да избутват материала 
напред. Ако нивото на материала в камерата на машината надвиши 
средата на ролките и ролките не се въртят около собствената си ос, 
машината трябва да се спре и да се изчисти по начина, упоменат 
по-горе. В случаите, когато ролките не могат да се завъртят, трябва 
да се провери дали матрицата е подходяща, дали влагата на 
материала е подходяща или дали разстоянието между матрицата и 
ролките не е прекалено голямо.  

След като машината е развъртяна и ролките се въртят, 
дебитът трябва да се увеличава плавно в продължение на 15-20 
мин., докато машината загрее. При всяко увеличение на дебита 
операторът трябва да наблюдава дали нивото на материала в 
камерата не се увеличава. Ако всичко е коректно, увеличаването на 
подаването продължава, докато показанието на ампермера 
достигне 55 - 60А. Нормалната работна температура на матрицата е 
между 85 и 95 C0.   
 Когато машината достигне работна температура, ако всичко е 
нормално, тази температура ще се задържи през цялото време, 
докато машината работи. Показанията на ампермера също 
трябва да са стабилни и да не се променят. Изобщо 
правилният режим на работа е, когато машината работи 
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тихо, монотонно и равномерно, макар и с производителност 
по-малка от желаното. Удари, тракане и силни шумове от 
машината не трябва да се чуват.  

Когато трябва да се привърши работа, подаването на 
материал се спира, изчаква се материалът в работната камера да 
се изразходи, след което, без да се спира машината, се подава 
мазен материал - около 3-4 кг. По този начин отворите на матрицата 
се предпазват от запушване. Така се  улеснява следващото пускане 
на машината, когато тя ще бъде вече изстинала. За мазен материал 
може да се използват жито, царевица или стърготини, напоени с 
масло. След като целият мазен материал е изразходван и 
работната камера е празна, главният мотор на машината се 
изключва посредством черния сегмент (знак )на бутона 10.6 (фиг. 
18.4). Спирането на главния мотор посредством аварийния стоп 
10.5 или 21 без да има нужда от аварийно спиране не се 
препоръчва и трябва да се избягва.  

След като маслото се охлади (жълтата лампа 10.8 на пулта 
изгасне), машината се изключва от главния шалтер. 

По време на работа операторът трябва да наблюдава и 
работата на смазочно-охладителната система. Когато машината е 
студена, моторът 9 на хидравличната помпа ще се включва за една 
секунда на всеки десет секунди. Когато машината загрее, жълтата 
лампа 10.8 на пулта ще светне, помпата ще заработи непрекъснато 
и вентилаторите ще се включат. Това е нормално състояние на 
машината, което ще продължи през цялото време, докато машината 
е гореща. След приключване на работа, операторът трябва да 
изчака жълтата лампа да изгасне и едва тогава да изключи 
машината. 
 
19.2. Режим на аварийно спиране. Действие при аварийни 
ситуации и трудова злополука.  
 
19.2.1. Аварийно спиране. Видове. 
 

Аварийното спиране се налага когато възникне аварийна 
ситуация. Аварийна ситуация е всяка ситуация която представлява 
опасност както за персонала така и за машината (например 
попадане на метален предмет в работната камера, изтичане на 
масло, необичаен шум, пожар и т.н.).  
Спирането може да бъде ръчно или автоматично.   

Ръчното аварийно спиране се осъществява от оператора по 
негова преценка, чрез натискане на аварийния стоп 10.5 или 
допълнителния авариен стоп 21 (виж т. 18.3 и т.18.4). Натискането 
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на който и да е авариен стоп ще спре напълно цялата машина 
включително захранващия шнек (ако има такъв).  
Когато се прецени, че опасността е преминала, аварийния стоп 
може да се отключи (завърта се по часовата стрелка докато изскочи 
нагоре). 
Трябва да се има предвид, че ако жълтата лампа 10.8 свети, то 
охладителната система е активирана. Ако в при такава ситуация се 
отпусне аварийния стоп, то мотора 9 на хидравличната помпа ще се 
задейства и през радиатора ще започне да циркулира масло.  
Ако има теч на масло това не трябва да се допуска за да не 
изтече маслото.  В такъв случай трябва  да се спре незабавно 
машината и да се изключи подаването на ток към машината. След 
което да се открие причината за теча. Внимание! Има вероятност 
изтичащото масло да е горещо. Да се внимава за опасност от 
изгаряне. 

Автоматичното аварийно спиране се осъществява от 
машината. То спира напълно цялата машина включително 
захранващия шнек (ако има такъв). Оператора бива сигнализиран за 
това състояние чрез светването на червената лампа 10.7 (фиг. 18.4) 
на машината. Автоматичното аварийно спиране се случва когато се 
претовари някой  от моторите на машината или когато има 
липсващи или разменени фази на захранващото напрежение. За да 
се отстрани аварията, трябва да се извика специалист или техник по 
поддръжката. Една от най-честите причини за автоматично 
аварийно спиране е претоварване на главния мотор по време на 
пускане на машината поради непочистена работна камера. 
Ако по време на автоматично аварийно спиране жълтата лампа  
10.8 свети, кожухът 1 трябва веднага да се махне и да се изчисти 
матрицата от прах, за да може по-бързо да се охлади машината. 
Възможно е да се случи автоматично аварийно спиране само на 
мотора на шнека, без да спира самата пелет преса. Една от най-
честите причини за това спиране е претоварване на шнека с много 
едра суровина или попадане на едри парчета дърво между 
спиралата и тръбата на шнека. 

Внимание! Всички манипулации по отстраняване на 
аварията на машината да се извършват при изключено 
електрическо захранване! 

 
19.2.2. Възстановяване на работата след аварийно спиране 

 
Възстановяването на работа може да започне само ако 

причината за аварията е отстранена! Работа с повредена машина 
не се допуска! 
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Ако е имало теч на масло и повредата е отстранена, преди 
започване на работа трябва да се долее масло до средата на 
нивоуказателя 12 (фиг. 18.1). Изтеклото масло да се поръси с 
дървени стърготини и да се измете.  

При аварийно спиране най-вероятно под ролките има останал 
материал и камерата е пълна. Затова не трябва да се забравя след 
отстраняване на аварията и започване на работа, камерата и 
ролките да се изчистят за да може машината да тръгне без 
натоварване.  

При аварийно спиране най-вероятно ключът за включване на 
шнека 10.3 е останал включен. За да се поднови подаването на 
суровина към машината след отстраняване на аварията да се 
следват указанията в т.18.4. 

Ако е имало автоматично аварийно спиране на мотора на 
шнека, трябва да се изключи машината от главния шалтер 10.11 , да 
се изчака 15 мин и да се включи отново. По този начин инвертора се 
изважда от режима на авария и е готов за работа отново.   

 
19.2.3 Действия при аварийни ситуации. Действия  при трудова 
злополука.  
 

Ако има теч на масло. Да се спре незабавно машината и да 
се изключи подаването на ток към машината, след което да се 
открие причината за теча. Да се махне кожухът 1 и да се изчисти 
матрицата от прах, за да може по-бързо да се охлади машината. 
Внимание! Има вероятност изтичащото масло да е горещо. Да 
се внимава за опасност от изгаряне. 
 
В случай на пожар. Да се действа съгласно плана за действие при 
пожар одобрен от районната служба по пожарна безопасност. 
 
В случай на влизане на прах в очите незабавно потърсете 
лекарска помощ. 
 
В случай на топлинно изгаряне. Изгарянията имат различна 
тежест: 

1. Първа степен - засегнати са горните слоеве на кожата, 
характеризира се със зачервяване, промяна на цвета, леко 
подуване и болка.  

2. Втора степен - дълбоко изгаряне   със зачервяване и 
повърхност на петна, мехури,значителна болка и оток, повърхността 
на кожата изглежда влажна 
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3. Трета степен - дълбоко тъканно увреждане, изглежда бяло 
или овъглено, пълна загуба, на всички слоеве на кожата, отсъствие 
на болка.  
Внимание: Не почиствайте и не пукайте мехурите. Не махайте 
дрехите, които са залепнали на изгореното. Не слагайте мазнина 
или медицинско мазило на тежки изгаряния. Не използвайте памук 
или друг материал с влакна при покриване на раната. 
Лечение: 
- За първа степен: 

а/ Сложете хладно, влажно парче плат или потопете във вода. 
Не използувайте лед. 

б/ Леко попийте, сложете суха, не залепваща превръзка или 
чиста кърпа, ако има нужда. 

в/ Обикновено не се налага лечение, но при наличие на по-
тежко изразени симптоми, консултирайте се с лекар. Внимавайте за 
признаци на шок. 
- За втора степен: 
като при първа степен. Ако са засегнати ръцете или краката, дръжте 
ги над нивото на сърцето. Може да се наложи лечение в зависимост 
от мястото и степента на изгарянето. Изгарянето втора степен може 
да се окаже дълбоко и потенциално сериозно. Следете за признаци 
на шок и инфекции. 
- За трета степен: 

а/ При необходимост третирайте за шок 
б/ Не пипайте и не кашляйте върху изгорената повърхност. 

Пострадали с изгаряния по лицето трябва да стоят седна-ли и да се 
следи за затруднения в дишането. Проверете дали дихателните 
пътища са свободни 

в/ Ако са засегнати ръцете или краката, те трябва да бъдат над 
нивото на сърцето. 

г/ Сложете охладителен компрес само на лицето, ръцете или 
стъпалата. 

д/ Покрийте изгореното с не залепваща превръзка или чиста 
кърпа. 

е/ Отведете пострадалия възможно най-бързо в болница. 
 

В случай на електрически удар. Незабавно да се извика 
бърза помощ, след което да се окаже първа помощ на пострадалия 
по следния начин: 

1. Освобождаване на пострадалия, по възможния най-бърз 
начин от напрежението, под което е попаднал. При това да се 
вземат необходимите мерки срещу попадане под напрежение на 
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лицето, извършващо освобождаването на пострадалия. За целта 
трябва да се използват сухи нетокопроводни предмети.  

2. Ако пострадалият има собствено дишане и пулс, той се 
оставя да лежи с разкопчани дрехи, като му се осигурява достъп на 
чист въздух, към носа му се поднася памук, напоен с амоняк, а 
лицето му се измива или напръсква със студена вода.  

3. Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и 
конвулсивно, или няма дишане и пулс, той не следва да се счита за 
мъртъв, а за изпаднал в състояние на клинична смърт, от която 
може да бъде съживен. За целта се извършва следното:  

а/ освобождаване на тялото от всички стесняващи дрехи и 
разкопчаване на копчетата;  

б/ разтваряне на устата чрез изместване напред на долната 
челюст; 

в/да се освободи устата на пострадалия от нечистотии, 
изкуствени челюсти и др. подобни;  

г/ бързо да се осигури проходимост на горните дихателни 
пътища, като се изтегли и задържи езика напред, а главата се 
наведе назад в максимално възможно положение; 

д/ да се пристъпи към изкуствено дишане, като най-
ефикасните от съществуващите методи за това са „уста в уста" и 
"уста в нос"; 

е/ при липса на пулс на пострадалия, се пристъпва и към 
индиректен масаж на сърцето.  

 4. Персоналът, зает с експлоатацията на електрически уредби 
и съоръжения, трябва да бъде практически обучен за начините на 
изкуствено дишане и индиректен масаж на сърцето.  

5. Долекарската помощ на пострадал от електрически удар, 
следва да продължава до пристигането на лекарски екип или по 
време на транспортирането на пострадалия до здравно заведение. 
До тогава той трябва да се счита, че е жив. Само компетентно 
медицинско лице може да констатира настъпила смърт, след което 
помощта се прекратява.  

6. Строго се забранява заравянето на пострадалия в земя, или 
други действия, които биха затруднили дишането му.  
 
В случай на порезна рана – да се спре кръвта чрез превръзка 
и/или бандаж и незабавно да се потърси лекарска помощ. 
 
При счупване на крайник – да се обездвижи мястото на счупване и 
незабавно да се потърси лекарска помощ.  
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19.3 Неправилна употреба на машината. 
 
Всяка употреба на машината, която може да причини трудова 
злополука или повреда е неправилна. Неправилната работа с 
машината е основна предпоставка за получаването на аварийни 
ситуации. 
Случаите по-долу са примери за неправилна експлоатация и 
употреба:   
- Бъркане с ръка или предмети в работната камера и отвора за 

излизане на готовите пелети по време на работа на машината. 
- Манипулации по машината без да е изключен главния шалтер 

10.11 (фиг. 18.2). 
- Работа със свалени защитни механизми и екрани. 
- Работа без да е монтиран осигурителния винт на кожуха 20 (фиг. 

18.3). 
- Работа с една ролка. 
- Работа без да е светнал Старт/Стоп бутона 10.6 
- Машината не работи равномерно. Пелетите не излизат 

постоянно, а спират и тръгват на моменти. Стрелката на 
ампермера се отклонява с повече от 10 А. 

- Главният мотор се включва под товар (има материал под 
ролките виж т. 19.1). 

- Превишаване на максимално допустимите режими на работа 
(виж т. 20). 

- Използват се взривоопасни, лесно запалими или токсични 
материали. 

- Попадане на метални предмети в работната камера. 
- Лагерите на ролките са силно износени в резултат на което 

ролките шават около оста си.  
- Липсата на поддръжка е също неправилна експлоатация.  
- Работа с износени и/или прокъсани ремъци. Работа с липсващи 

ремъци (виж т. 28). 
- Работа без масло в машината. 
- Работа без гресиране на ролките (виж т.22). 
- Работа със счупени или пукнати ролка или матрица. 
- Работа извън границите на приложимост (виж т. 12). Работа в 

запрашена среда. 
- Работа с прокъсано работно облекло. Работа с висящи ръкави, и 

дълги коси. 
- Катерене, стъпване и подпиране върху машината докато тя 

работи. 
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19.4. Лични предпазни средства  за персонала при работа с 
машината. 
 
При работа с машината, персоналът трябва да е с облечен с 
работни дрехи с дълги ръкави и дълги крачоли. Обувките трябва да 
са затворени, с метално бомбе, със завързани връзки. Не се 
допуска работа с висящи ръкави или дрехи, скъсани дрехи и обувки. 
Не се допускат за работа  хора с дълги висящи коси.  
По време на работа с машината не се препоръчва да се носят 
ръкавици, прахова маска и очила. Тези предпазни средства често са 
неудобни за продължително носене и предизвикват дразнене, което 
води до отклоняване на  вниманието на работника от машината. 
При работа с машината собственика трябва да осигури чиста 
обезпрашена среда съгласно здравните изисквания.  

При почистване и обслужване на машината оператора трябва 
да носи предпазни ръкавици против изгаряне, предпазни очила 
затворени отвсякъде (тип „скиорски”) и прахова маска. Внимание! 
Чистенето на машината да се извършва при изключен главен 
шалтер на машината 10.11! 
 
20. Максимално допустими режими на работа. 
 

По време на работа с пелет пресата трябва да се спазват 
определени ограничения. В противен случай може да се стигне до 
повреда на машината. 

Ток – не повече от 55 А. 
Температура на матрицата – не повече от 100 0С.  

 
21. Периодична поддръжка на машината. 

 
За да работи пелет пресата безотказно, е необходимо 

ежедневно (дори ежечасно) да се проверява нейното състояние.   
Най-важното нещо, което трябва да се спазва, е да не се 

превишават максимално допустимите режими на работа.  
Пускането на машината трябва да се извършва на празен ход, без 
да има материал в работната камера. След като машината 
развърти (3 до 5 секунди), може да започне подаването на 
материал. 

След като главният мотор е развъртян и машината е все още 
студена (жълтата лампа не свети), моторът 9 на хидравличната 
помпа се включва за една секунда на всеки десет секунди. 
Операторът трябва да проверява дали моторът наистина се 
включва. 
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През студените зимни месеци маслото става много гъсто и 

трудно подвижно. При работа в такива условия операторът 
периодично трябва да проверява дали радиаторът не е спукан (по 
пода има масло). 

Освен това винаги трябва да се проверява наличието на 
масло в машината. Това става, като се наблюдава дали има масло 
в наливъка 12 (фиг. 21.1.). Ако машината се остави да работи без 
масло, това би довело до значителна повреда.  

Друго нещо, за което трябва да се следи, е чистотата на 
отдушниците (фиг. 21.1.). Отдушниците трябва да се поддържат 

 
Фиг. 21.1. Следете нивото на маслото в машината! 

 
Фиг. 21.2. Поддържайте отдушника винаги чист! 
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винаги чисти, за да може въздухът в машината да циркулира 
свободно.   

 Особено внимание трябва да се обърне на поддръжката на 
ролките. Те трябва да се гресират с прясна грес на всеки четири 
часа работа. Греста трябва да е специална и е описана в т. 22 - 
„Масла за машината” .  

 В студентите зимни месеци греста се сгъстява и става трудно 
подвижна. Поради това преминава много трудно през лагерите и 
това води до голямо налягане във вътрешността на ролките. В 
резултат капачката на ролката се стреми да изскочи напред. Това 
може да доведе до спукване на ролката или огъване на капачките от 
двете страни на ролката. За да се избегне тази опасност, се 
препоръчва ролките да се гресират веднага след работа - докато са 
още горещи (да се използват предпазни ръкавици). Ако това не е 
възможно, да се гресират много бавно и да се въртят на ръка 
непрекъснато, за да може греста бавно да се придвижи към задния 
край на ролката. 

На всеки четири часа работа, ролките трябва да се гресират 
(виж т. 22.2). 

Всеки ден, преди започване на работа и след всяко гресиране 
на ролите на всеки четири часа, оператора трябва да провери, 
дали осигурителният винт на кожуха 20 (виж фиг. 18.3) е затегнат. 
Проверката се извършва при спряна машина!  

Поне веднъж на ден, когато машината е спряна за гресиране 
на ролките, операторът трябва да проверява дали застопоряващата 
гайка 2.2., а също и болтовете на капачките на ролките не са 
разхлабени. 

Веднъж седмично с помощта на сгъстен въздух трябва де се 
изчисти електрическото табло отвътре. При тази манипулация 
електричеството към машината трябва да се изключи. 

Веднъж седмично с помощта на сгъстен въздух трябва да се 
изчисти масленият радиатор. 

Веднъж седмично оператора трябва да провери, дали 
винтовете които затягат капака 11 (виж фиг.28.1) са затегнати. 
Проверката се извършва при спряна машина!  

Веднъж на две седмици матрицата трябва да се извади, да 
се избърше хубаво от старата грес, да се сложи в гнездото й нова 
грес и да се постави обратно (виж. т. 25). Целта на тази 
манипулация е защита от корозия. Централния вал също трябва да 
се изчисти и намаже с прясна грес. 

Веднъж на две седмици регулиращата гайка 2.12. (фиг. 27.1.) 
трябва да се развие напълно от работната глава, да се изчисти 
резбата на гайката и на работната глава, да се намаже с прясна 
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високотемпературна грес и да се завие обратно. Целта на тази 
манипулация е защита от корозия.  

Веднъж месечно трябва да се провери състоянието на 
ремъците (виж т. 28). Ремъците трябва да са добре опънати и 
здрави. Не трябва да има липсващи ремъци. Износени или 
прокъсани ремъци не се допускат. 

Веднъж на шест месеца всички винтове на захранващите 
клеми (виж т. 14.3) трябва да се проверя и ако е необходимо да се 
притегнат. Проверката се извършва задължително от 
правоспособен електротехник при изключено напрежение на 
захранващия кабел! 

Веднъж  годишно лагерите на главния мотор трябва да се 
гресират с такаламит. В двата края на мотора има монтирани 
гресьорки за тази цел. Прекомерното гресиране да се избягва, 
тъй като има опасност да навлезе голямо количество грес във 
статорната намотка на двигателя! 

Внимание! Всички манипулации по машината да се 
извършват при изключен главен шалтер на машината 10.11! 
 
22. Масла за машината. 
 
22.1 Масло за смазване и охлаждане на основните възли на 
машината  
Използва се диференциално масло EP80W90-GL5. Долива се 5 мм 
над долната черта на маслоуказателя (наливъка) при студена 
машина. Цялото количество масло е около 35 литра. 

Налива се през пробката отгоре на маслоуказателя (фиг. 21.1.) 
– виж също фиг. 18.1, позиция 12. 

 
22.2 Смазване на ролките 

 Извършва се на всеки 4 часа работа през гресьорките, 
намиращи се отстрани на работната глава с помощта на такаламит. 
Гресирането се извършва, докато греста избие от вътрешната част 
на ролката. Преди всяко гресиране трябва да се изчисти 
гресьорката и пространството около нея, а също и пространството 
зад ролката, откъдето излиза греста (фиг. 22.1.).  

При гресиране трябва да се следи греста да излиза само отзад 
на ролката. Ако се появи грес между капачките на ролката, има 
нещо нередно и трябва веднага да се отстрани проблема – за 
повече подробности прочети „Ръководство за ремонт и резервни 
части”, което се доставя към окомплектовката на машината. 
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Внимание – веднага след приключване на работа ролките 
са все още горещи. За да се избегнат инциденти, е необходимо 
да се работи с предпазни ръкавици! 

При гресирането на ролките главния шалтер на машината 
10.11 трябва да се изключи! 

Вид на греста - само и единствено високотемпературна грес с  
температурa на прокапване не по-малко от 2300 C. Препоръчваме 
грес на фирма “ВЕРИЛА” тип "CS COMPLEX EP2 V180" - калциево-
сулфонатна грес за екстремно високи натоварвания и повишени 
температури.  
Други подходящи греси са: Shell - "GADUS S3 V220C 2", Mobil - 
"Mobilgrease XHP 222", Texaco- "Hytex EP 2 LF", AGRINOL - "SLIDING 
GR EP2". 
 

 
 
 
23. Възможни неизправности и тяхното отстраняване. 

 
 
23.1. Ако шнекът не работи. 

Първо трябва да се провери дали има електрическо 
захранване самият шнек. За целта трябва да се отвори 

 
Фиг. 22.1.Преди гресиране изчистете гресьорката и пространството зад 

ролката!
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електрическият шкаф на пелет пресата и да се провери дали свети 
екранът на честотния инвертор. Ако екранът е тъмен, това 
означава, че поради някаква причина захранването на инвертора 
липсва. Най-вероятно се е задействал автоматичният предпазител 
на шнека (-FUSE3).   

Внимание! Отварянето на електрическия шкаф  се 
извършва само от правоспособен електротехник ! 

В случай, че инверторът има електрическо захранване, трябва 
да се установи дали е в режим „готовност”. За целта трябва да се 
отпусне аварийният стоп 10.5. (ако е бил натиснат) и ключът за 
управление на шнека 10.3. да се постави в неутрална позиция 
(положение „0”). След това трябва да се погледне надписа на 
инвертора. Ако е в готовност, на екрана на инвертора ще се изписва 
надпис „rdY” (фиг. 23.1.).  

 
В случай, че инверторът е в готовност, но въпреки това шнекът 

не може  да се завърти, то повредата е механична и трябва да се 
търси в самия шнек. Най-вероятно голямо чуждо тяло се е 
заклинило между навивките на спиралата. В такъв случай първо  

 
Фиг. 23.1.  Екранът на инвертора показва режим на готовност. 
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Фиг. 23.2.   Към инвертора е подадена команда "Стоп". 

 трябва да се изчисти бункерът на шнека. След това 
посредством реверсиране (управляващият бутон се завърта в 
положение "-") да се направи опит за раздвижване на шнека. По 
този начин с няколко итерации (неколкократни повторения) и 
раздвижвания на шнека едрите парчета трябва да се изкарат от 
шнека.    

В случай, че шнекът няма сила да се завърти сам, може да му 
се помогне, като на края на оста (откъм страната на редуктора) се 
постави гаечен ключ и се върти на ръка.  

В случай, че инверторът не е в режим на готовност, то 
проблемът е електрически и трябва да се търси в електрическата 
схема. 

Ако на екрана на инвертора има надпис "nSt" (фиг. 23.2.), 
поради някаква причина към инвертора е подадена команда "Стоп".  

В такъв случай трябва да се провери дали няма задействана 
моторна защита (F2, F3) или дали предпазителят на главния мотор 
(F1) не е задействан. Ако всичко е наред и продължава да има 
подадена команда "Стоп", е възможно контактите на релето Relay4 
да са повредени или самото реле да се е откачило от цокъла. За да 
се отстрани този проблем, трябва с ръка релето хубаво да се 
притисне към цокъла. Ако това не помогне, релето трябва да се 
подмени.   

Когато на екрана на инвертора има надпис, различен от "rdY" и 
"nSt", има вероятност да се е задействала термичната защита на 
инвертора. В такъв случай главният шалтер на машината трябва да 
се изключи и когато екранът на инвертора изгасне, отново да се 
включи.   
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Възможно е поради някаква причина моторът на шнека да е 
бил откачен от машината. Инверторът възприема това като 
аварийно състояние и спира подаването на ток към двигателя. За да 
излезе инверторът от това аварийно състояние, е необходимо 
главният шалтер на машината да се изключи и когато екранът на 
инвертора изгасне, отново да се включи. 

ВНИМАНИЕ! АКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ БРЪКНЕ В 
БУНКЕРА НА ШНЕКА ИЛИ В ИЗХОДНАТА ТРЪБА, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ЦЯЛОТО ЗАХРАНВАНЕ НА 
ПЕЛЕТ ПРЕСАТА! 

   
23.2. Ако се чува силен скърцащ звук от машината при слабо 
натоварване. 

Понякога е възможно ролките на машината да спрат да се 
въртят при слабо натоварена машина. Слабо натоварена е 
машината, когато товарът съответства на ток под 40 ампера. Също 
така това спиране може да е съпроводено със силен, скърцащ звук. 
Тази повреда най-вероятно се дължи на отхлабени ремъци. Когато 
ремъците са отхлабени, силата на триенето между тях и ремъчната 
шайба е малко и в резултат се получава приплъзване на ремъците.   

Най-вероятната причина за отхлабените ремъци е тяхното 
износване. За да се отстрани тази повреда, ремъците трябва да се 
опънат според указанията, дадени в т. 28. 
 
23.3. Не светят никакви светлинни индикатори - машината не 
започва да работи. 

Има задействан автоматичен предпазител на оперативната 
верига. Да се провери състоянието на предпазителя - FUSE1.  

Друга причина за тази неизправност е липсваща фаза от 
захранването на машината. 

 
23.4. Червената лампа на електрическия шкаф свети. 

Това е аварийна ситуация и трябва да прочетете по-подробно 
т. 18.4. Ако едновременно свети и жълтата лампа, кожухът 1 трябва 
веднага да се махне и да се изчисти матрицата от прах, за да може 
по-бързо да се охлади машината.  
 
23.5.  Ролките не се въртят.  

Ако при въртене на ръка ролката не се движи и визуално не 
опира никъде, то най-вероятно лагерите на ролката са повредени и 
трябва да се сменят. Смяната на лагерите е описана подробно в 
„Ръководство за ремонт и резервни части”, което се доставя 
към машината.   
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23.6. Други повреди.  

Ако има повреда, различна от описаните по-горе, се обадете 
на фирмата производител. Ремонтирането от некомпетентен човек 
води до отпадане на гаранционното обслужване на машината. 

 
24. Настройване височината на ножовете. 
 

За да се получат пелети с желана дължина, е необходимо да 
се настрои височината на ножовете. Ножовете 2.13. се въртят 
заедно с централния вал 2.1. и са закрепени на опорната втулка 
2.14. – виж фиг. 24.1.  

Настройката на ножовете започва, като първо се изважда 
матрицата. След това с шестогранен ключ трябва да се развие 
фиксиращият болт (фиг. 24.1.), така че леко да се разхлабят. 

 

  
Следващата стъпка е леко почукване първо на единия, после 

на другия нож, за да се осъществи придвижване на ножовете на 
желаната височина. Дължината на пелета е равна на разстоянието 
между ножовете и дъното на гнездото (края на матрицата). Двата 

Фиг. 24.1. Отпускане/стягане на фиксиращия болт на ножовете. 
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ножа трябва да се на еднаква височина. След като настройката 
приключи, фиксиращият болт трябва отново да се стегне.  

 
25. Монтиране/демонтиране на матрицата. 
 

Преди да се монтира матрицата, нейното гнездо (мястото, 
където матрицата ляга) трябва да се изчисти много добре. След 
това гнездото се намазва обилно с грес, за да се защити металът от 
корозия (фиг. 25.1).  

Фиг. 25.1. Намажете гнездото на матрицата обилно с грес. 
 
Ако матрицата е прекалено тънка (потъва под горния ръб на 

гнездото), трябва преди нея да се постави подложен пръстен Т7 
(виж т. 16). Този пръстен се доставя в комплекта на машината и 
също се намазва обилно с високотемпературна грес. Матрицата се 
подготвя за монтаж, като в двата отвора, намиращи се в 
периферията й, се навиват накрайниците Т10, а в тях се навиват 
шпилките Т5. Матрицата се повдига от един или двама човека за 
шпилките Т5. Преди да се постави, долната и страничната 
повърхност на матрицата трябва да се избършат старателно с чист 
парцал. 

Матрицата се поставя в гнездото й, така че шпонката да 
съвпадне с шпонковия канал. След това с чисто дървено трупче се 
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удря върху матрицата, така че тя да слиза равномерно в гнездото. 
Ако матрицата се изкриви, трябва да се удря върху най-високата 
част.   

Изваждането на матрицата става, като накрайниците  Т10 се 
навиват в двата отвора на матрицата, намиращи се в периферията 
й. Не е необходимо накрайниците да се стягат с ключ, но 
задължително трябва да са навити докрай. В противен случай може 
да се откъснат парчета от матрицата и тя да стане неизползваема. 
Преди накрайниците Т10 да се навият, отворите в матрицата трябва 
да се изчистят много добре. Най-добре със сгъстен въздух. В 
отворите на накрайниците се навиват шпилките Т5 заедно с 
инерционните чукове Т4, нанизани на тях. Чуковете се движат на 
ръка, едновременно, без силни удари! Силни удари биха довели 
до  отчупване на парчета от матрицата или до нейното спукване. В 
такъв случай производителят не поема гаранционна 
отговорност! 
 
 
26. Монтиране на работната глава. 
 

Работната глава се монтира, след като матрицата е била 
поставена. Преди да бъде монтирана главата, трябва да се провери 
коя от двете шпонки е с означение "1" или т. нар. „първа шпонка”  

 

 
Фиг. 26.1. Определяне положението на първата шпонка. 
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(фиг. 26.1.). Означението се намира винаги в горния край на 
шпонката. Положението на тази шпонка се запомня, след което 
шпонките и централният вал 2.1., на който се нанизва главата, се 
намазват обилно с грес. Челото на опорната втулка трябва да се 
остави чисто от грес (фиг. 26.2.). Целта на намазването с грес е 
защита от корозия. Тъй като по време на работа тези детайли се 
загряват до температура над 100 градуса по Целзий, отделената 
пара по време на пелетизирането ще предизвика бърза корозия. 
Следваща стъпка е да се монтира спомагателна шапка (Т6 виж т. 
16), която води работната глава 2.4 при монтирането й на 
централния вал (фиг. 26.2).  

 
Спомагателната шапка се завива във вътрешната резба 

отгоре на централния вал.  
След това работната глава с монтираните върху нея ролки се 
нанизва на централния вал 2.1, като за целта се използва подемна  

 
Фиг. 26.2. Намазване на централния вал с грес с цел защита от корозия. 

Монтиране на спомагателна шапка върху централния вал. 
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Фиг. 26.4. Застопоряващата гайка трябва да се стегне, след което 

трябва да се стегне и фиксиращият болт. 
 

 
Фиг. 26.3.  Определяне на номера на шпонковия канал. Канал номер „1” 

трябва да е срещу първата шпонка (номер „1”) ! 
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техника или повдигането трябва да се извършва поне от двама 
души. Трябва да се следи шпонковият канал, срещу който има 
набита цифра"1", да е откъм първата шпонка (фиг. 26.3). Целта е 
винаги всяка шпонка да влиза в един и същи канал.  

След като работната глава е нанизана, се поставя междинната 
втулка 2.10. и върху нея се навива застопоряващата гайка 2.2. 
Отстрани на застопоряващата гайка 2.2. има два притягащи винта 
2.13., които трябва да се разхлабят, преди гайката да се навие (фиг. 
26. 4). Застопоряващата гайка се завива, докато опре в междинната 
втулка 2.10., без да се стяга.  След това се притягат винтовете 2.13., 
докато се завият докрай, но без да се затягат. Когато винтовете са 
завити по този начин, те не позволяват на гайката 2.2. да се 
разтваря по време на затягането. Същевременно винтовете 2.13. не 
трябва да са стегнати, за да не пречат на гайката да се върти 
свободно. След като тези условия са изпълнени, гайката 2.2. се 
затяга със специалния ключ T2 (виж т.16), който се доставя в 
комплекта на машината. Едва тогава затягаме винтовете 2.13. По 
този начин работната глава е сигурно фиксирана и машината е 
готова за работа.   
 

Внимание: Ключът Т2 се върти само на ръка! Да не се 
използват тръби и да не се удря с чук за по-силно затягане! 
 
 
27. Настройване разстоянието между матрицата и ролките. 
 

Процесът на гранулиране изисква разстоянието между ролката 
и матрицата да бъде в определени граници. Това се постига 
посредством регулирането. Регулирането се налага при 
поставянето на нови ролки и/или матрица, а също така периодично 
по време на работа, когато ролките и матрицата се износват.  

Разстоянието трябва да е в границите между 0,2 и 0,3 мм. Ако 
разстоянието е по-малко, ролките ще докосват матрицата и това 
може да доведе до повреждането на тези елементи. Ако 
разстоянието е прекалено голямо, пресованият материал няма да 
навлезе в отворите на матрицата, а ще премине под ролката. При 
много твърди материали (бук, например) върху матрицата се 
получава много твърд слой от пресована дървесина, който много 
трудно минава под ролката. В такъв случай разстоянието между 
ролките и матрицата трябва да се увеличи на 1 мм.   

Разстоянието се регулира посредством завъртане на 
регулиращата гайка 2.12. Завъртането на гайката може да става  
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наляво или надясно, погледнато откъм застопоряващия шплент 
2.11. (фиг. 27.1). 
Завъртането наляво с един зъб ще доведе до увеличаване на 
разстоянието с 0,1мм, а завъртането надясно съответно ще доведе 
до намаляване на разстоянието с 0,1мм. Самото завъртане се 
извършва посредством специален секторен ключ Т1,  който се 
доставя заедно с машината (виж т. 16). 

Преди започването на манипулацията, шлиците на 
гайката 2.12. трябва да са много добре изчистени!!! 

Регулирането се извършва, като първо се развива 
застопоряващата гайка 2.2. и се премахне застопоряващият шплент 
2.11. След това регулиращата гайка 2.12. се завърта, докато се 
постигне желаната пролука между ролките и матрицата. Когато 
разстоянието е нагласено, се поставя застопоряващият шплент и се 
затягат двата фиксиращи болта. Най-накрая се стяга 
застопоряващата гайка 2.2. по начина, описан в т. 26. 
 
 
 

Фиг. 27.1. Междината между ролките и матрицата се регулира посредством 
регулиращата гайка. 
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28. Опъване на ремъците. 
 
Ремъците на машината са показани на фиг. 28.1 поз. 19. 
 

 
Фиг.28.1 Изглед към ремъците на машината 

 
Ремъците предават въртящия момент от мотора 6 към тялото 2. 
Също така имат предпазно действие – в случай на блокиране на 
машината те започват да приплъзват без това да води до счупване 
и сериозни повреди. 
Веднъж месечно трябва да се проверява тяхното състояние. Те 
трябва да са добре опънати и здрави. Не трябва да има липсващи 
ремъци. Износени или прокъсани ремъци не се допускат. 
За да се прецени дали ремъците са правилно натегнати е 
необходимо да има достъп до тях. За целта трябва да се свали 
капака 11. Капакът 11 се сваля като се развият четирите винта „В” 
отгоре на него (фиг. 28.2). Също така, трябва да се разхлабят, но 
без да се развиват двата винта „B”, показани на фиг. 28.3, винта 
показан на фиг. 28.4 и винта показа на фиг. 28.5. 

За да се опънат ремъците, е необходимо първо да се развият 
четирите болта (позиция 4, фиг. 18.1.), които фиксират шейната на 
мотора към основата на машината. След това посредством винта 
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(позиция 8), който се намира под електрическото табло, се 
придърпва ел. мотор и по този начин се опъват ремъците. 

 
 

Фиг.28.2 Развийте четирите винта “B” отгоре на капака 
 

 

Фиг.28.3 Разхлабете двата винта “B” долу по средата на капака 
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Фиг.28.4 Разхлабете винта “B” долу 

в ляво на капака 
Фиг.28.5 Разхлабете винта “B” долу 

в дясно на капака 
 
Опъването на ремъците се проверява на ръка. Ремъците не 

трябва да се опъват прекалено силно, защото се натоварват 
излишно лагерите на ел. мотора и на пелет пресата. 

Най-добре е ремъците да се опънат малко и да се провери 
дали приплъзват при натоварване на машината. Ако опъването е 
недостатъчно, да се опънат пак, докато престанат да приплъзват. 

Прекалено опънатите ремъци могат да доведат до 
преждевременно излизане от строя на лагерите на главния 
мотор и на машината! 

Всички ремъци трябва да са опънати равномерно. Ако някой 
ремък се отличава значително от останалите (прекалено е опънат 
или отпуснат), то той трябва да се смени. 

След като смяната/опъването на ремъците приключи, не 
трябва да се забравя да се стегнат четирите болта на шейната на 
мотора. След това трябва да се сложи обратно капака 11 , като 
всички бинтове по него трябва да се стегнат. 

Внимание! При манипулации по ремъците на машината, да 
се изключи главния шалтер на машината 10.11! 
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29. Извеждане на машината извън употреба (бракуване на 
машината). 
 
Когато машината стане непригодна за работа, тя трябва да се 
изведе от употреба като се спазва съответното национално 
законодателство за опазване на околната среда. 
Маслото от корпуса на машината (35 литра диференциално масло) 
трябва да се източи и предаде за рециклиране в специализираните 
пунктове.  
Тялото на машината 2 се демонтира от рамата 7 и се разглобява. 
Демонтирането и разглобяването трябва да се извършват като се 
спазват мерките за безопасност при боравене с тежки предмети.  
 Електрическото табло 10 се отделя от рамата 7 и се разглобява.  
 
Медните проводници от машината трябва да се съберат и да се 
предадат в съответните пунктове за събиране на метални отпадъци. 
Пластмасовите и гумените елементи от машината трябва да се 
съберат и да се изхвърлят само на определените за целта 
регионални сметища.  
 
Електромоторите трябва да се предадат в съответните пунктове за 
събиране на метални отпадъци. 
 
 
 


