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Zestawienie skrótów
Tabela 1: Zestawienie skrótów

Skrót

Objaśnienie

ArbSchG

Arbeitsschutzgesetz
Ustawa o ochronie pracy

ASR

Technische Regel für Arbeitsstätten
Techniczne zasady dotyczące miejsca pracy

ATEX

Atmosphère Explosibles, dyrektywa 2014/34/EU

BGV

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
Przepis wydany przez stowarzyszenie zawodowe

BetrSichV

Betriebssicherheitsverordnung
Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa pracy

BGI

Berufsgenossenschaftliche Information
Informacja, wydana przez stowarzyszenie zawodowe

BGR

Berufsgenossenschaftliche Regeln
Zasady, wydane przez stowarzyszenie zawodowe

BGV

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
Przepis wydany przez stowarzyszenie zawodowe

CE

Conformité Européenne (normalizacja europejska)

DGUV

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Niemieckie, ustawowe ubezpieczenie wypdkowe

EMF

Elektromagnetische Felder
Pola elektromagnetyczne

EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit
Zgodność elektromagnetyczna

EX

Explosion
Wybuch

LpA

Messflächenschalldruckpegel
Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni pomiarowej

PSA

Środki ochrony osobistej

TRBS

Technische Regel für Betriebssicherheit
Zasady techniczne bezpieczeństwa pracy
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Ważne informacje, dotyczące Instrukcji obsługi
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Instrukcji obsługi dotyczy Wentylator CF-C.
Instrukcji obsługi jest odrębną częścią dokumentacji technicznej i częścią produktu.
Instrukcji obsługi stanowi dla użytkownika Wentylatora źródło informacji, pozwalających na
bezpieczne i efektywne wykorzystanie Wentylatora.
Należy starannie zapoznać się z Instrukcji obsługi. Zrozumienie niniejszej Instrukcji obsługi
jest warunkiem właściwej eksploatacji Wentylatora. Należy zawsze stosować się do zawartych
w niej zaleceń oraz informacji, szczególnie starannie w zakresie bezpieczeństwa. Nie należy
postępować według treści informacji wyodrębnionych z poszczególnych rozdziałów bez
uwzględnienia instrukcji obsługi jako całości.
Instrukcji obsługi zawiera odniesienia do innych dokumentów. Należy również stosować się do
treści tych dokumentów.
Niektóre ilustracje, zawarte w Instrukcji obsługi, służą objaśnieniu szczegółów technicznych.
Kolory przedstawionych elementów mogą odbiegać od oryginału.
Instrukcji obsługi wymaga przechowywania w segregatorze, w sposób umożliwiający stały do
niej dostęp.
W przypadku przekazania Instrukcji obsługi w postaci cyfrowej oraz potrzeby sporządzenia
wydruku do użytku wewnętrznego, jeżeli działanie takie nie stanowi naruszenia praw
autorskich, zasadniczo zaleca się zasadniczo wydruk w kolorze, ponieważ niektóre informacje
zawierają pełną informację wyłącznie jako prezentacja kolorowa.

1.2

Odpowiedzialność
Informacje dotyczące odpowiedzialności i praw gwarancyjnych zawarto w warunkach umowy,
dotyczącej tego projektu. Producent wyklucza wszelką odpowiedzialność za opóźnienia i
szkody wynikające z niestosowania się do tej Instrukcji obsługi.
Producent nie odpowiada za błędy w niniejszej Instrukcji obsługi. Odpowiedzialność za szkody
pośrednie i bezpośrednie, związane z dostawą lub wykorzystaniem niniejszej Instrukcji
obsługi, jest wykluczona w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo.

1.3

Skrócony opis Wentylatora

Wentylator to jednostopniowy Wentylatora promieniowy w
wersji spawanej, służący do transportu powietrza, gazów
podobnych do powietrza lub mieszanin gazu.
Napęd elektryczny odbywa się za pośrednictwem wału
silnika, wału Wentylatora oraz sprzęgła.
Łożyskowanie wału Wentylatora wykonano zgodnie z
wersją
- 2 łożyska toczne smarowane smarem stałym w
obudowach z łożyskami stojakowymi lub
Wentylator z obudową, w której znajdują - 2 łożyska toczne smarowane smarem stałym w jednej
obudowie (bloki łożyskowe)
się oba łożyska (blok łożyskowy)
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Wentylator z łożyskowaniem w postaci
łożyska stojakowego

1.4

Użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem
Wentylator zaprojektowano, skonstruowano, sprawdzono i dostarczono według danych
eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami, podanymi podczas zamówienia. Nie należy
przekraczać wartości, wyszczególnionych w karcie danych.
Każde użycie Wentylatora o charakterze rozbieżnym z użytkowaniem w sposób zgodny z
przeznaczeniem uznaje się za użytkowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

1.4.1 Wentylator według dyrektywy 2014/34/EU
Użytkowanie Wentylatoraa w sposób zgodny z przeznaczeniem według dyrektywy
2014/34/EU ogranicza się do:
- zakresu zastosowania
- kategorii zastosowania
- kategorii eksplozyjności gazów i par
- rodzaju gazu lub pyłu
- kategorii temperatury
Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej.
Zastosowanie w otoczeniu, wykazującym warunki rozbieżne z podanymi lub w innej strefie
zakładu jest zakazane.

1.4.2 Granice zastosowania Wentylatora według dyrektywy 2014/34/UE
Warunki graniczne do stosowania Wentylatora według dyrektywy 2014/34/UE to:
- maksymalna temperatura w podanej atmosferze w zakresie temperatur od -20 C do +60 C
- ciśnienie absolutne od 0,8 do 1,1 bar
- Udział objętościowy tlenu maksymalnie 21%
Jeżeli warunki są rozbieżne w stosunku do wymienionych warunków granicznych wymagane
jest zawarcie odrębnej umowy o wykonawstwo. Wykonanie należy w następstwie potwierdzić
dokumentacją oraz odrębną oceną zagrożeń.

1.4.3 Warunki eksploatacji
Należy pamiętać, że warunki eksploatacji, zawarte w karcie charakterystyki Wentylatora
są dla Wentylatora wiążące. W razie eksploatacji weWentylatora w odmiennych
warunkach należy pozyskać uprzednio zgodę producenta.
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1.5

Wstęp

Przewidywalne zastosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Za „przewidywalne zastosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem“ uznaje się użycie
Wentylatora w sposób niezamierzony w treści Instrukcji obsługi, które może wyniknąć z
przewidywalnego postępowania człowieka.
Przewidywalne zastosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem:
- Niestosowanie się do warunków ustawienia i zabudowy Wentylatora.
- Wymiary Wentylatora nie są obliczone w stosunku do warunków użytkowania.
- Wentylator zasysa ciała obce, co może spowodować zniszczenie Wentylatora.
- Środowisko sterownicze i regulacyjne generuje dane, które mogą prowadzić do konfliktów
w obrębie Wentylatora.
- Personel montażowy może zamienić miejscami przyłącza Wentylatora.
- Personel montażowy może zamienić osprzęt Wentylatora (np. kompensator z
deflektorem).
- Personel montażowy może wykonać wadliwe połączenie elektryczne Wentylatora (silnik
elektryczny).
- Personel serwisu technicznego może zapomnieć we wnętrzu Wentylatora narzędzia lub
inne przedmioty. Podczas rozruchu możliwe jest niezauważenie we wnętrzu Wentylatora
narzędzi lub innych przedmiotów.
- Personel serwisu technicznego może wykonywać czynności przy Wentylatorze i jego
elementach, gdy Wentylator pracuje.
- Personel może manipulować systemami zabezpieczającymi.
- Personel może usunąć zabezpieczenia oddzielające Wentylator od ludzi i uruchomić
Wentylator.
- Personel może niestosować się do obowiązku noszenia środków ochrony osobistej.
- Personel noże wykorzystać konsolę w roli pomocniczej drabinki.
Powyższe punkty zawierają wyłącznie przewidywalne zastosowania w sposób niezgodny z
przeznaczeniem, lista może nie być kompletna. Jej treść bazuje na doświadczeniu
producenta.

1.6

Niezbędne kwalifikacje do obsługi Wentylatora
Instrukcji obsługi ustala kwalifikacje do różnych obszarów czynności.
Personel wykonujący czyszczenie
Personel wykonujący czyszczenie został pouczony przez użytkownika o powierzonych mu
zadaniach oraz możliwych zagrożeniach w przypadku nieodpowiedniego postępowania.
Personel ten wykonuje czyszczenie Wentylatora.
Elektrotechnik
Elektrotechnik, z uwagi na kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie jak również
znajomość norm i postanowień jest w stanie samodzielnie wykonywać prace przy instalacji
elektrycznej oraz rozpoznać zagrożenia i unikać ich.
Elektrotechnik jest przeszkolony w zakresie lokalizacji miejsca wykonywania pracy i zna
odpowiednie normy i przepisy.
Pracownik mechaniczny utrzymania ruchu
Pracownik mechaniczny utrzymania ruchu z uwagi na kwalifikacje zawodowe, wiedzę i
doświadczenie jak również znajomość norm i postanowień jest w stanie samodzielnie
wykonywać prace mechaniczne przy Wentylatorze oraz rozpoznać zagrożenia i unikać ich.
Pracownik mechaniczny utrzymania ruchu jest przeszkolony w zakresie lokalizacji miejsca
wykonywania pracy i zna odpowiednie normy i przepisy.
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Pracownik upoważniony do udzielania poleceń
Pracownik upoważniony do udzielania poleceń jest z uwagi na zawodowe kwalifikacje oraz
autoryzację przez przedsiębiorstwo upoważniony do udzielania poleceń fachowemu
personelowi oraz zobowiązany do kontroli. Pracownik upoważniony do udzielania poleceń
równocześnie koordynuje prace i procesu przebiegające równolegle.
Osoba upoważniona z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie ochrony EX według TRBS
1203
Osoba upoważniona z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie ochrony EX z uwagi na
kwalifikacje zawodowe, wiedzę i doświadczenie jak również znajomość norm i postanowień
jest w stanie samodzielnie wykonywać prace w obszarach zagrożonych wybuchem i w
zakresie podzespołów chroniących przed wybuchem oraz samodzielnie rozpoznać zagrożenia
i unikać ich.
Informacje dotyczące przyporządkowania kwalifikacji do czynności na różnych etapach
życia maszyny dostępne są w rozdziale „Czynności i kwalifikacje“ dla określonego etapu
życia urządzenia.

2

Zasady bezpieczeństwa
Wentylator skonstruowano i wyprodukowano według aktualnie obowiązującego poziomu
techniki oraz uznanych technik bezpieczeństwa. Mimo tego możliwe jest wystąpienie
zagrożenia dla osób lub wartościowych przedmiotów, ponieważ zasięg skutecznego systemu
ochronnego nie pozwala na unikanie wszystkich możliwych zagrożeń. Możliwe jest jednak
zapobieganie wypadkom, wynikającym z tych zagrożeń i zakłóceń drogą wyczerpującego
przeszkolenia personelu w zakresie postanowień niniejszej Instrukcji obsługi i zawartych w niej
informacji. Równocześnie ścisłe przestrzeganie niniejszej Instrukcji obsługi pozwala na
wykorzystanie w pełni wydajności i możliwości Wentylatora oraz uniknięcie niepotrzebnych
zakłóceń.
Podstawowym warunkiem bezpiecznej i niezakłóconej pracy Wentylatora jest pełna wiedza w
zakresie zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów.
Dlatego przed rozpoczęciem czynności przy Wentylatorze należy zapoznać się z treścią tego
rozdziału. Należy również przestrzegać zaleceń oraz ostrzeżeń, znalezionych na
odpowiednich stronach w tekście oraz w następujących poniżej rozdziałach.
Nieprzestrzeganie zasad i ostrzeżeń może spowodować zwolnienie producenta z
odpowiedzialności za produkt.
Oprócz zapisów niniejszej iInstrukcji obsługi obowiązują przepisy, w szczególności przepisy
bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

2.1

Symbole, zawarte w Instrukcji obsługi
W niniejszej iInstrukcji obsługi oraz na Wentylatorze wykorzystuje się symbole i kolorowe tła,
wymagające szczególnej uwagi. Poniżej opisano wygląd i symbolikę instrukcji obsługi.

2.1.1 Informacje
Symbol zwraca uwagę na korzystne porady, objaśnienia i uzupełnienia dotyczące obsługi
Wentylatora.
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Symbol odwołuje się do rozdziału Instrukcji obsługi lub inne dokumenty / informacje
zewnętrzne.

2.1.2 Ostrzeżenia
Struktura ostrzeżenia
Znak ostrzegawczy i hasło

ZAGROŻENIE

Rodzaj i źródło zagrożenia

Zagrożenie podwieszonym ciężarem
Podwieszony ciężar może ulec zerwaniu, możliwy jest ruch wahadłowy
lub uchwycenie osób. Skutkiem mogą być ciężkie urazy personelu i
szkody materialne.
- Nie należy nigdy przebywać pod podwieszonym ciężarem.
- podczas wymiany elementów należy je starannie zamocować na
odpowiednich zawiesiach.
- Należy unikać wprawiania podwieszonego ciężaru w ruch
wahadłowy.
- Należy stosować się do dokumentacji poddostawców.

Możliwe skutki nieprzestrzegania

Uniknięcie (działania / zakazy)
Struktura ostrzeżenia

ZAGROŻENIE

OSTRZEŻENIE

UWAGA

UWAGA

2004926 10.19/0.2

ZAGROŻENIE
Informuje o niebezpiecznej sytuacji. Niestosowanie się do zaleceń,
związanych z tą informacją może z dużym prawdopodobieństwem
spowodować wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
OSTRZEŻENIE
Informuje o niebezpiecznej sytuacji. Niestosowanie się do zaleceń,
związanych z tą informacją może spowodować wypadek ze skutkiem
śmiertelnym lub skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.
UWAGA
Informuje o niebezpiecznej sytuacji. Niestosowanie się do zaleceń,
związanych z tą informacją może z dużym prawdopodobieństwem
spowodować wypadek. Możliwe jest wystąpienie obrażeń ciała; jednak
skutek śmiertelny i poważne obrażenia ciała nie są prawdopodobne.
UWAGA
Informuje o sytuacji, podczas której mogą powstać szkody materialne.
Niestosowanie się do zaleceń, związanych z tą informacją może
spowodować szkody materialne. Hasło funkcjonuje bez powiązania ze
znakiem ostrzegawczym.
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2.1.3 Znaki dotyczące bezpieczeństwa
2.1.3.1 Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze oznaczają sytuacje niebezpieczne.
Ostrzeżenie przed zagrożeniem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem, dla którego nie istnieje normowy znak
ostrzegawczy w postaci piktogramu. Jeżeli zagrożenie nie jest widoczne natychmiast,
pod znakiem znajduje się kolejna tabliczka z objaśnieniem.
Ostrzeżenie przed energią elektryczną
Symbol ostrzega przed zagrożeniem ze strony energii elektrycznej. Symbol
ostrzegawczy, umieszczany m. in. na skrzynkach zaciskowych silnika elektrycznego.
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Symbol ostrzega przed zagrożeniem gorącą powierzchnią. Symbol ostrzegawczy,
umieszczany m. in. na obudowie lub łożysku Wentylatora.
Ostrzeżenie przed podwieszonym ciężarem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem, spowodowanym przez podwieszony ciężar (np.:
transport ciężkich ładunków dźwigami i suwnicami).
Ostrzeżenie przed automatycznym uruchomieniem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem mechanicznym (np. uchwycenie, wciągnięcie lub
porwanie przez wirnik) oraz przed automatycznym uruchomieniem.
Ostrzeżenie przed wciągnięciem do wnętrza maszyny
Symbol ostrzega przed zagrożeniem mechanicznym – wciągnięcie podczas
korzystania z materiałów eksploatacyjnych.
Ostrzeżenie przed urazem ręki
Symbol ostrzega przed zagrożeniem mechanicznym – zgniecenie lub odcięcie podczas
korzystania z materiałów eksploatacyjnych.
Ostrzeżenie przed wybuchem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem, wynikłym z powstania iskier lub gorącą
powierzchnią. Symbol ostrzegawczy, umieszczany m. in. na elementach elektrycznych.
Ostrzeżenie przed emisją gorących lub niebezpiecznych gazów
Symbol ostrzega przed zagrożeniem, wynikłym z wydostania się , gorących lub
niebezpiecznych gazów z uszczelnień piast lub kołnierzy.
Ostrzeżenie przed odcięciem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem mechanicznym –odcięcie podczas otwarcia klapy
inspekcyjnej.
2.1.3.2 Znaki zakazu
Zakaz wstępu osób nieupoważnionych
Znak zakazu oznacza obszar, do którego wstęp dozwolony jest wyłącznie osobom
upoważnionym.
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Zakaz korzystania z otwartego ognia i palenia tytoniu
Znak zakazu oznacza obszar, w którym obowiązuje zakaz korzystania z otwartego
ognia i palenia tytoniu.
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2.1.3.3 Znaki nakazu
Ogólny znak nakazu
Znak stosowany w kombinacji z dodatkowym znakiem. Należy ściśle stosować się do
nakazów, uwidocznionych na dodatkowym znaku.
Nakaz przestrzegania instrukcji
Znak informuje o obowiązku stosowania się do zaleceń dotyczących obsługi.
Informacje w zakresie zaleceń dotyczących obsługi zawiera instrukcja obsługi.
Ochrona słuchu
Nakaz noszenia ochronników słuchu podczas wykonywania czynności w środowisku
występowania hałasu do 80 dB(A) i / lub przekroczenia szczytowego natężenia hałasu
o wartości 135 dB(C).
Ochrona głowy
Nakaz noszenia ochrony głowy podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających przedmiotów lub możliwości uderzenia głową o
twardy przedmiot podczas normalnych ruchów ciała.
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.
Ochrona oczu
Nakaz noszenia ochrony oczu podczas wykonywania czynności w środowisku, w
którym możliwe jest przedostanie się do oczu cieczy i gazów pod ciśnieniem lub
cząstek stałych.
2.1.3.4 Symbole, oznaczające materiały niebezpieczne i zasady ich utylizacji
Zagrożenie dla środowiska
Symbol zagrożenia wskazuje na materiały, wykazujące właściwości zagrażające
środowisku naturalnemu.
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Tabliczki informacyjne na Wentylatorze
Należy upewnić się, że opisy i oznaczenia, umieszczone na Wentylatorze są widoczne i
czytelne.

Oznaczenia na Wentylatorze

Tabela 2: Oznaczenia na Wentylatorze (przykładowe)

Poz.

Symbol

Opis

Lokalizacja

01

Ostrzeżenie przed energią elektryczną
Symbol ostrzega przed zagrożeniem ze strony
niebezpiecznej energii elektrycznej.

Na elektrycznej skrzynce
zaciskowej silnika
elektrycznego

02

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Symbol ostrzega przed zagrożeniem termicznym –
oparzeniem gorącą powierzchnią.

Na obudowie i łożysku
Wentylatora

03

Ostrzeżenie przed obracającym się wirnikiem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem mechanicznym,
spowodowanym przez obracający się wirnik.

04

Ostrzeżenie przed odcięciem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem mechanicznym –
odcięcie podczas otwarcia klapy inspekcyjnej.

Na pokrywie otworu
inspekcyjnego

05

Strzałka oznaczająca kierunek obrotów
Symbol oznacza kierunek obrotów.

Na obudowie Wentylatora
są umieszczone 2 strzałki
oznaczające kierunek
(kierunek obrotów i
wydmuchu powietrza)

[w prawo]
[ w lewo]
06
[w prawo]

Kierunek wydmuchu powietrza
Symbol wskazuje na kierunek wydmuchu powietrza.

[w lewo]
07

Uziemienie
Symbol oznacza przyłącze uziemienia

Przyłącze uziemienia na
konsoli

08

Ostrzeżenie przed zagrożeniem wybuchem
Symbol ostrzega przed zagrożeniem, wynikłym z
powstania iskier lub gorącą powierzchnią.

Na silniku elektrycznym
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Oznakowanie tabliczkami ostrzegawczymi według ANSI

Poz.

Symbol

Opis

PL

Lokalizacja

01

Ostrzeżenie przed energią
Na elektrycznej skrzynce
elektryczną
zaciskowej silnika
Symbol ostrzega przed zagrożeniem ze elektrycznego
strony niebezpiecznej energii
elektrycznej.

02

Ostrzeżenie przed gorącą
powierzchnią
Symbol ostrzega przed zagrożeniem
termicznym – oparzeniem gorącą
powierzchnią.

2004926 10.19/0.2
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Systemy zabezpieczeń przy Wentylatorze

2.3.1 Zabezpieczenia oddzielające człowieka od urządzenia
Osłony
Obracające się elementy Wentylatora, jak wał łożyskowy,
sprzęgło i tarcza chłodząca osłonięte są osłonami
ochronnymi.
Wersja z pojedynczym łożyskiem stojakowym
wyposażona ponadto w dodatkową osłonę wału.

Osłony ochronne
uszczelnienie piasty / tarcza chłodząca i
sprzęgło

Wentylator z zabezpieczeniami

2.3.2 Zabezpieczenia elementów elektrycznych
Wyłącznik ochronny silnika
Wyłącznik ochronny silnika zabezpiecza silnik elektryczny przed przeciążeniem termicznym w
przypadku przeciążenia mechanicznego lub awarii pojedynczych przewodów lub wielu
przewodów zewnętrznych.

2.3.3 Informacje i oznaczenia
Specjalne obszary zagrożenia i systemy zabezpieczeń są oznaczone z wykorzystaniem
odpowiednich środków.
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Tabela 3 przedstawia ryzyko rezydualne Wentylatora.
Tabela 3: Przegląd ryzyka rezydualnego

Przyczyna zagrożenia

Sytuacja zagrożenia

Działania

Kontakt z elektrycznymi Bezpośrednie dotknięcie
elementów aktywnych
elementami podczas
(silnik elektryczny)
wyszukiwania błędów

Konieczne przeszkolenie personelu w zakresie
postępowania z elementami, znajdującymi się pod
napięciem.

Niewłaściwa
widoczność

System oświetlenia, zapewniony przez użytkownika

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Uchwycenie, nawinięcie Kontakt z obracającymi się Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika
elementami Wentylatora
Przeciążenie,
przemęczenie, stres

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika

Błąd ludzki

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika

Błąd obsługi

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika

Obejście zabezpieczeń

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika

Niedostateczna
informacja od
użytkownika

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika

Zgniecenie, zaciśnięcie

Obsługa elementów
maszyny

Polecenie stosowania środków ochrony osobistej

Oparzenie,
zamarznięcie

Kontakt z gorącymi
powierzchniami

Polecenie stosowania środków ochrony osobistej
Sporządzenie instrukcji pracy przez użytkownika

Ciągłe hałasy

Eksploatacja Wentylatora

Polecenie stosowania środków ochrony osobistej

Użycie, zastosowanie
materiałów
niebezpiecznych

Wszystkie czynności przy
Wentylatorze

Polecenie stosowania środków ochrony osobistej

Wdychanie
niebezpiecznych cieczy,
gazów, aerozoli, mgieł
oparów i pyłów
(materiały
niebezpieczne)

Niewłaściwe użycie
środków czystości

Sporządzenie instrukcji pracy

Niewłaściwe użycie
materiałów smarnych

Sporządzenie instrukcji pracy

Reakcje chemiczne

Niewłaściwe użycie
środków czystości e

Sporządzenie instrukcji pracy

2.5

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Podstawowe zasady bezpieczeństwa to warunek bezpiecznego wykorzystywania
Wentylatora. Warto wykorzystać podstawowe zasady bezpieczeństwa do szkolenia i
instruktażu personelu. Przekazanie tych zasad pozwoli na bezpieczne postępowanie
personelu oraz umożliwi przeniesienie odpowiedzialności.
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Użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem
Lekceważenie zasad użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem może skutkować
wystąpieniem znacznych szkód osobowych i materialnych.
- Zaleca się użytkowanie Wentylatora wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem,
stosownie do treści rozdziału „Użytkowanie w sposób zgodny z przeznaczeniem“.
Wykwalifikowany i autoryzowany personel
Wykonywanie jakichkolwiek czynności przy Wentylatorze przez niewykwalifikowany i
nieautoryzowany personel może skutkować wystąpieniem znacznych szkód osobowych i
materialnych.
- Wykonywanie wszelkich czynności przy Wentylatorze należy zlecać wykwalifikowanemu i
autoryzowanemu personelowi.
Środki ochrony osobistej
Brak, użycie wadliwych środków ochrony osobistej lub użycie ich w sposób niewłaściwy może
spowodować znaczne szkody materialne.
- Należy przeszkolić personel w zakresie korzystania ze środków ochrony osobistej w
odpowiedni sposób.
- Należy sprawdzać regularnie środki ochrony osobistej w celu wykluczenia ich uszkodzenia
i upływu terminu użytkowania.
- W razie uszkodzenia i upływu terminu użytkowania środków ochrony osobistej niezbędna
jest ich wymiana na nowe.
- Należy udostępnić personelowi niezbędne środki ochrony osobistej, wymagane w
określonym etapie życia urządzenia.
Przepisy zapobiegania wypadkom
- Niezależnie od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń należy stosować się
również do przepisów zapobiegania wypadkom.
Zasady bezpieczeństwa
- Należy przeszkolić personel w zakresie zasad bezpieczeństwa (treści instrukcji obsługi,
plany awaryjne, noszenie środków ochrony osobistej, bezpieczne metody pracy itp.).
- Należy sprawdzić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez personel.
- Należy zakazać personelowi noszenia długich włosów, luźnej odzieży i biżuterii, w tym
pierścionków, krawatów itp.
- Należy zakazać personelowi demontażu systemów zabezpieczających lub ich wyłączania.
Zmiany w obrębie Wentylatora
- Nie należy wprowadzać zmian w obrębie Wentylatora bez zgody producenta.
- Należy zakazać manipulacji elementami Wentylatora.
Substancje szkodliwe dla zdrowia
- Podczas korzystania z substancji szkodliwych dla zdrowia, np. środków czystości, należy
stosować się do zapisów karty charakterystyki i instrukcji obsługi.
Dokumentacja poddostawców
- Należy stosować się do treści dokumentacji poddostawców.
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Główne elementy Wentylatora
Wentylator składa się z
następujących głównych
elementów:
Tabela 4: Główne elementy Wentylatora

Poz.

Nazwa

Rozdział

Poz.

Nazwa

Rozdział

01

Silnik elektryczny (silnik
napędowy)

3.6

11

Tarcza chłodząca

3.5

02

Obudowa

3.2

12

Uszczelnienie piasty

3.3

03

Wirnik

3.1

13

Osłona wylotu

04

Konsola

14

Łącznik elastyczny po stronie
wylotu

05

Rama

15

Osłona wlotu

06

Wibroizolator

16

Łącznik elastyczny po stronie
wlotu

07

Ochrona sprzęgła

17

Tarcza końcowa piasty wirnika

08

Sprzęgło

3.8

18

Podkładka zabezpieczająca

09

Łożyskowanie (łożysko
pojedyncze lub blok łożyskowy)

3.7

19

Śruba mocująca piasty wirnika

10

Osłona tarczy chłodzącej

20

Pokrywa obudowy

2004926 10.19/0.2
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3.1

Wirnik
Wirnik skonstruowano zgodnie z najnowszymi
osiągnięciami technologii przepływu powietrza, jest on
wyważany elektrodynamicznie w dwóch płaszczyznach.
Wirnik wraz z piastą wirnika zamontowany jest na czopie
wału łożyskowania.

Wirnik

3.2

Obudowa
Obudowa to konstrukcja spawana, wyposażona w
kołnierze po stronie ssania i ciśnienia.
Po stronie ssania znajduje się pokrywa obudowy z
króćcem ssącym. Po stronie ciśnienia znajduje się
pokrywa obudowy z uszczelnieniem.
Opcjonalnie możliwe jest wykonanie obudowy z otworem
inspekcyjnym oraz króćcem do odprowadzania skroplin.

Obudowa

3.2.1 Otwór inspekcyjny
Otwór inspekcyjny znajduje się na obwodzie obudowy i służy do
inspekcji wnętrza Wentylatora.

Otwór inspekcyjny

3.2.2 Króciec do odprowadzania skroplin
Króciec do odprowadzania skroplin z korkiem znajduje się w
najniższym punkcie obudowy i służy do odprowadzania skroplin.

Króciec do odprowadzania
skroplin z korkiem
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Możliwe jest opcjonalne wyposażenie Wentylatora w
uszczelnienie piasty różnego typu, według wymogu.

Uszczelnienie piasty

3.3.1 Uszczelnienie standardowe (zakres temperatur do +120 °C)
Uszczelnienie piasty jest standardowo wykonane w postaci
pierścienia uszczelniającego. Uszczelnienie piasty w postaci
pierścienia uszczelniającego (celuloza, aramidy lub włókna)
przeznaczone jest do zakresu temperatur do +120 C.

Uszczelnienie standardowe

3.3.2 Uszczelnienie standardowe (zakres temperatur do +300 °C)
Uszczelnienie piasty jest wykonane w postaci pierścienia uszczelniającego. Uszczelnienie
piasty w postaci pierścienia uszczelniającego (celuloza, aramidy lub włókna) przeznaczone
jest do zakresu temperatur do +300 C.

3.3.3 Uszczelnienie piasty z pierścieniem grafitowym
Uszczelnienie piasty jest wykonane w postaci pierścienia
uszczelniającego. Uszczelnienie piasty w postaci pierścienia
uszczelniającego (grafit) przeznaczone jest do zakresu
temperatur do +550 C.

Uszczelnienie piasty z pierścieniem
grafitowym
2004926 10.19/0.2

www.elektror.com

23 z 85

Opis

PL

Instrukcji obsługi Wentylator CF-C

3.3.4 Uszczelnienie piasty z pierścieniem specjalnym
Uszczelnienie piasty, w zależności od zastosowania, może być
wyposażone w jeden lub kilka pierścieni grafitowych.
Uszczelnienie piasty jest uszczelnieniem labiryntowym.
W celu zwiększenia skuteczności uszczelnienia piasty możliwe
jest jego wykonanie w postaci uszczelnienia gazodynamicznego
z przyłączem gazu zaporowego (1/2“).
W przypadku uszczelnienia gazodynamicznego należy upewnić
się, że ciśnienie gazu zaporowego jest zawsze wyższe od
Uszczelnienie piasty z pierścieniem ciśnienia, generowanego przez Wentylator, oddziałującego na
uszczelnienie piasty.
specjalnym
- W trybie ssania maksymalne statyczne podwyższenie
ciśnienia
- W trybie ciśnienia całkowite podwyższenie ciśnienia

3.4

Konsola z ramą
Konsola z ramą służy do zamocowania elementów
napędowych.

Konsole

3.5

Tarcza chłodząca
Pomiędzy uszczelnieniem piasty a blokiem łożyskowym
zamocowano tarczę chłodzącą do odprowadzania temperatury.

Tarcza chłodząca

3.6

Silnik elektryczny (silnik napędowy)
Silnik elektryczny jest zaprojektowany według DIN VDE 0530.

Silnik elektryczny
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3.7.1 Obudowa kilku łożysk (blok łożyskowy)
Łożyskowanie wału Wentylatora wykonane jest w postaci 2
łożysk tocznych smarowanych smarem stałem w obudowie
(blok łożyskowy).

Blok łożyskowy

3.7.2 Pojedyncze łożysko stojakowe
Łożyskowanie wału Wentylatora wykonane jest w postaci 2
łożysk tocznych w pojedynczej obudowie łożyska stojakowego.

Pojedyncze łożysko stojakowe

3.8

Sprzęgło
Elastyczne sprzęgło kłowe umieszczono pomiędzy
silnikiem napędowym a blokiem łożyskowym. Pomiędzy
połówkami sprzęgła znajdują się elementy sprzęgające i
wieniec zębaty.

Sprzęgło

3.9

Przyłącza
Przyłącza ssawne i ciśnieniowe zrealizowano jako połączenia kołnierzowe.

2004926 10.19/0.2
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3.10 Osprzęt
3.10.1 Kompensatory
Kompensatory zapobiegają przenoszenia dźwięku materiałowego sił, spowodowanych przez
wibrację. Ponadto należy unikać przenoszenia sił podłączonych rurociągów na Wentylator.
Kompensatory ponadto wyrównują wady zbieżności osi podłączonych rur z osią przyłącza.
Kompensatory podłącza się bezpośrednio do kołnierza Wentylatora. W przypadku
zastosowania organu dławiącego kompensator podłącza się na tymże elementem.
W razie ustawienia Wentylatora na elementach wahliwych należy przewidzieć kompensator po
stronie ssawnej i tłocznej.

3.10.2 Wibroizolatory
Metalowe wibroizolatory służą do ustawienia Wentylatora w taki sposób, aby nie narażać go
na nadmiar wibracji .
Miejsce montażu wibroizolatorów wynika z rysunku przeglądowego.

4

Dane techniczne



Wymiary zamieszczono na rysunku, a dane techniczne w treści karty danych, dokumenty
te są elementem składowym dostawy.

4.1

Tabliczka znamionowa - Identyfikacja

(wzór)

Tabliczka znamionowa służy do identyfikacji Wentylatora. Tabliczka
znamionowa zawiera następujące dane:
- Nazwa producenta
- Adres producenta
- Numer fabryczny
- Rok budowy
- Dane techniczne
- Oznaczenie CE

4.1.1 Oznaczenie według dyrektywy 2014/34/UE
Wentylator wykonano według postanowień dyrektywy 2014/34/UE. Pod identyfikacyjną
tabliczką znamionową znajduje się druga tabliczka znamionowa, zawierająca następujące
dane:
- Nazwa producenta
- Adres producenta
- Oznaczenie (np.
- Numer Wentylatora
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4.1.2 Oznaczenia, zamieszczone na Wentylatorze
1 – Tabliczka znamionowa
2 – Oznaczenie według ATEX
3 – Tabliczki z informacjami dotyczącymi smarowania
(interwały smarowania)
Lokalizacja tabliczki znamionowej po stronie lewej
(patrząc od silnika).

Tabliczka znamionowa
Lokalizacja tabliczek znamionowych

Tabliczka dotycząca łożysk

4.2

Interwały smarowania

Emisje

Poziom hałasu
Podzespół

Wentylator

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m LpA

5

< 110 dB(A)

Transport i przechowywanie
Rozdział prezentuje wyłącznie treści zasadnicze, należy go traktować jako źródło
podstawowych informacji.
Należy stosować się do umownie ustalonych postanowień dotyczących przejęcia
odpowiedzialności za Wentylator w związku z jego dostawą.

5.1

Zasady bezpieczeństwa
Obciążenia, statyka
Nieuwzględnienie warunków nośności podłoża może prowadzić do szkód osobowych i
materialnych znacznej wartości.
- Podczas rozładunku należy uwzględnić nośność (statykę) podłoża lub konstrukcji
podstawy.

2004926 10.19/0.2
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Środek transportu
Użycie niewłaściwych środków transportu może prowadzić do szkód osobowych i
materialnych znacznej wartości.
- Podczas korzystania ze środków transportu należy uwzględnić obowiązujące przepisy, np.
zasady zapobiegania wypadkom "Dźwigi" (DGUV przepis 52), "Wózki jezdniowe" (DGUV
przepis 68) i "pojazdy" (DGUV przepis 70).

PL

5.2

Środki ochrony osobistej
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.
Ochrona głowy
Nakaz noszenia ochrony głowy podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających przedmiotów lub możliwości uderzenia głową o
twardy przedmiot podczas normalnych ruchów ciała.

5.3

Specjalne narzędzia, urządzenia i materiał
Za specjalne narzędzia, urządzenia i materiały uważa się przedmioty i materiały, co do których
zakłada się, że nie stanowią one elementu składowego typowego warsztatu w standardzie
przemysłowym. Na etapie „Transport “ nie ma potrzeby użycia specjalnych narzędzi, urządzeń
i materiałów.

5.4

Czynności i kwalifikacje

Tabela 5: Transport – Czynności i kwalifikacje

Czynność

Kwalifikacje

Transport, obsługa dźwigu, obsługa
wózków jezdniowych

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia do
prowadzenia i obsługi użytkowanych urządzeń
transportowych i podnośnikowych. Ponadto rozładunek i
podnoszenie elementów należy powierzać wyłącznie
personelowi, wykwalifikowanemu dzięki szkoleniom w
zakresie bezpiecznego mocowania elementów w punktach
mocowania oraz korzystaniu z urządzeń do podwieszania
ładunku i zawiesi

Koordynacja różnych czynności

Pracownik, upoważniony do wydawania poleceń

5.5

Transport Wentylatora
Niniejszy rozdział opisuje transport Wentylatora po przejściu odpowiedzialności na
użytkownika według warunków dostawy.
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ZAGROŻENIE

Transport i przechowywanie

Zagrożenie wskutek niewystarczającego zabezpieczenia ładunku
Ładunki niezabezpieczone w należyty sposób i niezaładowane z
uwzględnieniem środka ciężkości mogą zsunąć się z transportującego
je pojazdu.
- Należy zabezpieczyć ładunek w sposób wystarczający z
wykorzystaniem dopuszczonych elementów mocujących (pasy itp.).
- Należy uwzględnić środek ciężkości ładunku.
- Należy uwzględnić stan i nośność pojazdu transportowego.
Zagrożenie przez ciężary, spadające z wysokości
Podwieszony ciężar może ulec zerwaniu, możliwy jest ruch wahadłowy
lub uchwycenie osób. Skutkiem mogą być ciężkie urazy personelu i
szkody materialne.
- Nie należy nigdy przebywać pod podwieszonym ciężarem.
- podczas wymiany elementów należy je starannie zamocować na
odpowiednich zawiesiach.
- Należy unikać wprawiania podwieszonego ciężaru w ruch
wahadłowy.
- Należy stosować się do dokumentacji poddostawców.
Zagrożenie wskutek podnoszenia i transportu w niewłaściwy sposób
Skutkiem podnoszenia i transportu elementów Wentylatora w
niewłaściwy sposób mogą być obrażenie ciała oraz zniszczenie tych
elementów.
- Należy stosować wyłącznie podnośniki, zawiesia i elementy
mocujące o dostatecznej nośności.
- Do transportu i podnoszenia Wentylatora należy wykorzystywać
przewidziane w tym celu otwory na ucha transportowe, zawiesia i
elementy mocujące powinny być w nienagannym stanie, możliwe
jest mocowanie wyłącznie w przewidzianych punktach montażu
uch transportowych.
- Nie należy wiązać lin stalowych i łańcuchów.
- Nie należy łączyć lin metodą ich wiązania.
- Przekręcone liny należy wyprostować przed podniesieniem.
- Nie należy zezwalać na załamanie się lin.
- Należy upewnić się, że kausze, ucha linowe, pierścienie i inne
elementy zawiesi są swobodnie ruchome na hakach.
- Nie przenosić ładunków ponad osobami.
- ewentualne ucha pomocnicze, np. przy napędach itp. nadają się
wyłącznie do zawieszania pojedynczych elementów.

Podnoszenie i transport
Podczas podnoszenia i transportu Wentylatora należy stosować się do obowiązujących
przepisów zapobiegania wypadkom i ogólnie uznanych zasad techniki.
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Po rozładunku Wentylatora:
- Należy usunąć opakowanie (zgodnie z wersją transportu).
- Należy sprawdzić Wentylator w celu wykluczenia uszkodzeń.
- Należy sprawdzić osprzęt według dowodu dostawy w celu potwierdzenia kompletności.
- Transport Wentylatora na miejsce montażu lub do magazynu wyłącznie za pomocą
odpowiednich środków transportu.
W przypadku transportu na miejsce montażu samochodem ciężarowym:
- Wentylator należy podnieść odpowiednim podnośnikiem na powierzchnię załadunku.
- Wentylator należy zabezpieczyć przed przesunięciem / upadkiem za pomocą
odpowiednich elementów mocujących (np. lin, pasów, łańcuchów).
Punkty mocowania ładunku

-

Punkty mocowania ładunku

Punkty mocowania
ładunku na obudowie

Do transportu i podnoszenia Wentylatora należy
wykorzystywać przewidziane w tym celu przyrządy i
ucha transportowe.
Zawiesia należy mocować wyłącznie na uchach
transportowych.
Zawiesia należy montować ostrożnie, aby nie
uszkodzić elementów urządzenia.
Nie należy mocować zawiesi na elemantach
napędowych. Możliwe jest uszkodzenie Wentylatora z
wykluczeniem gwarancji producenta.
Należy wykorzystywać wyłącznie zawiesia o
identycznej długości z zachowaniem zasad
równomiernego rozkładu ładunku. Kąt przyłożenia
zawiesia nie powinien przekraczać 45°.

Punkty mocowania
ładunku na konsoli

Transport detali w opakowaniu w pozycji pionowej za pomocą dźwigu
Transport Wentylatora w pionie wymaga użycia następujących
elementów pomocniczych:
- 4 x ucha transportowe
- 4 x pętle o nośności 1.000 kg

Za pomocą elementów pomocniczych wymienionych powyżej, uwzględniając poniższe
czynności należy podnieść Wentylator, przetransportować go i ustawić do w pozycji poziomej
w lokalizacji zabudowy
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1. Przeprowadzić pętle przez ucha transportowe.
2. Zawiesić pętle na haku dźwigu.
3. Należy równomiernie podnieść Wentylator.
Uwaga:
- Podczas podnoszenia należy przesunąć dźwig w kierunku poziomym w celu utrzymania
pozycji punktu obrotu.
- Należy upewnić się, że Wentylator wisi prosto. W razie potrzeby uwzględnić lokalizację
środka ciężkości.
4. Należy przetransportować Wentylator w miejsce zabudowy.
5. Należy ostrożnie ustawić Wentylator w miejscu zabudowy.
Rezultat:
Wentylator znajduje się zgodnie z przeznaczeniem w lokalizacji zabudowy.
Transport palet w pozycji poziomej za pomocą dźwigu
Transport palet w pozycji poziomej wymaga użycia następujących
elementów pomocniczych:
- 2 x pętla o nośności 1.000 kg

Za pomocą elementów pomocniczych wymienionych powyżej, uwzględniając poniższe
czynności należy podnieść paletę, przetransportować ją i ustawić ją w pozycji poziomej w
lokalizacji zabudowy.
1. Zamocować pętle odpowiednio w rogach palety.
2. Zawiesić pętle na haku dźwigu.
3. Należy równomiernie podnieść paletę.
Uwaga:
Podczas podnoszenia należy przesunąć dźwig w kierunku poziomym w celu utrzymania
pozycji punktu obrotu.
4. Należy przetransportować paletę w miejsce zabudowy.
5. Należy ostrożnie ustawić paletę w miejscu zabudowy.
Rezultat:
Wentylator znajduje się zgodnie z przeznaczeniem w lokalizacji zabudowy.
Transport palet w pozycji poziomej za pomocą wózka widłowego
Transport palet w pozycji poziomej za pomocą wózka widłowego
wymaga użycia następujących elementów pomocniczych:
- 1 x Wózek widłowy o odpowiednim wyposażeniu wideł

Za pomocą elementów pomocniczych wymienionych powyżej, uwzględniając poniższe
czynności należy podnieść Wentylator, przetransportować go i ustawić do w pozycji poziomej
w lokalizacji zabudowy.
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1. Wsunąć widły wózka pod paletę lub między stopy palety.
2. Podnieść równomiernie paletę poziomo tak, aby oderwała się od podłoża.
3. Należy przetransportować paletę w miejsce zabudowy.
4. Należy ostrożnie ustawić Wentylator w miejscu zabudowy.
Rezultat:
Wentylator znajduje się zgodnie z przeznaczeniem w lokalizacji zabudowy.

5.6

Opakowanie
Wentylator jest fabrycznie zapakowany według wymogów:
- trasa transportu
- przechowywanie u klienta
- życzenie klienta
Rodzaje opakowania:
- na palecie
- bezpośrednio na samochodzie ciężarowym
- opakowanie w zamkniętej skrzyni drewnianej
- w kontenerze
Dalszy transport Wentylatora należy prowadzić wyłącznie z odpowiednim zabezpieczeniem:
- zabezpieczenie transportowe
- osłona ochronna (folia)
- materiał osuszający
Zabezpieczenie „osłona ochronna (folia)“ oraz „materiał osuszający“ zapobiegają wnikaniu do
wnętrza Wentylatora lub elementów osprzętu elektrycznego cząstek obcych i wilgoci.
Materiały opakowaniowe należy gromadzić osobno w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu ich właściwej utylizacji.
Objaśnienie znaków:
Przechowywać w suchym miejscu
Góra
Łamliwa zawartość opakowania

Przykład – oznaczenia na skrzyni
transportowej

Środek ciężkości
Tutaj należy mocować zawiesia
Zakaz transportu wózkiem widłowym
Dopuszczalny nacisk na opakowanie
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PL

Kontrola jakości dostaw – szkody transportowe
Wentylator wraz z osprzętem należy po dostawie sprawdzić w celu wykluczenia szkód
transportowych oraz uszkodzeń opakowania.
Szkody transportowe należy natychmiast zgłaszać producentowi i spedytorowi.
Całość dostawy należy poddać kontroli kompletności na podstawie dołączonego dowodu
dostawy.
W sprawach pozostałych należy stosować się do warunków sprzedaży i dostawy producenta.
Do zakresu dostawy należy Instrukcji obsługi.

5.8

Przechowywanie Wentylatora

UWAGA

Szkody materialne, spowodowane przez niekorzystne warunki
przechowywania
Przekroczenia punktu rosy i atmosfera korozyjna może spowodować
korozję Wentylatora i poważne szkody materialne.
- Przez cały okres przechowywania Wentylatora winien on
znajdować się w odpowiednim miejscu o wilgotności < 60 %
wolnym od korozyjnej atmosfery.
- Należy regularnie sprawdzać stan przechowywanego Wentylatora.
- Należy unikać tworzenia się skroplin wewnątrz opakowania
Wentylatora.
Zasady przechowywania:
- Wentylator wymaga przechowywania w opakowaniu
transportowym w suchym miejscu o kontrolowanej temperaturze w
zakresie temperatury +5 C do +45 C.
- Wentylator wymaga ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi, promieniowaniem UV i wstrząsami.
- Powierzchnie metalowe bez powłoki należy chronić środkiem
konserwacyjnych do metali żelaznych i nieżelaznych.
- W razie dłuższego przechowywania należy co 2 tygodnie pokręcić
wirnikiem ręcznie

W razie wystąpienia korozji lub uszkodzeń, wynikających z niewłaściwego
przechowywania, np. trzymania Wentylatora w pomieszczeniu wilgotnym lub
nieodpowiednich warunkach producent nie przejmuje gwarancji.
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Ustawienie, montaż i podłączenie
Rozdział prezentuje wyłącznie treści zasadnicze, należy go traktować jako źródło
podstawowych informacji.

6.1

Zasady bezpieczeństwa
Temperatura otoczenia Wentylatora
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury otoczenia i uszkodzenie chłodzenia Wentylatora
może prowadzić do poważnych szkód materialnych i osobowych.
-

Przed ustawieniem należy sprawdzić warunki otoczenia w miejscu ustawienia, np.
temperatury oraz właściwości atmosfera.
- Silnik elektryczny chłodzony powietrzem nie powinien stać bezpośrednio przy ścianie.
- Należy pamiętać, że wydajność chłodzenia jest zależna od różnicy temperatury powietrza
chłodzącego i medium. Należy dopilnować, aby wirnik mógł transportować wystarczające
ilości chłodnego powietrza do Wentylatora.
Obciążenia, statyka
Nieuwzględnienie warunków nośności podłoża może prowadzić do szkód osobowych i
materialnych znacznej wartości.
Podczas rozładunku należy uwzględnić nośność (statykę) podłoża lub konstrukcji podstawy.
Środek transportu
Użycie niewłaściwych środków transportu może prowadzić do szkód osobowych i
materialnych znacznej wartości.
Podczas korzystania ze środków transportu należy uwzględnić obowiązujące przepisy, np.
zasady zapobiegania wypadkom "Dźwigi" (DGUV przepis 52), "Wózki jezdniowe" (DGUV
przepis 68) i "pojazdy" (DGUV przepis 70).

6.2

Środki ochrony osobistej
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.
Ochrona słuchu
Nakaz noszenia ochronników słuchu podczas wykonywania czynności w środowisku
występowania hałasu do 80 dB(A) i / lub przekroczenia szczytowego natężenia hałasu
o wartości 135 dB(C).
Ochrona głowy
Nakaz noszenia ochrony głowy podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających przedmiotów lub możliwości uderzenia głową o
twardy przedmiot podczas normalnych ruchów ciała.
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Specjalne narzędzia, urządzenia i materiał
Za specjalne narzędzia, urządzenia i materiały uważa się przedmioty i materiały, co do których
zakłada się, że nie stanowią one elementu składowego typowego warsztatu w standardzie
przemysłowym. Na etapie „Ustawienie, montaż i podłączenie“ nie ma potrzeby użycia
specjalnych narzędzi, urządzeń i materiałów.

6.4

Czynności i kwalifikacja

Tabela 6: Montaż – Czynności i kwalifikacje

Czynność

Kwalifikacje

Transport, obsługa dźwigu, obsługa
wózków jezdniowych

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia do
prowadzenia i obsługi użytkowanych urządzeń
transportowych i podnośnikowych. Ponadto rozładunek i
podnoszenie elementów należy powierzać wyłącznie
personelowi, wykwalifikowanemu dzięki szkoleniom w
zakresie bezpiecznego mocowania elementów w punktach
mocowania oraz korzystaniu z urządzeń do podwieszania
ładunku i zawiesi

Ustawienie i mechaniczny montaż
Wentylatora

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia do
mechanicznego montażu Wentylatora

Przyłącza elektryczne

Elektrotechnik wykwalifikowany

Kontrola, badanie i odbiór elementów
mechanicznych Wentylatora

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia do
kontroli, badania i odbioru elementów mechanicznych
Wentylatora

Kontrola, badanie i odbiór elementów
elektrycznych Wentylatora

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia do
kontroli, badania i odbioru elementów elektrycznych
Wentylatora

Czyszczenie (z wyjątkiem elementów,
znajdujących się pod napięciem)

Personel wykonujący czyszczenie

Czyszczenie elementów, znajdujących się
pod napięciem, np. wnętrza szafy
sterowniczej

Elektrotechnik wykwalifikowany

Koordynacja różnych czynności

Pracownik, upoważniony do wydawania poleceń

6.5

Wentylatora
Wentylator zaprojektowano, skonstruowano, sprawdzono i dostarczono do warunków
eksploatacji zgodnie z warunkami, podanymi podczas zamówienia. Nie należy przekraczać
wartości, wyszczególnionych w karcie danych.

ZAGROŻENIE

2004926 10.19/0.2

Zagrożenie podwieszonym ciężarem
Podwieszony ciężar może ulec zerwaniu, możliwy jest ruch wahadłowy
lub uchwycenie osób. Skutkiem mogą być ciężkie urazy personelu i
szkody materialne.
- Nie należy nigdy przebywać pod podwieszonym ciężarem.
- podczas wymiany elementów należy je starannie zamocować na
odpowiednich zawiesiach.
- Należy unikać wprawiania podwieszonego ciężaru w ruch
wahadłowy.
- Należy stosować się do dokumentacji poddostawców.
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Zagrożenie wskutek podnoszenia i transportu elementów
Wentylatora w niewłaściwy sposób
Skutkiem podnoszenia i transportu elementów Wentylatora w
niewłaściwy sposób mogą być obrażenie ciała oraz zniszczenie tych
elementów.
- Należy stosować wyłącznie podnośniki, zawiesia i elementy
mocujące o dostatecznej nośności.
- Do transportu i podnoszenia Wentylatora należy wykorzystywać
przewidziane w tym celu otwory na ucha transportowe, zawiesia i
elementy mocujące powinny być w nienagannym stanie, możliwe
jest mocowanie wyłącznie w przewidzianych punktach montażu
uch transportowych.
- Nie należy wiązać lin stalowych i łańcuchów.
- Nie należy łączyć lin metodą ich wiązania.
- Przekręcone liny należy wyprostować przed podniesieniem.
- Nie należy zezwalać na załamanie się lin.
- Należy upewnić się, że kausze, ucha linowe, pierścienie i inne
elementy zawiesi są swobodnie ruchome na hakach.
- Nie przenosić ładunków ponad osobami.
- ewentualne ucha pomocnicze, np. przy napędach itp. nadają się
wyłącznie do zawieszania pojedynczych elementów.

6.5.1 Warunki ustawienia

UWAGA

Szkody materialne, wynikające z niewłaściwej lokalizacji
Ustawienie Wentylatora na wolnym powietrzu lub w atmosferze
agresywnej chemicznie może spowodować uszkodzenia elementów
Wentylatora i spowodować znaczne szkody materialne.
- Wentylator wymaga ustawienia w odpowiedniej lokalizacji. Należy
uwzględnić warunku eksploatacji stosownie do specyfikacji na
tabliczce znamionowej lub na rysunku.
Należy przestrzegać następujących warunków lokalizacji i otoczenia:
- Należy zapewnić dostatecznie dużo przestrzeni dla strumienia
wpływu i wypływu powietrza do chłodzenia silnika elektrycznego.
- Należy zapewnić dostatecznie dużo swobodnej przestrzeni do
wykonania prac montażowych, konserwacyjnych i napraw.
Dodatkowo w przypadku lokalizacji Wentylatora w pomieszczeniach
zamkniętych należy stosować się do następującej zasady:
- Należy zapewnić dostateczną wentylację. Ciepło, oddane do
otoczenia nie powinno spowodować przekroczenia dopuszczalnej
temperatury pomieszczenia.
Dodatkowo w przypadku lokalizacji Wentylatora na wolnym powietrzu
należy stosować się do następującej zasady:
- Elementy elektryczne, np. silnik elektryczny, należy chronić przed
wpływem warunków atmosferycznych.
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6.5.2 Miejsce montażu
W roli konstrukcji podstawy Wentylatora sprawdzą się fundamenty stalowe, fundamenty
punktowe i betonowe, gwarantujące eksploatację Wentylatora w warunkach ochrony przez
wstrząsami, wibracjami i skręceniem. Wymaga się ponadto, aby konstrukcja podstawy
Wentylatora zapewniała osiowe ustawienie Wentylatora w osi poziomej i pionowej oraz
bezpieczne zamocowanie.
Wentylator należy zaprojektować z zachowaniem dostatecznej minimalnej odległości od ścian
i innych elementów.
Należy sprawdzić wymiary fundamentów na podstawie rysunku wymiarowego Wentylatora i
projektu fundamentów.
Należy przestrzegać zalecanych warunków otoczenia Wentylatora i upewnić się, że:
- zapewniono dostatecznie dużo miejsca do wymiany narzędzia, prac montażowych,
konserwacyjnych i napraw.
- zapewniono dostatecznie dużo przestrzeni wpływu i wypływu powietrza chłodzącego silnik
napędowy.
- zapewniono dostateczną ochroną Wentylatora przed nasłonecznieniem.
Materiały montażowe, takie, jak blachy wyrównawcze, śruby mocujące itp. są dostępne
również u producenta.
Wentylator wymaga ustawienia po umieszczeniu na fundamencie. W tym celu należy
korzystać z odpowiednich przyrządów pomiarowych, narzędzi, śrub dociskowych i podkładek
blaszanych.
W przypadku ustawienia Wentylatora w atmosferze chemicznie agresywnej lub na wolnym
powietrzu należy zastosować podkładki z materiału nierdzewnego.
6.5.2.1 Ustawienie
Ustawienie Wentylatora bez tłumików drgań na konstrukcji stalowej
1. Wentylator należy umieścić w miejscu przeznaczenia.
2. Wentylator należy wypoziomować.
W razie potrzeby użyć podkładek blaszanych.
3. Wentylator należy zamocować śrubami z łbem sześciokątnym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia.
Ustawienie Wentylatora bez tłumików drgań na fundamencie betonowym
1. Wentylator należy umieścić w miejscu przeznaczenia.
2. Wentylator należy wypoziomować.
W razie potrzeby użyć podkładek blaszanych.
3. Wentylator należy zamocować z zastosowaniem odpowiedniego materiału mocującego
(np. kotwy, wkręty) na fundamencie betonowym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia.
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Ustawienie Wentylatora z zastosowaniem tłumików drgań (bez płyt montażowych) na
konstrukcji stalowej
1. Na konstrukcji stalowej należy umieścić i przymocować śrubami z łbem sześciokątnym
elementy tłumiące drgania.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale
2. Wentylator należy ostrożnie osadzić na elementach tłumiących.
Podczas osadzania Wentylatora należy umieścić kołki gwintowane w otworach Wentylatora.
3. Wentylator należy wypoziomować.
4. Wentylator należy zamocować śrubami z łbem sześciokątnym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia z wykorzystaniem
elementów tłumiących.
Ustawienie Wentylatora z zastosowaniem tłumików drgań (z płytami montażowymi) na
konstrukcji stalowej
1. Należy połączyć śrubami elementy tłumiące drgania z otworami Wentylatora.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale
2. Wentylator należy ostrożnie osadzić wraz z elementami tłumiącymi na konstrukcji stalowej.
3. Wentylator należy wypoziomować.
W razie potrzeby użyć podkładek blaszanych.
4. Wentylator należy zamocować śrubami z łbem sześciokątnym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia z wykorzystaniem
elementów tłumiących.
Ustawienie Wentylatora z zastosowaniem tłumików sprężynowych na konstrukcji stalowej
5. Należy połączyć śrubami sześciokątnymi sprężynowe tłumiki drgań z konstrukcją stalową.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale
6. Wentylator należy ostrożnie osadzić na sprężynowych elementach tłumiących.
Podczas osadzania Wentylatora należy umieścić kołki gwintowane w otworach Wentylatora.
7. Wentylator należy wypoziomować.
8. Wentylator należy zamocować śrubami z łbem sześciokątnym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia z wykorzystaniem
sprężynowych elementów tłumiących.
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Ustawienie Wentylatora z zastosowaniem tłumików drgań (z płytami montażowymi) na
fundamencie betonowym
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9. Należy połączyć śrubami elementy tłumiące drgania z płytami
montażowymi z otworami Wentylatora.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w
rozdziale“
10. Wentylator należy ostrożnie osadzić na sprężynowych
elementach tłumiących na fundamencie betonowym.
11. Wentylator należy wypoziomować.
W razie potrzeby użyć podkładek blaszanych.
12. Należy wywiercić w fundamencie otwory odpowiadające otworom
w płytach montażowych.
13. Wentylator należy zamocować z zastosowaniem odpowiedniego
materiału mocującego (np. kotwy, wkręty) na fundamencie
betonowym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w
rozdziale 11.1 „Momenty obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Ustawienie Wentylatora na
fundamencie betonowym

Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia z
wykorzystaniem elementów tłumiących.
Ustawienie Wentylatora z zastosowaniem tłumików sprężynowych na fundamencie
betonowym
14. Należy połączyć sprężynowe tłumiki drgań z śrubami sześciokątnymi na fundamencie
betonowym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale“
15. Wentylator należy ostrożnie osadzić na sprężynowych elementach tłumiących.
Podczas osadzania Wentylatora należy umieścić kołki gwintowane elementów tłumiących w
otworach Wentylatora.
16. Wentylator należy wypoziomować.
17. Wentylator należy zamocować śrubami z łbem sześciokątnym.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Wentylator jest ustawiony i zamontowany w miejscu przeznaczenia z wykorzystaniem
sprężynowych elementów tłumiących.
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6.5.2.2 Połączenia śrubowe
W przypadku wszystkich połączeń śrubowych (z
wyjątkiem połączeń śrubowych kompensatorów) należy
dopilnować, aby po dokręceniu śruby mocującej lub
nakrętki pozostał naddatek, co najmniej tej wielkości, co
średnica śruby.
Pozycję łba śruby należy tak ustawić, aby poluzowanie
połączenia śrubowego i utrata śruby były natychmiast
rozpoznawalne. W przypadku poziomego złącza
śrubowego nakrętkę należy zawsze umieszczać z góry.
Złącze śrubowe

Należy zachować właściwe momenty dokręcenia
połączeń śrubowych, zawarte w rozdziale 11.1 „Momenty
obrotowe dokręcenia śrub mocujących.

Złącze śrubowe łożyska

Złącze śrubowe silnika

Złącze śrubowe ramy

W przypadku kompensatorów zakończenia śrub winny kierować się na
zewnątrz kompensatora.

Złącze śrubowe kompensatora
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6.5.2.3 Podłączenie rur
Podłączenie Wentylatora do przyłączy prowadzi w razie wystąpienia naprężeń w rurociągu do
zmian, np. zmiany szczeliny dyszy wirnika.
1. Należy usunąć osłony transportowe z przyłączy.
2. Doprowadzić rurociągi do króćców ssących i ciśnieniowych Wentylatora.
Uwaga:
Pomiędzy rurociągiem a króćcem przyłączowym nie powinno powstać przesunięcie.
3. Rurociągi lub kanały należy połączyć z Wentylatorem bez obciążeń.
Rezultat:
Rurociągi lub kanały są połączone z Wentylatorem.

6.6

Podłączenie mediów zasilających
Podłączenie mediów zasilających do Wentylatora należy wykonać według
obowiązujących norm.

6.6.1 Podłączenie do sieci zasilającej energią elektryczną

ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
- Należy stosować się do dokumentacji silnika elektrycznego.
- Należy odłączyć elementy elektryczne od zasilania. Do elementów
elektrycznych należy między innymi wyłącznik główny, wyłącznik
zasilania i automaty bezpiecznikowe.
- Na czas wykonywania czynności należy uziemić obwody,
odłączone od zasilania.
- Na czas wykonywania czynności należy zewrzeć obwody,
odłączone od zasilania.
- Sąsiadujące elementy, znajdujące się pod napięciem, należy
osłonić lub odgrodzić.
- Należy umieścić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze.
- Należy zapewnić w obszarze wykonywania czynności całkowity
brak napięcia.
- Po wykonaniu czynności należy zapewnić należyte funkcjonowanie
obszarów, aby nie wystąpiły wady.
- Po wykonaniu czynności należy usunąć zabezpieczenia (mostki
itp.).

Podczas wykonywania przyłącza elektrycznego Wentylatora należy stosować się do
przepisów i warunków podłączenia, wydanych przez lokalne przedsiębiorstwo
dostarczające energię.



Dane przyłączowe zawarto w schematach elektrycznych, stanowiących część
dokumentacji technicznej.

Należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci odpowiadają wartości napięcia i
częstotliwości, zamieszczonej na tabliczce znamionowej.
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Należy stosować się do dokumentacji elektrycznej producenta i w sposób fachowy
zastosować dostępne w niej informacje.

6.6.2 Erdung
Bezpieczna eksploatacja Wentylatora wymaga uziemienia według
zasad, obowiązujących w miejscu ustawienia.
Należy upewnić się, czy przewód uziemiający wykazuje dostateczną
średnicę. Jakość uziemienia wymaga kontroli przez autoryzowaną
placówkę.

Złącza uziemienia
[prezentacja ogólna]

6.6.3 Podłączenie urządzeń monitorujących
Wentylator jest opcjonalnie wyposażony w systemy monitorujące.
6.6.3.1 Monitorowanie temperatury
Za monitorowanie temperatury łożysk odpowiada czujnik temperatury.
Czujniki temperatury dokonują pomiaru wartości temperatury łożysk
tocznych.

Monitorowanie temperatury
łożysk tocznych

6.6.3.2 Monitorowanie prędkości obrotowej
Za monitorowanie prędkości obrotowej odpowiada tarcza impulsowa,
zamontowana na krańcu wału po stronie napędu. Enkoder pobiera
impuls celem dalszego przetwarzania.

Monitorowanie prędkości
obrotowej

6.6.3.3 Monitorowanie wibracji
Za kontrolę drgań Wentylatora odpowiada system monitorowania wibracji.
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6.6.4 Przyłącze systemu uszczelnienia piasty gazem zaporowym
W celu poprawy szczelności możliwe jest opcjonalne uszczelnienie piasty z przyłączem (1/2“)
gazu zaporowego.



Należy stosować się do danych producenta uszczelnienia.

W przypadku pracy z uszczelnieniem zaporowym należy upewnić się, że ciśnienie gazu
zaporowego jest zawsze wyższe niż ciśnienie, generowane przez Wentylator.
- W trybie ssania maksymalne statyczne zwiększenie ciśnienia
- W trybie ciśnienia całkowite zwiększenie ciśnienia
Jeżeli ciśnienie gazu zaporowego byłoby równe lub niższe niż ciśnienie, generowane przez
Wentylator, możliwe byłoby wniknięcie cząstek stałych do uszczelnienia i tym samym do
podwyższonego zużycia i awarii uszczelnienia.
Należy stale monitorować ciśnienie lub wyciek gazu zaporowego. Znaczny wzrost wartości
wskazuje na zużycie pierścieni uszczelniających.
W ramach inspekcji należy sprawdzić uszczelnienie piasty w celu wykluczenia uszkodzenia
(np. korozji) i oczyścić je. W razie uszkodzenia pierścieni uszczelniających (rysy, pęknięcia,
wyłomy) wymianie podlega cały zestaw uszczelnień.

6.7

Ogólne kontrole i badania

ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
- Należy stosować się do dokumentacji silnika elektrycznego.

Tabela 7: Ogólne kontrole i badania

Lp.

badanie
kontrola

1

Badanie
mechaniczne

Należy przeprowadzić ogólne badanie wizualne Wentylatora i upewnić się, że:
- nie występują zakłócenia mechaniczne (np. wirnik nie obraca się, gdy wprawiony
jest w ruch ręką).
- wszystkie elementy konstrukcyjne (silnik elektryczny, system monitorowania
temperatury, elementy tłumiące drgania itp.) są należycie osadzone i
zamocowane.
- Zabezpieczenia są odpowiednio zainstalowane oraz znajdują się w stanie
zapewniającym ochronę.
- złącza śrubowe są należycie dokręcone.
- cały obszar Wentylatora jest czysty, w szczególności nie występują plamy od
oleju i smaru, odpady, elementy wyposażenia i szmatki.
- wszystkie zabezpieczenia są odpowiednio zainstalowane oraz znajdują się w
stanie zapewniającym ochronę.

2

Badanie
elektryczne

- Należy przeprowadzić ogólne badanie wizualne stanu przyłączy elektrycznych i
przewodów. W razie uszkodzeń i wad instalacji należy przywrócić je do
odpowiedniego stanu.
- Należy sprawdzić zgodność parametrów przyłącza elektrycznego z wartościami,
zamieszczonymi na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić właściwe wykonanie połączeń uziemiających oraz wyrównania
potencjałów.
- Należy sprawdzić właściwy status przewodu zerowania.
- Należy sprawdzić zamocowanie kabli i zacisków.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie obecne puszki przyłączowe i kanały kablowe są
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zamknięte, a przewody podłączone.
- Należy sprawdzić kierunek obrotów silnika elektrycznego, czy jest zgodny ze
strzałką.
- Należy sprawdzić przyłącza uziemienia, jeżeli są obecne.

PL

3

Badanie
urządzeń
nadzorczych i
pomocniczych

- Należy sprawdzić podłączone urządzenia monitorujące pracę Wentylatora w celu
potwierdzenia ich prawidłowego działania.
- Należy sprawdzić przyłącza i okablowanie urządzeń nadzorczych i
pomocniczych.
- Należy sprawdzić stan montażu oraz gotowości do pracy systemów zabezpieczeń
i urządzeń ochronnych.
- Zgodnie z rysunkami należy sprawdzić stacjonarne i ruchome systemu
zabezpieczeń w celu potwierdzenia ich prawidłowego działania.

6.7.1 Kontrola szczeliny
Przed pierwszym uruchomieniem Wentylatora należy sprawdzić promieniową szczelinę
pomiędzy dyszą wlotową lub stożkiem wlotowym a wirnikiem i odnotować jej szerokość.
Transport Wentylatora w miejsce przeznaczenia nie wyklucza możliwości przesunięcia stożka
wlotowego w stosunku do wirnika. Zachowanie minimalne wielkości tej szczeliny stanowi
warunek bezpiecznej pracy Wentylatora.

6.7.2 Kontrola szczeliny
6.7.2.1 Wirnik z dyszą wlotową
Tabela 8: Minimalna szerokość szczeliny - wirnik z dyszą wlotową

Sytuacja zabudowy wirnika z dyszą
wlotową
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DN

ØD1

ØDdysza

Smin

Uwaga

112

90

76

2,0

Stożek

125

100

84

2,0

Stożek

140

112

102

2,0

Stożek

160

126

116

2,0

Stożek

180

141

132

2,0

Stożek

200

158

147

2,5

Stożek

224

178

172

3,0

250

199

194

3,0

280

224

219

3,0

315

251

246

3,0

355

282

276

3,0

400

316

310

4,0

450

355

348

4,0

500

398

391

5,0

560

447

440

7,0

630

501

495

7,0

710

562

555

8,0

800

631

624

9,0
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900

708

700

10,0

1000

794

785

12,0

1120

891

882

15,0

1250

1000

986

17,0

1400

1120

1106

15,0

1600

1280

1250

15,0

Stożek

1800

1390

1350

20,0

Stożek

2000

1600

1556

20,0

Stożek

PL

6.7.2.2 Wirnik ze stożkiem wlotowym
Tabela 9: Minimalna szerokość szczeliny – wirnik ze stożkiem wlotowym

Sytuacja zabudowy wirnika ze
stożkiem standardowym

2004926 10.19/0.2

DN

ØD1

Smin

Uwaga

112

90

2,0

Stożek

125

100

2,0

Stożek

140

112

2,0

Stożek

160

126

2,0

Stożek

180

141

2,0

Stożek

200

158

2,5

Stożek

224

178

3,0

250

199

3,0

280

224

3,0

315

251

3,0

355

282

3,0

400

316

4,0

450

355

4,0

500

398

5,0

560

447

7,0

630

501

7,0

710

562

8,0

800

631

9,0

900

708

10,0

1000

794

12,0

1120

891

15,0

1250

1000

17,0

1400

1120

15,0

1600

1280

15,0

Stożek

1800

1390

20,0

Stożek

2000

1600

20,0

Stożek
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6.7.2.3 Wirnik ze stożkiem
Tabela 10: Minimalna szerokość szczeliny – wirnik ze stożkiem (ATEX)

Einbausituation Wirnik mit Konus

DN

ØD1

ØDDysza

Smin

112

112

90

76

125

125

100

84

140

140

112

102

160

160

126

116

180

180

141

130

200

200

158

148

224

224

178

168

250

250

199

188

280

280

224

212

315

315

251

240

355

355

282

270

400

400

316

304

450

450

355

342

500

500

398

384

560

560

447

432

630

630

501

484

710

710

562

542

800

800

631

612

900

900

708

688

1000

1000

794

770

1120

1120

891

866

1250

1250

1000

970

1400

1400

1120

1090

1600

1600

1280

1250

1800

1800

1390

1350

2000

2000

1600

1560

Uwaga

6.7.3 Montaż kompensatorów
Kompensatory wymagają zamontowania dopiero po zmontowaniu rurociągu.
Kompensatory wężowe
Kompensatory wężowe naciąga się na rurociąg i mocuje za pomocą obejm wężowych.
1. Kompensator wężowy należy ostrożnie nasunąć na przewód rurowy.
2. Kompensator wężowy należy następnie zamocować za pomocą obejm wężowych.
Rezultat:
Kompensator wężowy jest zamontowany.
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Kompensatory kołnierzowe z deflektorem

PL

Kompensatory kołnierzowe należy nasunąć ostrożnie, ponad deflektorem i zamontować
pomiędzy kołnierzami mocującymi.
1. Kompensator kołnierzowy należy nasunąć
ostrożnie, ponad deflektorem.
2. Następnie należy umieścić kompensator kołnierzowy
pomiędzy kołnierzami mocującymi.
3. Pad deflektor należy podłożyć uszczelnienie lub
sznur uszczelniający.
4. Należy wstawić śruby mocujące i przykręcić je.
Śruby należy dokręcić z równą siłą.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia
połączeń śrubowych, zawarte w rozdziale 11.1
„Momenty obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Rezultat:
Kompensator z deflektorem jest zamontowany i
skręcony śrubami.

6.7.4 Sprzęgło
Ustawienie sprzęgła
Podczas transportu możliwe jest przesunięcie silnika elektrycznego i łożyskowania.
Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy wały Wentylatora i silnika
elektrycznego leżą współosiowo i są prawidłowo ustawione. W razie potrzeby należy
ponownie ustawić wały.
1. Należy usunąć osłonę ochronną sprzęgła pomiędzy
łożyskowaniem Wentylatora i silnikiem elektrycznym.
2. Sprawdzić ustawienie silnika elektrycznego w stosunku do
łożyskowania Wentylatora za pomocą odpowiedniego przyrządu
pomiarowego.

Przesunięcie kątowe (Δ Kw)

Uwaga:
- Podczas ustawiania przesunięcie kątowe i radialne końców
wału powinno być jak najmniejsze.
- Wartości dopuszczalnego przesunięcia zawarto w tabeli
- Ustawienie sprzęgła odbywa się w 2 prostopadłych
płaszczyznach osi.
- Należy sprawdzić przesunięcie radialne (Δ Kr) linijką.
- Należy sprawdzić przesunięcie kątowe (Δ Kw)
szczelinomierzem.
Możliwe jest podwyższenie dokładności ustawienia przy
użyciu zegara pomiarowego lub przyrządu laserowego.

Przesunięcie radialne (Δ Kr)

3. Należy zamontować osłonę sprzęgła pomiędzy łożyskowaniem
Wentylatora i silnikiem elektrycznym.
Rezultat:
Wał Wentylatora i silnika są sprawdzone i w razie potrzeby ustawione
ponownie.
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Maksymalne, dopuszczalne wartości przesunięcia, podane w Tabela 11 to ogólne wartości
orientacyjne.
W przypadkach specjalnych, w razie wysokich wymogów dotyczących spokojnej pracy lub w
przypadku wyższych obrotów niezbędne może być ustawienie 3 płaszczyzn przesunięcia z
dokładnością do ≤ 0,1 mm.

PL

Tabela 11: Wartości orientacyjne dopuszczalnego przesunięcia wału i wymiarów szczelin

Wielkość sprzęgła
Typoszereg N-Eupex Typ A,B
n
Szczelina osiowa s1
mm
-1
min Przesunięcie osiowe ΔKr
mm

80

95

110 125 140 180 200 225 250 280 315 350 400 440

3

3

3

3

3

4

4

4

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

7,5

±1

±1

±1

±1

±1

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

3000 Przesunięcie radialne ΔKr mm
Przesunięcie kątowe ΔKw mm

0,15 0,15 0,15 0,15 0,2

0,2 0,25

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1500 Przesunięcie radialne ΔKr mm
Przesunięcie kątowe ΔKw mm

0,2

0,2

0,2 0,25 0,3

0,3

0,3 0,35 0,3,5 0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1000 Przesunięcie radialne ΔKr mm
Przesunięcie kątowe ΔKw mm

0,2 0,25 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

38

42

48

55

60

65

75

85

90

100 110 125 140 160

4

4

5

5

5

5

5

5

5

0,1
0,1

0,1

Wielkość sprzęgła
Typoszereg POLY-NORM
n
Szczelina osiowa s1
mm
-1
min Przesunięcie osiowe ΔKa
mm
3000 Przesunięcie radialne ΔKr mm
Przesunięcie kątowe ΔKw mm
1500 Przesunięcie radialne ΔKr mm
Przesunięcie kątowe ΔKw mm

7

±1

6

± 1 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 3

6

6

6

6

±3

±3

±3

±3

0,1 0,18 0,22 0,22 0,22 0,26 0,3

0,3 0,33 0,37

-

-

-

-

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,5

1,7

1,9

-

-

-

-

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

1,5

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,7

3,0

3,4

3,9

4,3

4,8

5,5

6,1

Rozruch
Rozdział prezentuje wyłącznie treści zasadnicze, należy go traktować jako źródło
podstawowych informacji.

7.1

Środki ochrony osobistej
Ochrona słuchu
Nakaz noszenia ochronników słuchu podczas wykonywania czynności w środowisku
występowania hałasu do 80 dB(A) i / lub przekroczenia szczytowego natężenia hałasu
o wartości 135 dB(C)..
Ochrona oczu
Nakaz noszenia ochrony oczu podczas wykonywania czynności w środowisku, w
którym możliwe jest przedostanie się do oczu cieczy i gazów pod ciśnieniem lub
cząstek stałych.
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.
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Rozruch

Czynności i kwalifikacje
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Tabela 12: Rozruch - Czynności i kwalifikacje

Czynność

Kwalifikacje

Rozruch Wentylatora

Wykwalifikowany personel, upoważniony do
rozruchu Wentylatora

Rozruch silnika elektrycznego

Wykwalifikowany personel, upoważniony do
rozruchu urządzeń elektrycznych

Koordynacja różnych czynności

Pracownik, upoważniony do wydawania poleceń

7.3

Wentylatora

W ramach rozruchu Wentylator zostanie przygotowany do użytkowania w sposób zgodny z
przeznaczeniem. Zakończenie procedury rozruchu to pierwsze użycie Wentylatora w sposób
zgodny z przeznaczeniem.
ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
ZAGROŻENIE - Należy starannie zważać na strefy zagrożenia elementów,
znajdujących się pod napięciem.

7.3.1 Ruch próbny
-

Należy upewnić się, że w obudowie Wentylatora i w rurociągu nie znajdują się ciała obce.
W ramach rozruchu należy przeprowadzić ruch próbny z kontrolą wszystkich systemów
zabezpieczeń.
- Należy zważać na nietypowe dźwięki i wibracje.
- Należy sprawdzić doprowadzenie powietrza chłodzącego do silnika elektrycznego.
- Należy sprawdzić kierunek obrotów (według strzałki na obudowie Wentylatora).
- Należy sprawdzić szczelinę (wirnik i dysza zasysająca) stosownie do rozdziału 6.7.1.
- Należy sprawdzić urządzenia sieciowe, sterownicze i monitorujące oraz przekroje kabli
zgodnie z rodzajem startu, czasu startu i szczytu natężenia, w celu potwierdzenia
prawidłowego obliczenia / przyjęcia właściwych wymiarów przez projektanta użytkownika.
- Jeżeli Wentylator wyposażono w zabezpieczenia transportowe, należy je usunąć.
Ilość smaru jest z przyczyn dotyczących konserwacji znacznie wyższa niż ilość niezbędna
podczas pracy. W pierwszej fazie rozruchu możliwy jest wzrost temperatury łożyskowania
powyżej 80°C. Po wycieku nadmiaru smaru temperatura łożyskowania ulegnie stabilizacji do
wysokości normalnej temperatury pracy w zakresie 60°C do 80°C

7.3.2 Kontrola kierunku obrotów

ZAGROŻENIE
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zagrożenia elementów, znajdujących się pod napięciem.
- Podczas kontroli kierunku obrotów w strefie zagrożenia wirnika
może znajdować się tylko osoba wykonująca kontrole.
- Należy upewnić się, że silnik elektryczny jest odłączony od
zasilania.
- Należy zabezpieczyć silnik elektryczny przed ponownym
włączeniem.
- Należy oznaczyć obszar zagrożenia za pomocą tabliczki.
- Należy potwierdzić brak napięcia.

PL

-

Należy sprawdzić, czy wał obraca się, gdy wprawiony
jest w ruch ręką
Należy włączyć silnik elektryczny (patrz rozdział
7.3.2).
Należy sprawdzić kierunek obrotów silnika
elektrycznego, czy jest zgodny ze strzałką na
obudowie.
W razie wadliwego kierunku obrotów należy dokonać
odpowiedniego przełączenia.

Kontrola kierunku obrotów

7.3.3 Przełączenie niewłaściwego kierunku obrotów
Zmiana kierunku obrotów możliwa jest po zamiana miejsc podłączenia 2 dowolnych
przewodów przyłączowych. Należy stosować się do schematu połączeń w skrzynce
przyłączowej.

7.3.4 Wentylatora
Włączenie Wentylatora możliwe jest dopiero wtedy, gdy przez cały zakres rozruchu obecny
jest dostateczny moment przyspieszenia.
W celu włączenia Wentylatora należy wykonać następujące czynności .
1. Praca Wentylatora w warunkach zamknięcia organu dławiącego.
Uwaga:
Po osiągnięciu końcowej prędkości obrotowej przez Wentylator należy otworzyć organ
dławiący.
2. Należy podłączyć Wentylator za pośrednictwem wyłacznika głównego lub wyłącznika zasilania.
Uwaga:
Należy obserwować i protokołować następujące wartości.
Podczas rozruchu
- pobór prądu,
- napięcie,
- wibracje (spokojny bieg),
- hałasy.
Po rozruchu
- natężenie / napięcie,
- wibracje,
- hałasy,
- temperatury łożysk,
- nagrzewanie się obudowy Wentylatora
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3. Po przeprowadzeniu rozruchu należy obciążyć Wentylator.
Uwaga:
Należy obserwować i protokołować następujące wartości.
- pobór prądu / napięcie,
- wibracje (spokojny bieg),
- hałasy,
- temperatury łożysk.
4. Wentylator należy wyłączyć w przypadku
- przekroczenia wartości, podanych w karcie danych,
- wystąpienie niedopuszczalnych wartości wibracji lub poziomu hałasu podczas pracy
Wentylatora,
- przekroczenia wartości granicznych (patrz rozdział).
Rezultat:
Wentylator jest włączony.

PL

7.3.4.1 Rozruch po bezpośrednim podłączeniu
W przypadku połączenia bezpośredniego silnika elektrycznego (trójkąt) silnik elektryczny
oprócz wysokiego momentu obrotowego generuje duży prąd rozruchowy.
Na etapie rozruchu prąd rozruchowy wynosi w zależności od obwodu 6 do 8-krotną wartość
prądu znamionowego.
Tak wysoki pobór prądu należy uwzględnić w zakresie zabezpieczenia silnika.
7.3.4.2 Rozruch w przypadku połączenia gwiazda - trójkąt
W przypadku połączenia gwiazda - trójkąt w pozycji gwiazdy silnik elektryczny generuje tylko
1/3 momentu obrotowego. Od określonej prędkości obrotowej moment obciążenia Wentylatora
jest większy niż moment obrotowy silnika elektrycznego. Silnik elektryczny nie zwiększa
obrotów. Na tym etapie konieczne jest przełączenie systemu zasilania w trójkąt. Występujący
w tej chwili szczyt natężenia jest znacznie niższy niż w przypadku połączenia bezpośredniego.
Częstotliwość uruchamiania silnika elektrycznego ograniczona jest do 6 procesów
przełączenia na godzinę. Należy stosować się do danych producenta silnika.
7.3.4.3 Unikanie wysokich, szczytowych wartości momentu obrotowego w ruchu próbnym
Wentylator należy zasadniczo uruchamiać dopiero po całkowitym zatrzymaniu wirnika. W ten
sposób unika się szczytowych wartości momentu obrotowego, które mogą wystąpić, gdy
pozostałe obroty wirnika jeszcze nie ustały w chwili ponownego włączenia. Szczytowe
wartości momentu obrotowego mogą spowodować znaczne szkody wielu podzespołów
(wirnik, łożyskowanie i sprzęgło).
7.3.4.4 Eksploatacja Wentylatora z przetwornikiem częstotliwości
W przypadku eksploatacji Wentylatora z przetwornikiem częstotliwości należy stosować się do
danych, zawartych w rozdziale 8.6 „Automatyczna eksploatacja Wentylatora.
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7.3.5 Wyłączanie Wentylatora
W celu wyłączenia Wentylatora należy wykonać następujące czynności.
1. Należy wyłączyć Wentylator za pomocą fabrycznego wyłącznika
zasilania lub wyłącznika głównego.
Uwaga:
- Należy zezwolić na ustanie bezwładnych obrotów Wentylatora
bez hamowania.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa według DIN VDE
0105.
Wentylator należy zasadniczo uruchamiać dopiero po całkowitym
zatrzymaniu wirnika. W ten sposób unika się szczytowych
wartości momentu obrotowego, które mogą spowodować znaczne
szkody wielu podzespołów, np. wirnika, łożyskowania i sprzęgła.

8

Użytkowanie Wentylatora

8.1

Zasady bezpieczeństwa
Przebywanie pod podwieszonym ciężarem
Podwieszony ciężar może ulec zerwaniu, możliwy jest ruch wahadłowy lub uchwycenie osób.
Skutkiem mogą być ciężkie urazy personelu i szkody materialne.
- Nie należy nigdy przebywać pod podwieszonym ciężarem.
- Nie należy nigdy przebywać w zasięgu ruchu podwieszonego ciężaru.
- Elementy należy zawiesić na odpowiednich elementach mocujących i należycie
zabezpieczyć.
Ustalanie i usuwanie przyczyn zakłóceń
Jeżeli ustalanie i usuwanie przyczyn zakłóceń obejmuje wyłącznie obszar części Wentylatora,
należy dodatkowo uwzględnić pozostałą część tegoż Wentylatora. Niestosowanie się do tej
zasady może spowodować znaczne szkody osobowe i materialne.
- Podczas ustalania i usuwania przyczyn zakłóceń należy uwzględnić cały Wentylator oraz
jego otoczenie.
Wycofanie Wentylatora z ruchu
W razie przeprowadzanie czynności, związanych z demontażem Wentylatora bez całkowitego
wycofania go z ruchu możliwe jest wystąpienie poważnych urazów ciała.
- Czynności, związane z demontażem Wentylatora wymagają jego uprzedniego wycofania z
ruchu.
- Czynności, związane z demontażem Wentylatora wymagają zatwierdzenia przez
autoryzowaną jednostkę.
Odłączenie Wentylatora od sieci zasilającej
Jeżeli podczas wycofania Wentylatora z ruchu nie odbędzie się fachowe i kompletne
odłączenie od sieci zasilającej, istnieje zagrożenie wystąpienia szkód materialnych i
osobowych.
- Podczas odłączania Wentylatora od sieci zasilającej należy dopilnować bezpiecznego
odłączenia go od sieci, aby zapobiec niezamierzonej aktywacji.
Interwały konserwacyjne
W razie niezachowania interwałów konserwacyjnych istnieje zagrożenie wystąpienia szkód
materialnych i osobowych.
- Należy stosować się do interwałów konserwacyjnych, zawartych w niniejszej Instrukcji
obsługi.
- Należy wziąć pod uwagę, że producent Wentylatora nie ma doświadczenia w zakresie

52 z 85

www.elektror.com

2004926 10.19/0.2

Instrukcji obsługi Wentylator CF-C

Użytkowanie Wentylatora

długotrwałej eksploatacji w warunkach produkcyjnych. Należy zatem uzupełnić dane z
niniejszej instrukcji obsługi o własne doświadczenia.

8.2

PL

Środki ochrony osobistej
Ochrona słuchu
Nakaz noszenia ochronników słuchu podczas wykonywania czynności w środowisku
występowania hałasu do 80 dB(A) i / lub przekroczenia szczytowego natężenia hałasu
o wartości 135 dB(C).
Ochrona oczu
Nakaz noszenia ochrony oczu podczas wykonywania czynności w środowisku, w
którym możliwe jest przedostanie się do oczu cieczy i gazów pod ciśnieniem lub
cząstek stałych.
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.

8.3

Czynności i kwalifikacje

Tabela 13: Eksploatacja Wentylatora - Czynności i kwalifikacje

Czynność

Kwalifikacje

Czynności przy elementach mechanicznych

Mechaniczny pracownik utrzymania ruchu

Czynności przy elementach elektrycznych

Wykwalifikowany elektrotechnik

Czynności, związane z elementami sterowniczymi i
regulacyjnymi.

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia
do wykonania czynności, związanych z elementami
sterowniczymi i regulacyjnym

Czyszczenie (z wyjątkiem elementów,
znajdujących się pod napięciem)

Personel wykonujący czyszczenie

Koordynacja różnych czynności

Pracownik, upoważniony do wydawania poleceń

Wentylatory według dyrektywy 2014/34/UE
Naprawa i konserwacja Wentylatorów według dyrektywy 2014/34/UE może być powierzona
wyłącznie osobom wykwalifikowanym według TRBS 1203.
Tabela 14: Wentylatory według dyrektywy 2014/34/UE - Czynności i kwalifikacje

Faza życia

Czynność

Zalecenie

Właściwość

Konserwacja

Uzupełnianie smaru w
systemie łożyskowania

Należy stosować się do
zasad smarowania

Użytkownik

Kontrola zużycia wirnika

Należy stosować się do
zasad, zawartych w
Instrukcji obsługi

Użytkownik

Wymiana wirnika

Należy stosować się do
zasad, zawartych w
Instrukcji obsługi

Użytkownik

Naprawa
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Zachowanie się Wentylatora podczas pracy
W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać następujące właściwości Wentylatora.

1. Należy sprawdzić pobór prądu i napięcie. Zalecane wartości zamieszczono na tabliczce
znamionowej silnika elektrycznego.
2. Należy zważać na hałasy i wibracje Wentylatora (w szczególności dźwięki podobne do
ocierania).
(należy stosować się do treści rozdziału 11.2 „Wartości graniczne wibracji“)
3. Należy sprawdzić temperaturę łożysk za pomocą opcjonalnie zainstalowanego przyrządu
pomiarowego.
(należy stosować się do treści rozdziału 11.3 „Wartości graniczne temperatury łożysk“)
4. Należy sprawdzić stan uszczelnienia piasty.
Podczas postoju Wentylatora należy przeprowadzić następujące kontrole.
1. Należy sprawdzić pozycję przesunięcia wału i szerokości szczelin sprzęgła.
(należy stosować się do treści rozdziału 6.7.4 „Regulacja sprzęgła“)
Wentylator należy wyłączyć w przypadku
- przekroczenia podanych wartości natężenia, napięcia i temperatury,
- wystąpienia drgań lub podwyższonego poziomu hałasu Wentylatora,
- przekroczenia luzu osiowego sprzęgła,
- nieszczelności uszczelnienia piasty.

8.5

Awaryjne wyłączenie Wentylatora
W razie zainstalowania Wentylatora w systemie wentylacyjnym, eksploatowanym w części lub
całkowicie automatycznie, awaryjne wyłączenie instalacji z Wentylatorem nie stanowi
problemu.
Wentylator nie jest wyposażony w system zatrzymania lub wyłączenia awaryjnego.
Wyłączenie Wentylatora w razie awarii winno zostać zrealizowane za pośrednictwem systemu
sterowania. Poprawne wykonanie systemu sterowania należy do odpowiedzialności.
Jeżeli Wentylator wyposażono w systemy monitorujące awaryjne wyłączenie nastąpi w
przypadku przekroczenia określonych wartości.
Poniżej przedstawiono możliwe parametry monitowania:
- Temperatury łożysk
- Wibracje łożysk
- Stan łożysk tocznych
- Zużycie łożysk tocznych
- Prędkość obrotowa (Wentylator i silnik elektryczny)
- Kierunek obrotów
- Temperatura przetłaczanego medium
Rozróżniamy następujące wartości graniczne:
-

Alarm wstępny
Możliwa dalsza eksploatacja Wentylatora wyłącznie pod nieprzerwanym nadzorem.

-

Alarm główny
Niezwłoczne wyłączenie Wentylatora.
W odniesieniu do alarmu wstępnego i wyłączenia należy stosować się do treści rozdziału
11.2 „Wartości graniczne wibracji“.
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Automatyczna eksploatacja Wentylatora

PL

8.6.1 Regulacja prędkości obrotowej za pomocą przetwornika częstotliwości
Podczas automatycznej obsługi Wentylatora prędkość obrotowa wału Wentylatora nie
powinna wahać się o wstępnie ustawioną wartość (regulacja okresowa). Wahanie prowadzi do
szkód po stronie napędu.
Ponadto należy zabezpieczyć właściwy czas
- rozruchu Wentylatora do osiągnięcia odpowiedniej prędkości obrotowej lub maksymalnej
- obniżenia prędkości obrotowej do postoju
- zmiany punktu eksploatacyjnego i tym samym prędkości obrotowej Wentylatora.
W celu uniknięcia zbyt wysokich obciążeń, w szczególności przyspieszenia i hamowania w
krótkim czasie, regulacja prędkości obrotowej za pomocą przetwornicy częstotliwości wymaga
w miarę możliwości ustawienia z dużą „bezwładności“. W ten sposób możliwe jest utrzymanie
zjawiska zmęczenia wirnika, wału, sprzęgła itp. na niewielkim poziomie. Poniższe wskazania
pozwalają na utrzymanie w możliwie niewielkim wymiarze dodatkowego obciążenia wału,
spowodowanego przez procedury sterownicze, które wywiera wpływ na elementy napędowe.
Obowiązuje czas rampy, jego przekraczanie nie jest dopuszczalne.
Niezależnie od powyższego należy uwzględnić odpowiednie warunki brzegowe dla
określonego przypadku zastosowania (moment bezwładności wirnika oraz systemu
napędowego, przyspieszanie silnika, pobór prądu, procedury regulacyjne według potrzeb
procesu, itd.).
Tabela 15: Tempo zmiany prędkości obrotowej (Czas rampy przetwornika częstotliwości)
-1

Prędkość obrotów Wentylatora [min ]

Czas rampy [s]

750

38

1000

50

1200

60

1500

75

1800

90

3000

150

3600

180

8.6.2 Częstotliwości własne Wentylatora
Każdy element Wentylatora (w szczególności wirnik) wykazuje częstotliwości własne, które
ulegają wzbudzeniu przez określoną prędkość obrotową Wentylatora, w takim przypadku nie
jest wykluczony rezonans.
Wentylatory są tak obliczone i skonstruowane, aby podczas pracy ze stałą, znamionowa
prędkością obrotową zjawisko rezonansu nie wystąpiło.
Praca Wentylatora z regulacją prędkości obrotowej za pomocą przetwornika częstotliwości
pozwala na wystąpienie pobudzenia w każdym przypadku zmiany prędkości obrotowej
(częstotliwości). Możliwe są dodatkowe pobudzenia przez sterownik przetwornika
częstotliwości. Gdyby częstotliwości własne podzespołów znajdowały się w zakresie prędkości
obrotowej Wentylatora, wymagają one wygaszenia wskutek odpowiedniej parametryzacji
przetwornika częstotliwości.

8.6.3 Parametryzacja przetwornika częstotliwości

W razie dostawy Wentylatora z przetwornikiem częstotliwości należy zachować ustawione
wartości parametrów.
Zmiany wartości parametrów prowadzą do utraty praw gwarancyjnych. Możliwe skutki zmiany
wartości parametrów lub wprowadzenie niewłaściwych wartości parametrów wyszczególniono
2004926 10.19/0.2
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poniżej:
- praca nie generuje niskich wibracji według ISO 14694 lub DIN ISO 10816-3
- pękanie zmęczeniowe wirnika
- drgania rezonansowe różnych elementów
- zniszczenie sprzęgła i innych elementów napędu wskutek zbyt szybkiego rozruchu i
hamowania oraz zmianę punktów eksploatacyjnych Wentylatora.
-

PL

8.6.4 Zakres regulacji prędkości obrotowej

W celu utrzymania stanu nasmarowania łożyska nie należy przekraczać zakresu prędkości
obrotowej 1:10. W szczególności w zakresie 5 Hz częstotliwości wyjściowej przetwornika
częstotliwości mogą wystąpić drgania torsyjne napędu, których należy unikać.

8.7

Zakłócenia, wyszukiwanie i usuwanie zakłóceń
W przypadku uszkodzeń, które wystąpiły w okresie gwarancji należy natychmiast
poinformować producenta.
Przed nawiązaniem kontaktu z producentem należy zanotować dane z tabliczki znamionowej.
Zakłócenia i obserwacje należy zaprezentować tak dokładnie, jak to możliwe. Im dokładniejsza
informacja, ty szybsza i trafniejsza może być pomoc producenta.

8.7.1 Wyszukiwanie błędów
Wyszukiwanie błędów usłuży ustaleniu charakteru zakłócenia. W razie wystąpienia
zakłócenia należy natychmiast przeprowadzić wyszukiwanie błędów.
ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
ZAGROŻENIE - Należy starannie zważać na strefy zagrożenia elementów,
znajdujących się pod napięciem.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed poparzeniem
Obudowa Wentylatora ulega nagrzaniu podczas pracy.
- Należy dotykać Wentylator dopiero po ochłodzeniu się obudowy.

8.7.2 Usuwanie błędów
Usuwanie błędów usłuży usunięciu zakłócenia. W razie stwierdzenia zakłócenia należy
natychmiast usunąć błędy pracy Wentylatora.



Jeżeli ustalenie błędu wykaże konieczność wymiany pewnych elementów Wentylatora,
wymianę uznaje się za naprawę. Informacje dotyczące napraw zawarto w rozdziale 8.9
„Naprawy“.

8.7.3 Zakłócenia
Tabela 16: Zakłócenia pracy Wentylatora

Zakłócenie

Możliwa przyczyna

Środek zaradczy

Wirnik pracuje niespokojnie

Osady na łopatach wirnika

Wirnik należy starannie oczyścić

Wirnik wykazuje zużycie

Wirnik należy wymienić
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Wirnik wykazuje deformacje
termiczne

Wirnik należy wymienić

Naprężenia Wentylatora
spowodowane przez nierówny
fundament

Zdemontować mocowanie fundamentu i
wyrównać fundament. Następnie ponownie
zamocować Wentylator.

Niewłaściwe ustawienia
tłumików drgań

Skorygować ustawienia

Rurociągi zamontowane z
naprężeniem

Użyć elastycznych połączeń rurowych
(kompensatorów)

Wentylator generuje odgłosy Wirnik ociera o stożek wlotowy
podobne do ocierania

Medium wycieka w okolicy
uszczelnienia piasty

Odkręcić pokrywę obudowy z króćcem
zasysającym i ustawić ponownie

Silnik elektryczny generuje
hałasy

Sprawdzić silnik elektryczny w celu
wykluczenia hałasów pochodzących od
łożysk, ewentualnie wymienić łożyska

Hałasy pochodzące od łożysk

Sprawdzić łożyskowanie w celu
wykluczenia hałasów pochodzących od
łożysk, ewentualnie wymienić łożyska

Uszczelnienie jest uszkodzone
lub zużyte

Wymienić uszczelnienie

Stałe przekroczenie wartości Zbyt duża masa powietrza
poboru prądu, umieszczonej
na tabliczce znamionowej

PL

Zredukować dopływ powietrza dławikiem
do chwili osiągnięcia właściwej wartości
poboru prądu

Inna prędkość obrotowa w sieci Sprawdzić częstotliwość
60 Hz
Wentylator nie uruchamia
się

Źle podłączony silnik
elektryczny

Sprawdzić podłączenie

W przypadku połączenia
gwiazda – trójkąt silnik
pozostaje w pozycji gwiazdy

Skrócić czas przełączania z gwiazdy na
trójkąt

Wentylator uruchamia się z
powodu niskiego oporu

Zamknąć organ dławiący lub zabudować
dodatkowe osłony

Zbyt słabo obliczony system
ochronny silnika

Przekrój kabla oraz systemy
zabezpieczające wymagają dostosowania
do prądu rozruchowego

Zbyt długi zas rozruchu

Zamknąć organ dławiący i sprawdzić
moment dokręcenia silnika elektrycznego
MA/MN

Silnik elektryczny jest
uszkodzony

Wyłączyć i ewentualnie wymienić silnik
elektryczny

Silnik elektryczny jest zbyt
ciepły wskutek zbyt wysokich
wartości przełączania.

Wentylator należy wykorzystywać w trybie
ciągłym i regulować organem dławiącym
lub przetwornikiem częstotliwości

Zbyt wysoki prąd rozruchowy

Niewłaściwe napięcie
Należy przewidzieć rozruch typu gwiazdatrójkąt, zbyt słaba lokalna sieć
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8.7.3.1 Zakłócenia łożyskowania
Tabela 17: Zakłócenia łożyskowania

Zakłócenie

Możliwa przyczyna

Środek zaradczy

Niespokojny bieg

Uszkodzenie pierścieni i
elementów tocznych łożysk

Wymienić łożyska

Zbyt duży luz łożyska
Zużycie wskutek
zanieczyszczeń lub
niedostatecznego smarowania

Chronić łożyska przed pyłem.
Wykorzystywać czyste smary.

Wycie lub gwizdy

Zbyt mały luz roboczy

Założyć łożysko z większym luzem
roboczym

Stukanie lub
nierównomierny dźwięk

Zbyt duży luz roboczy,
uszkodzenia powierzchni
tocznych, zanieczyszczenia

Wymienić łożyska

Niewłaściwy smar

Wybrać właściwy materiał smarny

Nietypowe hałasy

Stopniowa zmiana odgłosów Zmiana luzu roboczego np.
pracy
wskutek wpływu temperatury.
uszkodzenie powierzchni
tocznej, np. wskutek
zanieczyszczeń lub zmęczenia
materiału

Chronić łożyska prze wpływami
temperatury

8.7.3.2 Zakłócenia sprzęgła
Tabela 18: Zakłócenia sprzęgła

Zakłócenie

Możliwa przyczyna

Środek zaradczy

Niespokojny bieg

Niedokładność przylegania
połówek sprzęgła

Sprawdzić ustawienie sprzęgła zgodnie z
instrukcją montażu / obsługi producenta
sprzęgła

Elastyczne elementy sprzęgła
uległy zużyciu

Wymienić elastyczne elementy sprzęgła

Elastyczne elementy sprzęgła
są zbyt miękkie

Wymienić elastyczne elementy sprzęgła na
twardsze

Znaczne uderzenia podczas Elastyczne elementy sprzęgła
rozruchu
uległy zużyciu

Zerwanie sprzęgła w ruchu
próbnym

8.8

Wymienić elastyczne elementy sprzęgła

Moment obrotowy (MA/MN)
silnika jest zbyt wysoki

Użyć systemu rozruchu gwiazda - trójkąt

Duże, ujemne, krótkotrwałe
wartości momentu obrotowego
podczas ponownego włączania

Wytłumić pole elektryczne wirnika, tzn.
ponowne włączenie Wentylatora jest
możliwe zasadniczo po jego zatrzymaniu.
Sprawdzić funkcjonowanie systemu
rozruchu gwiazda - trójkąt (sposób
przełączania w zależności od czasu).

Konserwacja
Prace konserwacyjne w obrębie Wentylatora wymagają zasadniczo zaangażowania
producenta lub autoryzowanego reprezentanta. Osoby te są w stanie zapewnić użycie
wyłącznie oryginalnych części zamiennych i wydłużenie żywotności Wentylatora. W celu
uzyskania informacji technicznych oraz nabycia części zamiennych należy przedstawić
wszystkie dane, umieszczone na tabliczce znamionowej.
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8.8.1 Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wykonać następujące czynności:
- Wentylator należy wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Obszary nagrzane należy pozostawić do wystygnięcia (np. obudowa).
- Należy oznaczyć Wentylator tabliczką w celu zabezpieczenia przed niepożądanym
włączeniem.
- Przed rozpoczęciem czynności należy doprowadzić elementy systemu hydraulicznego i
pneumatycznego do stanu bezciśnieniowego.
- Należy odnotować ustawienia i stany eksploatacyjne.
- Należy stosować się do wskazań dotyczących bezpieczeństwa oraz treści kart
charakterystyki, wydanych przez producentów olejów, smarów, środków czystości i części
zamiennych

8.8.2 Czyszczenie Wentylatora
Regularne czyszczenie służy niezakłóconej pracy, bezpieczeństwu oraz pielęgnacji
Wentylatora. Należy w pierwszej kolejności usunąć pył, pozostałości poprodukcyjne, oleje i
smary. Należy pamiętać, że nieodpowiednie czyszczenie może skutkować wystąpieniem
szkód.

ZAGROŻENIE

OSTRZEŻENIE

UWAGA

ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
- Należy starannie zważać na strefy zagrożenia elementów,
znajdujących się pod napięciem.
Ostrzeżenie przed poparzeniem
Obudowa Wentylatora ulega nagrzaniu podczas pracy.
- Należy dotykać Wentylator dopiero po ochłodzeniu się obudowy.

Szkody, spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem
Nieodpowiednie czyszczenie i niewłaściwe postępowanie ze środkami
czyszczącymi może skutkować wystąpieniem szkód.
- Nie należy czyścić elementów Wentylatora sprężonym powietrzem.
- Nie używać myjek wysokociśnieniowych.
- Należy stosować się do wskazań dotyczących korzystania z
środków czystości, wydanych przez producentów.

8.8.3 Konserwacja Wentylatora
Staranna, prewencyjna konserwacja Wentylatora jest warunkiem braku zagrożenia zdrowia i
bezpieczeństwa personelu, pracującego w obszarze Wentylatora. Ponadto konserwacja służy
utrzymaniu funkcjonalności Wentylatora.

ZAGROŻENIE

2004926 10.19/0.2

ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
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- Należy starannie zważać na strefy zagrożenia elementów,
znajdujących się pod napięciem.
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8.8.4 Harmonogram konserwacji
C:
E:

personel wykonujący czyszczenie M:
wykwalifikowany elektrotechnik
K:

mechanik utrzymania ruchu
pracownik upoważniony do koordynacji prac

Tabela 19: Harmonogram konserwacji

Konserwacja codzienna
Element

Wentylator

Czynność

C

E

M

K

Należy sprawdzić Wentylator w celu potwierdzenia czystości i niezawodnego działania.

X

- W razie potrzeby oczyścić zanieczyszczone powierzchnie.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Należy sprawdzić uszczelnienie piasty w celu wykluczenia wycieków.

X

X

W przypadku wycieku należy sprawdzić pierścienie uszczelniające i w razie potrzeb je wymienić.

X

X

- W razie potrzeby należy zlecić odtworzenie gotowości do eksploatacji.
Elementy ruchome
(wirnik, łożyskowanie,
uszczelnienie piasty,
sprzęgło i silnik
elektryczny)

Należy sprawdzić Wentylator w celu wykluczenia nietypowych zjawisk, hałasów podczas pracy,
nagrzewania się, występowania zapachów i nieszczelności.
- W razie potrzeby należy zlecić odtworzenie gotowości do eksploatacji.

X

Inspekcja wirnika jest niezbędna, gdy
Wirnik

- przekroczono dopuszczalne wartości graniczne według rozdziału „Wartości graniczne wibracji“.
- wystąpi zmiana w obrębie dźwięku, typowego dla eksploatacji.
Inspekcja łożyskowania jest niezbędna, gdy

Łożyskowanie

- przekroczono dopuszczalne wartości graniczne według rozdziału „Wartości graniczne wibracji“
oraz rozdziału „Wartości graniczne temperatury łożysk“.
- wystąpi zmiana w obrębie dźwięku, typowego dla eksploatacji.
- wystąpi nieoczekiwana zmiana stanu smaru.

Uszczelnienie piasty
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- Uszkodzone i zużyte uszczelnienia należy całkowicie wymienić.
- Jeżeli uszczelnienie składa się z kilku części, wymianie podlega cały zestaw uszczelnień.
Inspekcja sprzęgła jest niezbędna, gdy,
Sprzęgło

- wystąpi nagła zmiana poziomu hałasu,

X

- i / lub wstrząsów.

X

- W razie potrzeby należy ustawić lub wymienić sprzęgło.
Silnik elektryczny

Zabezpieczenia

Podczas kontroli silnika elektrycznego należy zważać na hałasy eksploatacyjne i spokojny bieg
W razie potrzeby usunąć złogi pyłów z silnika elektrycznego.

X

Należy sprawdzić zabezpieczenia w celu potwierdzenia czystości, kompletności i działania.

X

- W razie potrzeby oczyścić zanieczyszczone powierzchnie.

X

- W razie potrzeby należy zlecić odtworzenie gotowości do eksploatacji.
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mechanik utrzymania ruchu
pracownik upoważniony do koordynacji prac

Konserwacja codzienna
Element

Opisy i tabliczki
informacyjne

Czynność

C

E

M

Sprawdzić ich stabilne osadzenie i czytelność.

X

X

X

- W razie potrzeby oczyścić elementy nieczytelne.

X

- W razie potrzeby zamontować elementy oderwane.
Przewody elektryczne,
przyłącza i złącza
śrubowe
Kompensatory i
deflektory
Króciec spustu skroplin

2004926 10.19/0.2

X

Sprawdzić ich uszkodzenia, szczelność i stabilne osadzenie.

X

- W razie potrzeby oczyścić elementy nieczytelne.

X

- W razie potrzeby zamontować elementy oderwane.

X

Należy sprawdzić kompensatory w przypadku zmian procesów.

X

Sprawdzić, czy w obudowie nagromadziła się woda.

X

- W razie potrzeby otworzyć króciec spustu skroplin i zezwolić na spłynięcie wody.

X

www.elektror.com
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C:
E:

personel wykonujący czyszczenie M:
wykwalifikowany elektrotechnik
K:

Konserwacja
cotygodniowa

Element
Wentylator jako całość

Instrukcji obsługi Wentylator CF-C
mechanik utrzymania ruchu
pracownik upoważniony do koordynacji prac

Czynność

C

Wentylator jako całość należy sprawdzić w celu wykluczenia nietypowych zjawisk eksploatacyjnych,
hałasów podczas pracy, nagrzewania się, występowania zapachów i nieszczelności.

X

- Należy usunąć złogi pyłów z Wentylatora, w szczególności z obszaru uszczelnienia piasty oraz
obudowy łożysk

X

- W razie potrzeby należy zlecić odtworzenie gotowości do eksploatacji.

64 z 85

www.elektror.com

E

M

K

X
X

X

X

2004926 10.19/0.2

Instrukcji obsługi Wentylator CF-C

Użytkowanie Wentylatora

PL
C:
E:

personel wykonujący czyszczenie M:
wykwalifikowany elektrotechnik
K:

Konserwacja co 3
miesiące

mechanik utrzymania ruchu
pracownik upoważniony do koordynacji prac

Czynność

C

Wentylator jako całość należy sprawdzić w celu wykluczenia nietypowych zjawisk eksploatacyjnych,
hałasów podczas pracy, nagrzewania się, występowania zapachów i nieszczelności

X

- Należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe w celu potwierdzenia ich należytego dokręcenia,
ewentualnie dokręci śruby.

X

Należy sprawdzić czystość i stabilne osadzenie.

X

Silnik elektryczny

- W razie potrzeby oczyścić osłonę wirnika z zanieczyszczeń.

X

Silnik elektryczny

- W razie potrzeby oczyścić silnik elektryczny z zanieczyszczeń.

X

Element
Wentylator jako całość

E

M

X

- W razie potrzeby zamocować poluzowany silnik.

X

Kompensatory i
deflektory

- Należy sprawdzić kompensatory i w razie potrzeby dokręcić śruby mocujące.

X

Kompensatory i
deflektory

- W razie zużycia należy wymienić kompensatory.

X
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C:
E:

personel wykonujący czyszczenie M:
wykwalifikowany elektrotechnik
K:

mechanik utrzymania ruchu
pracownik upoważniony do koordynacji prac

Konserwacja coroczna
Element

Czynność

Wentylator (wszystkie
elementy)

Wentylator (przyłącza
elektryczne)

Silnik elektryczny
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C

E

M

Należy przeprowadzić kompletne badanie funkcji i bezpieczeństwa (np. przy współudziale
producenta).

X

X

Należy sprawdzić stabilność osadzenia przyłączy energii, ich uszkodzenia i stan zużycia.

X

- W razie potrzeby zamocować poluzowane przyłącza energii.

X

- W razie potrzeby wymienić uszkodzone przyłącza energii.

X

Należy sprawdzić silnik elektryczny stosownie do harmonogramu konserwacji producenta silnika

X

- W razie potrzeby należy wymienić łożyskowanie silnika.

X

- Należy sprawdzić zamocowanie stopy silnika

X
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8.8.5 Smarowanie Wentylatora
Szkody, spowodowane przez użycie niewłaściwych materiałów
smarnych
Użycie niewłaściwych materiałów smarnych i nieprawidłowe
postępowanie z tymi materiałami może spowodować uszkodzenie
Wentylatora.
- Nie należy mieszać środków smarnych różnej jakości, ponieważ
różny jest ich skład i do ich produkcji zastosowano różne dodatki.
Zasada ta dotyczy przed wszystkim smarów na bazie olejów
mineralnych i syntetycznych.
- Należy zawsze użyć podanych ilości środków smarnych, ponieważ
zarówno nadmiar, ja i niedobór tych środków może pogorszyć
funkcjonalność Wentylatora.

UWAGA

8.8.5.1 Specjalne narzędzia, urządzenia i materiały
Za specjalne narzędzia, urządzenia i materiały uważa się przedmioty i materiały, co do których
zakłada się, że nie stanowią one elementu składowego typowego warsztatu w standardzie
przemysłowym. Na etapie „Konserwacja“ nie ma potrzeby użycia specjalnych narzędzi,
urządzeń i materiałów.
Tabela 20: Specjalne narzędzia, urządzenia i materiały

Nazwa
Ręczna
smarowa

Prezentacja
prasa

Użycie

Producent

Zaopatrzenie
punktów
smarowniczych w środek smarny

-

8.8.5.2 Środki smarne
Należy wykorzystywać wyłącznie środki smarne, wyspecyfikowane przez producenta, aby nie
pogorszyć doskonałej dostępności Wentylatora. Specyfikacje środków smarnych są zawarte w
rozdziale „Harmonogram smarowania“ i przyporządkowane do punktów smarowania.
Łożyskowanie wypełnione jest fabrycznie odpowiednią ilością smaru i jest gotowe do pracy.
Rodzaje smaru, zaprezentowane poniżej to środki standardowe. W razie konieczności użycia
innych środków smarnych, są one wyszczególnione w „Dodatku do instrukcji obsługi“ lub w
„Instrukcji obsługi do zlecenia“.
Smarowanie odbywa się za pomocą prasy smarowej ręcznej, dostępnej w handlu (patrz
Tabela 20: Specjalne narzędzia, urządzenia i materiały).
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8.8.5.3 Symbole w harmonogramach smarowania
Tabela 21: Objaśnienia symboli w harmonogramach smarowania

Sprawdzić
poziom

Napełnić

Wymienić

Smarować
olejem

Smarować za
pomoca
prasy
smarowej

Smarować
pędzlem

Natrysk

8.8.5.4 Harmonogram smarowania (Wentylator z blokiem łożyskowym)

Harmonogram smarowania
Nr punktu smarowania.:
Producent:

HFB

Elementy:

Blok łożyskowy

Silnik elektryczny

Typ:

patrz tabliczka znamionowa
smarowania

patrz tabliczka znamionowa smarowania

Punkt smarowania:

2 x gniazdo smarowe G 1/4"

2 x gniazdo smarowe M 10x1

patrz tabliczka znamionowa
smarowania

patrz tabliczka znamionowa smarowania

Smarować

-

-

Oczyścić lub wymienić

-

-

Oznaczenie graficzne
Rodzaj ingerencji
Sprawdzić i ewentualnie
uzupełnić

Wymienić
Smar (DIN 51825)

LGHP (SKF)

Pojemność zasobnika

-

Pojedyncze instrukcje
smarowania

Smarowanie według danych producenta
(HFB)

68 z 85

www.elektror.com

Smarowanie według danych producenta
(Silnik elektryczny)

2004926 10.19/0.2

Instrukcji obsługi Wentylator CF-C

Użytkowanie Wentylatora

Zasady smarowania bloku łożyskowego

Blok łożyskowy
z łożyskami kulkowymi rowkowymi

Łożysko kulkowe rowkowe boku łożyskowego wymaga
smarowania podczas eksploatacji za pośrednictwem 2
gniazd smarowych G 1/4" po stronie wirnika oraz napędu
z zachowaniem podanej ilości i jakości smaru.
Temperatura łożyska podnosi się po każdym smarowaniu
i opada do wartości normalnej po osiągnięciu przez smar
konsystencji eksploatacyjnej.
Łożyska kulkowe rowkowe wyposażone są w tarcze
regulujące ilość smaru, za pomocą których ilość smaru w
łożysku jest dokładnie wyregulowana.
Nadmiar smaru pozostaje w obudowie łożyska.
Po około 10 smarowaniu smarem, podanym w Tabela 22
„Okresy smarowania i ilości smaru“ z
przyporządkowaniem do określonego łożyska należy
całkowicie usunąć stary smar z obudowy łożyska i
wypełnić obudowę nowym smarem.
Podczas smarowania należy pamiętać o zastosowaniu
ilości smaru, przedstawionej w wyżej wymienionej tabeli
(konieczne jest dokładne zważenie tej ilości).

Okresy smarowania
Tabela 22: Okresy smarowania ilości smaru dla bloków łożyskowych
Obudowa

Łożysko
przesuwn
e

Łożysko
stałe

Okresy smarowania (w godzinach pracy)

Ilość
smaru

Łożysko
kulkowe
rowkowe
C3

Napełnien
ie
pierwsze
lub
kolejne

Łożysko
kulkowe
rowkowe
C3

≤ 3600
> 3000

≤ 3000
> 1800

≤ 1800
> 1500

≤ 1500
> 1000

≤ 1000

(g)

(g)

BL25

6305

6305

5400

6800

9100

13600

14400

50

5

BL30

6306

6306

4800

6000

8000

12000

12700

60

5

BL35

6307

6307

4300

5400

7200

10800

11400

80

5

BL40

6308

6308

3800

4700

6300

9500

10000

110

10

BL50

6310

6310

2900

3700

4900

7400

7800

190

10

BL60

6312

6312

2300

2900

3800

5700

6000

300

15

BL75

6315

6315

1600

2000

2600

3900

4100

590

20

BL80

6316

6316

1400

1700

2300

3400

3600

700

20

BL95

6319

6319

900

1200

1600

2400

2500

1150

30

BL100

6320

6320

800

1000

1300

2000

2100

1450

35

BL110

6322

6322

300

400

500

800

1600

1900

40
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8.8.5.5 Harmonogram smarowania (Wentylator z pojedynczym łożyskiem stojakowym)

Harmonogram smarowania
Nr punktu smarowania.:
Producent:

SKF

Elementy:

Pojedyncze łożysko stojakowe

Silnik elektryczny

Typ:

patrz tabliczka znamionowa
smarowania

patrz tabliczka znamionowa smarowania

Punkt smarowania:

2 x gniazdo smarowe G 1/4"

2 x gniazdo smarowe M 10x1

Smarować

-

-

Oczyścić lub wymienić

-

-

Oznaczenie graficzne
Rodzaj ingerencji
Sprawdzić i ewentualnie
uzupełnić

Wymienić
Smar (DIN 51825)

LGHP (SKF)

Pojemność zasobnika
Pojedyncze instrukcje
smarowania

Smarowanie według danych producenta
(HFB)

Smarowanie według danych producenta

Zasady smarowania pojedynczych łożysk stojakowych
Łożyska toczne łożysk stojakowych wymagają smarowania podczas eksploatacji za
pośrednictwem 2 gniazd smarowych M10x1 po stronie wirnika oraz napędu z zachowaniem
podanej ilości i jakości smaru.
Temperatura łożyska podnosi się po każdym smarowaniu i opada do wartości normalnej po
osiągnięciu przez smar konsystencji eksploatacyjnej.
Łożyska toczne wyposażone są w tarcze regulujące ilość smaru, za pomocą których ilość
smaru w łożysku jest dokładnie wyregulowana. Nadmiar smaru pozostaje w obudowie łożyska.
Po około 10 smarowaniu smarem, podanym w Tabela 22 „Okresy smarowania i ilości smaru“ z
przyporządkowaniem do określonego łożyska należy całkowicie usunąć stary smar z obudowy
łożyska i wypełnić obudowę nowym smarem.
Podczas smarowania należy pamiętać o zastosowaniu ilości smaru, przedstawionej w wyżej
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wymienionej tabeli (konieczne jest dokładne zważenie tej ilości).
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Okresy smarowania
Tabela 23: Okresy smarowania oraz ilości smaru dla łożysk stojakowych

Średnic
a wału

Obudowa
łożyska

Łożysko

25

SNL506-605

1206 ETN9

Okresy smarowania (w godzinach pracy)
≤ 3600
> 3000

≤ 3000
> 1800

≤ 1800
> 1500

≤ 1500
> 1000

≤ 1000

Ilość smaru
(g)

3700

4400

5600

6100

6900

6

22206 EK

1500

2000

3700

4100

5300

1207 ETN9

3200

3800

5200

5700

6600

2206 ETN9
30

SE 507-606

2207 ETN9
35

SE 508-607

8

22207 EK

1100

1600

3200

3800

4900

1208 ETN9

2800

3400

5200

5400

6400

2208 ETN9
40

SE 509

SNL 511-609

22208 EK

800

1200

2800

3400

4500

1209 ETN9

2500

3200

4900

5200

6200

SNL 513-611

22209 EK

700

1100

2500

3200

4300

1211 ETN9

2000

2600

4300

4900

5800

SNL 517

22211 EK

400

700

2000

2600

4000

1213 ETN9

1500

2000

3700

4300

5300

SNL 518-615

22213 EK

200

400

1500

2000

3300

1217 K

900

1300

2900

3500

4900

SNL 522-619

22217 EK

200/30
0

200/60
0

900

1300

2500

12187 K

900

1300

2900

3500

4900

22218 EK

100

100

800

1100

2300

23218
CCK/W33

-

100

800

1100

2300

42

1222 K

200

700

2000

2600

4000

38

22222 EK

53
-

100

400

700

1700

23222
CCK/W33
SNL 524-620

70

1224 KM

200

300

1700

2300

3700

45

22224 EK

-

100

300

600

1400

62

23218
CCK/W33
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32

2222 K

110

21
27

2218 K

100

14
19

2217 K

80

11
13

2213 ETN9
75

8
10

2211 ETN9
60

7
9

2209 ETN9
50

6

82
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8.8.5.6 Konserwacja łożysk tocznych
W celu zapewnienia niezawodnej pracy Wentylatora i tym amym jego dostępności należy w
regularnych odstępach czasu. lecz co najmniej jeden raz w tygodniu przeprowadzić pomiary
- temperatury łożyska i
- prędkości wibracji
oraz sporządzić stosowną dokumentację.
Zapisy stanowią podstawę do podjęcia stosownych działań. Działania te ton p. prace
konserwacyjne w obrębie łożysk, sprzęgła, silnika lub wirnika.
Jeżeli podczas pracy temperatura łożysk ulegnie podwyższeniu i / lub wystąpią podwyższone
wibracje należy natychmiast wyłączyć Wentylator w celu uniknięcia szkodliwych następstw.
Łożysko należy zdemontować i poddać kontroli.
Jeżeli łożysko wykazuje obecność ciemno zabarwionych, matowych, szorstkich lub
wypolerowanych miejsc na powierzchniach tocznych, należy zamontować nowe łożysko.
8.8.5.7 Uwagi dotyczące okresów smarowania
Okresy smarowania są zależne od obciążenia smaru tarciem, prędkości obrotowej, obciążenia
i temperatury.
Podane okresy smarowania odnoszą się do temperatury 75 C. W przypadku rozbieżności
należy skorygować okresy smarowania stosownie do Tabela 24.
Skład chemiczny smarów nie pozwala na ich dowolne mieszanie ze sobą.
Tabela 24: Zmiana okresów smarowania

Zmiana okresów smarowania w zależności od
temperatury łożysk
Temperatura
łożyska

obudowy

Współczynnik
zmiany
okresu smarowania

75 C

x 1,00

80 C

x 0,85

85 C

x 0,70

90 C

x 0,55

95 C

x 0,45

100 C

x 0,35

8.8.5.8 Dane dotyczące smarów
Łożyskowanie wypełnione jest fabrycznie odpowiednią ilością smaru i jest gotowe do pracy.
Rodzaje smaru, zaprezentowane poniżej to środki standardowe.
W razie konieczności użycia innych środków smarnych należy stosować się do treści kart
charakterystyki oraz do „Instrukcji obsługi“.
Tabela 25: Smar

Warunki otoczenia

Zalecany rodzaj smaru

Normalne warunki
klimatyczne
(temperatura otoczenia od 5 C do+ 40°C)

SKF LGHP 2

Niskie temperatury
(temperatura otoczenia do 40 C)
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8.8.6 Czynności po przeprowadzeniu konserwacji
Po zakończeniu prac konserwacyjnych oraz przed włączeniem Wentylatora należy wykonać
następujące czynności:
- Należy upewnić się, że wszelkie elementy, zdemontowane podczas prac konserwacyjnych
są ponownie zamontowane.
- Należy upewnić się, że wszelkie użyte narzędzia, materiały i inne elementy wyposażenia
zostały usunięte z obszaru prac.
- Należy oczyścić obszar prac i usunąć ewentualne wycieki materiałów eksploatacyjnych.

8.9

Naprawy
Naprawy Wentylatora wymagają zasadniczo zaangażowania producenta lub autoryzowanego
reprezentanta. Osoby te są w stanie zapewnić użycie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych i wydłużenie żywotności Wentylatora. W celu uzyskania informacji technicznych
oraz nabycia części zamiennych należy przedstawić wszystkie dane, umieszczone na
tabliczce znamionowej

8.9.1 Wykonanie napraw
Przed rozpoczęciem naprawy:
- Należy odłączyć elementy elektryczne od zasilania.
- Należy przygotować obszar prac i wszystkie niezbędne elementy do planowanego
przebiegu prac.
- Należy przygotować wyposażenie, niezbędne do montażu / demontażu oraz narzędzia.
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i porządku.
- Należy przygotować części zamienne, wyłącznie zalecane lub dostarczone przez
producenta.
- Należy przestrzegać specjalnych instrukcji postępowania.
Przed wykonaniem naprawy:
- Przed demontażem połączeń śrubowych:
- Należy zabezpieczyć demontowane elementy przed upadkiem.
- Przed zdjęciem elementów:
- Należy zabezpieczyć Wentylator przez przewróceniem.
- Przed zdjęciem łańcuchów / lin:
- Odprężyć łańcuchy / liny.
- Zabezpieczyć łańcuchu / liny przed rozwinięciem.
- Najpierw należy podłączyć / odłączyć rozłączone wcześniej elementy instalacji
elektrycznej.
- Następnie należy rozłączyć elementy systemu hydraulicznego / pneumatycznego, po
odprężeniu.
- Należy pamiętać o masie zdejmowanych elementów. W razie potrzeby należy skorzystać z
odpowiednich urządzeń, np. dźwigów lub wózków widłowych.
- Należy stosować się do specyficznych danych producenta połączeń śrubowych (momenty
dokręcenia, zabezpieczenie śrub itp.).
Po wykonaniu naprawy:
- Wentylator należy uruchamiać dopiero po zatwierdzeniu przez osobę upoważnioną.
- Elementy poddane wymianie należy poddać utylizacji w sposób zgodny z przepisami.
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8.9.2 Naprawy Wentylatora
Naprawy Wentylatora służą odtworzeniu jego funkcjonalności i niezawodności.

ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIE

OSTRZEŻENIE
74 z 85

Zagrożenie wskutek podnoszenia i transportu elementów
Wentylatora w niewłaściwy sposób
Skutkiem podnoszenia i transportu elementów Wentylatora w
niewłaściwy sposób mogą być obrażenie ciała oraz zniszczenie tych
elementów.
- Należy stosować wyłącznie podnośniki, zawiesia i elementy
mocujące o dostatecznej nośności.
- Do transportu i podnoszenia Wentylatora należy wykorzystywać
przewidziane w tym celu otwory na ucha transportowe, zawiesia i
elementy mocujące powinny być w nienagannym stanie, możliwe
jest mocowanie wyłącznie w przewidzianych punktach montażu
uch transportowych.
- Nie należy wiązać lin stalowych i łańcuchów.
- Nie należy łączyć lin metodą ich wiązania.
- Przekręcone liny należy wyprostować przed podniesieniem.
- Nie należy zezwalać na załamanie się lin.
- Należy upewnić się, że kausze, ucha linowe, pierścienie i inne
elementy zawiesi są swobodnie ruchome na hakach.
- Nie przenosić ładunków ponad osobami.
- ewentualne ucha pomocnicze, np. przy napędach itp. nadają się
wyłącznie do zawieszania pojedynczych elementów.
Zagrożenie prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
- Należy stosować się do dokumentacji silnika elektrycznego.
- Należy odłączyć elementy elektryczne od zasilania. Do elementów
elektrycznych należy między innymi wyłącznik główny, wyłącznik
zasilania i automaty bezpiecznikowe.
- Na czas wykonywania czynności należy uziemić obwody,
odłączone od zasilania.
- Na czas wykonywania czynności należy zewrzeć obwody,
odłączone od zasilania.
- Sąsiadujące elementy, znajdujące się pod napięciem, należy
osłonić lub odgrodzić.
- Należy umieścić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze.
- Należy zapewnić w obszarze wykonywania czynności całkowity
brak napięcia.
- Po wykonaniu czynności należy zapewnić należyte funkcjonowanie
obszarów, aby nie wystąpiły wady.
- Po wykonaniu czynności należy usunąć zabezpieczenia (mostki
itp.).
Ostrzeżenie przed poparzeniem
Obudowa Wentylatora ulega nagrzaniu podczas pracy.
- Należy dotykać Wentylator dopiero po ochłodzeniu się obudowy.
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OSTRZEŻENIE

Użytkowanie Wentylatora

Szkody, spowodowane użyciem nieoryginalnych części
zamiennych
Użycie nieoryginalnych części zamiennych może spowodować
uszkodzenie Wentylatora i w ten sposób narazić personel na obrażenia
ciała.
- Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części.

8.9.3 Części zamienne
Podczas zamawiania części zamiennych należy przedstawić następujące informacje:
- Oznaczenie typoszeregu
- Oznaczenie typu
- Numer fabryczny
Oznaczenie typu i numer fabryczny znajdują się na tabliczce znamionowej.
Ewentualnie możliwe jest przesłanie wzoru częsci wymagającej wymiany do producenta.

8.9.4 Wymiana wirnika

Niezbędne narzędzia i materiały
- Ściągacz

- Śruba pociągowa (przyrząd do naciągania)
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Demontaż wirnika
W celu demontażu wirnika należy wykonać następujące czynności.
1. Odkręcić śruby mocujące dyszy wlotowej lub pokrywy obudowy.

Śruby mocujące

2. Zdjąć dyszę wlotową lub pokrywę obudowy.
3. Odkręcić nakrętki mocujące uszczelnienie piasty.

Nakrętki mocujące

4. Odkręcić śrubę zabezpieczającą piasty wirnika.

Śruba zabezpieczająca

5. Założyć ściągacz w celu ściągnięcia wirnika.

6. Wolno ściągnąć wirnik za pomocą ściągacza z czopu wału.
Uwaga:
Uderzenia poosiowe podczas ściągania są niedopuszczalne z
uwagi na możliwość uszkodzenia łożyskowania.
Podczas ściągania należy zabezpieczyć wirnik przed przechyłem i
upadkiem.
7. Zdjąć wirnik i ułożyć do na odpowiednim miejscu.
Rezultat:
Wirnik jest wymontowany.
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W celu demontażu wirnika należy wykonać następujące czynności.
Uwaga:
Uderzenia poosiowe podczas ściągania są niedopuszczalne z uwagi na możliwość
uszkodzenia łożyskowania.
Podczas montażu należy zabezpieczyć wirnik przed przechyłem i upadkiem.
Przez naciągnięciem wirnika należy posmarować czop wału cienką warstwą oleju lub pasty
grafitowej.
1. Nasunąć tarczę końcową na śrubę pociągową.
2. Wirnik należy założyć centralnie na czop wału.
W tym celu zastosować odpowiedni sprzęt do podnoszenia
Uwaga:
Wpust powinien być wprowadzony równo do rowka.

3. Wkręcić śrubę pociągową za pomocą uprzednio zamontowanej
nakrętki sześciokątnej.
4. Naciągnąć wirnik, wykonując obroty nakrętką sześciokątną w
prawo aż do kołnierza wału.

5. Odkręcić nakrętką sześciokątną i wykręcić śrubę pociągową.
6. Wirnik należy zabezpieczyć osiowo tarczą końcową, podkładką
sprężynową oraz śrubą mocującą.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w
rozdziale 11.1 „Momenty obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
7. Należy zamontować dyszę wlotową i zabezpieczyć ją śrubami
mocującymi.
Należy zachować właściwe momenty dokręcenia, zawarte w
rozdziale 11.1 „Momenty obrotowe dokręcenia śrub mocujących“
Uwaga:
Szczelina pomiędzy wirnikiem a dyszą wlotową winna być
identyczna na całym obwodzie.
Sprawdzić swobodny bieg wirnika (obrócić 1x ręką).
8. Dokręcić nakrętkę sześciokątną uszczelnienia piasty.

Nakrętka sześciokątna

Rezultat:
Wirnik jest zamontowany.
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Wycofanie z ruchu
Wycofanie Wentylatora z ruchu wymaga zasadniczo zaangażowania producenta lub
autoryzowanego reprezentanta. W takim przypadku zapewnia się możliwość ponownego
uruchomienia Wentylatora.

9.1

Zasady bezpieczeństwa
Odłączenie Wentylatora od sieci zasilającej
Jeżeli podczas wycofania Wentylatora z ruchu nie odbędzie się fachowe i kompletne
odłączenie od sieci zasilającej, istnieje zagrożenie wystąpienia szkód materialnych i
osobowych.
- Podczas odłączania Wentylatora od sieci zasilającej należy dopilnować bezpiecznego
odłączenia go od sieci, aby zapobiec niezamierzonej aktywacji.

9.2

Środki ochrony osobistej
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.
Odzież ochronna
Podczas wykonywania czynności, podczas których możliwe jest zagrożenie wysoką
temperaturą, swobodnym ruchem cząstek lub wydostaniem się cieczy.

9.3

Specjalne narzędzia, urządzenia i materiał
Za specjalne narzędzia, urządzenia i materiały uważa się przedmioty i materiały, co do których
zakłada się, że nie stanowią one elementu składowego typowego warsztatu w standardzie
przemysłowym. Na etapie „Wycofanie z ruchu “ nie ma potrzeby użycia specjalnych narzędzi,
urządzeń i materiałów.

9.4

Czynności i kwalifikacje

Tabela 26: Wycofanie z ruchu - Czynności i kwalifikacje

Czynność

Kwalifikacje

Czynności związane z wyłączeniem elementów
mechanicznych z ruchu

Mechaniczny pracownik utrzymania ruchu

Czynności związane z wyłączeniem elementów
elektrycznych z ruchu

Wykwalifikowany elektrotechnik

Czynności, związane z wyłączeniem elementów
sterowniczych i regulacyjnych z ruchu.

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia
do wykonania czynności, związanych z elementami
sterowniczymi i regulacyjnym

Czyszczenie (z wyjątkiem elementów,
znajdujących się pod napięciem)

Personel wykonujący czyszczenie

Czyszczenie elementów, znajdujących się pod
napięciem (wnętrze szafy sterowniczej)

Wykwalifikowany elektrotechnik

Koordynacja różnych czynności

Pracownik, upoważniony do wydawania poleceń
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Wycofanie Wentylatora z ruchu polega na jego wyprowadzeniu ze środowiska
eksploatacyjnego i odłączeniu od mediów zasilających. Dalszymi czynnościami mogą być
demontaż lub ponowne uruchomienie w tej samej lokalizacji.
ZAGROŻENIE prądem elektrycznym
Możliwe jest dotknięcie elementów, znajdujących się pod napięciem i
spowodowanie śmiertelnych urazów.
ZAGROŻENIE - Należy stosować się do dokumentacji silnika elektrycznego.
- Należy odłączyć elementy elektryczne od zasilania. Do elementów
elektrycznych należy między innymi wyłącznik główny, wyłącznik
zasilania i automaty bezpiecznikowe.
- Na czas wykonywania czynności należy uziemić obwody,
odłączone od zasilania.
- Na czas wykonywania czynności należy zewrzeć obwody,
odłączone od zasilania.
- Sąsiadujące elementy, znajdujące się pod napięciem, należy
osłonić lub odgrodzić.
- Należy umieścić odpowiednie tabliczki ostrzegawcze.
- Należy zapewnić w obszarze wykonywania czynności całkowity
brak napięcia.
- Po wykonaniu czynności należy zapewnić należyte funkcjonowanie
obszarów, aby nie wystąpiły wady.
- Po wykonaniu czynności należy usunąć zabezpieczenia (mostki
itp.).

OSTRZEŻENIE
10

OSTRZEŻENIE przed poparzeniem
Obudowa Wentylatora ulega nagrzaniu podczas pracy.
- Należy dotykać Wentylator dopiero po ochłodzeniu się obudowy.

Demontaż
Demontaż Wentylatora polega na jego rozmontowaniu na pojedyncze elementy składowe,
niezbędne według celu jego przeprowadzenia. Dalszymi czynnościami mogą być złomowanie
lub ponowne uruchomienie w tej samej lokalizacji.

10.1 Zasady bezpieczeństwa

Przebywanie pod podwieszonym ciężarem
Podwieszony ciężar może ulec zerwaniu, możliwy jest ruch wahadłowy lub uchwycenie osób.
Skutkiem mogą być ciężkie urazy personelu i szkody materialne.
- Nie należy nigdy przebywać pod podwieszonym ciężarem.
- Nie należy nigdy przebywać w zasięgu ruchu podwieszonego ciężaru.
- Elementy należy zawiesić na odpowiednich elementach mocujących i należycie
zabezpieczyć.
Wentylatora z ruchu
Wykonywanie dalszych prac demontażowych w obrębie Wentylatora, który nie został w pełni
wycofany z ruchu może spowodować ciężkie obrażenia ciała.
- Wykonywanie dalszych prac demontażowych możliwe jest dopiero po całkowitym wycofaniu z
ruchu.
- Czynności demontażowe należy wykonywać dopiero po zatwierdzeniu przez autoryzowaną
jednostkę.
2004926 10.19/0.2

www.elektror.com

79 z 85

Demontaż

PL

Instrukcji obsługi Wentylator CF-C

10.2 Środki ochrony osobistej
Ochrona rąk
Nakaz noszenia rękawic ochronnych podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia urazem, jak cięcie, kłucie, zaciskanie, wpływ temperatury lub szkodliwych
substancji.
Ochrona stóp
Nakaz noszenia ochrony stóp podczas wykonywania czynności w warunkach
zagrożenia ze strony spadających lub zaciskających się przedmiotów, chodzenia po
ostrych przedmiotach, wpływ temperatury lub szkodliwych substancji.
Odzież ochronna
Podczas wykonywania czynności, podczas których możliwe jest zagrożenie wysoką
temperaturą, swobodnym ruchem cząstek lub wydostaniem się cieczy.

10.3 Specjalne narzędzia, urządzenia i materiał
Za specjalne narzędzia, urządzenia i materiały uważa się przedmioty i materiały, co do których
zakłada się, że nie stanowią one elementu składowego typowego warsztatu w standardzie
przemysłowym. Na etapie „Demontaż“ nie ma potrzeby użycia specjalnych narzędzi, urządzeń
i materiałów.

10.4 Czynności i kwalifikacje
Tabela 27: Demontaż - Czynności i kwalifikacje

Czynność

Kwalifikacje

Czynności związane z demontażem elementów
mechanicznych

Mechaniczny pracownik utrzymania ruchu

Czynności związane z demontażem elementów
elektrycznych

Wykwalifikowany elektrotechnik

Czynności, związane z demontażem elementów
sterowniczych i regulacyjnych.

Personel wykwalifikowany, posiadający uprawnienia
do wykonania czynności, związanych z elementami
sterowniczymi i regulacyjnym

Koordynacja różnych czynności

Pracownik, upoważniony do wydawania poleceń

10.5 Demontaż Wentylatora
Demontaż Wentylatora wymaga zasadniczo zaangażowania producenta lub autoryzowanego
reprezentanta. W takim przypadku zapewnia się możliwość ponownego montażu i
uruchomienia Wentylatora.
Dopiero po wykonaniu wszystkich prac, związanych z wycofaniem Wentylatora z ruchu
oraz po zatwierdzeniu przez autoryzowanego fachowca możliwe jest rozpoczęcie
demontażu.
Jeżeli zaplanowano demontaż Wentylatora w terminie jego przekazania i ponowne
ustawienie w innym miejscu przeznaczenia, niezbędne czynności może wykonać
wyłącznie wykwalifikowany personel producenta.
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UWAGA

Demontaż

Zagrożenie wskutek podnoszenia i transportu w niewłaściwy
sposób
Skutkiem podnoszenia i transportu elementów Wentylatora w
niewłaściwy sposób mogą być obrażenie ciała oraz zniszczenie tych
elementów.
- Należy stosować wyłącznie podnośniki, zawiesia i elementy
mocujące o dostatecznej nośności.
- Do transportu i podnoszenia Wentylatora należy wykorzystywać
przewidziane w tym celu otwory na ucha transportowe, zawiesia i
elementy mocujące powinny być w nienagannym stanie, możliwe
jest mocowanie wyłącznie w przewidzianych punktach montażu
uch transportowych.
- Nie należy wiązać lin stalowych i łańcuchów.
- Nie należy łączyć lin metodą ich wiązania.
- Przekręcone liny należy wyprostować przed podniesieniem.
- Nie należy zezwalać na załamanie się lin.
- Należy upewnić się, że kausze, ucha linowe, pierścienie i inne
elementy zawiesi są swobodnie ruchome na hakach.
- Nie przenosić ładunków ponad osobami.
- ewentualne ucha pomocnicze, np. przy napędach itp. nadają się
wyłącznie do zawieszania pojedynczych elementów.
OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniami, wynikającymi z
niewłaściwego przechowywania
Jeżeli planuje się po pewnym czasie ponowne ustawienie Wentylatora,
należy pamiętać, że niewłaściwe przechowywanie może spowodować
szkody.
- Wszystkie elementy należy chronić przed korozją.
- Wentylator należy okryć.

10.5.1 Utylizacja (zakres obowiązywania: państwa członkowskie UE)
Producent oferuje odbiór elementów elektrycznych i elektronicznych w celu ich utylizacji w
sposób zgodny z prawem. Koszty przesyłki ponosi nadawca.
Wszelkie elementy, należące do Wentylatora wraz z elementami elektrycznymi i
elektronicznymi oraz materiały eksploatacyjne, znajdujące się Wentylatorze i służące
doprowadzeniu go do gotowości do pracy wymagają wyłącznie utylizacji w sposób zgodny z
prawem. Ich usuwanie wraz z odpadem domowym lub zwykłym odpadem przemysłowym jest
surowo zabronione!
Elementy elektryczne i elektroniczne:
W zakresie utylizacji elementów elektrycznych i elektronicznych znajduje zastosowanie
dyrektywa europejska 2002/96/WE o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej
przełożenie na obowiązujące prawo krajowe. Według jej postanowień produkty elektryczne i
elektroniczne zbiera się osobno i poddaje recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.
Materiały eksploatacyjne:
Podczas utylizacji materiałów eksploatacyjnych należy stosować się do numerów kluczy
odpadów, zawartych w treści kart charakterystyki. Numery klucza odpadów stanowią
zalecenie, jednoznaczne ustalenie winno nastąpić po ewentualnym uzgodnieniu z właściwą
placówką.
Wskazania dotyczące utylizacji dotyczą produktu oraz jego pozostałości po jego użytkowaniu
w sposób zgodny z przeznaczeniem. Mieszanie z innymi materiałami lub preparatami wymaga
indywidualnej oceny.
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Oleje, smary lub czyściwo zanieczyszczone olejami lub smarami należy gromadzić w
sposób zgodny z prawem w odpowiednio oznaczonych zasobnikach, zapewniając
odpowiednie metody utylizacji tych materiałów.

PL

10.5.2 Utylizacja (Zakres obowiązywania: kraje inne niż państwa członkowskie UE)



Podczas wszelkich procedur związanych z utylizacją należy stosować się do
obowiązujących podstaw prawnych i rozporządzeń dotyczących utylizacji odpadów.

11

Aneks

11.1 Momenty obrotowe dokręcenia śrub mocujących
Momenty obrotowe dokręcenia śrub mocujących, zawarte w poniższej tabeli wymagają
uwzględnienia w przypadku, w którym dokumentacje producenta i podwykonawców nie
zalecają specyficznych wartości, dotyczących złączy śrub mocujących i nakrętek.
Śruby i nakrętki ze stali z gwintem
metrycznym oraz wymiary łbów według
DIN EN ISO 4762, DIN EN 24014, DIN
EN 24032, etc.

Śruby i nakrętki ze stali DIN EN
24014, 24017, 24032 z A2/A4
klasa wytrzymałości -70

Złącza śrubowe HV DIN
6914 / 6915

Materiał
Wielkość w
mm

4.6

5.6

8.8

Materiał

10.9

12.9

ocynk
ogniowy

czarny
lekko
pokryty
olejem

MA w NM, współczynnik tarcia = 0,14 µ
M4

0,9

1,2

2,7

3,9

4,6

M5

1,8

2,4

5,3

7,8

9

3,8

M6

3,1

4,1

9

13,5

162

6,6

M8

7,6

9,9

23

32

39

15,8

M10

15

20

44

65

75

31,5

M12

26

35

77

112

130

54

90

108

M14

41

56

121

180

211

M16

64

85

189

279

328

130

225

315

M18

87

117

270

387

450

M20

124

166

382

550

639

253

405

540

M22

167

225

522

740

864

585

810

M24

211

283

657

945

1098

720

990

M27

315

423

990

1395

1620

1125

1485

M30

427

571

1305

1890

2205

1485

1980

M33

580

778

1800

2520

3060

1980

2430

M36

972

1296

2340

3330

3870

2520

3420

M39

1197

1602

3060

4320

5040
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11.2 Wartości graniczne wibracji
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Podane wartości ostrzegawcze oraz wartości skutkujące wyłączeniem, w odniesieniu do
temperatury otoczenia 40 C i wysokości ustawienia do 1000 m, to wartości maksymalne,
możliwe do przekroczenia w indywidualnych przypadkach. W takim przypadku należy
zasięgnąć zgody zakładu producenta.
Kryteria oceny w odniesieniu do wibracji według ISO 14694 lub DIN ISO 10816-3.
W razie wystąpienia wartości wibracji w granicach pomiędzy wartościami ostrzegawczymi a
wyłączającymi możliwa jest eksploatacja Wentylator pod nadzorem, dopóki nie będzie
możliwe znalezienie czasu na regularne wyłączenie procesu.
Tabela 28: Wartości graniczne wibracji z ISO 14694

Maksymalnie dopuszczalna prędkość drgań
Wartości graniczne zgodnie z ISO 14694
Zamontowane na sztywno

Zamontowane elastycznie

Wartość skuteczna
[r.m.s]

Wartość skuteczna
[r.m.s]

Rozruch

4,5

6,3

Alarm

7,1

11,8

Wyłączenie

9,0

12,5

[mm/s]

[mm/s]

W zabudowie

Tabela 29: Wartości graniczne wibracji z DIN ISO 10816-3

Maksymalnie dopuszczalna prędkość drgań
Wartości graniczne zgodnie z DIN ISO 10816-3
Strefy oceny
Grupa
maszyn

Moc
silnika w
kW

Konstrukcja
lub sposób
ustawienia

A

B

C

D

Stan
nowego
produktu

Tryb
ciągły

dopuszczalny
krótkotrwałe
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sztywny

≤ 1,4

1,4 - 2,8

2,8 - 4,5

> 4,5

elastyczny

≤ 2,3

2,3 - 4,5

4,5 - 7,1

> 7,1

sztywny

≤ 2,3

2,3 - 4,5

4,5 - 7,1

> 7,1

elastyczny

≤ 3,5

3,7 - 7,1

7,1 - 11

> 11
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11.3 Wartości graniczne temperatur przechowywania
Temperatura to „wskaźnik długofalowy“ obciążenia maszyny.
Nadmierne obciążenie maszyny wyraża się we wzroście temperatury łożysk. Wyregulowanie
się temperatury do stałej wartości nastąpi po fazie rozruchu pod warunkiem użytkowania
łożyska tocznego w sposób zgodny z przeznaczeniem według narzuconych wytycznych
konstrukcyjnych. Jeżeli temperatura ulegnie zmianie, bez zmiany prędkości obrotowej lub
obciążenia względnie dopływu lub odpływu ciepła, stan taki oznacza nieodpowiedni stan
smarowania. Zmiany obciążenia wskutek zakłócenia funkcji łożysk swobodnych są możliwe do
rozpoznania po przebiegu zmiany temperatury łożyska. Możliwe jest wczesne rozpoznanie
uszkodzenia łożysk z tytułu przerwania warstwy smaru lub zakłócenia funkcji łożyskowania w
warunkach ciągłego monitorowania temperatury łożysk. Szkody długofalowe wskutek
zmęczenia i starzenia nie są wykrywalne drogą monitorowania temperatury.
Pomiar temperatury łożyska przeprowadza się elektronicznym czujnikiem temperatury
bezpośrednio na zewnętrznym pierścieniu łożyska.

Dopuszczalne temperatury łożysk
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Deklaracja zgodności zgodnie z załącznikiem II 1 A
Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o produktów
związanych ze zużyciem energii (EVPG) § 4 ust. 1

Deklaracja zgodności zgodnie z załącznikiem II 1 A
Deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o produktów
związanych ze zużyciem energii (EVPG) § 4 ust. 1

Przedsiębiorstwo
Elektror airsystems Sp. z.o.o
Leśna 38
41-506 Chorzów, Polen
oświadcza niniejszym jako producent, że produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja,
odpowiada poniżej opisanym podstawowym wymaganiom dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).
Opis niekompletnej maszyny:
CFL1, CFL2, CFM1, CFM2, CFH1, CFH2, CFH3, CFXH, CFXH1, CFXH2, CFLD, CFLD1,
CFMT, CFMT1, CFMT2, CFM1D, CFH1D
Opis podstawowych wymagań dyrektywy maszynowej (2006/42/WE), które dotyczą niekompletnej
maszyny:
Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE): Załącznik 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1,
1.6.1, 1.7.1, 1.7.3.
Opisane niekompletne maszyny spełniają ponadto cele ochrony wynikające z dyrektywy
niskonapięciowej (2014/35/UE) zgodnie z zał. I nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej. Uruchomienie
niekompletnej maszyny jest niedozwolone tak długo, aż będzie możliwe stwierdzenie, że
urządzenie, do ktorego wbudowana będzie niekompletna maszyna, odpowiada postanowieniom
dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).
Zastosowano poniższe normy zharmonizowane:
DIN EN ISO 12100

2011 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena
ryzyka i zmniejszanie ryzyka

EN 60204-1

2014 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -Część 1: Wymagania ogólne

EN 61000-6-2

2011 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 6-2: Normy ogólne -Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych

EN 61000-6-3

2011 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 6-3: Normy ogólne -Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemysłowionym

Oświadczamy ponadto, że dokumenty techniczne dla tego urządzenia zostały opracowane
zgodnie z zał. VIII, moduł A, i zobowiązujemy się do udostępnienia dokumentów organom nadzoru
rynku na żądanie, za pośrednictwem naszego działu dokumentacji.
Osobą odpowiedzialną za dokumentację jest pan Kevin Kargar, tel.: +49 711 31973-1179

Kreher (dyrektor generalny) – 17.10.2019
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