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Doku m entacja dosta rczo na użytkown i kowi w raz z urządzen iem zawiera:

1. lnstrukcję Urządzenia odpylającego BSA-B00I45|1N nr W90.354.05loR wydanie 1.

2. Rysunek zestawczy Urządzenia odpylającego BSA-800l45l1N nr Wg0.354'05.

3. Kańę gwarancyjną Urządzenia odpylającego BSA-B00/45/1 N.

4. Deklarację zgodności WE Urządzenia odpylającego BSA-B00/45I1N'

5. Ceńyfikat Urządzenia odpylającego BsA-B00/45l1N wydany przez jednostkę

notyfikowa ną (dostawa nieobowiązkowa)'

6. lnstrukcję obsługi pompy wirowej wraz z dokumentami w niej wymienionymi,

przeznaczonymi dla uzytkownika.

7. lnstrukcję obsługi czujnika poziomu cieczy wraz z dokumentami W niej

wym ien io n ymi, przezn aczo nym i d la uzytkown ika.

8. lnstrukcję obsługi silnika elektrycznego zespołu napędowego wrazz dokumentami

w niej wymienionymi, przeznaczonymi dla uzytkownika.

9. Specyfikację wyrobu iwykaz części.

10'ProtokÓł producenta i odbiorcy dotyczący ewentualnych uzgodnionych zmian w

urządzeniu. Do protokołu moze być dołączony ewentualnie rysunek uzgodnionych

zmian oraz wyposazenia dodatkowego.
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1. |nformacje ogólne

Niniejsza instrukcja uzytkowania waŻna jest dla Urządzenia odpylającego
BSA-B00/45/1N, zwanego w dalszej części Urządzeniem odpylającym, produkowanego
wg dokumentacji konstrukcyjnej nr W90.354'05 oraz wewnętrznej kontroli produkcji
obowiązującej w SelmaG Sp. z o. o.
Urządzenie odpylające BSA-B00/45I1N Spełnia wymagania rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 paŹdziernika 2008 r. W sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn (Dz. U' Nr 199, poz. 1228) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22
grudnia 2005 r' W sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów
ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagroŻonych wybuchem
(Dz.U. 22005 r. nr 263, po2.2203).

Urządzenie odpylające BSA-800/45/1N moze pracowaÓ W podziemnych zakładach
górniczych, w których występują zagroŻenia wybuchem metanu i pyłu węglowego i naleŻą
do urządzeń grupy l kategorii M2 (wyrobiska klasy ,,A" i ,,Bu zagroŻenia wybuchem pyły
węglowego, wyrobiska ll, ll i lV kategorii zagroŻenia metanowego, pomieszczenia
zakwalifikowanych do stopnia ,,?", ,,b'' i ,,C'' niebezpieczeństwa wybuchu metanu
spełniające warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. Dz. U
22005r. Nr 263. Po2.2203).

Dostawcą nowego Urządzenia odpylającego moŻe byÓ równiez inny podmiot
gospodarczy, upowazn iony przez prod ucenta.

o p is ozna czen U rządze n ia od pylaj ąceg o BSA-800/45I1 N :

BSA _lJrządzenie odpylające (niem. Bergbau StaubAbscheider),
800 _ klasa wielkości,
45 - moc [kW] silnika napędzĄącego zespół napędowy,
1N _ oznaczenie zastosowania silnika jednonapięciowego.

opis oznaczeń zespołu napędowego AA-45/B00/'1 N:

AA _ Zespół napędowy (niem. Abscheider Antrieb),
45 - nominalna moc silnika elektrycznego [kW],
B00 - klasa wielkości,
1N _ oznaczenie zastosowania silnika jednonapięciowego.

1.1. Oznaczenia stosowane w instrukcji

oznaczenie instrukcji, której nie przestrzeganie moze wpłynąÓ na
bezpieczeństwo.
oznaczenie instrukcji, ktorej nie przestrzeganie moze spowodowac zagroŻenie
związane z prądem elektrycznym.
oznaczenie instrukcji, ktÓra powinna być wzięta pod uwagę ze względu na
bezpieczną pracę Urządzenia odpylającego BSA-B00/45I1N lub jego
podzespołow.

&
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1.2. lnstrukcje wstępn

l'ą Przed uruchc
d-*.1*& zapoznac Slę

Wstępne

uruchomieniem Urządzenia odpylającego BSA-800/45/1N naleŻy
z niniejszą instrukcją uzytkowania. obsługa urządzenia

odpylającego powinna przejść, jezeli to konieczne, szkolenie celem uzyskania
pewnoŚci, ze obsługa urządzenia będzie odbywała się zgodnie z wymaganiami
instrukcji uzytkowania. Na Życzenie uzytkownika szkolenie takie moŻe
przeprowadzić upowazniony przedstawiciel producenta. Uzytkownik powinien
upewnić się, ze obsługa urządzenia zrozumiała treść instrukcji uzytkowania oraz
ustaliĆ zakres kompetencji, odpowiedzialności i nadzoru nad obsługą urządzenia.
lnstrukcja uŻytkowania jest nieodłączną częścią Urządzenia odpylającego
BsA-800/45l1N i powinna być łatwo dostępna dla obsługi. W przypadku utraty
lub zniszczenia tych dokumentów uzytkownik powinien wystąpić do producenta
lub jego upowaŻnionego przedstawiciela o dostarczenie nowych dokumentów.
W Urządzeniu odpylającym BSA-B00/45|1N zastosowane są zespoły handlowe:
silnik elektryczny, pompa wirowa oraz czujnik poziomu cieczy, posiadające
własne instrukcje uzytkowania, których przestrzeganie i stosowanie nalezy do
obowiązków uzytkown ika.
Wykonanie napraw i remontów poza zakresem wyznaczonym dla uzytkownika
lub ich wykonywanie przez nieupowazniony zakład remontowy, a takŻe
stosowanie nieoryginalnych części lub zespołów moze byc przyczyną awarii
urządzenia lub powodem lekkich i cięzkich urazów obsługi. Czynności te
zwalniĄą producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji, a urządzenie traci
status wyrobu SelmaG Sp. z o.o', wraz z wszelkimi wynikającymi z tego faktu
konsekwencjami.
Podczas wykonywania prac montazowych, demontazowych, a takze
naprawczych i remontowych w zakresie dozwolonym uzytkownikowi, konieczne
jest tnłałe odłączenie zasilania urządzen elektrycznych wchodzących w skład
Urządzenia odpylającego, aby nie dopuŚcić do ich przypadkowego uruchomienia.
Nie stosowanie się do tego ostrzeŻenia moŻe spowodować lekkie lub cięzkie
urazy obsługi.
lnstrukcja uzytkowania zawiera ostrzezenia, wskazowki i informacje
zapewniające bezpieczną obsługę i eksploataĄę Urządzenia odpylającego We
wszystkich fazach Życia maszyny. lnstrukcja nie uwzględnia dodatkowych
lokalnych wymagań i przepisow, ktorych przestrzeganie obowiązuje uzytkownika.
Nie przestrzeganie przez uzytkownika przepisów, wskazówek i informacji
zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i

gwarancji.

1.3. Zakres stosowania

. Urządzenie odpylające BSA-B00/45/1N jest przeznaczone do usuwania metodą
mokrą pyłów z przepĘwającego przez nie powietrza, szczegolnie pyłow
węglowych, węglowo-kamiennych i kamiennych.
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Urządzenie odpylające BSA-BaU4111N moze pracowaó W zakładach górniczych,
W których Występują zagroŻenia metanowe oraz zagroŻenia Wybuchu pyłu
Węglowego i nalezy do urządzeń grupy l kategorii M2 (wyrobiska klasy ,,A'' i ,,B''
zagroŻenia Wybuchem pyłu węglowego, Wyrobiska z stopniem ,,?", ,,b'' i uC"
n iebezpieczeńStWa Wybuchu metanu)
Urządzenie odpylające BSA-B00/45/'IN przystosowane jest do pracy W
Wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych Wentylacją kombinowaną i stanowi w
tym systemie wyposazenie krotkiego odcinka pomocniczego lutniociągu ssącego.
Urządzenie odpylające BSA-B00/45/1N moŻe zostal zabudowane W chodniku
głównym, jako urządzenie stacjonarne, w układzie Wentylacji ssącej w czasie
prowadzenia prac związanych z drąŻeniem początkowego odcinka wyrobiska, np.
gdy długośÓ Wyrobiska jest niewystarczająca dla dokonania zabudowy
kompletnego układu wentylacj i kombinowanej.
Urządzenie odpylające BSA-B00|45|1N moze rowniez pracować jako urządzenie
stacjonarne do odpylania przesypów, wywrotów, komÓr w podziemiach kopalń oraz
w zakładach przerobki mechanicznej węgla.
Urządzenie odpylające BSA-800I45|1N mozna równiez stosować poza zakładami
gorniczymi, jeŻeli jest ono stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie odpylające BSA-B00l45l1N moze wspołpracowaó z róŻnymi układami
ssawnymi, transpońującymi zapylone powietrze do urządzenia. Układy te nie
wchodzą W skład Urządzenia odpylającego, a uzytkownik kompletuje je We
własnym zakresie.

2. Parametry techniczne

Podstawowe oarametrv Urzad zenia odpvlaiaceoo BSA-80 l/45/1N
Nominalne natezenie przepłvwu powietrza (wvdainośÓ"): 470 m3lmin
ZuŻvcie wodv: 5 - 15 dm3/min
Minimalne ciśnienie wodv: 0,1 MPA
Skuteczność odpvlania wobec frakcii całkowitei nie mniei niŻ 99 %

S kutecznoŚÓ odpvlan ia wobec frakcii respirabilnei nie mniei niŻ95 %
Silnik zespołu napedoweqo dSoKq 200L2Bz-E'

. Moc nominalna: 45 kW

. Nominalne napiecie zasilania. Uru = 500 albo '1000 V
Pompa P-1BA/Ec-Ex:

. Nominalne napiecie zasilania: Uru = 500/1000 V

. Moc silnika pompv: N=2,2kW
Tvp czuinika poziomu cieczv: CP -zdl l-b lub CP -Zdl 1-a
- pojęcia wydajności nominalnej i nominalnego natęzenia przepływu są tozsame.

W załączniku 1 przedstawiono wzor tabliczki znamionowej urządzenia.

3. Wzór deklaracji zgodności WE '':''"'' ': 
]

Wzór deklaracji zgodności WE przedstawiono w załączniku nr 2.'' "

N
|.ęlca,''

..r' uoio 1/)'"1
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Rubryki w deklaracji zgodności powinny być wypełnione zgodnie z danymi danego
eqzem pl a rza U rządzenia od pylająceg o.

4. opis budowy Urządzenia odpylającego BsA-800/45/1N

Urządzenie odpylające BSA-B00|45|1N (rys. 1) składa się z następujących zasadniczych
zespołów:

1) zespołu napędowego AA-45/B00/1N (poz' 1),

2) odkraplaczy 800 (poz.2),

3) separatora wstępnego (poz' 3),

4) członów nośnych izawiesi (poz.4, 13),

5) armatury i przewodów wodnych tłocznych i spływowych (poz. 14,15, 16, 28,29,30,
31)

4'1. Budowa Urządzenia odpylającego BSA-800/45/1 N
Powietrze zasysane jest do Urządzenia odpylającego przez układ przepłvwowv ssący,
który nie wchodzi w skład urządzenia, a ktory uzytkownik kompletuje we własnym
zakresie. Układ ssawny moŻe byÓ zbudowany z lutni elastycznych, lutni metalowychbądż
innego rodzĄu przewodów powietrznych dostosowanych do pracy w podziemiach kopalń.
Powietrze wpływa następnie do członu nośnego B00 (poz. 4) z separatorem wstępnym
800 (poz. 3) _ wzajemne połączenie tych zespołów, jak rownieŻ połączenie członu
nośnego z zespołem napędowym realizowane jest za pomocą kołnierzowych połączeń z
gumowymi uszczelkami i części złącznych' Człon nośny Wyposazony jest po obydwu
stronach w ucha nośne do podczepienia przy pomocy Sworzni, łańcuchów ogniwowych
słuzących do podwieszania całej konstrukcji. Separator wstępny ma za zadanie
wyeliminowanie większych zanieczyszczeń (>150 mm _ np. drewno ipapier), ktore
przypadkowo mogą dostaó się do układu przepływowego i zostaną zatrzymane na siatce
wlotowej zespołu napędowego, bez potrzeby wyłączania i rozbierania na częŚci całego
układu" Na swobodne i bezkolizyjne usuwanie zatorów pozwala uchylna pokrywa na
zawiasach znajdująca się w dnie separatora.
Zespoł napedowv przetłacza powietrze silnie zanieczyszczone pyłami i zawierające
metan. Silnik elektryczny zespołu zabudowany jest W specjalnej, odpowiednio
uszczelnionej komorze o odrębnym przewietrzaniu, usytuowanej częściowo W kanale
przepływowym członu nadłopatkowego i kadłuba.

W skład zespołu napędowego przedstawionego na ryS. 2. wchodzą następujące
podzespoły:

człon nadłopatkowy Spawany (poz. 3), do ktorego Za pomocą części złącznych
mocowany jest silnik elektryczny, na wale ktÓrego, za pomocą specjalnego
zabezpieczenia (poz. 6) i części złącznych mocowany jest spawany, stalowy
wirnik poz' 2 (z łopatkami przyspawanymi na obwodzie jego wieńca). Człon
nadłopatkowy wyłozony jest na powierzchni wewnętrznej blachą CuZn37
zapobiegającą krzesaniu iskier mechanicznych (w przypadku zatarcia wirnika o
jego obudowę). obrzeŻe obsady silnika kończy Się napoiną ze spoiwa
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Cu4BZnNi(Si) lub ECuSn7 prod. ZBUS Gliwice, zapobiegającą krzesaniu iskier
mechanicznych w przypadku awarii łozysk silnika, ktora moze Spowodować
osiowe przesunięcie wirnika ijego tarcie o to obrzeze.
spawany kadłub (poz. 5), ktory stanowi zasadniczy element kanału
przepływowego zespołu, mieszczący osłonową częśc komory, w której znajduje
się silnik elektryczny zespołu. Kadłub Wyposazony jest w odpowiednie kanały
doprowadzające powietrze z otoczenia i odprowadzĄące powietrze, którym
chłodzony był silnik elektryczny. Kadłub Wyposazony jest w odpowiednią płytę
montazową, do ktorej przymocowana jest skrzynka zaciskowa silnika
elektrycznego. Pomiędzy obrzeŻami części komory osłaniającej silnik w kadłubie,
a obrzeŻami tej komory ukształtowanej w członie nadłopatkowym zamontowana
jest specjalnie ukształtowana uszczelka.
Segment stozkowy (poz. 1) stanowiący zwiększenie średnicy układu, w którym
zabudowana jest dysza wodna zasilana wodą przez kątowy przewod rurowy
zakończony z jednej strony złączkami gniazdowymi 32, pozwalającymi na
podłączenie ciśnieniowych przewodów wodnych, a z drugiej strony zakończony
jest połączeniem kołnierzowym pozwalającym na mocowanie za pomocą części
złącznych dyszy wodnej. Do ww. przewodu doprowadzana jest woda z pompy
pracującej w obiegu zamkniętym Urządzenia odpylającego. Budowa zespołu
przewodu wodnego pozwala na doprowadzenie wody z lewej lub prawej strony
urządzenia (w czasie montazu odpylacza naleŻy wcześniej zmontowane Ze sobą
segmenty kadłuba zespołu przewodu wodnego obrocić o 1B0o względem osi
urządzenia).

Wlot zespołu napędowego zabezpieczony jest sitem o wielkości oczek '10 mm (stopień
ochrony lP2X), a wylot - 50 mm (lP1X).

Zespół napędowy, składający Się z zasadniczych podzespołów: członu
łopatkowego, kadłuba (z silnikiem i wirnikiem) oraz segmentem stozkowym,
stanowi jedną całość. Poszczególne elementy zespołu napędowego mogą być
rozłączane tylko w celu wykonania remontów i konsenłacji.

odkraplacze 800 przyłączone są kołnierzowo do zespołu napędowego. Są one
Wyposazone W układy zeberek, miedzy którymi następuje zatrzymanie kropel wody.
Woda z pyłem wytrąconym w Urządzeniu odpylającym spływa króócami znajdującymi się
przy dnie odkraplacza.

Zespół zbiornika o pojemności roboczej około 320 dm3 słuzy do gromadzenia wody z
pyłem, spływającej z odkraplaczy'

Urządzenie odpylające Wyposazone jest w dwa zespoły zbiorników (poz' 20 i 21)
połączone Szeregowo. W jednym ze zbiorników umiejscowiona jest pompa wody
obiegowej typu P-1BA/Ec-Ex poz. 26 oraz zawór pływakowy, utrzymujący stały poziom
wody w zbiornikach. W zbiorniku tym zamontowany jest równieŻ czujnik poziomu cieczy
typu CP-2dl1-b, (poz' 27), v,tyłączający Urządzenie odpylające' jezeli poziom wody byłby
zbyt niski dla prawidłowej pracy pompy
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Zbiorniki posiadają odpowiednie uchwyty do transpońu oraz przewody spuStowe
umozliwiające czyszczenie i przemywanie zbiornikow. Zbiorniki połączone Są ze sobą
przewodami wodnymi (węzami) o średnicy B0 mm.

Standardowo stosuje się czujnik poziomu cieczy CP-2dl1-b' Moga bvć stosowane inne
czuiniki posiadaiące odpowiednie certvfikatv' W uzgodnieniu z odbiorcą czujnik
poziomu cieczy moŻe nie byó dostarczany z urządzeniem. Czujnik poziomu cieczy moŻna
stosować tylko w obwodach iskrobezpiecznych.

Dokumentacja techniczna Urządzenia odpylającego przewiduje zastosowanie pompy
wirowej P-1BA/Ec-Ex. MożIiwe iest tu zastosowanie innvch pomp maiącvch
odpowiednie certvfikatv oraz posiadaiacvch zbliżona charaktervstvke przepłvwu do
pompv wirowei P_1BAJEc_Ex. Zmianę typu pompy naleŻy uzgodniÓ z producentem
U r ządzenia od pyl aj ące g o'

Armatura wodna słuzy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiegu Wodnego W
|Jrządzeniu odpylającym. obieg ten związany jest z doprowadzeniem wody do przewodu
wodnego (poz. 28) i odprowadzeniem wody zanieczyszczonej pyłem do zespołow
zbiorników. Ponadto armatura ma zapewniÓ właściwy poziom wody i poprawne
wspołdziałanie obydwu zespołów zbiornikÓw.

Do armatury wodnej naleŻą. przewody gumowe o średnicy 80 mm, trojniki i kolanka
stalowe, opaski zaciskowe, zespół korka, przewody wodne ciśnieniowe, zawór odcinający
i przetyczki.

4.2. Zasada działania

W Urządzeniu odpylającym BSA-B00i45/1N oddzielenie pyłu odbywa się metodą mokrą.

Przepływ powietrza przez urządzenie jest wymuszany przez wirnik zespołu napędowego,
ktory powoduje zassanie zapylonego powietrza do urządzenia przez układ przepływowy
SSący. Woda zassana ze zbiornika podawana jest przez pompę do zespołu przewodu
wodnego przewodami ciśnieniowymi łączącymi przewod tłoczny osadzony na pompie ze
złączkami g niazdowymi przewodu wodnego.

W qałezi iednego z przewodów ciśnieniowvch zabudowanv iest zawór odcinaiącv
poz. 29. którv w czasie normalnei pracv Urzadzenia odpvlaiąceqo musi bvć
zamknietv. a qałaź ta iest nieczvnna. otwarcie teqo zaworu i doprowadzenie
większei ilości wodv do urzadzenia dopuszczalne iest tvlko na zmianie
konselwacvinei w czasie nie dłuższvm niż 15 minut w celu usunięcia z wirnika
zespołu napędowego nagromadzeń pvłowvch mogacvch spowodowaó ieqo
niewvwage.

Koncentryczny przewod wodny W zespole napędowym zakończony jest dyszą, która
kieruje strumień stozkowy wody na tarczę rotującego wirnika zespołu napędowego. W
wyniku duzej prędkości obrotowej wirnika woda zostaje odrzucona przez tarczę wirnika
siłą odśrodkową i z duŻąenergią opuszcza przestrzeń wewnętrzną wirnika tworząc ponad
jego wieńcem rotujący dysk stanowiący kuńynę wodną, przez ktorą wirnik przetłacza
zapylone powietrze. W kurtynie tej następuje koagulacja wody z pyłem, a mieszanina
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Wodno - powietrzna, wraz z zawiesiną pyłu, zostaje ruchem śrubowym Młaczana do
Wnętrza odkraplacza'

Ze strugi rotującej i przemieszczĄącej się ruchem Śrubowym mieszaniny, ktora napotyka
w uzebrowanych pierścieniami przestrzeniach przyściennych odkraplaczy na duze opory,
zostaje wytrącona woda zawierająca pył' a oczyszczone powietrze zachowując kręt
przepływa przez układ tłoczący do atmosfery wyrobiska za Urządzeniem odpylającym

Woda zpyłem zgromadzona W dnie odkraplacza spływa przewodami o średnicy B0 mm
do zbiornikow, skąd jest ponownie podawana pompą do zespołu przewodu wodnego.

W zbiornikach następuje sedymentacja pyłu, ktory musi być z nich okresowo usuwany.
Usuwanie pyłu odbywa się przez króćce, umiejscowione na wysokości den zbiorników i

wyposazone w przewody spustowe.

Poziom wody w zbiornikach utrzymuje zawór pływakowy, ktorego połozenie moze być
regulowane. Kontrolę minimalnego poziomu wody zabezpiecząącej prawidłową prace
pompy dokonuje czujnik poziomu cieczy CP-2d11-b.

Działanie przewodow powietrznych i odkraplaczy powoduje, Że z l')rządzenia
odpylającego wypływa ,'suche'' powietrze, całkowicie pozbawione kropel wody.

4.3. Wyposażenie elektryczne

. Wyposazenie elektryczne dotyczące zasilania i sterowania urządzeniami
elektrycznymi (silnik elektryczny zespołu napędowego, pompa wirowa, czujnik
poziomu cieczy) wchodzącymi w skład Urządzenia odpylającego oraz wiąŻące
ich współpracę z innymi systemami zasilania i sterowania, nie wchodzi w skład
d ostawy U rządzenia od pylająceg o.
Wyposazenie to, po uzgodnieniu zakresu dostawy, moŻe być dostarczone na
oddzielne zamówien ie uzytkown ika.

o W warunkach zakładow górniczych wyposazenia elektryczne zasilania i

sterowania są przedmiotem oddzielnych opracowań lub podlegają dopuszczeniu
w trybie obowiązującym, jako zintegrowane systemy sterowania kompleksów
wydobywczych i przodkowych, według wykładni punktu 3.4, załącznika nr 1 do
Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. W sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zakładach górniczych (Dz' U. z 2004 r.
Nr 99, poz. 1003).

Uzytkowanie pompy wirowej, silnika elektrycznego oraz czujnika poziomu cieczy powinno
być zgodne zich instrukcjami obsługi.
Zasady wspołpracy poszczegolnych urządzen W systemie wentylacji kombinowanej
opisa ne są w instrukcj i elektry cznej U rządzenia od pylaj ącego BSA-B00/45/1 N.
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5' ograniczenia dotyczące stosowania Urządzenia odpylającego BsA-800/45/1N

5.1. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
. Urządzenie odpylające BSA-B00/45|1N przeznaczone jest do usuwania pyłow z

przepływającego przez nie powietrza, sz;zegolnie pyłów węglowych, kamiennych i

węglowo- kamiennych. oczyszczane powietrze zawiera pyły o wielkoŚci ponizej
200 pm.

. Urządzenie odpylające BSA-B00/45I1N moŻe być stosowane do eliminacji
zagroŻenia pyłowego w wyrobiskach korytarzowych przewielrzanych wentylacją
kombinowaną, jako urządzenie, w ktore Wyposazony jest krótki pomocniczy
lutniociąg ssący.

. Urządzenie odpylające BSA-B00/45/1N moze byÓ stosowane do eliminacji
zagroŻenia pyłowego na przesypach, wysypach, wywrotach itp., podziemnych
wyrobisk zakładów górniczych, zakładow przerobki węgla oraz w innych gałęziach
p rzemysłu, g dzie występ uj ą zagr oŻenia pyłowe.

. Urządzenie odpylające BSA-B00/45|1N jest zaliczone do grupy l kategorii M2 i

moze funkcjonować W podziemnych częściach kopalń i instalacjach
powierzchniowych tych zakładów gorniczych (kopalń) gdzie jest zapewniony i

kontrolowany odpowiednio niski, niewybuchowy poziom stęzenia metanu, a W

przypadku pojawienia Się atmosfery wybuchowej urządzenie jest wyłączane z
ruchu. Poziom oraz kontrolę dopuszczalnych stęzeń metanu oraz zapewnienie
odpowiedniego przewietrzania wyrobisk w zakładach górniczych regulują stosowne
przepisy górnicze.

5.2. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem
. Urządzenie odpylające BSA-B00i45/1N uzywane jest do eliminacji pyłow

tworzących z wodą stałe związki (np. cement), zawiesiny, Żele, chemiczne związki
agresywne mogące spowodować uszkodzenie pompy, zatkanie przewodów
wodnych tłocznych i spływowych lub szczelin natrysku wody w dyszach.

. Urządzenie odpylające BSA-800/45|1N jest eksploatowane bez zasilania wodą'

. Urządzenie odpylające BSA-B00/45/1N jest eksploatowane bez siatek ochronnych
w zespole napędowym.

. Powietrze dostarczane do urządzenia zawiera substancje Żrące lub silnie
agresywne.

. Dostarczana do urządzenia woda zawiera zanieczyszczenia powyzej 0,5 mm.
o Temperatura powietrza oczyszczanego nie mieści się w przedziale od +10C do

+350C.
. Urządzenie odpylające BSA-B00/45/'1N pracuje przy nachyleniu poziomym

przekraczającym t 80.
. Urządzenie odpylające BsA-B00/45l1N pracuje przy nachyleniu bocznym

przekraczającym przedział 0 do 50.

. Urządzenie odpylające BSA-800/45/1N pracuje z niezanurzonymi W wodzie
wylotam i przewodów spływowych.
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. Urządzenie odpylające BSA-800/45/1N transportowane jest w stanie zmontowanym
zamiast w pojedynczych zespołach lub podzespołach posiadających odpowiednie
uchwyty do transpońu.

. Urządzenie odpylające BSA-B00/45/1N podczas pracy przemieszczane jest W
wyrobisku korytarzowym na wózkach jezdnych, prowadzonych na oddzielnej szynie,
bez wyposaŻenia wózkow jezdnych w co najmniej jeden wózek samohamowny.

. Urządzenie odpylające BSA-800/45|1N zostało podwieszone na stanowisku pracy
z wykorzystan iem uchwytów transpońowych.

o W uchwytach przeznaczonych do podwieszania Urządzenia odpylającego BSA-
800l45I1N na stanowisku pracy zastosowano Sworznie (do mocowania łańcuchow
górn iczych) n iezg od ne z d okumentacją tech n iczną.

o Do podwieszania Urządzenia odpylającego BSA-B00l45l1N zastosowano łańcuchy
o mniejszej wytrzymałości niz określone w dokumentacjitechnicznej.

. obsługa urządzenia nie została zapoznana z instrukcją uzytkowania.

. Montaz, demontaz, obsługa, transport' urządzenia zostały wykonane przez osoby
nieupowaznione nie mające odpowiednich kwalifikacji.

. Urządzenie oddano do eksploatacji bez rozruchu wstępnego zgodnie z instrukcją
uzytkowania. Brak protokołu odbioru'

. Urządzenie było magazynowane niezgodnie z instrukcją uzytkowania.
o W silniku urządzenia nie dokonano wymiany łozysk po 3000 godzinach pracy.

6. Wariantowość budowy i stosowania urządzenia

W zaleŻności od potrzeb uzytkownika Urządzenie odpylające BSA-800/45/1N moze być
dostarczone z Wyposazeniem dodatkowym obejmującym np. króćce do montazu lutni,
lutnie dystansowe itp. Zakres dostawy wyposazenia dodatkowego uzytkownik uzgadnia
kaŻdorazowo z prod ucentem.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem, producent moze wprowadziÓ w urządzeniu następujące
zmiany' nie wpływające na jego parametry nominalne i skuteczność działania:

. Dopuszcza się korektę wymiarów zbiornika, dostosowującą je do lokalnych
warunków uzytkowania przy zachowaniu jego nie zmienionej pojemności.
Konstrukcja zbiornika, w ktorym zanuŻona jest pompa, musi zapewniać jej
prawidłową pracę, tj' zapewnienie poziomu wody przykrywĄącego w całosci kosz
ssawny pompy podczas jej pracy.

. Urządzenie moze byc wyposaŻone w dodatkowe uchwyty montazowe.

. Dopuszcza się montaz dodatkowych kolan i innego rodzaju kształtek W
przewodach tłocznym i spływowych.

PowyŻsza wariantowośÓ rozwiązań nie zmienia zakresu oferowanych
parametrow urządzenia oraz nie narusza warunków bezpiecznego uzytkowania
Urządzenia odpylającego BSA-800/45/1N, a jedynie poprawia jego
funkcjonalność dostosowując je do warunkow lokalnych
PowyŻsza wariantowość rozwiązań, dotycząca konstrukcji urządzenia, moze być
wykonana jedynie przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela po
powiadom ien i u jed nostki certyfikującej.
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7. Sposób użytkowania, konserwacji i naprawy Urządzenia odpylającego oraz

sprawdzenia prawidłowości jego działania

7.1. obsługa eksploatacyjna i nadzór

Co najmniej jeden pracownik ze zmiany obsługującej wyrobisko powinien być
przeszkolony i zapoznany z niniejszą instrukcją.
obsługujący Urządzenie odpylające powinien równiez znać zasady pracy systemu
odpylania' w którym ono pracuje, co pozwala na prawidłowe podjęcie decyzji odnośnie
jego naprawy i konsenłacji.
W czasie pracy Urządzenia odpylającego zabrania się dokonywania wszelkich napraw
l ub czyn ności konsenłacyjnych.
Zabrania się wykorzystywania zaczepow transpońowych w jakie Wyposazone Są
poszczególne zespoły do podwieszania Urządzenia odpylającego pod kolejką
szynową w rejonie jego zabudowy.
Pomiędzy Urządzeniem odpylającym a innymi urządzeniami wymagane jest przejście
o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami. o stan tego przejścia powinna
dbać załoga przodka.

Na kazdej zmianie naleŻy sprawdzic:
stan zespołow podwieszenia urządzenia i zbiornikow,
stan połączeń kołnierzowych zespołów urządzenia i zastosowanych uszczelek,
stan szczelności lutni elastycznych stosowanych w układzie ssawnym przed
urządzeniem oraz stan opasek zaciskowych łączących te lutnie między sobą i z
urządzeniem,
stan węzy zasilających urządzenie w wodę orazwęŻy spływowych i stan stosowanych
opasek zaciskowych,
stan zespołow Urządzenia odpylającego, ktore nie mogą być zagniecione,
uszkodzone lub nie połączone ze sobą,
stan zaczepów transpońowych We Wszystkich zespołach urządzenla,
stan i droznośÓ siatkiwlotowej i wylotowej na zespole napędowym.

Na kazdej zmianie naleŻy wYznaczyc co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za
prawidłowe działan ie urządzenia.
Do obowiązkow osoby odpowiedzialnej naleŻą:

znajomośÓ niniejszej instrukcji,
kontrola drozności przewodow powietrznych, aw szczególnoŚci drozności siatek
ochronnych znajdujących się na wlocie iwylocie zespołu napędowego,
kontrola stanu podwieszenia Urządzenia odpylającego oraz 1ego wypoziomowania,
kontrola poziomu wody w zbiornikach,
kontrola nagromadzenia się mułu oraz jego usuwanie ze zbiorników,
kontrola otwarcia zaworu na przewodzie zasilającym zespoły zbiornikow w wodę,
regulacja dopływu wody oraz kontrola stanu przewodow wodnych, usuwanie
zauwaŻonych usterek i n ieprawidłowości,
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zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, które mogą i muszą być usunięte na zmianie
konsenłacyjnej,
kontrola uSunięcia zgłoszonych usterek.

osoba odpowiedzialna powinna podpisać protokoł odbioru urządzenia po probnym
uruchomieniu.

7.2. Konserwacja

Konsenruacj i pod legają:
silnik elektryczny dSoKg 20aL2Bz-E w zespole napędowym urządzenia zgodnie z
instrukcją przynaleŻną do tego silnika,
pompa P-1BA/Ec-Ex oraz czujnik poziomu cieczy CP-2d11-b zgodnie z instrukcjami
przynaleŻnymi do tych zespołów,

Pozostałe zespoły urządzenia nie wymagająszczególnej codziennej konseruuacji, gdyz są
przystosowane do pracy w warunkach dołowych o duŻym zapyleniu i zabezpieczone
przed korozją powłokami FelZn 20+40.

7.3. Przeglądy

Co pół roku nalezy dokonać przeglądu Urządzenia odpylającego, w czasie ktorego naleŻy
sprawdzić:

stan dokręcenia wszystkich śrub,
stan zaczepow transportowych We Wszystkich zespołach urządzenia,
stan zawiesi' łańcuchów nośnych urządzenia i zbiornikow oraz stan i sposób
zabezpieczenia wszystkich sworzni nośnych,
stan przewodów zasilających i sterowniczych w pompie P-1BA/Ec-Ex i w czujniku
poziomu cieczy CP-2d11-b oraz w silniku elektrycznym dSOKg 200L2Bz-E w zespole
napędowym U rządzen ia odpylającego.

Kontrolę jak wyzej zaleca się wykonywać równiez po kazdym zakończeniu wybiegu
wyrobiska korytarzowego oraz po demontazu Urządzenia odpylającego celem
przeniesienia jego w inny rejon eksploatacji.

7.4. Warunki bezpiecznej obsługi i użytkowania

. Co najmniej jeden pracownik ze zmiany obsługującej wyrobisko powinien być
przeszkolony i zapoznany z niniejszą instrukcją.

. obsługujący Urządzenie odpylające powinien równiez znać zasady pracy systemu
odpylania, w ktorym ono pracuje, co pozwala na prawidłowe podjęcie decyzji
odnośnie jego naprawy i konsenłacji.

o W czasie pracy Urządzenia odpylającego zabrania się dokonywania wszelkich
napraw lub czynności konsenvacyjnych.

. Zabrania się wykorzystywania zaczepow transpońowych, w jakie Wyposazone Są
poszczególne zespoły do podwieszania Urządzenia odpylającego, pod kolejką
Szynową w rejonie jego zabudowy.
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o Pomiędzy Urządzeniem odpylającym, a innymi urządzeniami Wymagane jest
przejście o Wymiarach zgodnych z obowiąZującymi przepisami. o Stan tego
przejścia powinna dbac załoga przodka.

Na kazdej zmianie naleŻy sprawdzić:
. stan zespołów podwieszenia urządzenia i zbiornika,
. Stan połączen kołnierzowych zespołow urządzenia i zastosowanych uszczelek,
o Stan szczelności lutni elastycznych stosowanych przez uzytkownika w układzie

SSaWnym przed urządzeniem oraz stan opasek zaciskowych łączących te lutnie
między sobą i z urządzeniem,

o stan węŻy zasilających urządzenie W wodę oraz węŻy spływowych i stan
stosowanych opasek zaciskowych,

o stan zespołow Urządzenia odpylającego, ktÓre nie mogą być zagniecione,
uszkodzone lub nie połączone ze sobą,
stan zaczepów transpońowych We Wszystkich zespołach urządzenia'

Niniejsza lnstrukcja Uzytkowania moŻe byc uzupełniona przez dozor i słuzby
BHP zakładu gorniczego W zalezności od warunkow pracy, lokalnych zagroŻen
oraz wymagań występujących u uzytkownika, o odpowiednią instrukcję
stanowiskową.

7.5. Remonty i naprawy

Prawidłowo eksploatowane |Jrządzenie odpylające nie Wymaga częstych napraw i

wymiany części. Ewentualne drobne naprawy uszkodzeń powstałych w czasie transportu
lub niewłaściwej eksploatacji mozna wykonać w warsztatach remontowych kopalni.

Remonty kapitalne mogą być wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub
jednostkę przez niego upowaznioną. Urządzenie po remoncie kapitalnym musi spełniaó
wymagania zawarte W dokumentacji oraz W Deklaracjach Zgodności i atestach
materiałowych.

Nie dopuszcza Się stosowania zespołow lub części zamiennych niezgodnych z
katalogami części zawartymi w niniejszej instrukcji.

Rozerwanie powłoki zespołów, odenruane lub mocno pokrzywione kołnierze,
pęknięte spawy kwalifikują zespoł do wymiany.

Wgniecenia powyzej 35 mm kwalifikują zespoł do remontu lub naprawy.

Wykonywanie prac spawalniczych przy naprawach, w warunkach wyrobisk
gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego JEST
ZABRONIONE.
Remonty i naprawy urządzen elektrycznych wchodzących w skład urządzenia,
nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjami obsługi.
Remont zespołu napędowego moze być dokonywany tylko przez producenta lub
jednostkę przez niego upowaznioną. Wymagane jest dotrzymanie geometrii
łopatek wirnika.
Remonty kapitalne mogą byc wykonywane tylko przez producenta urządzenia lub
jednostkę przez niego upowaznioną.

"!r/t\
A/f\
Ir

,/l\

,tt1l\
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Urządzenie po remoncie kapitalnym musi Spełniać wymagania zawarte W Warunkach
technicznych i instrukcji oraz w deklaracji zgodności i atestach materiałowych. Nie
dopuszcza się stosowania zespołow lub części zamiennych niezgodnych z katalogami
części zawartymi W niniejszej instrukcji.

8. Opis stanowiska operatora

U rządzenie od pylające B SA-B 0 0 l 45 l 1 N jest urządzeniem bezobsłu gowym.
W czasie pracy urządzenia znajdujący się w poblizu pracownicy powinni zachowac
bezpieczną odległośc w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zassaniu ubrania lub
drobnych przedmiotów, zachlapania wodą bądŹ zanieczyszlzenia pyłem. Zabronione jest
przebywanie w strumieniu powietrza wydostającym się z Urządzenia odpylającego W
odległości mniejszej niz 10 m od wylotu powietrza.

nki bezpiecznej obsługi i uzytkowania
Przed przystąpieniem do uzytkowania Urządzenia odpylającego, kaŻda osoba z
personelu obsługi powinna zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji
uzytkowania W celu ścisłego przestrzegania zawartych W niej wymagań i

postanowień'
lnstrukcjd uzytkowania powinna być przechowywana W miejscu łatwo dostępnym.
Personel nadzorujący pracę Urządzenia odpylającego powinien na bieząco
przeprowadzać oględziny wyposazenia elektrycznego, przestrzegać ustalonego
harmonogramu przeglądow okresowych, głównych i konsenłacji oraz na bieząco
zgłaszac wszelkie zauwaŻone nieprawidłowości W pracy Urządzenia odpylającego
Uzytkowanie urządzenia odpylającego moze prowadzić tylko obsługa przeszkolona w tym
zakresie.
Urządzenie odpylające moze być uruchomione dopiero po wykonaniu opisanych w
instrukcji czynności dotyczących montazu, podłączenia i uruchomienia oraz po
protokolarnym odbio rze montaŻu.
Przebywanie pod podwieszonym Urządzeniem odpylającym podczas jego
transpońowania jest zabronione'
Przy uzytkowaniu urządzenia mogą wystąpić zagroŻenia mechaniczne, do których
nalezą:

. ZagroŻenia zgnieceniem.

. ZagroŻenia wciągnięciem osoby do wnętrza urządzenia.. ZagroŻenia uderzeniem.

. ZagroŻenia przecięciem lub odcięciem.

. ZagroŻenia tarciem lub obtarciem.
Szczególnie niebezpieczne są strefy wlotu i wylotu z Urządzenia odpylającego.
Wlot do Urządzenia odpylającego jest wprawdzie zabezpieczone siatką
osłonową, tym niemniej w razie przebywania w otoczeniu wlotu i wylotu z
wentylatora naleŻy zachować szczegolna ostroznośó, aby nie doznać urazów
obtarcia, zmiaŻdŻenia lub zgniecenia.
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Szczegoln ie zabrania się:
. Uzytkowania Urządzenia odpylającego niezgodnie z przeznaczeniem'
. Uzytkowania niesprawnego Urządzenia odpylającego.. Uzytkowania Urządzenia odpylającego przy nie sprawdzonym i niepewnym

zamocowaniu.
. Uzytkowania Urządzenia odpylającego nieposiadającego stabilnego zamocowania.
. Podwieszania Urządzenia odpylającego za uchwyty transpońowe.. Uzytkowania Urządzenia odpylającego przez osoby nie upowaznione lub nie

przeszkolone w zakresie obsługi.
. Uzytkowania Urządzenia odpylającego W przypadku stwierdzenia wystąpienia w

n im jakichkolwiek usterek.
. Eksploatowania Urządzenia odpylającego z nieszczelnym lub uszkodzonym

układem zasilania i sterowania elektrycznego.
. Prowadzenia prac remontowych lub naprawczych w czasie ruchu.
. Przebywania osób pod podwieszonym Urządzeniem odpylającym.
. Przebywania osob na Urządzeniu odpylającym, szczególnie w czasie jego pracy.
. Przebywania osób w ,,osi'' Urządzenia odpylającego W odległoŚci mniejszej niz

'l0m od jego wlotu lub wylotu gdzie osoby Są narazone na wciągnięcie
strumieniem powietrza zasysanego lub narazone na podmuch powietrza. W strefie
tej'występuje tez zwiększona emisja hałasu.

. Wkładania rąk do wnętrza Urządzenia odpylającego przed uprzednim
upewnieniem się, Że urządzenie odpylające nie zostało tnłale odłączone od sieci
zasilającej.

. Umieszczania jakichkolwiek przedmiotów we wnętrzu Urządzenia odpylającego,
tłumika lub lutniociągu.

. Przebywania w strefie wlotu do Urządzenia odpylającego w luŹnej odzieŻy lub z
nieosłoniętymi długimi włosami.

. Prowadzania prac konserwatorskich lub naprawczych bez uŻycia odpowiednich
podestow.

. Prowadzenia prac montazowych urządzenia odpylającego z platform ruchomych,
wózków, drzewiarek itp. nieposiadających odpowiedniej stabilności i płaszczyzn
podparcia.

. Eksploatacji Urządzenia odpylającego z napręzonymi kablami zasilającymi W

stopniu umozliwiającym ich zenłanie.
. Zabrania się prowadzenia prac montazowych i demontazowych w wyrobiskach

wyposazonych W urządzenia transportowe i odstawcze W czasie ruchu tych
urządzen.

. Przebywania osob bez ochraniaczy słuchu w strefie zagroŻonej hałasem.

9. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania urządzenia

Zabrania się:
o stosowania Urządzenia odpylającego niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przy

parametrach pracy, ktore Są niezgodne z niniejszą instrukcją, stosowanie
urządzenia do innych celow oraz postępowanie niezgodnie z zapisami instrukcji
moze spowodowaĆ awarię lub zagroŻenie zdrowia;
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. blokowania lub Zastawiania innymi przedmiotami przejŚcia pomiędzy Urządzeniem
odpylającym a innymi urządzeniami,

o przefi'lieszczania Urządzenia odpylającego Wzdłuz wyrobiska wraz z postępem
przodka w sposob niezgodny z projektem jego zabudowy,

. Wykorzystywania zaczepów transpońowych urządzenia, w jakie Wyposazone są
poszczególne zespoły, do podwieszania go pod szyną kolejkijako stałych punktÓw
podwieszenia - do tego celu słuzą ucha nośne;

o montazu i demontazu Urządzenia odpylającego bez zastosowania sprawnych
urządzen dŹwi g n icowych ;o eksploatowania Urządzenia odpylającego bez siatek ochronnych W zespole
napędowym;

. eksploatowania Urządzenia odpylającego z układem połączeń elektrycznych
niezgodnym z instrukcją elektryczną;
eksploatowania Urządzenia odpylające9o, W ktÓrym połączenia elektryczne nie
zostały wykonane przez wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka;
stosowania wszelkiego rodzaju blokad układu zasilania i sterowania elektrycznego
U rządzenia od pylaj ące g o.

Zabrania się eksploatowania Urządzenia odpylającego bez zasilania wodą.

Niniejszy wykaz powinien być w miarę potrzeby uzupełniany o dodatkowe zapisy
i zalecenia związane z lokalnymiwarunkami pracy urządzenia.

1 0. lnstrukcja montażu, instalowania, łączenia

Montaż mechaniczny

W czasie montazu pracownicy musza być wyposazeni w zakładową odzieŻ
ochronną, kaski, rękawice ochronne, buty ochronne oraz okulary ochronne
stanowiące typowe wyposazenie bhp pracownikow obsługi wentylatora oraz
sprzęt ochrony osobistej stosownie do zagroŻeń panujących w wyrobisku, w
ktorym wykonują pracę'
Zabrania się prowadzenia prac montazowo- demontazowych bez oceny stanu
obudowy, przeglądu wyrobiska i ustaleniu kolejności wykonywania czynności
przez przodowego. Zawieszenie Urządzenia odpylającego i lutniociągu na
niesprawnych technicznie elementach obudowy (skorodowane, nadłamane,
nadmiernie zdeformowane) oraz prowadzenie prac nad urządzeniami odstawy
bez ich wyłączenia i zabezpieczenia przed wyłączeniem jest zabronione"
Zabrania się prowadzenia prac montazowych i demontazowych w wyrobiskach
Wyposazonych w urządzenia transpońowe W czasie ruchu tych urządzeń.
Zabrania się prowadzenia prac montazowych z platform ruchomych, wózków,
drzewiarek itp. nieposiadających odpowiedniej stabilności i płaszczyzn podparcia.

Montaz Urządzenia odpylającego wykonuje się w miejscu jego przeznaczenia do pracy,
po dostarczeniu wszystkich zespołow i elementow.

10.1.

&
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Eksploatacyjna lokalizacja Urządzenia odpylającego powinna być tak dobrana, aby
zapewniony był łatwy dostęp dla jej obsługi, a róWnocześnie zachowana była Wymagana
dogodność prowadzonych w tym miejscu innych czynności. Kolejność występowania oraz
usytuowanie zespołów i elementów pokazuje rys. 1.

Czynności związane ze złoŻeniem (połączeniem) poszczegolnych zespołów i

podzespołow w całość zaleca się wykon ac w niŻej podanej kolejności.

1) Sprawdzić wizualnie czy podczas transpońu do miejsca zabudowy nie nastąpiły
uszkodzenia, deformacje itp., zwłaszcza w częŚciach wyposaŻenia elektrycznego i

wirnika zespołu napędowego.
2) Zmontowac układ przepływowy Wg rys. 1 , zwracĄąc przy tym uwagę na:

- załoŻenie gumowych uszczelek w połączeniach kołnierzowych poszczególnych
podzespołów,

- sprawdzenie stanu wirnika w zespole napędowym, tzn. skontrolować, czy jest on
prawidłowo osadzony i zabezpieczony krązkiem zabezpieczającym przykręcanym
do wału silnika elektrycznego. Wirnik powinien obracać się lekko, bez zgrzytów i

zatarć w łozyskach.
3) Rozpocząć montaz i zabudowę urządzenia od zmontowania zespołu napędowego i

usytuowania go w miejscu pzeznaczonym do tego celu (zgodnie z projektem lub
schematem zabudowy).

4) Zmontowane Urządzenie odpylające naleŻy podnieśó odpowiednimi urządzeniami
dŹwignicowymi i podwiesiĆ stosując do tego celu sworznie noŚne a18, łańcuchy
ogniwowe 18 x 648 oraz zawiesia. Zabudowane Urządzenie odpylające naleŻy
wypoziomować.

Wszystkie pozostałe zespoły, po połączeniu ich kołnierzy częściami złącznymi, naleŻy
rÓwniez podwiesić przy pomocy sworzni nośnych a18 łancuchow ogniwowych 18 x 648 i

zawiesi.

Na wszvstkich połączeniach kołnierzowvch należv zamontować. odpowiednie
zespołv przewodów mostkuiacvch. wvrównuiacvch różnice potenciałów
elektrostatvcznvch pomiedzv poszczeqólnvmi zespołami Urządzenia odpvlaiąceqo.
5) Za pomocą łańcuchów ogniwowych 14 x 50B naleŻy podwiesić ponizej odkraplacza

zespoły zbiorników wodnych i połączycje zgodnie z rys. 1.
6) Należy zwrócić uwagę na to, aby węże gałęzi spływowych komór odkraplaczy

były wprowadzone swobodnie do zbiorników poniżej ustalonego poziomu
wody. Wolne króćce gałęzi połączeniowych oraz wolne króóce spływowe
odkraplaczy i zbiorników muszą być zaśIepione zespołami korków.

7) PodłączyÓ układ SSaWny (dostarczany oddzielnie).

1 0.2. Podłączenie zasilania elektrycznego

Zasilanie elektryczne nalezy podłączyc do pompy wodnej, czujnika poziomu cieczy i

zespołu napędowego, zgodnie z instrukcjami uzytkowania tych urządzen oraz z instrukcją
elektryczną Urządzenia odpylającego. Połączenia te powinny być wykonane przez
wykwal ifikowany personel.
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10.3. Demontaż

/r\ Zabrania się przemieszczania Urządzen elektrycznych Wchodzących w skład
d*{*5' lub współpracujących z Urządzeniem odpylającym, takich jak pompa lub

czujnik poziomu cieczy, poprzez ciągnięcie zakabel.
A Podłączenie zasilania elektrycznego przez osoby nieupowaznione bądŻ w
d"J-}' sposob niezgodny z instrukcjami urządzeń elektrycznych i schematami

połączeń moze spowodować niebezpieczeństwo porazenia prądem.

A Przeprowadzone badania instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone
,{3*\. protokołem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

A Po zamontowaniu Urządzenia odpylającego W miejscu pracy, przed jego
AJ*\ pienłszym uruchomieniem naleŻy przeprowadziĆ kontrole zasilania urządzen

elektrycznych wchodzących w skład Urządzenia odpylającego, zgodnie z ich
instrukcjam i uzytkowa n ia.
W przypadku zabudowy Urządzenia odpylającego W przestrzeniach
zagroŻonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego, po jego zainstalowaniu
naleŻy dokonaó odbioru instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uruchomienie Urządzenia odpylającego bez odbioru stanu technicznego po
jego zabudowie jest zabronione.

Demontaz urządzenia w celu transportu lub przemieszczenia w inne miejsce pracy polega
na:
. przygotowaniu odpowiednich urządzeń dŹwignicowych i zabezpieczeniu elementów

urządzenia przed upadkiem w czasie demontazu,
. odłączeniu urządzeń elektrycznych zgodnie z ich instrukcjami,
. rozłączeniu połączeń wodnych,
r rozmontowaniu połączeń kołnierzowych iopuszczeniu zespołów na podłoze,
. załadowaniu zespołów i elementów urządzenia na środki transpońu,
. transportowaniu lub przemieszczaniu zgodnie z przepisami BHP oraz zapisami

nin iejszej i nstru kcj i.

Nalezy zabezpieczyc wszystkie części złączne i uszczelki lokując je w oddzielnych
pojemnikach.

11.opis instalacji i montażu, mających na celu zmniejszenie hałasu i/lub drgań

Wymagane są:
o prawidłowy montaŻ w miejscy pracy, szczególnie w zakresie podwieszenia na

szynie kolejki,
. eksploatację w zakresie nominalnych parametrów pracy,
. dbanie o prawidłowy stan techniczny urządzenia,
o Systematyczne oczyszczanie wnętrza poszczególnych zespołÓw, węŻy

spływowych i zbiornika z zalegającego pyłu (szlamu).
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12.Warunki oddania do użytku ieksploatacji
Urządzenie odpylające zmontowane Wg rys. 1' z uwzględnieniem projektu zabudowy
(schematu) oraz podłączone do układu zasilania i sterowania elektrycznego naleŻy
poddać probnemu rozruchowi. Próbny rozruch nie moze trwaÓ dłuzej niz 10 min.
W czasie pieruuszego uruchomienia urządzenia naleŻy'.. Skontrolować prawidłowość wykonania połączeń mechanicznych i elektrycznych,
' sprawdzić, czy W układzie przepływowym powietrza przez urządzenie nie ma

pozostawionych w czasie montazu przedmiotÓw lub urządzen mogących uszkodzić
wirnik zespołu napędowego lub hamowac przepływ powietrza przez urządzenie,. napełniĆ zbiornikiwodą do poziomu otworów przelewowych,

. sprawdzió czv zawór poz. 29 iest zamknietv.. uruchomić na krotką chwilę urządzenie i sprawdzić, czy kierunki obrotow wirników w
zespole napędowym i w pompie są prawidłowe (porównać ze strzałkami na
obudowach). Po uruchomieniu urządzenie powinno zasysać powietrze, a pompa
powinna tłoczyć wodę w obiegach zamkniętych,. sprawdzić (nasłuchując), czy wirnik w zespole napędowym nie ociera o obudowę
człon u nadłopatkowego,

. sprawdzic działanie czujnika poziomu cieczy. Sprawdzenie polega na obnizeniu lustra
wody w zbiornikach tak, aby znalazło się ono na poziomie początku (od góry)
obudowy kosza Ssawnego pompy. Wyłączenie urządzenia czujnikiem powinno
nastąpić w przedziale + 15 mm od tego poziomu,

. skontrolowaÓ szczelnoŚc połączeń powietrznych i wodnych. Zwrocić uwagę czy nie
jest naruszone fabrycznie wykonane uszczelnienie wejścia kabla elektrycznego przez
wpust pompy. Wpust (dławik) nie moze przepuszczać wody, gdyŻ grozi to porazeniem
prądem lub zwarciem W instalacji elektrycznej,

. skontrolować węŻe wodne o80 odprowadzające wodę z odkraplaczy do zbiornikow'
Węze muszą być tak długie, aby nie następowało wydmuchiwanie przez nie
powietrza. Wylot poprawnie zamontowanego węŻa spływowego powinien znaleźc się
około 50 mm od dna zbiornika,. zmierzyć natęzenie przepływu na wlocie do Urządzenia odpylającego, a wyniki ująć
w protokole,

' zwróció uwaqę na możliwość wvstąpienia ziawiska pompazu w urzadzeniu.
Pompaż może wvstąpić przv zagniecionvch. załamanvch lub zbvt dłuqich
przewodach powietrznvch lutni elastvcznvch do wentvlacii ssącei. Eksploatacia
Urządzenia odpvlaiacego w pompażu iest niedopuszczalna.. po próbnym rozruchu urządzenia nalezy sporządzic protokół odbioru poprawności
montazu i działania, a następnie przekazac urządzenie do eksploatacji.

Protokół zach owaó w d oku me ntacj i U rządzenia od pyl ająceg o.

1 3. lnstrukcja szkolenia operatorów

Do obowiązkow osoby odpowiedzialnej za obsługę Urządzenia odpylającego BSA-
800l45l1N nalezą.

. znajomość niniejszej instrukcji,
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dokonywanie Sprawdzeń omówionych w niniejszej instrukcji,
znajomośc zasad pracy Systemu wentylacji, w którym urządzenie jest
zastosowana,
zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, ktore mogą i muszą być usunięte na zmianie
konsenłacyjnej,

o kontrola usunięcia zgłoszonych usterek,
. sprawdzenie wszystkich stanow wymienionych w warunkach bezpiecznej obsługi.

14. lnformacje nt. istniejącego ryzyka
1 4.'l. Zagrożenia środowiskowe

ZagroŻenie to występuje podczas eksploatacji Urządzenia odpylającego W systemie
wentylacji tłoczącej lub ssącej z nieszczelnymi Iutniociągami metalowymi lub
elastycznymi. Nieszczelności lutniociągow mogą spowodować wzrost stęzenia metanu w
lutniociągu, oraz obnizenie wymaganych parametrów powietrza W przewietrzanym
wyrobisku lub pomieszczeniu.
ZagroŻenie to eliminuje Się prowadząc bieŻącą kontrolę szczelności lutniociągów
współpracujących z urządzeniem i natychmiastowe usuwanie tych nieszczelności.

14.2. ZagroŻenie od części ruchomych
ZagroŻenie to nie wystąpi pod warunkiem, ze eksploatowane urządzenie zmontowane
jest zgodnie z dokumentacją techniczną, co Zapewnia całkowite osłonięcie wszelkich
części ruchomych.

1 4.3. Zagrożenie porażeniem prądem
Moze wystąpić przy eksploatacji Wyposazenia elektrycznego urządzenia z uszkodzoną
izolaĄą lub obudowąoraz w przypadku niewłaściwego uziemienia części przewodzących
obudow urządzen elektrycznych.

ffik Tego rodzaju eksploatacja jest kategorycznie zabroniona.

14.4.Zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego

Zagrozenie wvbuchem metanu i pvłu węgloweqo od ładunkÓw elektrostatvcznvch nie
wystąpi, poniewaz na jednej ze śrub kazdego złącza kołnierzowego pomiędzy zespołami
Urządzenia odpylającego zastosowano przewody mostkujące, gwarantujące właściwą
przewodność i wyrównanie potencjału elektrostatycznego.
Zastosowane materiały umozliwiają odprowadzanie ładunków elektrycznych. W
urządzeniu nie są stosowane elementy wykonane ze stopów i z metali lekkich. Tym
Samym wyeliminowana jest mozliwośc Wygenerowania iskier mechanicznych przez
uderzenie twardego przedmiotu o obudowę zewnętrznąUrządzenia odpylającego'

a

a
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1 5. lnformacje nt. stosowania środków ochronnych

osoby przebywające W sąSiedztwie Urządzenia odpylającego powinny miec załozone
ubranie ochronne z uwagi na niebezpieczeństwo zachlapania Wodą bądŹ
za n ieczys zczenia pyłem zgromadzonym w u rządzen i u.

1 6. Parametry stosowanych narzędzi

Do obsługi |Jrządzenia odpylającego naleŻy stosować standardowe narzędzia, w tym:
klucze o wielkościach dostosowanych do części złącznych, śrubokręty, młotek ślusarski o
wadze 1 kg (lub większy) i inne. W celu łatwego montazu uszczelek na złączach
kołnierzowych dopuszcza się ich przyklejenie do jednego z kołnierzy Za pomocą silikonu.

1 7. Warunki stateczności urządzenia

Urządzenie odpylające BSA-800l45l1N jest stateczne w następujących warunkach:
o gdy stoi na Spągu na dostosowanej do jego gabarytów i cięŻaru konstrukcji

wsporczej,
. gdy jest podwieszone za pomocą uch nośnych, łańcuchow i zawiesi,
. gdy jest zrównowazone pod obu stronach wzdłuŻ jego osi _ w razie koniecznoŚci

naleŻy zastosować odpowiednie przeciwwagi podwieszone po przeciwnej stronie
niz'zawieszony na boku urządzenia cięŻar'

A Zabrania się wykorzystywania zaczepow transpońowych urządzenia, w jakie
/*t& Wyposazone Są poszczególne zespoły, do podwieszania go pod szyną kolejki

jako stałych punktow podwieszenia.
Zabrania się prowadzenia prac montazowych z platform ruchomych, wózków,
d rzewia rek itp. n iepos iadających od powied n iej stabilności i płaszczyzn podparcia.

Zabrania się przebywania osób pod podwieszonym urządzeniem.

lnstalacja i podłączenie mechaniczne powinny byc wykonane wyłącznie przez
wykwalifikowany i przeszkolony personel, pod nadzorem odpowiednich słuzb
dozoru. obsługa urządzenia powinna się upewnić ze podwieszenie urządzenia
lub inne zastosowane jego mocowanie jest bezpieczne i zapewnia mu
stateczność w czasie eksploatacji.
Urządzenie naleŻy zabezpieczyc
przewrócenia lub przemieszczenia się
otoczenia.

1 8. Warunki transportu, przenoszenia i przechowywania

Producent dostarcza podzespoły i części bez opakowań. Transport Urządzenia
odpylającego powinien odbywać Się W stanie zdemontowanym na podzespoły
wyodrębnione w katalogu części.

W razie odrębnego transpońu zespołu napędowego, nalezy jego Stronę wirnikową
(wylotową) zabezpieczyć osłoną z drewna lub blachy, dostarczoną przez producenta.
TakŻe kanały w jego obudowie, słuzące do przewietrzania (chłodzenia) silnika w czasie

&
&

A"

/&

przed mozliwością przypadkowego
tak, aby nie stanowił zagroŻenia dla ludzi i
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pracy' nalezy zabezpieczyc przed dostaniem się ciał obcych do komory, w której mieści
się silnik elektryczny.

Na czas transportu wszystkie otwory (wlotowe i wylotowe) związane z przepływem wody
powinny pozostawać zaślepione, czyli w stanie jaki powinien zapewnić dostawca. Zaleca
się odpowiednie korki drewniane.

Drobne części, jak'. zawor, złączki, opaski, części złączne i przewody mostkujące, a W
szczególności elementy słuzące do podwieszenia urządzenia i zespołu zbiorników naleŻy
transportować w zamkn iętej skrzynce.

Załadunek transport oraz wyładunek poszczególnych zespołÓw i podzespołow
Urządzenia odpylającego naleŻy przeprowadzić w sposób wykluczający mozliwość ich
uszkodzenia. Niedopuszczalne jest przy tym rzucanie nimi W czasie załadunku i

rozładunku, gdyz moze to doprowadzic do ich zniszczenia, uszkodzenia lub deformacji.

Do podnoszenia i przemieszczania po spagu powinno sie korzvstać z urządzeń
dźwignicowvch i mocowania do zaczepów (uch). w iakie wvposazone są wszvstkle
zespołv i podzespołv Urzadzenia odpvlaiacego o masie powvżei 50 kg.

Transpoń ręczny jest dopuszczalny na niewielkie odległości, np' w poblizu miejsca
zabudowy Urządzenia odpylającego, przy Czym powinno być zatrudnionych przy nim co
najmniej 4' pracowników, a przypadające na jednego pracownika obciążenie nie powinno
przekraczaÓ 250 kN'

Jezeli zachodzi koniecznoŚć składowania Urządzenia odpylającego pr:zed jego uzyciem,
to dopuszcza się krotkotrwałe magazynowanie 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 -10'do +40'c a maksymalna względna wilgotnoŚć powietrza nie powinna
przekraczać B0 %.

19.opis możliwych niedomagań isposoby ich usuwania

Niedomagania
lobiawvl

Przyczyny Postępowanie

1 2 3
ZaniŻona wańoŚc
strumienia powietrza
(wydajności)w
Urządzeniu
odpylającym'

a) sito na wlocie do zespołu
napędowego przytkane np.
papierem,

b) zadławienie przepływu w sieci
odciągowej (przed instalacją
odpylającą),

c) niesprawny zespół napędowy.

Sprawdzic i usunąĆ
zanieczyszczenie.

Sprawdzic i usunąć przyczynę
zadławienia.

Postępować wg wytyczny ch
określonvch w dokumentacii.

a)

b)

c)
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Niedomagania
lobiawvl Przyczyny Postępowanie

,l 2 3
Niska skutecznoŚÓ
odpylania - na wylocie
z Urządzenia
odpylającego za duŻo
pyłu.

Pompa doprowadza do Uządzenia
odpylającego za mało wody lub jej
nie doprowadza wcale, z powodu:
a) zanizonego usytuowania zaworu

pływakowego w zbiorniku _ za
Wczesne zamknięcie dopływu
wody z magistrali,
niewłaściwych obrotów pompy,
niesprawności pompy,
zaniŻonego poziomu wody lub jej
braku w zbiornikach - pompa ssie
powietrze,

e) przysłonięcia kosza ssawnego
osadem pochodzącym z
oczv szczani a powiet rza.

b)
c)
d)

a) Podnieść połozenie zaworu.

Sprawdzić i ewentualnie
zmienió obroty pompy.
Sprawdzió i usunąÓ
przYczynę.
SprawdziÓ działan ie czuj nika
poziomu cieczy oraz
doprowadzenie wody z
magistrali.
Usunąć osad ze zbiornika i

ponownie go napełniÓ do
wvmaoaneoo ooziomu.

b)

c)

d)

e)

Przelewanie się wody
ze zbiornikÓw.

Nie domykanie dopływu wody przez
zawór pływakowy z powodu:

a) zawyŻonego usytuowania zaworu
pływakowego w zbiorniku,

b) za wysokiego ciśnienia wody w
mag istra li zasilającej,

c) niesprawności zaworu
pływakowego.

a) obniŻyc połozenie zaworu
pływakowego.

b) odpowiednio przydławiÓ
dopływ, np. zaworem
odcinającym.

c) SprawdziÓ i usunąÓ przyczynę
lub wymienic zawór
płvwakowv.

Nadmierne (wyraŹnie
widoczne) zamglenie
powietrza
wypływającego z
urządzenia
odpylającego.

a) Przez Urządzenie odpylające
przepływa nadmierna ilośÓ
powietrza - z powodu dosysania,
nieszczelnościami w sieci
odciągowej , bądŹ niskich
w niej oporów przepływu
(niewielkiej długości przewodów
odciągowych).

b) Brak droznoŚci w przewodach
spływowych między Urządzeniem
odpylającym i jego zbiornikami,
spowodowanej np. zatkaniem na
skutek za wysokiego poziomu
osadu nagromadzonego
w zbiorniku lub w zbiornikach.

a) UsunąÓ nieszczelności bądz
zastosowac przed
Urządzeniem odpylającym
zadławienie (np. kryzę).

b) UsunąÓ zanieczyszczenia
(osad) ze zbiornika i ponownie
napełniĆ go wodą'
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Niedomagania
lobiawvl

Przyczyny Postępowanie
,l 2 3

Przeciążenie silnika
zespołu napędowego,
zadziałanie
zabezpieczeń
termicznvch silnika

a) otwańy zawor w jednej z gałęzi
przewodu ciśn ieniowego
tłoczącego wodę z pompy do
dyszy wodnej

a) Zamknąć zawor i postępowaÓ
zgodnie z punktem 4.2
niniejszej instrukcji

20. lnstrukcja regulacji i konselwacji

Uzytkownik jest zobowiązany do dbania o dobry stan techniczny Urządzenia
odpylającego oraz przeprowadzania konserwacji i remontóW, zgodnie z punktem 7
n iniejszej instrukcji.
Urządzenie jest dostarczane przez producenta jako gotowy wyrob. Regulacji Wymagać
mogą:

. zawór pływakowy,

. czujnik poziomu cieczy
zgodnie z punktami 10 i 19 instrukcji.

21. Katalog części zamiennych

21.1. Gześci zamienne dla Urzadzenia BSA-E00/45/1N (rvs. 1

Poz- Nazwa Rvsunek. norma lub kataloq
1 Zesoół naoedowv AA-45/800/1 N w90.354.05-01
2 Odkraplacz 800 w90.354.03-02
3 Separator wsteonv 800 w90.354-03/1
4 Człon noŚnv 800 w90.354-04

o
7
8
I
10
11

12
13 Zawiesie w90.354-'13
14 Przewod tłocznv w90.354-14
15 Kolano O80 w90.354-15
16 P rzvłacze trÓinikowe o80 w90.354-16
17 Zespoł przewodu mostkującego

Wvkonanie 2
W90.354-01.14 wyk. 1-3

18 Zespoł przewodu mostkującego
Wvkonanie 3

W90.354-0'1. 14 wyk. 1-3

'19 UszczelkaAS00 w90.354-019
20 Zesooł zbiornika w90.354-20
21 Zespoł zbiornika

bez poz.: 3.4.6,7.9.10.1 1',12,13.14
w90.354-20

22
zÓ Wieszak zbiornika w90.354.03-023
24 Sworzeń nośnv o18 w90.354-024
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Poz. Nazwa Rvsunek, norma lub kataloq
25 Zespoł korka w90.354-25
Żo Pompa wodna P-1BA/Ec-Ex z uszczelnieniem typu

ANGI; 500/1000V, z przewodem oponowym
qÓrniczvm YoGYek 5x2,5mm2

POWEN S.A. Zabrze

27 Czujnik poziomu cieczy
cP -2d I 1 -b-660 -27 0 -430 -1 -2

PEG S'A'- CzeladŻ

28 P rzewÓd-PN -G-320 1 0-2-32-1 2.5 l 40a0 - PN-G-32010;2012
29 Zawor odcinający 32B G06.042P'11

kataloq GEORYT - Krakow
30 Wąz WGG Z-B]x 11903(łacznie) P='1 '0 M Pa Kataloo FAGUMIT So. z o.o. - Wolbrom
31 Opaska zaciskowa ABA Bravo kwasoodporna S50

12 mm rozmiar 87-112
Katalog ABA Polska Sp. z o.o

Óz
33 Łańcuch -PN-G-46701-B-1B x 64111 PN-G-46701:1997
34 Łańcuch -PN-G-46701-B-14 x 50l14 PN-G-46701 :1 997
35 Sworzeń P N-E N 2234 1 -B-1 6x1 40x4x1 3 1-St-A3L PN-EN 22341:2000
36 Sworzeń PN- EN 2234 1 -B-1 6x65x4x59-St-A3 L PN-EN 22341:2A00
37 Sruba z gwintem na całej długości

z łbem szeŚciokątnym lSo 4017-M10 x 30 - 8.8-
A3L

PN-EN ISO 4017:2004

38 Sruba z gwintem na całej długości
z łbem szeŚciokątnym lso 4017-M12 x 50 - 8.8-
A3L,

PN-EN ISO 4017:2004

20 Sruba z gwintem na całej długości
z łbem sześciokątnym lSo 4017 - M16 x 50 - 8.B -
A3L

PN-EN tSO 4017 .2004

40 Nakretka sześciokatna lSo 4032 - M10 - 8 _ A3L PN-EN ISO 4032:2004
41 Nakrętka szeŚciokątna lso 4032 - M12 _ B - A3L PN-EN ISO 4032:2004
42 Nakretka szeŚciokatna lSo 4032 - M16 - 8 - A3L PN-EN ISO 4032:2004
43 Podkładka spręzysta z 10,2 FelZn8 PN-77/M-82008
44 Podkładka sorezvsta z 12.2 FelZn1 PN-77/M-82008
45 Podkładka spręzysta Z 16,3 FelZn1 PN-77/M-82008
46 Podkładka

PN-EN 28738 - 16 - 160HV-A3L
PN-EN 28738:2000

47 P rzety czka PN-G-32000-3 1 -A PN-G-32000:201 'l

48 Zawleczka ISO 1234 - 4 x32 - St- A3L PN-EN ISO 1234:2001

21.2. Cześci zamienne dla zespołu na AA-45/800/1N
Poz. Nazwa Rvsunek, norma lub kataloq

1 Seqment stozkowv w90.354.03-01.01
2 Wirnik w90.354.02-01 .01
3 Człon nadłopatkowv w90.354.02-01.02
4
5 Kadłub w90.354.01-01.05
b Kr aŻek zab ezoieczai acv w90.354-01.06
7
oU

I Silnik elektryczny dSOKg 200L2Bz-E (W ll)
N=45 kW, n=2960 min-1 UN=500 albo '1000V

wznios skrzvnki zaciskowei 420t2 mm

Katalog CELMA S.A. - Cieszyn

'10 Uszczelka w90.354-0'1.010
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11 Płvta PN-EN 1652-CuZn37-H 1 25-qxbxlF PN-EN 1652:1999 dokumentacia oroducenta
12 Płvta PN-EN 1652-CuZn37-H 1 25-oxbxlF PN-EN 1652:1999 dokumentacia oroducenta
13 Płvta PN-EN 1 652-CuZn37-H 1 2S-qxbxlF PN-EN 1652:1999 dokumentacia producenta
14 ZesoÓł orzewodu mostkuiaceoo Wvkonanie 1 W90.354-01.14wvk. 1+3
15 Sruba z łbem walcowym z gniazdem

sześciokątnym
ISO 4762-M 12 x 60-12.9-A3L

PN-EN ISO 4762:2006

16 Sruba z gwintem na całej długości z łbem
cuaśninlu ą+ntlm la/\ A^4-7 nI4, v Af\ a a A"lo4ugwrvr\q(rrYrrl lvv -v r a'lYr t4   vv-v.v /\wL

PN-lSO 4017:2004

17 Sruba z gwintem na całej długoŚci z łbem
sześciokatnvm lSo 4017-M12 x 50-8.8-A3L

PN-ISO 4017.2004

1B Sruba z gwintem na całej długoŚci z łbem
sześciokatnvm lSo 4017-M20 x 45-8.B-A3L

PN-ISO 4017 2004

19 Sruba z gwintem na całej długości z łbem
szeŚciokatnvm lSo 4017-M20 x 45-8.8-A3L

PN-ISO 4017.2004

20 Nakretka szeŚciokatna lSo 4032-M1 2-B-A3L PN-ISO 4032.2004
21 Podkładka spręzvsta z 12'2 FelZn9 PN-77/M-82008
22 Podkładka 21FelZnż PN-82/M-82011
23 Podkładka 21FelZn5 PN-82/M-82021
24 Nitokołek lso 8746 - 3 x 6 _ A - St- A3L PN-EN ISO 8746:2002

Zastosowanie przez uzytkownika nieoryginalnych części podczas Wykonywania
dozwolonych prac naprawczych, skutkuje utratą statusu Wyrobu SelmaG Sp.
zo.a. przez urządzenie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym utratą
Wszel kich zobowiązań gwa ra n cyj nych p rod uce nta.

22.P arametry dotyczące em isji hałasu

Wirnik zespołu napędowego jest Źródłem uciązliwego hałasu, którego równowazny
poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku obsługi, Skorygowany charakterystyką A,
przekracza WańośÓ 85 dB [A].
Ww. parametry przekraczają wańości określone W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 20 grudnia 2005 r. W Sprawie zasadniczych Wymagań dla maszyn i elementów
bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 25g, poz. 2170). Dopuszczalne poziomy dŹwięku na
stanowiskach pracy zostały określone normą PN-N-01307:1994: Hałas. Dopuszczalne
wańości hałasu w środowisku pracy' Wymagania dotyczące Wykonywania pomiarÓw.
Biorąc pod uwagę przeznaczenie urządzenia oraz Warunki jego Zabudowy na podstawie
WW. Wymagań określono, iŻ na stanowiskach pracy zlokalizowanych W rejonie pracy
urządzenia obowiązuje dopuszczalnY poziom ekspozycji na hałas Wynoszący Lrx,an =

85,0 dB [A] dla B-godzinnego dnia pracy.
obnizenie poziomu emitowanego hałasu przez Urządzenie odpylające BSA-B00/45/1N na
stanowiskach pracy do ww. wańości mozliwe jest przez uzycie tłumików stosowanych
przy Wentylatorach lutniowych, zastosowanie indywidualnych środkow ochrony
pracownikow przed ponadnormatywną emisją hałasu, zastosowanie osłon
dŹwiękochłonnych, zmianę lokalizacji urządzenia. Dobór odpowiedniego tłumika mozliwy
jest po Wykonaniu na stanowisku pracy pomiarow akustycznych mających na celu
określenie rozkładu pola akustycznego oraz dobor konfiguracji tłumikow.
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Niniejsza instrukcja moze być uzupełniona przez dozor i słuzby BHP zakładu gorniczego
w zaleŻności od warunkÓw pracy, lokalnych zagroŻen oraz wymagań występujących u

uzytkownika, o odpowiednią instrukcję stanowiskową.
W wyniku długotnłałej, wieloletniej ekspozycji na hałas, o równowaznym
poziomie dŹwięku, zazwyczaj dochodzi do nieodwracalnego podwyzszenia progu
słyszenia tzw. tnłałych ubytków słuchu.

23. lnformacje nt. promieniowania emitowanego przez maszynę

Urządzenie odpylające nie emituje zadnego rodzaju promieniowania i nie ma
niekorzystnego wpływu na operatora lub osoby naraŻone, w szczególności na osoby,
które mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.

24.Utylizacja

Urządzenie nie zawiera elementów toksycznych bądŹ szkodliwych dla środowiska. ZuŻyte
podzespoły urządzen ia pod legają złomowan i u.

Przynależne rysunki:
Rys. 1 . Urządzenie odpylające BSA-800/45i1N
Rys. 2. 

' 
Zespół napędowy AA-45/B00/1N

,1 I.,
li'
t'/,' ,,'.''

2016.09.16. M
I

data, imię i nazwisko' podpis zatwierdzĄącego

U

r rttl'\

arek Jedziniak

15'Um 1C16



^.7 \.

I@MAG
\\.-/

INSTRUKCJA
/naŻWa dokumentU/

Strona 30 i 31

w90.354.051oR

Urządzenie od pylające B SA-B00/45i'1 N

lnazwa rnaszyny lub urządzenia/

Wvdanie: 1

Data wydania:
wrzesień 2016 r'

Zakład Technologii Srodowiskowych i Wibroakustvki

e t zawerac co nalmniei nas u dane ładowo
SelmaG Sp. z o.o.

Plac Kombatantow 612, 14-300 Moraq
Urządzenie odpylające BSA_800/45/1 N(( @rM2c

@rM2ExdiarMb
Nr fabrycznv / rok produkcii:

Wvdainość nominalna: 470 m3lmin
ZuŻvcie wodv: 5 - 15 dm3/min

Typ pompy wirowei: P-1BA/Ec-Ex
Typ czujnika poziomu cieczy: cP-2dt1-b

Moc silnika elektryczneqo zespołu napedoweoo: 45 kW
Masa całkowita: .kq

25.Załącznik 1 Wzór tabliczki znamionowej

Urządzenie odpylające BSA-B00l45l1N posiada tabliczkę znamionową, wykonaną
dokumentacji producenta. rabficzka powinna byc zamocowana w sposob truuały
kadłubie i

wg
na

Zespół napędowy AA-45/800/'1N
dokumentacji producenta. Tabliczka
kadłubie zawierać

Na zespole
rod

tabliczkę znamionową, wykonaną
byc zamocowana w sposób trwały

posiada
powinna

wg
na

napędowym nalezy umieścic tabliczkę silnika elektrycznego, dostarczoną
enta oraz tabliczke oomocnicza, zawieraiaea eo naimniei nastenr riane dana'

UWAG/\: Dane na
kazcl o rłz*11gg 1ą'g: ! {t uj e

tabliczkach zł:arnion*rvych
i nf*rntł:lc;je el lqtuł}!fle ł{ la ela r:eg;el

Są pray!<łacłornle. Fro*iue erit
e;g;x*ll it 1: la nza t ł rre1eiz* g t i;ł.

eza co nalmnret na luiace dane (prz owo

Plac
SelmaG Sp. z o.o.

Kom batantow 612,1 4-300 Morąg
Zespół napędowy AA_45/800/1 N

Nr fabrvcznv / rok produkcii:
Wvdainość: 470 m3/min

Masa całkowita: .ko
Silnik elektryczny dSOKs 200L2Bz-E (W ll

Producent: Celma SA Cieszvn Cantoni Group
Moc nominalna: 45kW

Prędkość obrotowa: 2960 min -1

Znamionowe napięcie zasilania: 500 albo 1000 V
Prad znamionowv: 524

Częstotliwośc: 50 Hz
Stopień ochronV: tP 56

Oznaczenie si lnika elektrycznego : ( € @ (wpisać wg producenta silnika)

Z. plLruuUęlltcl Ul.ez ląUllvL^ę pUlllUU1llUZa, zawle a CO n utace oane
TVp zespołu napedoweqo: AA-45i800/1N

Nr fabrycznv / rok produkcii:
Nr fabryczny silnika elektryczneqo / rok produkcii:
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26. Załącznik 2 W zór dekla racj i zg od n ości

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
SelmaG Sp. z o.o.

Plac Kombatantow 612, 14_300 Morąg

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji:
Krzysztof Sekular, Plac Kombatantow 612, 14-300

Nazwa: Urzadzenie od ce BSA-800/45/1N
Nr fabryczny: Rok produkcji:

UrządzenieodpylająceBSA-800/45/1Njestprzeznaczonedousuwańi
powietrza' szczególnie pyłÓw węglowych, kamienno - węglowych i kamiennych. Usuwanie-pyTÓw odbywa

mokrą. Urządzenie słuŻv do eliminaci
oświadczenie producenta:

Przedmiot deklaracji opisany wyżej spełnia wszystkie odpowiednie przepisy następujących

dokumentów:
* RoZPoRZĄDZEN|E M|N|STRA GosPoDARKl z dnia 21 pazdziernika 2oo8 r. sprawie

zasadniczych wymagań dla maszyn. Przepisy niniejszego rozporządzenia wdraŻają
postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006l42ME z dnia 17 mĄa 2006 r. w
sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/'16^/VE (Dz.lJrz' UE L 157 z09.06'2006,str 24).Dz'
U. z 2008r. Nr '1 99. Poz. 1228.

r ROZPORZĄDZEN|E M|N|STRA GoSPoDARKl z dnia 22 grudnia 2oo5 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przepisy niniejszego rozporządzenia wdraŻĄą
postanowienia dyrektywy 94l9ME Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1g94 r. w
sprawie zbliŻenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemow
ochrony przeznaezonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Dz.lJ. z 2005r. Nr
263. Po2.2203.

Zastosowa n o n astę pujące norm y zhar monizowa n e :

PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN 1127-1'.2011, PN-EN 13463-1:2010, PN-EN 13463-5:2012,
PN-EN 60204-1:2010, PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03, pN-EN 1710+Ai'.2010.
Zastosowano następujące normy krajowe:
PN-G-50000'.2002, PN-G-50081 :1996, PN-EN ISO 1 101 :2013-07 , PN-N-O1359:1993, PN-N-01307:1994,
PN-N-01 358:'1 990, PN-G-52002:2009
lnformacje dodatkowe:
1. Urządzenie odpylające zostało wykonane zgodnie z procedurami oceny zgodnoŚci połączonymi z

wewnętrzną kontrolą produkcji.
2. Ta deklaracja zgodności traci swoją waznośĆ, jezeli urządzenie zostanie zmienione, przebudowane

bez naszej zgody lub naprawiane przez nieupowazniony przez nas zakład remontowy oraz będzie
uŻytkowane niezgodnie z jego lnstrukcją Nr W90.354.05loR
Urządzenie zaliczanejest do grupy l kategorii M2.
Niniejsza deklaracja jest Deklaracją ZgodnoŚci WE w odniesieniu do Załącznika 3 RoZPoRZĄDZENlA
MlNlSTRA GosPoDARKl z dnia 21 paŹdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199. Poz' 1228.)

Morąg, (data) ( pod p i s osoby u poważn i onej)



ó
M-

.9
C
O-(f

=t
Lr)O
-.\
Lr)
t.)
O.
O)

=

i

YE
3iE

a@

\a^

96

!-

€l

ś
-_--.7

o ij €'-c:-q9
N ó -:ł;

=i.:-3ą.Ę*EE
5*e-oopooto=='
E'a".sśsoE*';?'ą6'p.
ł =ś€śś:_



C\

ó
E"

lor
I- co
i Eśu
ś 5o:

eO
-Lf)\O-b- -+

i,-

.eil
€Rts€

oó ;
6ś 

=o9

oa
.9ó

3 " J=

ts X .eF

* 3 :i=

E Ń 9'; E
9!X

N

'd

r=.og
9o
oq

u !:: --6>e9
d do -
o c ,i

FŻ

o.9

Ei .!c--'P. P*-.a
--= u:o^

'9* o] .='s€ ó

5'g..3-ó

ś9=B}€l;ya::iss,
>oń 

='Y 
9la L'

='a -;-i9ĘN o 
'Ą 

9 i'i + _
ŃE o Ń 9 o _aoN\o.:o 6

- 6 F= o A E o
.] i qń i o o a3=3-_=3€=a
- - 

N ;+

=lÓ-|

PIfl

I

I

€lE

!i!

sl=

-
I

:

a

:ł=43
.-.4.ó

O)

=

't

e
.9
=

'ó
E

.9

E

.9

F

g

E9

l

{

E
E

-
I

=

-

E

.E

.9
.ź
E

.1,1,

;ll
'i,

a

ś
.a
E

p

e

ll.l lEi i

- bt*
EIEI=
9lŃ żi lel$
Et I'ii

€

a
p

E
.9

I

'
E

I

=

E

=.G

<;
'6'
o
==
No
oÓ


