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Dokumentacja dostarczona użytkownikowi wraz z urządzeniem zawiera:
1. Instrukcję urządzenia dmuchawy Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400 nr
W66.092IOR wydanie 2.
2. Rysunek zestawczy dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400 nr W66.092/1.
3. Kartę gwarancyjną dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400 .
4. Deklarację zgodności WE/UE dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400.
5. Certyfikat dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400 wydany przez jednostkę
notyfikowaną (dostawa nieobowiązkowa).
6. Instrukcję obsługi silnika elektrycznego dmuchawy, wraz z dokumentami w niej
wymienionymi, przeznaczonymi dla użytkownika.
7. Specyfikację wyrobu i wykaz części.
8. Protokół producenta i odbiorcy dotyczący ewentualnych uzgodnionych zmian w
urządzeniu. Do protokołu może być dołączony ewentualnie rysunek uzgodnionych zmian
oraz wyposażenia dodatkowego

Producent:

SelmaG Sp. z o. o.
ul. Ułanów 1a/4, 44-194, Knurów
telefon / faks 692 468 279,
email: selmag@selmag.pl, www.selmag.pl

INSTRUKCJA
/nazwa dokumentu/

Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
/nazwa maszyny lub urządzenia/

Strona 3 / 36
W66.092IOR
Wydanie: 2
Data wydania:
czerwiec 2019 r.

BE

Spis treści:
1. Informacje ogólne .......................................................................................................................... 5
1.1.

Oznaczenia stosowane w instrukcji .............................................................................................. 6

1.2. Instrukcje wstępne ............................................................................................................................ 6
1.3. Zakres stosowania ............................................................................................................................. 6
1.4.

Normy i dokumenty powołane ..................................................................................................... 7

2. Parametry techniczne ..................................................................................................................... 7
3. Wzór deklaracji zgodności WE/UE ............................................................................................... 8
4. Opis budowy dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400 ...................................................... 11
4.6. Zasada działania............................................................................................................................... 14
4.7. Wyposażenie elektryczne ................................................................................................................ 14

5. Ograniczenia dotyczące stosowania dmuchawy .......................................................................... 15
5.1. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ......................................................................................... 15
5.2.

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem ............................................................ 15

6. Opisy i objaśnienia (rysunki, schematy) sposobu użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny
oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania ............................................................................ 16
6.1. Obsługa eksploatacyjna i nadzór ..................................................................................................... 16
6.2. Konserwacja .................................................................................................................................... 17
6.3. Przegląd półroczny lub po każdej zmianie lokalizacji dmuchawy.................................................... 18
6.4. Warunki bezpiecznej obsługi i użytkowania .................................................................................... 18
6.5. Remonty i naprawy.......................................................................................................................... 19

7. Opis stanowiska operatora............................................................................................................ 21
8. Ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn ................................... 22
9. Instrukcja montażu, instalowania, łączenia .................................................................................. 23
9.1. Montaż mechaniczny....................................................................................................................... 23
9.2. Podłączenie zasilania elektrycznego................................................................................................ 25
10.3. Demontaż ...................................................................................................................................... 26

10. Opis instalacji i montażu, mających na celu zmniejszenie hałasu i/lub drgań ........................... 26
11. Warunki oddania do użytku i eksploatacji........................................................................................ 26

12. Instrukcja szkolenia operatorów ................................................................................................. 26
13. Informacje nt. istniejącego ryzyka ............................................................................................. 27

INSTRUKCJA
/nazwa dokumentu/

Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
/nazwa maszyny lub urządzenia/

Strona 4 / 36
W66.092IOR
Wydanie: 2
Data wydania:
czerwiec 2019 r.

BE
13.1. Zagrożenie od części ruchomych i zagrożenia zapłonem .............................................................. 27
13.2. Zagrożenie porażeniem prądem.................................................................................................... 27
13.3. Zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego .................................................................... 27

14. Informacje nt. stosowania środków ochronnych ........................................................................ 28
15. Parametry stosowanych narzędzi ............................................................................................... 28
16. Warunki stateczności maszyny .................................................................................................. 28
17. Warunki transportu, przenoszenia i przechowywania ................................................................ 28
18. Opis możliwych niedomagań i sposoby ich usuwania ............................................................... 29
19. Instrukcja regulacji i konserwacji .............................................................................................. 30
20. Katalog części zamiennych ........................................................................................................ 30
21. Parametry dotyczące emisji hałasu ............................................................................................ 31
22. Informacje nt. promieniowania emitowanego przez maszynę ................................................... 31
23. Utylizacja ................................................................................................................................... 31
Załącznik 1. Wzór tabliczki znamionowej ....................................................................................... 32
Załącznik 2. Wzór deklaracji zgodności .......................................................................................... 33
Załącznik 3. Ocena zagrożenia zapłonem wg PN-EN 80079-36:2016-07 ....................................... 34

INSTRUKCJA
/nazwa dokumentu/

Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
/nazwa maszyny lub urządzenia/

Strona 5 / 36
W66.092IOR
Wydanie: 2
Data wydania:
czerwiec 2019 r.

BE

1. Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja użytkowania ważna jest dla dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400
produkowanej wg dokumentacji konstrukcyjnej Nr W66.092/1, zwanej w dalszej części instrukcji
„dmuchawą”.
Dmuchawa przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych do wentylacji
pomocniczej w procesie przewietrzania ślepych wyrobisk korytarzowych drążonych kombajnami
chodnikowymi w systemie wentylacji kombinowanej, tłoczącej. Stanowi ona urządzenie Grupy I,
Kategorii M2 i jest przystosowana do stosowania w warunkach niemetanowych i w warunkach
metanowych, w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa
wybuchu gazów kopalnianych oraz zaliczanych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego Dmuchawa może być również stosowana w zakładach przeróbki węgla lub poza
górnictwem w innych gałęziach przemysłu.
Dmuchawa spełnia wymagania:
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228) oraz
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemów w atmosferze potencjalnie wybuchowej. (Dz. U. z 2016 r. poz.
817.)
 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemów w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Przepisy niniejszego
rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw
Członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do
użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona). Dz.U. z 2016 r.
poz. 817.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX zastosowano normy: PN-EN 80079-36:2016-07,
PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 oraz PN-EN 80079-37:2016-07 w zakresie zabezpieczenia
nieelektrycznego typu “c”, które osiągnięto przez:
 certyfikowany zespół napędowy DSE-400,
 odpowiednie cechy konstrukcyjne zabezpieczające przed możliwością zapłonu, jakie
wytwarzają poruszające się części.
Dmuchawa nie może współpracować z urządzeniami chłodniczymi i odpylającymi. Przez
dmuchawę może przepływać wyłącznie „świeże” powietrze o niskim niewybuchowym
i kontrolowanym stężeniu metanu i pyłu węglowego. W każdym przypadku zastosowania,
na wlocie do dmuchawy musi być zainstalowany odpowiedni system metanometrii, który jest
przedmiotem opracowania wyposażenia elektrycznego dmuchawy.
W skład symbolu oznaczenia dmuchawy wchodzą litery i cyfry o następującym znaczeniu:
D – dmuchawa,
E – eżekcyjna,
E – z napędem elektrycznym,
400 – średnica nominalna dmuchawy w [mm].
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1.1. Oznaczenia stosowane w instrukcji
Oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może wpłynąć na bezpieczeństwo.

UWAGA

Oznaczenie instrukcji, której nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie związane
z prądem elektrycznym.
Oznaczenie instrukcji, która powinna być wzięta pod uwagę ze względu na bezpieczną
pracę dmuchawy lub jego podzespołów.

1.2. Instrukcje wstępne
Przed uruchomieniem dmuchawy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.
Obsługa dmuchawy powinna przejść, jeżeli to konieczne, szkolenie celem uzyskania
pewności, że obsługa dmuchawy będzie odbywała się zgodnie z wymaganiami instrukcji
użytkowania. Na życzenie użytkownika szkolenie takie może przeprowadzić
upoważniony przedstawiciel producenta. Użytkownik powinien upewnić się, że obsługa
dmuchawy zrozumiała treść instrukcji użytkowania oraz ustalić zakres kompetencji,
odpowiedzialności i nadzoru nad obsługą dmuchawy.
Instrukcja użytkowania jest nieodłączną częścią dmuchawy i powinna być łatwo dostępna
dla obsługi. W przypadku utraty lub zniszczenia tych dokumentów użytkownik powinien
wystąpić do producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela o dostarczenie nowych
dokumentów.
W dmuchawie zastosowano zespół handlowy, jakim jest silnik elektryczny, posiadający
własną instrukcję użytkowania, której przestrzeganie i stosowanie należy do obowiązków
użytkownika.
Wykonanie napraw i remontów poza zakresem wyznaczonym dla użytkownika lub ich
wykonywanie przez nieupoważniony zakład remontowy, a także stosowanie
nieoryginalnych części lub zespołów może być przyczyną awarii urządzenia lub
powodem lekkich i ciężkich urazów obsługi. Czynności te zwalniają producenta od
wszelkich zobowiązań i gwarancji, a dmuchawa traci status wyrobu wraz z wszelkimi
wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.
Podczas wykonywania prac montażowych, demontażowych a także naprawczych i
remontowych w zakresie dozwolonym użytkownikowi, konieczne jest trwałe odłączenie
zasilania silnika elektrycznego wchodzącego w skład dmuchawy, aby nie dopuścić do
przypadkowego uruchomienia. Nie stosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować
lekkie lub ciężkie urazy obsługi.
Instrukcja użytkowania zawiera ostrzeżenia, wskazówki i informacje zapewniające
bezpieczną obsługę i eksploatację dmuchawy we wszystkich fazach życia maszyny.
Instrukcja nie uwzględnia dodatkowych lokalnych wymagań i przepisów, których
przestrzeganie obowiązuje użytkownika. Nieprzestrzeganie przez użytkownika
przepisów, wskazówek i informacji zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta
od wszelkich zobowiązań i gwarancji.
1.3. Zakres stosowania
Dmuchawa przeznaczona jest m.in. do:
 wymieszania, rozrzedzenia i usuwania lokalnych i przystropowych nagromadzeń metanu,
 rozrzedzania lub usuwania lokalnych nagromadzeń tlenku lub dwutlenku węgla,
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 poprawy warunków klimatycznych i wentylacji miejsc pracy,
 innych zastosowań w podziemnych zakładach górniczych i innych gałęziach przemysłu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 pracy w swobodnych (obiegowych) i wymuszonych prądach powietrza.
W każdym przypadku zastosowania, na wlocie do dmuchawy musi być zainstalowany
odpowiedni system metanometrii, który jest przedmiotem opracowania wyposażenia
elektrycznego dmuchawy strumienicowej elektrycznej DSE-400.
1.4. Normy i dokumenty powołane
Normy zharmonizowane:






PN-EN ISO 12100:2012 - Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka
PN-EN 1127-2:2014-08 - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia
podstawowe i metodologia dla górnictwa
PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 - Atmosfery wybuchowe -- Część 38: Urządzenia i komponenty
stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer
wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie
źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”
PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer
wybuchowych -- Metodyka i wymagania

Normy krajowe:





PN-G-50000:2002, - Ochrona pracy w górnictwie -- Maszyny górnicze -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa
i ergonomii
PN-G-50081:1996, - Ochrona pracy w górnictwie -- Wentylatory górnicze lutniowe -- Wymagania
bezpieczeństwa i ergonomii
PN-EN ISO 1101:2017-05, - Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia
PN-N-01307:1994 - Hałas -- Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy -- Wymagania dotyczące
wykonywania pomiarów.

Oraz:


Dokumentacje techniczne oraz certyfikaty badania typu WE urządzeń wchodzących w zakres
dokumentacji W66.059.01DTR08 wydanie 1.

2. Parametry techniczne
Podstawowe parametry nominalne dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400:
Jednostka napędowa:
- moc
- prędkość obrotowa wirnika

Dmuchawa strumienicowa DSE-400
1,5 kW
2845 min-1

- znamionowe napięcie

UN = 500 V lub UN = 230 V

- nominalna wydajność

3348 m3/h

- nominalne spiętrzenia

590 Pa
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Wariant pracy

Prędkość

Natężenie przepływu

powietrza na

powietrza na wlocie

wylocie z

do dmuchawy
3

Natężenie przepływu
wydmuchiwanego
powietrza [m3/min]

Przyrost procentowy
strumienia powietrza
przez dosysanie w
nakładce eżekcyjnej

dmuchawy [m/s]

[m /min]

Nakładka walcowa

15,1

82,55

87,17

5,6%

Nakładka eżekcyjna
l=85mm
Nakładka eżekcyjna
l=185mm

25,9

56,40

56,42

0,0%

26,6

55,99

57,94

3,5%

26,4

54,91

57,51

4,7%

Nakładka eżekcyjna
l=315mm

W załączniku 1 przedstawiono wzór tabliczki znamionowej urządzenia.
3. Wzór deklaracji zgodności WE/UE
Wzór deklaracji zgodności WE/UE przedstawiono w załączniku nr 2.
Rubryki w deklaracji zgodności powinny być wypełnione zgodnie z danymi danego egzemplarza
dmuchawy.
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Rys. 1. Budowa dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400
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Rys. 2. Budowa dmuchawy strumienicowej elektrycznej DSE-400
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4. Opis budowy dmuchawy eżekcyjnej elektrycznej DEE-400
Maszyną, której dotyczy niniejsza instrukcja jest dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
wykonana wg dokumentacji KOMAGu nr W66.092/1, zwana dalej dmuchawą.
Dmuchawa zbudowana jest z zestawu DSE dmuchawy strumienicowej elektrycznej, do którego,
po stronie wylotowej, montuje się jedną z dwóch nakładek eżekcyjnych:
 nakładka stożkowa eżekcyjna wg rys. W66.092-03 z konfuzorem wg rys. W66.092-02,
lub
 nakładka walcowa eżekcyjna wg rys. W66.092-02.
Konstrukcję dmuchawy DEE-400 przedstawiono na rysunku 1.
W skład dmuchawy wchodzą niżej wymienione zespoły oraz części:
- konfuzor
poz. 1,
- nakładka walcowa eżekcyjna (wyk.2)
poz. 2,
- nakładka stożkowa eżekcyjna (wyk.1)
poz. 3,
- uchwyt
poz. 4,
- Dmuchawa strumieniowa elektryczna DSE-400 (zestaw DSE) poz. 6,
- części złączne jak: śruby, nakrętki, podkładki sprężyste,
poz. 9,10,11,12,13.
4.1 Konfuzor poz. 1 (rys. 1), poz. 2 (rys. 2)
Konfuzor stanowi zespół spawany wg szczegółowego rysunku wykonawczego nr W66.059.01-02,
i służy w systemie swobodnego nadmuchu do wyrzutu powietrza przez dmuchawę na odległość do
35 m, przy minimalnej prędkości 0,5 m/s. Konfuzor przytwierdzony jest do zespołu kierownicy
poz. 3 ( rys. 2) za pomocą sześciu śrub poz. 18 (rys. 2) i za pomocą sześciu nakrętek poz. 19 (rys.
2), przy czym pięć z tych nakrętek zabezpieczonych jest podkładkami sprężystymi poz. 25 (rys. 2).
Pod łbem jednej ze śrub oraz pod współpracującą z nią nakrętkę, montuje się podkładki ząbkowane
wewnętrznie poz. 23 (rys. 2) w celu wyrównania różnicy potencjału elektrostatycznego pomiędzy
konfuzorem a zespołem kierownicy poz. 3 (rys. 2).
4.2 Nakładka walcowa eżekcyjna (wyk.2) poz. 2 (rys.1), Nakładka stożkowa eżekcyjna
(wyk.1) poz. 3 (rys.1), Uchwyt poz. 4 (rys.1),
Wydmuch powietrza z zestawu DSE dmuchawy strumienicowej elektrycznej powoduje powstanie
podciśnienia, dzięki któremu przez szczelinę między konfuzorem a nakładką eżekcyjną stożkową
lub przez króciec boczny nakładki eżekcyjnej walcowej, następuje dosysanie, co zwiększa
całkowity strumień wydmuchiwanego powietrza.
Nakładka stożkowa posiada sześć prowadnic, w których umieszcza się łby śrub, które mogą się
przesuwać wzdłuż prowadnic. Śrubę należy przesunąć w odpowiednie miejsce tak, aby otwory w
uchwytach wg rys. W66.092-04 pokryły się z otworami w kołnierzu nakładki stożkowej
eżekcyjnej. Uchwyty posiadają po trzy otwory, pozwalające na umieszczenie nakładki eżekcyjnej
w trzech położeniach, dla których wielkość szczeliny, tj. odstęp między kołnierzami konfuzora i
nakładki wynoszą:
 l=85mm
 l=185mm
 l=315mm
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Położenie l=85mm jest położeniem roboczym, w którym nie jest uzyskiwany efekt dosysania
powietrza i służy jedynie przechowywaniu nakładki w pozycji „złożonej”.
4.3 Dmuchawa strumieniowa elektryczna DSE-400 (zestaw DSE) poz. 6 (rys.1)
W skład zestawu DSE dmuchawy przeznaczonego do swobodnego nadmuchu wchodzą niżej
wymienione zespoły oraz części (numeracja wg rysunku 2):
- konfuzor
poz. 2 (rys.2), poz. 1 (rys.1)
- zespół kierownicy
poz. 3,
- zespół kadłuba
poz. 4 ,
- zespół wlotowy,
poz. 5,
- wirnik
poz. 6,
- zespół krążka zabezpieczającego
poz.9,
- silnik elektryczny dSOKg 90S2
po.10,
- zaczepy do podwieszania dmuchawy (szakle M-BWl 0,63) poz. 11,
- tabliczki: znamionowa, pomocnicza i strzałki kierunkowe
poz. 12,13,14,
- części złączne – śruby, nakrętki, podkładki sprężyste,
odginane i ząbkowane wewnętrznie
poz.15 do 25,
-

korek T8-3/8”
nitokołki

poz.26,
poz. 27.

4.3.1 Konfuzor poz. 2 (rys.2), poz. 1 (rys.1)
Wg podpunktu 4.1.
4.3.2 Zespół kierownicy poz. 3,
Zespół stanowi konstrukcję spawaną wg szczegółowego rysunku nr W66.059.01-03, i służy do
wyprostowania strugi powietrza podawanej przez wirnik dmuchawy poz.6, na skutek działania
zestawu 17 sztuk łopatek równomiernie rozmieszczonych na obwodzie, a usytuowanych pomiędzy
rdzeniem zespołu kierownicy i pomiędzy płaszczem zewnętrznym. Obrzeże rdzenia zespołu
kierownicy od strony walca podłopatkowego wirnika, jest wyposażone w napoinę Cu48ZnNi(Si) o
szerokości 4 mm i grubości 3 mm, zapobiegającą przed krzesanymi iskrami mechanicznymi.
W przestrzeni za łopatkami po stronie wylotowej, zespół kierownicy wyposażony jest w króciec
pomiarowy do pomiaru ciśnienia statycznego za łopatkami w trakcie badań laboratoryjnych, w
zależności od wyposażenia dmuchawy. W czasie normalnego użytkowania dmuchawy, króciec ten
jest zamknięty za pomocą korka T8-3/8” poz. 11. Zespół kierownicy jest wyposażony w dwa ucha
nośne, rurowy wspornik, a w otworze specjalnego zaczepu, montuje się szaklę M-BWl 0,63 poz.
11, służącą do podwieszania dmuchawy. Pięć śrub poz. 18 i pięć nakrętek po. 19, łączących zespół
kierownicy z zespołem kadłuba poz. 4, muszą być zabezpieczone przed przypadkowym
odkręceniem się, za pomocą podkładek odginanych, poz. 21. Natomiast pod łbem szóstej śruby
i pod współpracującą z nią nakrętkę, montuje się podkładki ząbkowane wewnętrznie poz. 23
w celu wyrównania potencjału elektrostatycznego pomiędzy zespołem kierownicy i zespołem
kadłuba poz. 4.
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4.3.3 Zespół kadłuba poz. 4, oraz tabliczki: znamionowa poz. 12, pomocnicza poz.13 i
strzałki kierunkowe poz. 14
Zespół stanowi konstrukcję spawaną wg szczegółowego rysunku nr W66.059.01-04, i służy
do zabudowy silnika elektrycznego dmuchawy poz. 10. i napędzanego nim wirnika poz. 6.
Obrzeże centrujące silnika elektrycznego poz. 10, 130j6 montowane jest w centrycznej obsadzie
silnika w kadłubie 130H7. W kołnierzu silnika poz. 10, w czterech otworach 12 nacięte
są gwinty M16x1,5, służące do przytwierdzenia silnika do obsady kadłuba, za pomocą śrub
M16x1,5 poz. 17, zabezpieczonych przed samoczynnym odkręceniem się, podkładkami
odginanymi poz. 22. Obrzeże obsady silnika w kadłubie, wyposażone jest od strony walca
podłopatkowego wirnika, w napoinę Cu48ZnNi(Si) o szerokości 6 mm i grubości 3 mm,
zapobiegającą przed krzesanymi iskrami mechanicznymi. Obudowa zespołu kadłuba nad
łopatkami wirnika, mieści przylutowaną do niej wykładzinę CuZn37, stanowiącą zabezpieczenie
przed krzesanymi iskrami mechanicznymi. Do nadbudowy zespołu kadłuba montuje się za
pomocą śrub i podkładek sprężystych poz. 15 i 21, skrzynkę zaciskową silnika elektrycznego poz.
10. Zespół kadłuba jest wyposażony w dwa ucha nośne, rurowy wspornik, a w otworze
specjalnego zaczepu, montuje się szaklę M-BWl 0,63 poz. 11, służącą do podwieszania
dmuchawy. Pięć śrub poz. 18 i pięć nakrętek po. 19, łączących zespół kadłuba z zespołem
wlotowym poz. 5, muszą być zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem się, za pomocą
podkładek sprężystych, poz. 25. Natomiast pod łbem szóstej śruby i pod współpracującą z nią
nakrętkę, montuje się podkładki ząbkowane wewnętrznie poz. 23 w celu wyrównania potencjału
elektrostatycznego pomiędzy zespołem kadłuba i zespołem wlotowym po. 5. Na płaszczu zespołu
kadłuba i na jego górnym żebrze wzmacniającym, montuje się za pomocą nitokołków poz. 27,
tabliczkę znamionową poz.12, strzałki kierunkowe poz. 14 i tabliczkę pomocniczą poz. 13. Ww.
tabliczki strzałki kierunkowe muszą być wykonane na podstawie dokumentacji producenta z płyty
CuZn37 o grubości ok. 1 mm.
4.3.4 Zespół wlotowy poz. 5,
Zespół stanowi konstrukcję spawaną wg szczegółowego rysunku nr W66.059.01-05, i skutkiem
wyposażenia zespołu w odpowiednie stożki wlotowe, powoduje łagodny dopływ powietrza do
wnętrza dmuchawy. Zespół wyposażony jest w sito o oczkach 40x40 mm wykonane z drutów
stalowych falowanych 3,5 mm, które chroni wnętrze dmuchawy przed zanieczyszczeniami
i przed zassaniem przypadkowych przedmiotów lub brył, które znajdują się w jej otoczeniu.
4.3.5 Wirnik poz. 6 i zespół krążka zabezpieczającego poz. 9,
Wirnik dmuchawy stanowi konstrukcję spawaną wg szczegółowego rysunku nr W66.059.01-06/1,
a zespół krążka zabezpieczającego wg szczegółowego rysunku nr W66.059.01-09. Wirnik
osadzony jest na wale silnika elektrycznego dmuchawy poz. 10, wyposażonego w odpowiedni
wpust i tworzy z tym wałem pasowanie 24H7/j6. Przed zsunięciem się z wału silnika, wirnik jest
zabezpieczony za pomocą zespołu krążka zabezpieczającego poz. 9, wyposażonego w kołek
uniemożliwiający jego obrót względem wirnika i wału silnika elektrycznego. Zespół krążka jest
mocowany i dociskany do czoła piasty wirnika za pomocą śruby z gwintem na całej długości
z łbem sześciokątnym M8x25 poz.16, wkręcaną do gwintowanego nakiełka końcówki wału silnika
i jest zabezpieczona przed samoczynnym wykręceniem się podkładką odginaną z noskiem
zewnętrznym poz. 20. Aby umożliwić demontaż wirnika, jego piastę wyposażono w dwa otwory
gwintowane M8. Zgodnie z WT dmuchawy - zastosowany wirnik, musi być wyżarzony
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odprężająco, a jego dopuszczalne niewyważenie resztkowe e dop. nie powinno przekraczać
6,3 mm/s, wg PN-EN-80079-38:2017. Wirnik po jego wyważeniu musi być odwirowany przy
obrotach wyższych o 15 % od jego obrotów nominalnych w czasie 60 sekund.
4.3.6 Silnik elektryczny dSOKg 90S2 poz. 10
Silnik elektryczny poz. 10 typu dSOKg 90S2 o budowie ognioszczelnej produkcji Maszyny
Elektryczne Celma S.A. Cieszyn, napędzający wirnik dmuchawy, posiada stosowny certyfikat
badania potwierdzający jego zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy (ATEX).
Wyposażenie elektryczne dotyczące zasilania i sterowania silnikiem elektrycznym dmuchawy,
a także sposoby łączenia silnika z innymi urządzeniami współpracującymi, nie wchodzi
w zakres dostawy.
Silnik wyposażony jest w czujniki temperatury uzwojeń stojana i łożysk oraz we własny
wentylator chłodzący.
Łożyska toczne silnika o budowie zamkniętej wyposażone są w smar stały wystarczający na okres
jednego roku pracy ciągłej.
4.3.7 Zaczepy do podwieszania dmuchawy ( szakle M-BWI 0,63) poz. 11,
Dmuchawę wyposażono w dwa zaczepy do podwieszania, które stanowią szakle M-BWl 0,63.
Gwintowane sworznie nośne M12 tych zespołów są zabezpieczone przed ich samoczynnym
wykręceniem się za pomocą zawleczek.
4.6. Zasada działania
Podanie napięcia do silnika elektrycznego poz. 10 (rys.2) dmuchawy wywołuje ruch obrotowy
wirnika poz. 6 (rys. 2), posadowionego na końcówce napędowej wału silnika elektrycznego. Ruch
obrotowy łopatek wirnika powoduje powstanie różnicy ciśnień przed i za łopatkami wirnika, co
powoduje przepływ powietrza przez dmuchawę i konfuzor. Odpowiednie ukształtowanie wirnika
i jego łopatek nadaje strudze powietrza przyspieszenie, dzięki któremu dmuchawa osiąga wysokie
parametry pracy. Ruch obrotowy łopatek wirnika powoduje również zawirowanie strugi, która
ulega wyprostowaniu na łopatkach w zespole kierownicy stałej poz. 3 umieszczonej za wirnikiem
(patrząc w kierunku przepływu powietrza).
Wydmuch powietrza z zestawu DSE dmuchawy strumienicowej elektrycznej powoduje powstanie
podciśnienia, dzięki któremu przez szczelinę między konfuzorem a nakładką eżekcyjną stożkową
lub przez króciec boczny nakładki eżekcyjnej walcowej, następuje dosysanie, co zwiększa
całkowity strumień wydmuchiwanego powietrza. Dmuchawa jest przystosowana do pracy ciągłej.
4.7. Wyposażenie elektryczne
Wyposażenie elektryczne dotyczące zasilania i sterowania silnikami elektrycznymi dmuchawy
stanowi przedmiot oddzielnego opracowania – instrukcji elektrycznej dmuchawy. Zastosowanie
ma również instrukcja silnika elektrycznego, dostarczona przez producenta silnika.
Wyposażenie elektryczne dotyczące zasilania i sterowania silnikiem elektrycznym dmuchawy
oraz wymaganej metanometrii stanowi przedmiot oddzielnego opracowania i zostało
przedstawione w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej nr W66.059.01DTR08 wydanie 1.
W warunkach zakładów górniczych wyposażenia elektryczne dotyczące zasilania i sterowania
podlegają dopuszczeniu w trybie obowiązującym, jako zintegrowane systemy sterowania
kompleksów wydobywczych i przodkowych, zgodnie z punktem 3.4. załącznika nr 1 do
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Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do
stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. 2004 nr 99, poz. 1003).
5. Ograniczenia dotyczące stosowania dmuchawy
5.1. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Niżej wymienione sposoby użytkowania są zgodne z przeznaczeniem dmuchawy:
 praca w pozycji poziomej, przy odchyleniu od poziomu nie większym niż 8°;
 podwieszenie poprzez opasanie co najmniej dwoma łańcuchami bądź ustawienie na spągu
chodnika; łańcuchy, na których podwieszany jest dmuchawa muszą mieć nośność
dostosowaną do ciężaru dmuchawy i ewentualnego wyposażenia dodatkowego;
 przetłaczanie czystego powietrza o temperaturach w zakresie od 0°C do +40°C, przy
wilgotności względnej powietrza do 100% przy 25°C;
 praca przy zmianach znamionowego napięcia zasilania UN w granicach 0,85 ÷ 1,1 UN;
 zgodność kierunku obrotów dmuchawy i kierunku przepływu powietrza ze strzałkami
umieszczonymi na kadłubie;
 przestrzeganie terminów przeglądów i konserwacji; użytkownik może samodzielnie
wykonywać jedynie czynności naprawcze określone w instrukcji, inne naprawy oraz
remonty dmuchawy mogą być wykonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany
przez producenta zakład remontowy;
 przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy dmuchawie (montaż,
demontaż, zmiana zawieszenia, zabudowy, bezwzględnie należy odłączyć napięcie
zasilające i zapewnić brak możliwości przypadkowego włączenia dmuchawy;
 skrzynkę przyłączeniową silnika można otwierać wyłącznie po upewnieniu się, że wirnik
dmuchawy przestał się obracać;
 w przypadku zatrzymania dmuchawy na skutek zaniku napięcia zasilającego, ponowne
jego załączenie może odbyć się pod nadzorem inżyniera wentylacji zakładu górniczego lub
innej odpowiedzialnej osoby;
 zużyte części dmuchawy należy natychmiast wymienić; zabrania się eksploatowania
dmuchawy ze zużytymi częściami;
 dmuchawa jest zaliczona do grupy I kategorii M2;
 praca w podziemnych częściach kopalń i instalacjach powierzchniowych zakładów
górniczych, gdzie jest zapewniony i kontrolowany odpowiednio niski, niewybuchowy
poziom stężenia metanu, a w przypadku pojawienia się atmosfery wybuchowej urządzenie
jest wyłączane z ruchu. Poziom oraz kontrolę dopuszczalnych stężeń metanu oraz
zapewnienie odpowiedniego przewietrzania wyrobisk w zakładach górniczych regulują
stosowne przepisy górnicze.
5.2. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem
Niżej wymienione sposoby użytkowania są niezgodne z jego przeznaczeniem:
 praca bez siatki wlotowej lub wylotowej bądź z uszkodzonymi siatkami,
 praca z uszkodzonym zaciskiem ochronnym lub przewodem ochronnym,
 praca z nadmiernymi drganiami,
 praca w zakresie pompażu (niestabilnej części charakterystyki),
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praca z podwyższoną temperaturą silnika,
przetłaczanie powietrza zawierającego substancje żrące lub silnie agresywne,
przetłaczanie powietrza zużytego,
praca poza zakresem dozwolonych temperatur,
praca przy nachyleniu poziomym przekraczającym 8°,
wykonywanie napraw i remontów przez użytkownika lub przez nieautoryzowany przez
producenta zakład remontowy (poza naprawami dozwolonymi do wykonywania przez
użytkownika we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją),
stosowanie nieoryginalnych części zamiennych,
dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjno – naprawczych, montażu i demontażu
dmuchawy pod napięciem,
eksploatowanie silnika elektrycznego dmuchawy niezgodnie z jego instrukcją obsługi,
eksploatowanie dmuchawy poza zakresem zastosowania zgodnego z przeznaczeniem lub
poza zakresem dozwolonych parametrów pracy,
eksploatowanie dmuchawy, który był magazynowany niezgodnie z instrukcją użytkowania,
eksploatowanie dmuchawy, który oddano do eksploatacji bez rozruchu wstępnego zgodnie
z instrukcją użytkowania lub bez protokołu odbioru,
praca w podziemnych częściach kopalń i instalacjach powierzchniowych zakładów
górniczych, gdzie nie jest zapewniony i kontrolowany odpowiednio niski, niewybuchowy
poziom stężenia metanu, a w przypadku pojawienia się atmosfery wybuchowej urządzenie
nie jest wyłączane z ruchu.

Patrz również punkt 6.4.
6. Opisy i objaśnienia (rysunki, schematy) sposobu użytkowania, konserwacji i naprawy
maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
Budowę dmuchawy przedstawiono na rysunku 1, przynależnym do niniejszej instrukcji.
6.1. Obsługa eksploatacyjna i nadzór
Obsługa dmuchawy może być dokonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W razie
potrzeby należy przeprowadzić szkolenie obsługi w celu upewnienia się, że eksploatacja
dmuchawy będzie prowadzona prawidłowo i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej
instrukcji. Użytkownik we własnym zakresie musi ustalić osoby odpowiedzialne za obsługę i
nadzór personelu na każdej zmianie roboczej. Co najmniej jeden pracownik ze zmiany
obsługującej wyrobisko lub pomieszczenie wentylowane czy klimatyzowane przez dmuchawę
powinien być przeszkolony i zapoznany z niniejszą instrukcją. W czasie pracy dmuchawy zabrania
się dokonywania wszelkich napraw lub czynności konserwacyjnych.
Bezawaryjną i długotrwałą pracę dmuchawy zapewnia prawidłowa obsługa i przeprowadzane
okresowo przeglądy. Należy kontrolować przede wszystkim czy nie następuje nadmierne
przegrzewanie się silnika elektrycznego i czy jego chłodzenie jest odpowiednie. Temperatura
otoczenia, w którym pracuje dmuchawa nie może przekraczać 40°C. Podczas pracy dmuchawy
należy sprawdzać słuchowo czy jej praca jest równomierna. Przez dotknięcie ręką zespołu kadłuba
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pracującej dmuchawy można sprawdzić, czy nie wykazuje ona nadmiernych drgań i czy nie
nagrzewa się nadmiernie.
Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za obsługę dmuchawy należą:
 znajomość niniejszej instrukcji,
 dokonywanie sprawdzeń omówionych w niniejszej instrukcji,
 znajomość zasad pracy systemu wentylacji, w którym dmuchawa jest zastosowany,
 zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, które mogą i muszą być usunięte na zmianie konserwacyjnej,
 kontrola usunięcia zgłoszonych usterek,
 sprawdzenie wszystkich stanów wymienionych w warunkach bezpiecznej obsługi.
Osoba odpowiedzialna powinna podpisać „Protokół odbioru poprawności montażu i
działania” dmuchawy po jego próbnym uruchomieniu.
W czasie pracy dmuchawy zabrania się dokonywania wszelkich napraw lub czynności
konserwacyjnych.
Pomiędzy dmuchawą lub podestem na którym jest on ustawiony a innymi urządzeniami,
wymagane jest przejście o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
O stan tego przejścia powinna dbać załoga danego wyrobiska.
Na każdej zmianie należy sprawdzić:
 stan poszczególnych zespołów dmuchawy,
 stan wyposażenia elektrycznego i metanometrii dmuchawy wg DTR nr W66.059.01DTR08
wydanie 1,
 stan połączeń kołnierzowych zespołów dmuchawy i części złącznych zastosowanych w celu
wyrównania potencjału elektrostatycznego pomiędzy zespołami,
 stan uch nośnych i szakli do podwieszania dmuchawy,
 stan podwieszenia, posadowienia, i wypoziomowania dmuchawy na spągu lub na podeście oraz
stan elementów zabezpieczających dmuchawę i podest przed samoczynnym przemieszczeniem
się.
Niniejsza instrukcja może być uzupełniona przez dozór i służby BHP zakładu
górniczego w zależności od warunków pracy, lokalnych zagrożeń oraz wymagań
występujących u użytkownika, o odpowiednią instrukcję stanowiskową.
6.2. Konserwacja
Konserwacji podlega silnik elektryczny, zgodnie z instrukcją obsługi, dostarczoną przez
producenta. Pozostałe zespoły i podzespoły dmuchawy, dzięki zabezpieczeniu
przeciwkorozyjnemu, nie wymagają konserwacji, podlegają jednak przeglądom, zgodnie z
niniejszą instrukcją
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6.3. Przegląd półroczny lub po każdej zmianie lokalizacji dmuchawy
Raz na pół roku oraz po każdej zmianie lokalizacji dmuchawę należy dokładnie wyczyścić.
Czyszczenie należy przeprowadzać częściej jeżeli użytkownik zaobserwuje dużą koncentrację pyłu
wewnątrz obudowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie wirnika i przestrzeni pod
wirnikiem. Gromadzenie się pyłu na wirniku może doprowadzić do jego niewyważenia i
nieprawidłowej pracy dmuchawy oraz do szybszego zużycia i w konsekwencji do uszkodzenia
łożysk silników.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawet jednej łopatki, na wirniku należy wirnik wymienić
na nowy. Jeżeli grubość łopatek zmniejszy się do 1,5 mm, wirnik należy wymienić. Jeżeli
krawędzie co najmniej jednej łopatki wirnika mają ubytki na długości 4 mm, to wirnik taki należy
wymienić.
Poszczególne części należy zdemontować i poddać dokładnym oględzinom. W razie zauważenia
śladów korozji, miejsca ich wystąpienia należy dokładnie oczyścić, a ubytki warstwy
antykorozyjnej uzupełnić zabezpieczającą odpowiednim zestawem farb. Elementy uszkodzone lub
zużyte należy wymienić na nowe.
W razie stwierdzenia usterek w trakcie przeglądu, należy je usunąć przed ponownym włączeniem
dmuchawy do eksploatacji, a zużyte części wymienić na nowe. Przegląd silnika elektrycznego
należy wykonywać zgodnie z instrukcjami użytkowania silnika.
6.4. Warunki bezpiecznej obsługi i użytkowania
 Co najmniej jeden pracownik ze zmiany obsługującej wyrobisko powinien być
przeszkolony i zapoznany z niniejszą instrukcją.
 Obsługujący dmuchawę powinien również znać zasady pracy systemu wentylacji, w
którym on pracuje, co pozwala na prawidłowe podjęcie decyzji odnośnie jego naprawy i
konserwacji.
 W czasie pracy dmuchawy zabrania się dokonywania wszelkich napraw lub czynności
konserwacyjnych.
 Zabrania się wykorzystywania zaczepów transportowych w jakie wyposażone są
poszczególne zespoły do podwieszania dmuchawy pod kolejką szynową w rejonie jej
zabudowy.
 Pomiędzy dmuchawą a innymi urządzeniami wymagane jest przejście o wymiarach
zgodnych z obowiązującymi przepisami. O stan tego przejścia powinna dbać załoga
przodka.
Zabrania się stosować dmuchawy niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz przy
parametrach pracy, które są niezgodne z podanymi w niniejszej instrukcji.
Zabrania się stosować dmuchawy w warunkach niezgodnych z warunkami pracy
wymienionymi w niniejszej instrukcji.
Zabrania się eksploatować dmuchawy z układem połączeń elektrycznych niezgodnym z
dokumentacją wyposażenia elektrycznego. Wszystkie połączenia elektryczne muszą
być dokonane wyłącznie przez wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka.
Zabrania się omijania wszelkich blokad układu zasilania i sterowania elektrycznego
dmuchawy.
Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawy, która była
magazynowana lub przechowywana w sposób niezgodny z instrukcją.
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Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawy, w której silniku
elektrycznym nie wymieniono łożysk po dłuższym okresie magazynowania niż 18
miesięcy od daty jego produkcji.
Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawy, w której zespole
zasadniczym jest uszkodzona siatka na wlocie lub na wylocie, lub w której brak siatek.
Zabrania się stosować zaczepy transportowe, w które wyposażone są zespoły
dmuchawy, do innych celów niż do podnoszenia tych zespołów w czasie transportu i
montażu.
Zabrania się stosować niesprawne urządzenia dźwignicowe w czasie transportu i
montażu dmuchawy.
Zabrania się stosować dmuchawy, dla której nie sporządzono pozytywnego „Protokołu
odbioru poprawności montażu i działania” , po jej próbnym rozruchu.
Zabrania się użytkować dmuchawy, dla której nie przeprowadzono odpowiednich
przeglądów zgodnie z niniejszą instrukcją.
Zabrania się użytkować dmuchawy, w której w czasie remontu lub naprawy
zastosowano części, podzespoły lub zespoły niezgodne z katalogiem części zawartym
w niniejszej instrukcji.
Zabrania się stosować i użytkować dmuchawy, które po naprawie lub remoncie przez
jednostkę nieuprawnioną utraciły status wyrobu producenta.
Zabrania się dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjno – naprawczych,
montażu i demontażu dmuchawy pod napięciem.
Zabroniona jest praca dmuchawy na niestabilnej części charakterystyki. Może wówczas
wystąpić pompaż dmuchawy.
Zabrania się blokowania lub zastawiania innymi przedmiotami przejścia pomiędzy
dmuchawaem a innymi urządzeniami.
6.5. Remonty i naprawy
Prawidłowo eksploatowana dmuchawa nie wymaga częstych napraw i wymiany części.
Uszkodzenia i awarie mogą się zdarzyć w przypadku:
o pracy w zakresie niestabilnej części charakterystyki (pompażu),
o nieprawidłowego podłączenia silnika (niewłaściwe kierunki obrotów),
o niewykonywania wymaganych w przeglądów i konserwacji dmuchawy i silnika.
Pracujące części dmuchawy ulegają zużyciu w czasie normalnej prawidłowej pracy – dotyczy to w
szczególności łożysk silnika oraz wirnika dmuchawy.
Dmuchawę należy skierować do remontu – naprawy:
o po magazynowaniu dłużej niż 18 miesięcy od daty produkcji silników elektrycznych
dmuchawy – celem wymiany łożysk silników,
o po przepracowaniu 15 tys. godzin – celem wymiany łożysk silnika,
o w przypadku uszkodzenia łożysk silnika,
o w przypadku uszkodzenia wirnika lub jego łopatek,
o w przypadku uszkodzenia zewnętrznej obudowy dowolnego z zespołu wchodzącego
w skład dmuchawy.
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Wszystkie naprawy wraz z ich zakresem powinny być odnotowane w zaświadczeniu
poremontowym dmuchawy. Prowadzenie napraw oraz usuwanie niedomagań dmuchawy może
prowadzić wyłącznie osoba przeszkolona przez producenta w tym zakresie.
Drobne naprawy uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub eksploatacji użytkownik może
wykonywać we własnym zakresie. Użytkownik ocenia wpływ wielkości uszkodzenia na poprawną
pracę zespołu lub części i podejmuje decyzję o ich naprawie lub wymianie. W przypadkach
wątpliwych należy skontaktować się z producentem dmuchawy. Rozerwane powłoki zespołów,
oderwane lub mocno pokrzywione kołnierze, pęknięte spawy, kwalifikują zespół do wymiany.
Wgniecenia powłok powyżej 30 mm kwalifikują zespół do naprawy lub remontu.
Wykonywanie prac spawalniczych przy pracach naprawczych w warunkach wyrobisk górniczych
zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego jest zabronione.
Remonty i naprawy urządzeń elektrycznych wchodzących w skład dmuchawy należy wykonywać
zgodnie z ich instrukcjami obsługi.
Remont kapitalny dmuchawy może być wykonany tylko przez producenta lub jednostkę przez
niego upoważnioną.
Remont typowy, którego nie jest w stanie wykonać użytkownik we własnym zakresie, może być
wykonany tylko przez producenta.
W okresie pogwarancyjnym użytkownik może wykonywać wyłącznie niżej wymienione prace:
o czyszczenie i konserwacja wirników,
o konserwacja pozostałych elementów dmuchawy, czyszczenie skorodowanych powierzchni,
nakładanie powłok ochronnych,
o przeglądy półroczne.
Remont wirnika oraz ich wymianę może wykonywać tylko producent. Wymagane jest dotrzymanie
geometrii łopatek osadzonych na wirnikach, wyważanie, odwirowanie oraz zapewnienie
bezpiecznej pracy wirników.
Do remontów dokonywanych przez producenta należy dostarczyć dmuchawę z oryginalną
deklaracją zgodności dmuchawy oraz silnika, a w przypadku trwania okresu gwarancji – z kartą
gwarancyjną.
Dmuchawa po remoncie kapitalnym musi spełniać wymagania zawarte w WT
i instrukcji oraz w Deklaracji Zgodności.
Nie dopuszcza się stosowania zespołów lub części zamiennych niezgodnych z katalogami części
zawartymi w niniejszej instrukcji.
Wykonanie ww. remontów przez jednostkę nieupoważnioną powoduje utratę
Certyfikatu Zgodności, a urządzenie traci status wyrobu danego producenta ze
wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.
Przy odbiorze dmuchawy po remoncie użytkownik powinien otrzymać następujące dokumenty:
 zaświadczenie poremontowe potwierdzające, że dmuchawa po remoncie spełnia
wymagania przepisów,
 kartę gwarancyjną,
 zestawienie wymienionych lub naprawionych części,
 Deklarację Zgodności na silnik (oryginał) z potwierdzeniem remontu bądź przeglądu.
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7. Opis stanowiska operatora
Dmuchawa jest urządzeniem bezobsługowym.
W czasie pracy dmuchawy znajdujący się w pobliżu pracownicy powinni zachować bezpieczną
odległość w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zassaniu ubrania lub drobnych przedmiotów.
Warunki bezpiecznej obsługi i użytkowania
Przed przystąpieniem do użytkowania dmuchawy, każda osoba z personelu obsługi
powinna zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania w celu ścisłego
przestrzegania zawartych w niej wymagań i postanowień.
Instrukcja użytkowania powinna być przechowywana w miejscu łatwo dostępnym. Personel
nadzorujący pracę dmuchawy powinien na bieżąco przeprowadzać oględziny wyposażenia
elektrycznego, przestrzegać ustalonego harmonogramu przeglądów okresowych, głównych
i konserwacji oraz na bieżąco zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości w pracy dmuchawy.
Użytkowanie dmuchawy może prowadzić tylko obsługa przeszkolona w tym zakresie.
Dmuchawa może być uruchomiona dopiero po wykonaniu opisanych w instrukcji czynności
dotyczących montażu, podłączenia i uruchomienia oraz po protokolarnym odbiorze montażu.
Przebywanie pod podwieszoną dmuchawą podczas jego transportowania jest zabronione.
Przy użytkowaniu urządzenia mogą wystąpić zagrożenia mechaniczne, do których należą:
 Zagrożenia zgnieceniem.
 Zagrożenia wciągnięciem osoby do wnętrza dmuchawy.
 Zagrożenia uderzeniem.
 Zagrożenia przecięciem lub odcięciem.
 Zagrożenia tarciem lub obtarciem.
Szczególnie niebezpieczne są strefy wlotu i wylotu z dmuchawy.
Wlot do dmuchawy jest zabezpieczony siatką zabezpieczającą, tym niemniej w razie
przebywania w otoczeniu wlotu i wylotu z dmuchawy należy zachować szczególną
ostrożność, aby nie doznać urazów obtarcia zmiażdżenia lub zgniecenia.
Szczególnie zabrania się:
 Użytkowania dmuchawy niezgodnie z przeznaczeniem.
 Użytkowanie niesprawnej dmuchawy.
 Użytkowanie dmuchawy przy nie sprawdzonym i niepewnym zamocowaniu.
 Użytkowanie dmuchawy nieposiadającej stabilnego zamocowania.
 Podwieszania dmuchawy za uchwyty transportowe.
 Użytkowania dmuchawy przez osoby nieupoważnione lub nie przeszkolone w zakresie
obsługi.
 Użytkowania dmuchawy w przypadku stwierdzenia wystąpienia w nim jakichkolwiek
usterek.
 Eksploatowania dmuchawy z nieszczelnym lub uszkodzonym układem zasilania i
sterowania elektrycznego.
 Prowadzenia prac remontowych lub naprawczych dmuchawy w czasie ruchu.
 Przebywania osób pod podwieszonym dmuchawą.
 Przebywania osób na dmuchawie, szczególnie w czasie jego pracy.
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Przebywanie osób w „osi” dmuchawy w odległości mniejszej niż 2 m od jego wlotu lub
wylotu gdzie osoby są narażone na wciągnięcie strumieniem powietrza zasysanego lub
narażone na podmuch powietrza. W strefie tej występuje też zwiększona emisja hałasu.
Wkładania rąk do wnętrza dmuchawy przed uprzednim upewnieniem się, że dmuchawa nie
została trwale odłączona od sieci zasilającej.
Umieszczania jakichkolwiek przedmiotów we wnętrzu dmuchawy.
Przebywanie w strefie wlotu do dmuchawy w luźnej odzieży lub z nieosłoniętymi długimi
włosami.
Prowadzenia prac konserwatorskich lub naprawczych bez użycia odpowiednich podestów.
Prowadzenie prac montażowych dmuchawy z platform ruchomych, wózków, drzewiarek
itp. nieposiadających odpowiedniej stabilności i płaszczyzn podparcia.
Eksploatacji dmuchawy z naprężonymi kablami zasilającymi w stopniu umożliwiającym
ich zerwanie.
Zabrania się prowadzenia prac montażowych i demontażowych w wyrobiskach
wyposażonych w urządzenia transportowe i odstawcze w czasie ruchu tych urządzeń.
Przebywania osób bez ochraniaczy słuchu w strefie zagrożonej hałasem.

8. Ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn
Zabrania się:
Zabrania się stosować dmuchawę niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz przy parametrach
pracy, które są niezgodne z podanymi w niniejszej instrukcji.
Zabrania się stosować dmuchawę w warunkach niezgodnych z warunkami pracy
wymienionymi w niniejszej instrukcji.
Zabrania się eksploatować dmuchawę z układem połączeń elektrycznych niezgodnym z
dokumentacją wyposażenia elektrycznego. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być
dokonane wyłącznie przez wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka.
Zabrania się omijania wszelkich blokad układu zasilania i sterowania elektrycznego
dmuchawy.
Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawy, która była
magazynowana lub przechowywana w sposób niezgodny z instrukcją.
Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawy, w której silniku
elektrycznym nie wymieniono łożysk po dłuższym okresie magazynowania niż 18
miesięcy od daty jego produkcji.
Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawy, w której zespole
zasadniczym jest uszkodzona siatka na wlocie lub na wylocie, lub w której brak siatek.
Zabrania się stosować zaczepy transportowe, w które wyposażone są zespoły dmuchawy,
do innych celów niż do podnoszenia tych zespołów w czasie transportu i montażu.
Zabrania się stosować niesprawne urządzenia dźwignicowe w czasie transportu i montażu
dmuchawy.
Zabrania się stosować dmuchawę, dla której nie sporządzono pozytywnego „Protokołu
odbioru poprawności montażu i działania” , po jej próbnym rozruchu.
Zabrania się użytkować dmuchawy, dla której nie przeprowadzono odpowiednich
przeglądów zgodnie z niniejszą instrukcją.
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Zabrania się użytkować dmuchawę, w której w czasie remontu lub naprawy zastosowano
części, podzespoły lub zespoły niezgodne z katalogiem części zawartym w niniejszej
instrukcji.
Zabrania się stosować i użytkować dmuchawy, które po naprawie lub remoncie przez
jednostkę nieuprawnioną utraciły status wyrobu producenta.
Zabrania się dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjno – naprawczych,
montażu i demontażu dmuchawy pod napięciem.
Zabroniona jest praca dmuchawy na niestabilnej części charakterystyki. Może wówczas
wystąpić pompaż dmuchawy.
Zabrania się blokowania lub zastawiania innymi przedmiotami przejścia pomiędzy
dmuchawą a innymi urządzeniami.
Zabrania się stosowania dmuchawy w maszynach do chłodzenia i odpylania.
Zabrania się stosować dmuchawę w przestrzeniach, w których występuje atmosfera
wybuchowa.
Zabrania się eksploatować dmuchawę z układem połączeń elektrycznych niezgodnym z
dokumentacją wyposażenia elektrycznego zawartą w DTR nr W66.059.01DTR08
wydanie 1, która dotyczy również metanometrii wyłączającej silnik elektryczny
dmuchawy w przypadku pojawienia się na wlocie do niej atmosfery wybuchowej.
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być dokonane wyłącznie przez
wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka.
Zabrania się stosować dmuchawę, w której silniku elektrycznym nie wymieniono łożysk
po 15000 godzin jego pracy.
Zabrania się dopuszczenia do montażu i stosowania dmuchawę, w której zespole
wlotowym jest uszkodzone sito zabezpieczające wlot do jej wnętrza.
Zabrania się stosować niesprawne urządzenia dźwignicowe w czasie transportu
i montażu dmuchawy.
Niniejszy wykaz powinien być w miarę potrzeby uzupełniany o dodatkowe zapisy i
zalecenia związane z lokalnymi warunkami pracy urządzenia.
9. Instrukcja montażu, instalowania, łączenia
9.1. Montaż mechaniczny
W czasie montażu pracownicy musza być wyposażeni w zakładową odzież ochronną,
hełmy, rękawice ochronne, buty ochronne oraz okulary ochronne stanowiące typowe
wyposażenie BHP pracowników obsługi dmuchawy oraz sprzęt ochrony osobistej
stosownie do zagrożeń panujących w wyrobisku, ·w którym wykonują pracę.
Zabrania się prowadzenia prac montażowo - demontażowych bez oceny stanu obudowy,
przeglądu wyrobiska i ustaleniu kolejności wykonywania czynności przez przodowego.
Zawieszenie
dmuchawy na niesprawnych technicznie elementach obudowy
(skorodowane, nadłamane, nadmiernie zdeformowane ) oraz prowadzenie prac nad
urządzeniami odstawy bez ich wyłączenia i zabezpieczenia przed wyłączeniem jest
zabronione.
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Zabrania się prowadzenia prac montażowych i demontażowych w wyrobiskach
wyposażonych w urządzenia transportowe w czasie ruchu tych urządzeń. Zabrania się
prowadzenia prac montażowych z platform ruchomych, wózków, drzewiarek itp.
nieposiadających odpowiedniej stabilności i płaszczyzn podparcia.
Dmuchawę należy zabudować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami
obowiązującymi w danym zakładzie górniczym i innymi wymaganiami użytkownika.
Eksploatacyjna lokalizacja dmuchawy powinna być tak dobrana, aby zapewniony był łatwy dostęp
dla jej obsługi, a równocześnie zachowana była wymagana dogodność prowadzonych w tym
miejscu innych czynności.
Dmuchawa powinna być zlokalizowana tak, aby zachowane były wymagane przez normy
wielkości przejść obok niej.
W miejscu pracy dmuchawa może być ustawiona wspornikami na spągu lub na odpowiednim
podeście, wykonanym wg zatwierdzonego projektu zabudowy lub w zależności od zestawu,
podwieszona pod stropem wyrobiska z wykorzystaniem szakli poz. 11 w jakie wyposażono zespół
kierownicy poz. 3 i zespół kadłuba (rys. 2).
Wzdłużne nachylenie kątowe dmuchawy nie może przekroczyć ± 8°.
Na spągu lub na podeście należy dmuchawę zabezpieczyć przed staczaniem się lub samoczynnym
przemieszczaniem się.
Prawidłowy układ zestawieniowy, zgodnie z którym należy zmontować mechaniczną część
dmuchawy, przedstawiono na rysunku 1.
Montaż wykonuje się w miejscu jego przeznaczenia do pracy, po dostarczeniu wszystkich
zespołów, podzespołów i części, przy użyciu sprawnych urządzeń dźwignicowych, wykorzystując
zaczepy transportowe zespołu zasadniczego.
Czynności związane ze złożeniem (połączeniem) poszczególnych zespołów i podzespołów
w całość zaleca się wykonać w następującej kolejności:
1) Sprawdzić wizualnie czy podczas transportu do miejsca zabudowy nie nastąpiły uszkodzenia,
deformacje itp., zwłaszcza w częściach wyposażenia elektrycznego i przy kadłubie członu
nośnego zespołu zasadniczego dmuchawy.
2) Usunąć pokrywy transportowe chroniące wnętrza poszczególnych zespołów poz.3 (rys 2.).
3) Sprawdzić stan sita na wlocie dmuchawy.
Zabrania się montowania, uruchamiania i eksploatacji zespołu zasadniczego dmuchawy
z uszkodzonym sitem w zespole wlotowym
4) Zmontować wszystkie zespoły dmuchawy wg rysunku 1, zgodnie z kompletacją
zastosowanego zestawu.
5) Zmontować wyposażenie elektryczne dmuchawy strumienicowej elektrycznej DSE-400
wraz z przynależną metanometrią zgodnie z dokumentacją przynależną do DTR
nr W66.059.01DTR08 wydanie 1.
Wyposażenie elektryczne dmuchawy musi być montowane przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia. Jego wykonanie musi być zgodne z wymaganiami
przepisów i norm dotyczących instalacji elektrycznych w miejscu zainstalowania
dmuchawy.
Sprawdzenie poprawności montażu:
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– Należy sprawdzić poprawność montażu dmuchawy, zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz jego
właściwe usytuowanie i zabezpieczenie w wyrobisku chodnikowym lub w danym
pomieszczeniu.
– Należy sprawdzić poprawność montażu wyposażenia elektrycznego zgodnie z instrukcją
elektryczną.
– Należy sprawdzić, czy w układzie przepływowym powietrza przez dmuchawa nie ma
pozostawionych w czasie montażu przedmiotów lub urządzeń mogących uszkodzić wirnik
dmuchawy lub hamować przepływ powietrza przez dmuchawę,
– Sprawdzenie poprawności montażu należy udokumentować w „Protokole odbioru poprawności
montażu i działania”.
– Należy sprawdzić poprawność montażu wyposażenia elektrycznego wraz z metanometrią
zgodnie z dokumentacją przynależną do DTR nr W66.059.01DTR08 wydanie 1.
9.2. Podłączenie zasilania elektrycznego
Zasilanie elektryczne należy podłączyć do silników elektrycznych, zgodnie z instrukcjami
użytkowania tych urządzeń oraz z instrukcją elektryczną. Połączenia te powinny być wykonane
przez wykwalifikowany personel.
Zabrania się przemieszczania urządzeń elektrycznych poprzez ciągnięcie za kabel.

UWAGA

Podłączenie zasilania elektrycznego przez osoby nieupoważnione bądź w sposób
niezgodny z instrukcjami urządzeń elektrycznych i schematami połączeń może
spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Przeprowadzone badania instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone protokołem,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po zamontowaniu dmuchawy w miejscu pracy, przed jego pierwszym uruchomieniem
należy przeprowadzić kontrole zasilania silnika elektrycznego, zgodnie z instrukcją
użytkowania.
Uruchomienie dmuchawy bez odbioru stanu technicznego po jego zabudowie jest
zabronione.

9.3. Uruchomienie dmuchawy
Dmuchawę po jej zainstalowaniu i podłączeniu oraz protokolarnym odbiorze montażu można
poddać próbnemu rozruchowi, który nie powinien trwać dłużej jak 10 min. W pierwszej kolejności
należy na krótką chwilę uruchomić silnik elektryczny dmuchawy i skontrolować zgodność
kierunku obrotu wirnika dmuchawy ze strzałką umieszczoną na zespole kadłuba.
Po uruchomieniu należy skontrolować poprawną pracę silnika i wirnika – czy nie występują
zgrzyty, stukania, drgania itp., świadczące o uszkodzeniu łożysk silnika. Następnie należy
sprawdzić czy wyrzut powietrza z konfuzora dmuchawy odbywa się we właściwym kierunku
i z wystarczającą prędkością.
Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia zjawiska pompażu dmuchawy.
Pozytywnie przeprowadzony próbny rozruch dmuchawy należy udokumentować w „Protokole
poprawności montażu i działania”, po czym dmuchawę można przekazać do eksploatacji.
WW. protokół należy zachować w dokumentacji dmuchawy.
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10.3. Demontaż
Przed rozpoczęciem prac demontażowych dmuchawa należy w sposób trwały odłączyć
od zasilania elektrycznego i upewnić się, że niemożliwe jest jego przypadkowe załączenie.
Demontaż należy prowadzić w odwrotnej kolejności niż montaż. Najpierw opuścić ją na spąg (jeśli
jest usytuowana na podeście) stosując przy tym sprawne urządzenia dźwignicowe o odpowiedniej
nośności. Do podnoszenia należy wykorzystać zaczepy transportowe w jakie są wyposażone
zespoły dmuchawy.
W czasie prac demontażowych zespoły dmuchawy należy zabezpieczyć przed ich samoczynnym
przemieszczaniem się, przewracaniem lub staczaniem.
Podczas demontażu dmuchawy należy przestrzegać przepisów prawa oraz innych przepisów
obowiązujących w miejscu jego zabudowy.
Po zakończeniu demontażu, zespoły dmuchawy należy zabezpieczyć na czas przechowywania lub
transportu w sposób opisany w instrukcji. Wszystkie elementy drobne, jak części złączne, należy
zabezpieczyć w pojemniku transportowym.
Przy załadowaniu zespołów i części dmuchawy na środki transportu oraz w czasie ich transport
należy przestrzegać stosowne przepisy BHP.
10. Opis instalacji i montażu, mających na celu zmniejszenie hałasu i/lub drgań
Wymagane są:
 prawidłowy montaż w miejscu pracy, szczególnie w zakresie podwieszenia na szynie
kolejki,
 eksploatacja w zakresie nominalnych parametrów pracy,
 dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzenia,
 systematyczne oczyszczanie wnętrza z zalegającego pyłu.
11. Warunki oddania do użytku i eksploatacji
Dmuchawa może być oddana do użytku i eksploatacji po:
 stwierdzeniu kompletności dostawy,
 stwierdzeniu braku uszkodzeń dmuchawy,
 dokonaniu prawidłowego montażu,
 dokonaniu uruchomienia próbnego,
 sporządzeniu „Protokołu odbioru poprawności montażu i działania”.
12. Instrukcja szkolenia operatorów
Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za obsługę dmuchawy należą:
 znajomość niniejszej instrukcji,
 dokonywanie sprawdzeń omówionych w niniejszej instrukcji,
 znajomość zasad pracy systemu wentylacji, w którym dmuchawa jest zastosowana,
 zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, które mogą i muszą być usunięte na zmianie konserwacyjnej,
 kontrola usunięcia zgłoszonych usterek, sprawdzenie wszystkich stanów wymienionych
w warunkach bezpiecznej obsługi
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13. Informacje nt. istniejącego ryzyka
13.1. Zagrożenie od części ruchomych i zagrożenia zapłonem
Zagrożenie to nie wystąpi pod warunkiem, że eksploatowana dmuchawa jest zgodnie
z dokumentacją techniczną, co zapewnia całkowite osłonięcie wszelkich części ruchomych.
W konstrukcji dmuchawy wyeliminowano możliwość wystąpienia zapłonu poprzez zastosowanie
odpowiednich szczelin między częściami ruchomymi oraz odpowiednich materiałów, nie
powodujących iskrzenia. W konstrukcji dmuchawy nie zastosowano materiałów z metali lekkich.
Zgodnie z wymiarami i tolerancjami podanymi w dokumentacji dmuchawy, szczelina
promieniowa pomiędzy wirnikiem (krawędzią łopatki) a członem nadłopatkowym
(wewnętrzną powierzchnią wykładziny mosiężnej) wynosić powinna minimum 1,5 mm, a
szczelina osiowa pomiędzy wirnikami oraz pomiędzy wirnikami a nieruchomymi
częściami obudowy – minimum 4 mm i nie przekracza 5 mm.
Należy dochować grubość wykładziny w mosiężnej członach nadłopatkowych, której
wymiar nominalny wynosi 4 mm (minimum 3,7 mm przy uwzględnieniu dopuszczalnych
w dokumentacji odchyłek.
Wykładzina mosiężna w członach nadłopatkowych powinna być wykonana z materiału
CuZn37, a łopatki wirnika ze stali S355J0. Zastosowanie innych materiałów jest
dozwolone wyłącznie ze zgodą projektanta dmuchawy, w porozumieniu z jednostką
certyfikującą dmuchawę.
Trwałość obudowy dmuchawy jest zapewniona przez odpowiednią grubość blach lub – dla blach o
grubości poniżej 8 mm – przez wzmocnienie za pomocą żeber.
W załączniku 3 przedstawiono ocenę zagrożenia zapłonem wg PN-EN 80079-36:2016-07.
13.2. Zagrożenie porażeniem prądem
Może wystąpić przy eksploatacji wyposażenia elektrycznego dmuchawy z uszkodzoną izolacją lub
obudową oraz w przypadku niewłaściwego uziemienia części przewodzących obudów urządzeń
elektrycznych.
Tego rodzaju eksploatacja jest kategorycznie zabroniona.
13.3. Zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego
Może wystąpić przy eksploatacji dmuchawy i jej wyposażenia elektrycznego z uszkodzonymi,
niekompletnymi lub otwartymi obudowami ognioszczelnymi.
Tego rodzaju eksploatacja jest kategorycznie zabroniona.
Zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego od krzesanych iskier mechanicznych nie wystąpi,
ponieważ zespół kadłuba dmuchawy wyposażony jest w wykładzinę nieiskrzącą a odpowiednie
obrzeża zespołu kadłuba i zespołu kierownicy w pobliżu wirnika wyposażone są w napoiny
z materiałów nieiskrzących.
Zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego od ładunków elektrostatycznych nie wystąpi,
ponieważ na jednej ze śrub M12 każdego złącza kołnierzowego pomiędzy zespołami dmuchawy,
zastosowano pod łbem śruby i pod nakrętką, podkładki ząbkowane poz. 23, gwarantujące właściwą
przewodność i wyrównanie potencjału elektrostatycznego.
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13.1. Zagrożenie hałasem
W czasie normalnego procesu wentylacji tłoczącej lub swobodnego nadmuchu, dmuchawa stwarza
zagrożenie hałasem dla załogi przebywającej w rejonie jej zabudowy, co wykazała
przeprowadzona analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie dmuchawy oraz warunki jej zabudowy na podstawie ww.
wymagań określono, iż na stanowiskach pracy zlokalizowanych w rejonie pracy dmuchawy
obowiązuje dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas wynoszący LEX,8h = 85,0 dla 8-godzinnego
dnia pracy.
14. Informacje nt. stosowania środków ochronnych
Osoby przebywające w sąsiedztwie dmuchawy powinny mieć założone ubranie ochronne oraz
powinny stosować ochronniki słuchu w przypadku przebywania w miejscach ponadnormatywnej
emisji dźwięku.
15. Parametry stosowanych narzędzi
Do obsługi dmuchawy należy stosować standardowe narzędzia, w tym: klucze o wielkościach
dostosowanych do części złącznych, śrubokręty, młotek ślusarski o wadze 1 kg (lub większy)
i inne. Zdejmowanie wirnika z czopu silnika elektrycznego powinno się odbywać wyłącznie za
pomocą ściągacza.
16. Warunki stateczności maszyny
Dmuchawa jest stateczna w następujących warunkach:
 gdy stoi na spągu na dostosowanej do jego gabarytów i ciężaru konstrukcji wsporczej,
 gdy jest podwieszona za pomocą zaczepów wyposażonych w szakle,
 gdy jest zrównoważona pod obu stronach wzdłuż jego osi.
Zabrania się wykorzystywania zaczepów transportowych dmuchawy, w jakie
wyposażone są poszczególne zespoły, do podwieszania go pod szyną kolejki jako stałych
punktów podwieszenia.
Zabrania się prowadzenia prac montażowych z platform ruchomych, wózków, drzewiarek
itp. nieposiadających odpowiedniej stabilności i płaszczyzn podparcia.
Zabrania się przebywania osób pod podwieszonym urządzeniem.
Instalacja i podłączenie mechaniczne powinny być wykonane wyłącznie przez
wykwalifikowany i przeszkolony personel, pod nadzorem odpowiednich służb dozoru.
Obsługa dmuchawy powinna się upewnić, że jego podwieszenie lub inne zastosowane
mocowanie jest bezpieczne i zapewnia mu stateczność w czasie eksploatacji.
Dmuchawę należy zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego przewrócenia
lub przemieszczenia się tak, aby nie stanowiła zagrożenia dla ludzi i otoczenia.
17. Warunki transportu, przenoszenia i przechowywania
Producent dostarcza dmuchawę bez opakowań. Transport dmuchawy od producenta do
użytkownika może być dokonywany normalnymi środkami transportu – samochodem lub koleją
przy zachowaniu należytej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport
dmuchawy powinien się odbywać w stanie zdemontowanym na zespoły. Na czas transportu wlot
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i wylot zespołu zasadniczego i pozostałych zespołów dmuchawy należy zabezpieczyć pokrywami
z płyt pilśniowych lub cienkiej blachy tak, aby niemożliwe było przedostawanie się
zanieczyszczeń do wnętrza kadłuba. Skrzynkę zaciskową silnika należy zabezpieczyć folią tak, aby
niemożliwe było dostawanie się wilgoci do wnętrza, np. przez owinięcie folią.
Załadunek oraz wyładunek ze środka transportu, dalsze przemieszczanie do miejsca zabudowy
należy wykonać w sposób wykluczający uszkodzenie zespołów dmuchawy. Do załadunku
i wyładunku należy używać sprawnego wózka widłowego lub sprawnych urządzeń dźwignicowych
oraz pasy lub liny zaczepione o zaczepy transportowe poszczególnych zespołów. Udźwig
stosowanych urządzeń powinien być odpowiedni do masy zespołów dmuchawy. Części złączne
należy transportować w oddzielnym pojemniku.
Jeżeli zachodzi konieczność składowania dmuchawy przed jego użyciem, to dopuszcza
się krótkotrwałe składowanie na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Miejsce przechowywania
powinno być wolne od substancji szkodliwych jak: płyny, pyły i opary żrące. Temperatura
otoczenia w miejscu przechowywania powinna mieścić się w granicach –100 do +400 C a
maksymalna względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80 %.
Zabronione jest składowanie dmuchawy w pozycji pionowej aby uniknąć osiowego obciążenia
łożysk silnika elektrycznego masą wirnika.
Dmuchawa musi być magazynowana w pomieszczeniu zamkniętym, w stanie zabezpieczonym
przed działaniem czynników zewnętrznych, w szczególności wilgoci. Wlot i wylot dmuchawy oraz
skrzynki zaciskowej silnika powinny być zabezpieczone analogicznie jak do transportu. Na czas
magazynowania dmuchawa powininna być postawiona na własnych rurowych wspornikach.
Miejsce przechowywania powinno być wolne od substancji szkodliwych dla uzwojeń silników: jak
płyny, pyły i opary żrące. Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania powinna mieścić się
w granicach od –10°C do +40°C, a maksymalna względna wilgotność powietrza nie powinna
przekraczać 80 %.
Masy poszczególnych wykonań
Wykonanie 1 – z nakładką eżekcyjną stożkową

142 kg

Wykonanie 2 – z nakładką eżekcyjną walcową

115 kg

18. Opis możliwych niedomagań i sposoby ich usuwania
Niedomaganie
Drgania dmuchawy.

Nagrzewanie się silnika.

Niska wydajność powietrza.

Możliwe przyczyny
Uszkodzone łożyska silnika.
Uszkodzenie wirnika.
Zanieczyszczenie wirnika.
Brak wyważenia wirnika.
Słabe mocowanie wirnika.
Praca dmuchawy na niestabilnej części
charakterystyki (pompaż).
Uszkodzone łożyska silnika.
Brak wyważenia układu wirującego.
Uszkodzenie uzwojeń stojanów.
Zbyt duże opory lub blokada przepływu.

Sposób usunięcia
Wymiana łożyska.
Wymiana wirnika.
Oczyszczenie wirnika.
Wyważenie wirnika.
Dokręcenie i zabezpieczenie śrub
mocujących wirnik na wale silnika.
Zmiana warunków pracy przez
obniżenie oporów przepływu.
Wymiana łożysk.
Wyważenie układu wirującego.
Naprawa uzwojeń stojanów.
Usunięcie elementów blokujących
przepływ.
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Niedomaganie
Dmuchawa nie osiąga
założonych parametrów.

Możliwe przyczyny
Uszkodzone lub nadmiernie zużyte łopatki
wirnika.
Uszkodzone lub nadmiernie zużyte łopatki
kierownicy
Niewłaściwe kierunki obrotów wirników.

Sposób usunięcia
Wymienić wirnik.
Wymienić kierownice
Zmienić kierunki obrotów wirników.

19. Instrukcja regulacji i konserwacji
Użytkownik jest zobowiązany do dbania o dobry stan techniczny dmuchawy oraz przeprowadzania
konserwacji i remontów, zgodnie z instrukcją. Dmuchawa jest dostarczana przez producenta jako
gotowy wyrób. Regulacji podlega szerokość szczeliny między konfuzorem a nakładką eżekcyjną
stożkową, zgodnie z punktem 4.4 instrukcji.
20. Katalog części zamiennych
W poniższym katalogu części, spis zastosowanych zespołów i elementów, wchodzących w skład
wszystkich zestawów dmuchawy.
Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400:
Poz.
1
2
3
4
5

Nazwa
Konfuzor
Nakładka walcowa eżekcyjna
Nakładka stożkowa eżekcyjna
Uchwyt

Nr rys., norma, katalog
W66.092-01
W66.092-02
W66.092-03
W66.092-04

Zespół DSE-400:
Poz.
2
3
4
5
6
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18

Nazwa
Konfuzor
Zespół kierownicy
Zespół kadłuba
Zespół wlotowy
Wirnik
Zespół krążka zabezpieczającego
Silnik elektryczny dSOKg 90S2
N = 1.5 kW, n = 2845 min-1,
UN = 500 V lub UN = 230 V,
wznios skrzynki zaciskowej 210±2 mm.
Szakla M-BWl 0,63
Tabliczka znamionowa urządzenia
Tabliczka pomocnicza
Strzałka kierunkowa
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ISO 4762M8x16-12.9-A3L
Śruba z gwintem na całej długości
z łbem sześciokątnym
ISO 4017-M8x25-8.8-A3L
Śruba z łbem sześciokątnym ISO 8676-M16x1,5x25-8.8-A3L
Śruba z gwintem na całej długości
z łbem sześciokątnym
ISO 4017-M12x35-8.8-A3L

Nr rys., norma, katalog
W66.059.01-02
W66.059.01-03
W66.059.01-04
W66.059.01-05
W66.059.01-06/1
W66.059.01-09
Katalog CELMA CIESZYN S.A.
PN-W-89180:1992
Wg dokumentacji producenta.
Wg dokumentacji producenta.
Wg dokumentacji producenta.
PN-EN ISO 4762:2006
PN-EN ISO 4017:2004

PN-EN ISO 8676:2004
PN-EN ISO 4017:2004
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19
20
21

Nakrętka sześciokątna
ISO 4032-M12-8-A3L
Podkładka 8,4 Fe/Zn 5
Podkładka 13 Fe/Zn5

PN-EN ISO 4032:2004
PN-M-82011:1982
PN-M-82021:1982

Zastosowanie przez użytkownika nieoryginalnych części podczas wykonywania
dozwolonych prac naprawczych, skutkuje utratą statusu wyrobu producenta przez
dmuchawa, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym utratą wszelkich zobowiązań
gwarancyjnych producenta.
21. Parametry dotyczące emisji hałasu
Parametry hałasu jakie uzyskano na stanowisku badawczym w KOMAG-u dla tego typu
urządzenia są następujące:
 poziom mocy akustycznej LWA = 110±3,0 dB(A),
 równoważny poziom dźwięku skorygowany charakterystyką częstotliwościową A,
określony w odległości 1 m od wylotu dmuchawy LAeq = 91,3±1,3 dB (A),
 maksymalna chwilowa wartość poziomu dźwięku, skorygowana charakterystyką
częstotliwościową C, określona w odległości 1m od wylotu dmuchawy LCPEAK =
105±1,3dB (C).
Ww. parametry podano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz.
1228).
Dopuszczalne poziomy dźwięku na stanowiskach pracy zostały określone normą
PN-N-01307:1994: Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania
dotyczące wykonywania pomiarów.
W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas, o równoważnym poziomie
dźwięku, zazwyczaj dochodzi do nieodwracalnego podwyższenia progu słyszenia tzw.
trwałych ubytków słuchu.
22. Informacje nt. promieniowania emitowanego przez maszynę
Dmuchawa nie emituje żadnego rodzaju promieniowania i nie ma niekorzystnego wpływu na
operatora lub osoby narażone, w szczególności na osoby, które mają wszczepione aktywne lub
nieaktywne urządzenia medyczne.
23. Utylizacja
Dmuchawa nie zawiera elementów toksycznych bądź szkodliwych dla środowiska. Zużyte
podzespoły urządzenia podlegają złomowaniu.

06.2019
data, imię i nazwisko oraz podpis zatwierdzającego
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Załącznik 1. Wzór tabliczki znamionowej
Dmuchawa posiada tabliczkę znamionową, wykonaną wg dokumentacji producenta. Tabliczka
powinna być zamocowana w sposób trwały na kadłubie zawierać co najmniej następujące dane
(przykładowo):
SelmaG Sp. z o.o.
ul. Pl. Kombatantów 6/2,14-300 Morąg
Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
I M2 Ex h I Mb
Nr fabryczny / rok produkcji:
Nominalna wydajność:
Nominalne spiętrzenie całkowite
Zasięg wyrzutu powietrza
Moc silników elektrycznych
Masa całkowita:

......................
…. m3/s
…. Pa
…. m
1,5 kW
… kg

Na kadłubie zespołu zasadniczego należy umieścić również tabliczkę znamionową silnika
elektrycznego, dostarczoną przez jego producenta.
UWAGA: Podane powyżej dane na tabliczkach znamionowych są przykładowe. Producent
każdorazowo wpisuje informacje aktualne dla danego egzemplarza urządzenia.

Strona 33 / 36
W66.092IOR

INSTRUKCJA
/nazwa dokumentu/

Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
/nazwa maszyny lub urządzenia/

Wydanie: 2
Data wydania:
czerwiec 2019 r.

BE

Załącznik 2. Wzór deklaracji zgodności
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE
SelmaG Sp. z o.o.
ul. Ułanów 1a/4,44-194 Knurów
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji:
Edward Maik, ul. Ułanów 1a/4,44-194 Knurów
Nazwa: Dmuchawa eżekcyjna elektryczna DEE-400
Nr fabryczny:
Rok produkcji:
...............
...............
Dmuchawa przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych do wentylacji
pomocniczej w procesie przewietrzania ślepych wyrobisk korytarzowych drążonych kombajnami
chodnikowymi w systemie wentylacji tłoczącej.
Oświadczenie producenta:
Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia wszystkie odpowiednie przepisy następujących dokumentów:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn. Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę
95/16/WE ( Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006,str 24). Dz. U. z 2008r. Nr 199. Poz. 1228.
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemów w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Przepisy niniejszego rozporządzenia
wdrażają postanowienia dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 w
sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów
ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).
Dz.U. z 2016 r. poz. 817.
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN 1127-2:2014-08,
PN-EN 80079-36:2016-07, PN-EN 80079-37:2016-07,
PN-EN 60204-1:2010, PN-EN 60079-0:2013-03, PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02.
Zastosowano następujące normy krajowe:
PN-G-50000:2002, PN-G-50081:1996, PN-EN ISO 1101:2017-05, PN-N-01307:1994.

Informacje dodatkowe:
1.
2.

3.
4.
5.

Dmuchawa został wykonany zgodnie z procedurami oceny zgodności połączonymi z wewnętrzną kontrolą
produkcji.
Ta deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeżeli urządzenie zostanie zmienione, przebudowane bez naszej
zgody lub naprawiane przez nieupoważniony przez nas zakład remontowy oraz będzie użytkowane niezgodnie z
jego Instrukcją W66.092IOR wydanie 2.
Urządzenie zaliczane jest do grupy I kategorii M2.
Niniejsza deklaracja jest Deklaracją Zgodności WE w odniesieniu do Załącznika 3 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199. Poz. 1228.)
Dołączono: (wymienić dołączone dokumenty)

Miasto, (data)

(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik 3. Ocena zagrożenia zapłonem wg PN-EN 80079-36:2016-07
1

2

3

4

Zagrożenie zapłonem

Ocena częstości występowania bez
zastosowania dodatkowych środków

Środki zastosowane dla zapobiegania sytuacji,
w której źródła zapłonu staną się efektywne

Częstość występowania po uwzględnieniu
zastosowanych środków

1

2

3

Gorące
powierzchnie

gorąca powierzchnia
łożyska

Iskry
mechaniczne

pojedyncze
uderzenie

x

x

x

środki

Podstawa

Dokumentacja
techniczna

nie można wykluczyć
mechanicznego tarcia
wirnika

minimalna odległość
łopatki od członu
nadłopatkowego wynosi
1,5 mm, minimalne
niewyważenie wirnika
G6,3

w przypadku braku
smarowania łożyska
jak i w przypadku nie
wyważenia wirnika,
nie można wykluczyć
mechanicznego
suchego tarcia

minimalna odległość
łopatki od członu
nadłopatkowego wynosi
1,5 mm, minimalne
niewyważenie wirnika
G6,3

możliwe uderzenie
ciała obcego o
elementy wirujące

siatka zabezpieczająca na
wlocie

PN-EN
ISO/EIC
80079-38

PN-EN
ISO/EIC
80079-38

PN-EN
ISO/EIC
80079-38

a

b

c

d

e

- instrukcja
- warunki
techniczne

x

Mb

x

Mb

x

Mb

- instrukcja
- warunki
techniczne

instrukcja obsługi,
warunki techniczne

f

konieczne ograniczenia

Zastosowane

c

wynikowy EPL pod względem tego
zagrożenia zapłonem

Uzasadnienia
oceny

b

nieistotne

a

podczas rzadko występującego
wadliwego działania

e

podczas spodziewanego wadliwego
działania

d

podczas normalnego działania

Gorące
powierzchnie

tarcie łopatki o człon
nadłopatkowy
powoduje wzrost
temperatury

c

nieistotne

Opis /
przyczyna
podstawowa

b

podczas rzadko występującego
wadliwego działania

Potencjalne
źródło zapłonu

Nr

a

podczas spodziewanego wadliwego
działania

b

podczas normalnego działania

a
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1

2

3

4

Zagrożenie zapłonem

Ocena częstości występowania bez
zastosowania dodatkowych środków

Środki zastosowane dla zapobiegania sytuacji,
w której źródła zapłonu staną się efektywne

Częstość występowania po uwzględnieniu
zastosowanych środków

Iskry
mechaniczne

tarcie

5

Iskry
mechaniczne

rezonans łopatek
wirnika

6

Urządzenie
elektryczne

silnik wewnątrz
zestawu

4

7

Wyładowanie
elektrostatyczne

niewłaściwy poziom
rezystancji
powierzchniowej

x

x

x

x

środki

Podstawa

Dokumentacja
techniczna

nie można wykluczyć
mechanicznego tarcia
wirnika

minimalna odległość
łopatki od członu
nadłopatkowego wynosi
1,5 mm, minimalne
niewyważenie wirnika
G6,3, zastosowanie
pierścienia wokół wirnika
o niskim ryzyku zapłonu

nakładanie się
częstotliwości drgań
wirnika i kierownicy

wirnik i kierownica
posiadają różną liczbę
łopatek

PN-EN
50081

dokumentacja
rysunkowa

urządzenie elektryczne
jest możliwym
źródłem zapłonu

stosowane są wyłącznie
urządzenia z certyfikacją
zgodności

normy z serii
EN 60079

certyfikat i
instrukcje

wyładowanie
elektrostatyczne może
być źródłem zapłonu

Dla materiałów
niemetalowych
wymagana jest deklaracja
zgodności potwierdzająca
odpowiednią wartość
rezystancji poniżej 1 GΩ

PN-EN
ISO/EIC

instrukcja obsługi,
warunki techniczne

a

b

c

d

x

e

Mb

80079-38

PN-EN
80079-36,

instrukcja, warunki
techniczne

x

x

Mb

Mb

x

Mb

f

konieczne ograniczenia

Zastosowane

c

wynikowy EPL pod względem tego
zagrożenia zapłonem

Uzasadnienia
oceny

b

nieistotne

a

podczas rzadko występującego
wadliwego działania

e

podczas spodziewanego wadliwego
działania

d

podczas normalnego działania

c

nieistotne

Opis /
przyczyna
podstawowa

b

podczas rzadko występującego
wadliwego działania

Potencjalne
źródło zapłonu

Nr

a

podczas spodziewanego wadliwego
działania

b

podczas normalnego działania

a
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1

2

3

4

Zagrożenie zapłonem

Ocena częstości występowania bez
zastosowania dodatkowych środków

Środki zastosowane dla zapobiegania sytuacji,
w której źródła zapłonu staną się efektywne

Częstość występowania po uwzględnieniu
zastosowanych środków

środki

Podstawa

Dokumentacja
techniczna

niewłaściwe
odprowadzanie
nagromadzonych
ładunków
elektrycznych
powoduje
wyładowanie
elektrostatyczne

Silnik elektryczny jest
uziemiony, zgodnie z
dokumentacją.

PN-EN
80079-36,

a

b

c

d

e

x

Mb

Instrukcja obsługi,
dokumentacja
rysunkowa

Wynikowy EPL obejmujący wszystkie występujące zagrożenia zapłonem:

Mb

f

konieczne ograniczenia

Zastosowane

c

podczas rzadko występującego
wadliwego działania

Uzasadnienia
oceny

b

podczas spodziewanego wadliwego
działania

a

podczas normalnego działania

e

wynikowy EPL pod względem tego
zagrożenia zapłonem

x

d

nieistotne

8

Wyładowanie
elektrostatyczne

niewłaściwe
odprowadzanie
nagromadzonych
ładunków
elektrycznych

c

nieistotne

Opis /
przyczyna
podstawowa

b

podczas rzadko występującego
wadliwego działania

Potencjalne
źródło zapłonu

Nr

a

podczas spodziewanego wadliwego
działania

b

podczas normalnego działania

a

