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7. Instrukcję obsługi silnika elektrycznego zespołu napędowego wraz z dokumentami
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8. Specyfikację wyrobu. Zestaw dostarczonych zespołów i części.
9. Świadectwo wyważenia wirnika zespołu napędowego VTDU-800M;
10. Świadectwo odwirowania wirnika zespołu napędowego VTDU-800M.
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zmian oraz wyposażenia dodatkowego.
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1. Informacje ogólne
Niniejsza instrukcja użytkowania ważna jest dla lutni wirowej VT-800U łączenie A,
wykonanej wg dokumentacji konstrukcyjnej nr W90.355.04 oraz wewnętrznej kontroli
produkcji obowiązującej w SelmaG Sp. z o. o.
Lutnia wirowa jest przeznaczona do właściwego nadmuchu i sterowania strumieniem
czystego powietrza wtłaczanego lutniociągiem do czoła wyrobiska korytarzowego
(chodnikowego) drążonego kombajnem chodnikowym i przewietrzanego systemem
wentylacji kombinowanej z zastosowaniem urządzenia odpylającego instalowanego w
krótkim lutniociągu ssącym.
Lutnia wirowa 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 6 czerwca 2016 r. w sprawie
zasadniczych
wymagań
dla
urządzeń
i
systemów
ochronnych
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (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 ISO 80079-36:2016-07, PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 oraz PN-EN ISO
80079-37:2016-07 w zakresie zabezpieczenia nieelektrycznego typu “c”, które osiągnięto
przez:
 odpowiednie cechy konstrukcyjne zabezpieczające przed możliwością zapłonu,
jakie wytwarzają poruszające się części.
 zastosowane silniki wewnątrz zestawu posiadają odpowiednie certyfikaty
zgodności.
Lutnia wirowa VT-800U może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w których
występują zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego i należą do urządzeń grupy I
kategorii M2 (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyły węglowego, wyrobiska
II, II i IV kategorii zagrożenia metanowego, pomieszczenia zakwalifikowanych do stopnia
„a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu spełniające warunki rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 6 czerwca 2016 r. Dz. U z 2016r. Poz.817).
W skład lutni wirowej wchodzi zespół napędowy VTDU-800M, który steruje przepływem
powietrza płynącego przez lutnię wirową.
Dostawcą nowej lutni wirowej może być również inny podmiot gospodarczy, upoważniony
przez producenta.
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Opis oznaczeń lutni wirowej VT-800U:
VT
- lutnia wirowa (ang. vortex tube),
800 - średnica nominalna segmentu lutni wirowej 800 mm.
U
- uniwersalna.
Opis oznaczeń zespołu napędowego lutni wirowej VTDU-800M:
VTDU - zespół napędowy lutnii wirowej (ang. vortex tube driver unit),
800 - średnica zespołu napędowego lutni wirowej 800 mm.
M
- konstrukcja modernizowana.
1.1. Oznaczenia stosowane w instrukcji
Oznaczenie instrukcji, której nie przestrzeganie może wpłynąć na
bezpieczeństwo.
Oznaczenie instrukcji, której nie przestrzeganie może spowodować zagrożenie
związane z prądem elektrycznym.
Oznaczenie instrukcji, która powinna być wzięta pod uwagę ze względu na
UWAGA
bezpieczną pracę lutni wirowej lub jej podzespołów.
1.2. Instrukcje wstępne
Instrukcja jest nieodłączną częścią lutni wirowej 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.
Przed uruchomieniem lutni wirowej należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
użytkowania. Obsługa lutni wirowej powinna przejść, jeżeli to konieczne,
szkolenie celem uzyskania pewności, że obsługa urządzenia będzie odbywała
się zgodnie z wymaganiami instrukcji użytkowania. Na życzenie użytkownika
szkolenie takie może przeprowadzić upoważniony przedstawiciel producenta.
Użytkownik powinien upewnić się, że obsługa lutni zrozumiała treść instrukcji
użytkowania oraz ustalić zakres kompetencji, odpowiedzialności i nadzoru nad
obsługą lutni.
W lutni wirowej zastosowany jest silnik, 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 lutni
lub powodem lekkich i ciężkich urazów obsługi. Czynności te zwalniają
producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji, a lutnia traci status wyrobu
SelmaG sp. z o.o. wraz z wszelkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.
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Podczas wykonywania prac montażowych, demontażowych a także naprawczych
i remontowych w zakresie dozwolonym użytkownikowi, konieczne jest trwałe
odłączenie zasilania zespołu napędowego lutni wirowej, aby nie dopuścić do ich
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 lutni wirowej we wszystkich
fazach życia maszyny. Instrukcja nie uwzględnia dodatkowych lokalnych
wymagań i przepisów, których przestrzeganie obowiązuje użytkownika. Nie
przestrzeganie przez użytkownika przepisów, wskazówek i informacji zawartych
w niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowiązań i gwarancji.
1.3. Zakres stosowania
 Lutnia wirowa jest przeznaczona do pracy w systemie wentylacji kombinowanej z
pomocniczym lutniociągiem ssącym, zawierającym urządzenie odpylające.
 Lutnia wirowa może być stosowana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
 Lutnia wirowa może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w których
występują zagrożenia wybuchem metanu oraz pyłu węglowego i należą do
urządzeń grupy I kategorii M2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i
systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem (Dz.U. z 2016 r. poz. 817).
 Zespół napędowy VTDU-800M może być stosowany wyłącznie do współpracy z
lutniami wirowymi w celu uzyskania możliwości automatycznego sterowania
strumieniem powietrza wtłaczanego do wyrobiska przez lutnię wirową.
 Przez zespół napędowy VTDU-800M może przepływać wyłącznie „świeże”
powietrze podawane przez lutniociąg tłoczący, o niskim, niewybuchowym i
kontrolowanym stężeniu metanu i pyłu węglowego.
Wykonanie lutni wirowej jest uniwersalne i pozwala na zabudowę zarówno przy
lewym jak i przy prawym ociosie wyrobiska. Dokumentacja nr W90.355.04
przedstawia lutnię wirową VT-800U zabudowaną na lewy ocios.
Aby uzyskać wykonanie prawe, poszczególne zespoły lutni wirowej należy
zmontować w lustrzanym odbiciu natomiast dodatkowo wirnik, montowany w
zespole napędowym oraz zespól kierownic, montowany w pierwszym segmencie
lutni, należy wymienić na ich odpowiedniki w wykonaniu prawym.
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
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 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.
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2. Parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne lutni wirowej:
Zakres wydajności powietrza
Długość szczeliny wylotowej
Zakres regulacji szerokości szczeliny wylotowej
Średnica segmentu lutni wirowej
Wykonanie:
Masa całkowita:

Wymiary gabarytowe:

Typ zespołu napędowego
Typ silnika elektrycznego zespołu napędowego
Moc znamionowa silnika elektrycznego zespołu
napędowego
Napięcie znamionowe silnika elektrycznego zespołu
napędowego

350-800 m3/min
5 x 2 m = 10 m
od 40 do 100 mm
800 mm
uniwersalne (pod lewy bądź pod
prawy ocios wyrobiska)
wyk. 1: 1698kg
wyk. 2: 1755kg
wyk. 3: 1784kg
wysokość wyk. 1: 1198 mm
wysokość wyk. 1: 1198 mm
wysokość wyk. 1: 1198 mm
szerokość wyk. 1: 901 mm,
szerokość wyk. 2: 1010 mm
szerokość wyk. 3: 1210 mm
długość: do 14,5 m
VTDU-800M
dSOKg 160L2-P lub dSOKg 160L2-E
prod. Celma Cantoni Group Cieszyn

18,5 kW
500/1000V ( 500V, 1000V, 660V)

W załączniku 1 przedstawiono wzór tabliczki znamionowej lutni wirowej VT-800U.
Rubryki w tabliczce znamionowej powinny być wypełnione zgodnie z danymi danego
egzemplarza lutni wirowej. Na zespole napędowym należy również umieścić tabliczkę
znamionową silnika elektrycznego, dostarczoną wraz z silnikiem przez jego producenta.
3. Wzór deklaracji zgodności WE/UE
Wzór deklaracji zgodności WE przedstawiono w załączniku nr 2.
Rubryki w deklaracji zgodności powinny być wypełnione zgodnie z danymi danego
egzemplarza lutni wirowej.
4. Opis budowy lutni wirowej VT-800U
Konstrukcję lutni wirowej VT-800U przedstawiono na rysunku 1. W skład lutni wirowej
wchodzą niżej wymienione zespoły:
– Zasobnik lutni elastycznej wyk. 1, 2 lub 3
poz. 1
– Zespół napędowy VTDU-800M wyk. 1, 2 lub 3
poz. 2
– Segment przejściowy
poz. 3
– Segment lutni wirowej VT-800 A
poz. 4
– Segment lutni wirowej VT-800 B
poz. 5
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– Stożek przejściowy Ø790/Ø794
poz. 6
– Szakla M-BWl 1
poz. 9
– Lutnia ssąca Ø800, 1000 lub 1200 x5000 kl. A lub B
poz. 10,15
– Opaska zaciskowa do połączenia odcinków lutni elast.
poz. 11
– Zespół kierownic
poz. 12
– Przysłona
poz. 13
Ponadto w skład lutni wirowej wchodzą niżej wymienione części:
– Tabliczka znamionowa
poz. 17
– Części złączne
poz. 19 do 28
Wyposażeniem dodatkowym lutni jest klapa ręczna 800 z zestawem części złącznych wg
W90.355.01 wyk. 1-3 (poz. 31-34).
4.1. Zasobnik lutni elastycznej wyk. 1 – 3, poz. 1
Zasobnik lutni elastycznej przedstawiono na rysunku nr W90.355-01. Króciec zasobnika
poz. 1 stanowi podzespół spawany, wyposażony w zaczep, którego zespół nośny stanowi
szakla typu M-BWl 1 poz. 4. Za pomocą kabłąków poz.6 i części złącznych poz. 9 i 10
przytwierdza się do króćca usytuowany w jego wnętrzu drąg poz. 2 stanowiący spawaną
konstrukcję rurową. Obręcz z pręta Ø10 mm na powierzchni walcowej króćca, służy do
zamocowania za pomocą opaski zaciskowej obrzeża lutni elastycznej poz. 10 i 11 na
rysunku 1. Zgodnie z rysunkiem 1 wspornik zasobnika służy do zmagazynowania na nim
czterech odcinków lutni elastycznych poz. 10, połączonych ze sobą opaskami
zaciskowymi poz. 11 a kołnierz króćca zasobnika lutni elastycznej łączy się z zespołem
napędowym VTDU-800M za pomocą części złącznych poz. 20, 25 i 26.
Zasobnik występuje w trzech wykonaniach, w zależności od stosowanej lutni elastycznej:
wyk. 1 – dla lutni 800, wyk. 2 – dla lutni 1000 i wyk. 3 – dla lutni 1200.
4.2. Zespół napędowy VTDU-800M poz. 2
Zespół napędowy przedstawiono na rysunku 2. Składa się on z kadłuba stanowiącego
konstrukcję spawaną poz. 1 o średnicy wewnętrznej 800 mm, wewnątrz którego za
pomocą części złącznych poz. 13 i 19 zamontowany jest silnik elektryczny kołnierzowy
dSOKg 160 L2-P lub dSOKg 160 L2-E poz. 6. Na wale silnika elektrycznego osadzony
jest wirnik konstrukcji spawanej poz. 2, którego wykonanie może być lewe lub prawe w
zależności od wykonania zespołu napędowego i lutni wirowej. Wirnik zabezpieczony jest
przed zsunięciem się z wału silnika krążkiem zabezpieczającym poz. 4 oraz śrubą poz. 14
i podkładką 17 Ms (odginaną) poz. 20. Do kołnierza kadłuba od strony wlotu powietrza
przytwierdzona jest za pomocą sworzni, podkładek i zawleczek poz. 15, 16, 17, siatka
wlotowa poz. 3. Do wspornika zewnętrznego kadłuba zespołu napędowego przykręcana
jest skrzynka zaciskowa silnika elektrycznego. Do kadłuba, po stronie zewnętrznej,
przytwierdzone są za pomocą nitokołków poz. 21 strzałki kierunkowe poz. 9, kierunku
przepływu powietrza przez zespół napędowy i kierunku obrotów wirnika oraz tabliczka
znamionowa poz. 11 zespołu napędowego. Wnętrze kadłuba nad wirnikiem wyłożone jest
blachą mosiężną o grubości 1,5 mm przylutowaną do kadłuba i stanowiącą
zabezpieczenie przed powstawaniem krzesanych iskier mechanicznych, które mogą
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powstawać w przypadku awarii wirnika wskutek oderwania się łopatek. Kadłub zespołu
napędowego poz. 1 jest wyposażony w zaczepy transportowe, których zespoły nośne
stanowią szakle poz. 7 oraz płozy z rur stalowych służących do ustawienia zespołu
napędowego na spągu wyrobiska. Wszystkie zespoły i części wchodzące w skład zespołu
napędowego ujęto w katalogu części zamieszczonym w punkcie 21 instrukcji.
Wirnik zespołu napędowego musi być wyważony i odwirowany zgodnie z
uwagami ujętymi na rys. nr W90.355-02.02/2 a świadectwa z wyważenia i
odwirowania należy dostarczyć użytkownikowi wraz z lutnią wirową i innymi
dokumentami wymienionymi w niniejszej instrukcji.
Zespół napędowy występuje w trzech wykonaniach, w zależności od zastosowanego
zasobnika lutni elastycznej: wyk. 1 – dla lutni 800, wyk. 2 – dla lutni 1000 i wyk. 3 –
dla lutni 1200. Wykonania te różnią się wysokością od osi zespołu do podstawy nóg.
4.3. Segment przejściowy poz. 3
Stanowi zespół konstrukcji spawanej i służy do połączenia, za pomocą części złącznych
poz. 20; 21; 25 i 26, zespołu napędowego VTDU-800M poz. 2 z pierwszym segmentem
lutni wirowej poz. 4.
4.4. Segment lutni wirowej poz. 4 i 5
Wszystkie segmenty lutni wirowej stanowią konstrukcje spawane płaszczy blaszanych
zwiniętych cylindrycznie, posiadających z jednej strony od góry podłużne szczeliny,
utworzone przez wyprofilowanie płaszczy w kształcie warg regulowanych za pomocą
części złącznych poz. 22; 25; 26 i 27. Ponadto każdy z tych segmentów ma przy końcach
przyspawane kołnierze w postaci wycinków pierścieni, służące do połączenia segmentów
pomiędzy sobą oraz z segmentem przejściowym poz. 3 i stożkiem poz. 6 za pomocą
części złącznych poz. 19; 21; 25 i 26. Segmenty poz. 4 mają tak ukształtowane płaszcze,
że mogą one współpracować bezpośrednio z segmentem przejściowym poz. 3 i stożkiem
poz. 6, a także bezpośrednio między segmentami A i B poz. 4 i poz. 5 za pomocą
kołnierzy. Wszystkie segmenty lutni wirowej wyposażone są w płozy z rur stalowych
służących do ustawienia tych segmentów na spągu wyrobiska. Na pierwszym segmencie
poz. 4 za stożkiem przejściowym poz. 3, przytwierdzona jest za pomocą nitokołków poz.
28, tabliczka znamionowa poz. 17 lutni wirowej VT-800U. Wszystkie segmenty lutni
wirowej są wyposażone w oznakowane zaczepy transportowe.
Segmenty lutni występują w trzech wykonaniach, w zależności od zastosowanego
zasobnika lutni elastycznej: wyk. 1 – dla lutni 800, wyk. 2 – dla lutni 1000 i wyk. 3 –
dla lutni 1200. Wykonania te różnią się wysokością od osi zespołu do podstawy nóg.
4.5. Stożek przejściowy 790/794 poz. 6.
Stożek przejściowy Ø790/Ø794 poz. 6 stanowi zespół spawany, który łączy się za
pomocą części złącznych poz. 19; 25 i 26 z kołnierzem segmentu lutni wirowej VT-800U.
Służy on do zamontowania na nim, za pomocą opaski zaciskowej poz. 11, lutni ssącej
Ø800x5000 kl. A poz. 10. Lutnia ssąca służy do regulacji odległości wylotu z lutni wirowej
od czoła wyrobiska.
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4.6. Zespół kierownic poz. 12
Stanowi zespół spawany, który montuje się za pomocą części złącznych do niego
przynależnych w szczelinie pierwszego segmentu lutni wirowej poz. 4, za segmentem
przejściowym poz. 3. Jego zadaniem jest skierowanie odpowiedniej ilości powietrza
wypływającego ze szczeliny pierwszego segmentu lutni wirowej w kierunku strefy
zazębienia.
4.7. Przysłona poz. 13
Jest elementem mocowanym za pomocą części złącznych poz. 18 i 24 do ostatniego
segmentu lutni poz. 4. Jej zadaniem jest ograniczenie niekontrolowanego osiowego
wypływu strugi powietrza z lutni w kierunku czoła wyrobiska.
4.8. Klapa ręczna 800 poz. 31
Klapa przeznaczona jest do ręcznego sterowania wypływem strumienia powietrza z lutni
wirowej i stanowi jej wyposażenie dodatkowe. Montuje się ją za ostatnim segmentem lutni
wirowej
4.9. Cel i zasada działania lutni wirowej
Celem działania lutni wirowej jest sterowanie przepływem czystego powietrza w ślepym
wyrobisku korytarzowym drążonym kombajnem chodnikowym i przewietrzanym
wentylacją kombinowaną z zastosowaniem urządzenia odpylającego.
Cel ten jest realizowany wg niżej podanych zasad:
– Włączenie urządzenia odpylającego musi spowodować włączenie silnika zespołu
napędowego VTDU-800M lutni wirowej. Wymagane jest więc automatyczne
sprzężenie włączania i wyłączania silnika zespołu napędowego wraz z urządzeniem
odpylającym stosowanym w wentylacji kombinowanej.
– Włączenie silnika zespołu napędowego powoduje, że jego specjalnie ukształtowany
wirnik silnie zawirowuje strumień powietrza dopływający do lutni wirowej z lutniociągu
tłoczącego wymuszając tym samym wypływ strumienia powietrza z lutni wirowej przez
szczelinę w lutni. Strumień powietrza na odcinku 10 m, kierowany jest przez ww.
aerodynamicznie ukształtowaną szczelinę w lutni wirowej stycznie do profilu wyrobiska
w kierunku stropu. Wówczas na samym wylocie z lutni prędkość osiowa
wypływającego powietrza z lutni spada poniżej wartości 1 m/s. Strumień powietrza
wypływający ze szczeliny, zapewnia na odcinku działania lutni wirowej prędkość
powietrza przy stropie wyrobiska w granicach od 1 m/s do 1,5 m/s oraz oddziałuje
korzystnie na strefę zazębienia lutniociągów zwiększając w niej prędkość i turbulencję
powietrza. W czasie działania lutni wirowej, następuje około dziesięciokrotny spadek
stężenia metanu pod stropem drążonego wyrobiska.
– Wyłączenie silnika zespołu napędowego lutni wirowej powoduje zanik wiru
powietrznego
w lutni, a wówczas strumień powietrza płynie głównie wzdłuż osi lutni i wypływa
pełnym przekrojem w rejonie czoła wyrobiska, przywracając normalny system
wentylacji tłoczącej.

INSTRUKCJA

Strona 12 / 41

/nazwa dokumentu/

W90.355.04IOR

Lutnia wirowa VT-800U

Wydanie: 1
Data wydania:

/tytuł dokumentu/

lipiec 2019 r.

Zakład Technologii Środowiskowych
W przypadku stosowania lutni wirowej wyposażonej w klapę, w razie braku pracy zespołu
napędowego (awaria, wymontowanie, odłączenie), realizacja celu działania lutni wirowej
odbywa się w dwóch następujących stanach pracy:
1. Wentylacja kombinowana jest wyłączona, a klapa jest ustawiona w położeniu
otwartym.
Lutnia wirowa realizuje typową wentylację tłoczącą, kierując zasadniczą część
powietrza wentylacyjnego osiowo w kierunku czoła wyrobiska korytarzowego.
Powietrze wentylacyjne przepływa swobodnie przez segmenty lutni wirowej.
2. Wentylacja kombinowana jest włączona a klapa ustawiona jest w położeniu
zamkniętym.
Powietrze wentylacyjne dopływające do segmentów lutni wirowej zmienia kierunek
przepływu, wypływając teraz przez szczelinę (szczeliny) w segmentach lutni.
Odpowiednio ukształtowane aerodynamicznie ściany segmentów lutni szczeliny
kierują strumień powietrza stycznie do ociosu wyrobiska korytarzowego w kierunku
stropu. Strumień powietrza omywający strop usuwa skutecznie gromadzący się
tam metan. Nie występuje ryzyko uderzenia strumienia powietrza o czoło
wyrobiska.
Realizacja wentylacji kombinowanej za pomocą sterowania klapą może być
stosowana tylko w sytuacji awarii, wybudowania lub odłączenia zespołu
napędowego i tylko pod nadzorem Wyższego Dozoru Kopalni lub upoważnionych
i przeszkolonych osób, znających zasady stosowania wentylacji kombinowanej.
W czasie pracy lutni wirowej z zespołem napędowym, jeżeli klapa ręczna jest
zamontowana, musi ona być ustawiona w położeniu otwartym i trwale
zabezpieczona przed samoczynną zmianą położenia za pomocą śruby
motylkowej. W przypadkach zacięcia klapy lub braku pewności, co do
zabezpieczenia klapy przed samoczynną i niekontrolowaną zmianą położenia,
klapę należy zdemontować i wyremontować.
Przy sprawnie działającym zespole napędowym, klapa ręczna może zostać
zdemontowana.
4.10. Wyposażenie elektryczne
Wyposażenie elektryczne lutni wirowej stanowi silnik elektryczny typu dSOKg 160L2-P
lub dSOKg 160 L2-E zespołu napędowego VTDU-800M, posiadający stosowny certyfikat
wynikający z dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) wraz z udokumentowaniem.
Wyposażenie elektryczne dotyczące zasilania sterowania i łączenia urządzeń
elektrycznych wchodzących w skład zespołu napędowego VTDU-800M i
współpracującego z lutnią wirową urządzenia odpylającego w systemie wentylacji
kombinowanej, a także dotyczące współpracy z kopalnianymi urządzeniami przodkowymi,
nie wchodzi w zakres dostawy.
Dostarczane, handlowe, urządzenia elektryczne posiadają własne opisy i schematy
podłączeń, zamieszczone w ich instrukcjach użytkowania.
Na kadłubie zespołu napędowego należy umieścić tabliczkę znamionową silnika
elektrycznego, dostarczoną przez producenta silnika.
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Zasady współpracy poszczególnych urządzeń w systemie wentylacji kombinowanej
opisane są w instrukcji elektrycznej lutni wirowej VT-800U.
5. Ograniczenia dotyczące stosowania lutni wirowej
5.1. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
 Lutnia wirowa przeznaczona jest do właściwego nadmuchu i sterowania
strumieniem powietrza wtłaczanego lutniociągiem do czoła wyrobiska
korytarzowego, drążonego kombajnem chodnikowym i przewietrzanego systemem
wentylacji kombinowanej z urządzeniem odpylającym. Lutnia wirowa montowana
jest na końcu (wylocie) lutniociągu tłoczącego stosowanego w systemie
przodkowej tłoczącej wentylacji odrębnej.
 Lutnia wirowa zastosowana w systemie wentylacji kombinowanej może mieć
włączony zespół napędowy tylko przy pracującym wentylatorze / zespole
napędowym urządzenia odpylającego, zainstalowanego w pomocniczym
lutniociągu ssącym.
 Lutnia wirowa zastosowana w systemie wentylacji kombinowanej musi mieć
wyłączony zespół napędowy przy niepracującym wentylatorze / zespole
napędowym urządzenia odpylającego, zainstalowanego w pomocniczym
lutniociągu ssącym.
 W czasie prowadzenia prac montażowych, demontażowych, naprawczych lub
remontowych, silnik elektryczny wchodzący w skład zespołu napędowego VTDU800M musi być wyłączony spod napięcia.
 Montaż lub demontaż silnika elektrycznego wchodzącego w skład zespołu
napędowego VTDU-800M musi odbywać się przy trwałym odłączeniu go spod
napięcia.
 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji użytkowania silnika
elektrycznego wchodzącego w skład zespołu napędowego VTDU-800M.
 Lutnia wirowa zaliczona jest do grupy I kategorii M2 i może funkcjonować w
podziemnych częściach kopalń tych zakładów górniczych, gdzie jest zapewniony i
kontrolowany odpowiednio niski, nie wybuchowy poziom stężenia metanu i pyłu
węglowego. Poziom oraz kontrolę dopuszczalnych stężeń metanu oraz
zapewnienie odpowiedniego przewietrzania wyrobisk w zakładach górniczych
regulują stosowne przepisy górnicze.
 Transport, montaż, demontaż, magazynowanie i przemieszczanie lutni wirowej i jej
zespołów muszą się odbywać zgodnie z instrukcją.
 Temperatura powietrza doprowadzanego do zespołu napędowego mieści się w
przedziale od +1°C do +40°C, a wilgotność od 1 do 100%.
W przypadku stosowania klapy ręcznej 800:
 Lutnia wirowa w czasie pracy z zespołem napędowym musi mieć zabezpieczoną
przed zmianą położenia klapę ręczną zamontowaną (na zamówienie użytkownika)
na wylocie z lutni wirowej. Klapa musi być ustawiona w położeniu otwartym.

INSTRUKCJA

Strona 14 / 41

/nazwa dokumentu/

W90.355.04IOR

Lutnia wirowa VT-800U

Wydanie: 1
Data wydania:

/tytuł dokumentu/

lipiec 2019 r.

Zakład Technologii Środowiskowych





W czasie prowadzenia prac montażowych, demontażowych, naprawczych lub
remontowych klapy, silnik elektryczny wchodzący w skład zespołu napędowego
lutni wirowej musi być wyłączony spod napięcia.
Klapa może być stosowana tylko przy nie pracującym zespole napędowym lutni
wirowej (awaria, wymontowanie, odłączenie). Stosowanie klapy wymaga aby:
o lutnia wirowa zastosowana w systemie wentylacji kombinowanej miała
zamkniętą klapę tylko przy pracującym wentylatorze współpracującym
z urządzeniem odpylającym zainstalowanym w pomocniczym lutniociągu
ssącym,
o lutnia wirowa zastosowana w systemie wentylacji kombinowanej miała
otwartą klapę przy niepracującym wentylatorze współpracującym
z urządzeniem odpylającym, zainstalowanym w pomocniczym lutniociągu
ssącym.
Klapa powinna pracować w warunkach otoczenia odpowiednich dla pracy lutni
wirowej.

5.2. Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem
 Lutnia wirowa zastosowana w systemie wentylacji kombinowanej ma włączony
zespół napędowy przy niepracującym wentylatorze / zespole napędowym
urządzenia odpylającego, zainstalowanego w pomocniczym lutniociągu ssącym.
 Lutnia wirowa zastosowana w systemie wentylacji kombinowanej ma wyłączony
zespół napędowy przy pracującym wentylatorze / zespole napędowym urządzenia
odpylającego, zainstalowanego w pomocniczym lutniociągu ssącym.
 Lutnia wirowa pracuje przy nachyleniu bocznym przekraczającym ± 10°.
 Wylot ze szczeliny lutni wirowej skierowany jest na ścianę wyrobiska.
 Lutnia wirowa transportowana jest w stanie zmontowanym zamiast w pojedynczych
zespołach lub podzespołach posiadających odpowiednie uchwyty do transportu.
 Lutnia wirowa podczas pracy jest przemieszczana w wyrobisku korytarzowym na
wózkach jezdnych, prowadzonych na oddzielnej szynie, bez wyposażenia wózków
jezdnych w co najmniej jeden wózek samohamowny.
 Lutnię wirową podwieszono za uchwyty transportowe.
 Do podwieszenia lutni wirowej zastosowano łańcuchy o mniejszej wytrzymałości,
niż wymienione w dokumentacji.
 Montaż, demontaż, obsługa, transport lutni wirowej zostały wykonane przez osoby
nieupoważnione, bądź nie mające odpowiednich kwalifikacji.
 Lutnię wirową oddano do eksploatacji bez rozruchu wstępnego, a więc niezgodnie
z instrukcją użytkowania, brak protokołu odbioru.
 Lutnia wirowa była magazynowana niezgodnie z instrukcją.
 Obsługa lutni wirowej nie została zapoznana z instrukcją użytkowania.
 Lutnia wirowa jest eksploatowana niezgodnie z instrukcją użytkowania.
 Użytkownik nie przestrzega instrukcji użytkowania silnika elektrycznego
wchodzącego w skład zespołu napędowego VTDU-800M.
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W czasie prowadzenia prac montażowych, demontażowych, naprawczych lub
remontowych, silnik elektryczny wchodzący w skład zespołu napędowego VTDU800M nie jest wyłączony spod napięcia.
Montaż lub demontaż silnika elektrycznego wchodzącego w skład zespołu
napędowego VTDU-800M odbywa się bez trwałego odłączenia go spod napięcia.
Lutnię wirową z zespołem napędowym zastosowano w podziemnych częściach
Zakładów Górniczych gdzie nie jest zapewniony i kontrolowany odpowiednio niski,
nie wybuchowy poziom stężenia metanu i pyłu węglowego, a w przypadku
pojawienia się atmosfery wybuchowej urządzenia nie są wyłączane z ruchu.
Zespół napędowy zastosowano do współpracy z innymi urządzeniami, niż lutnia
wirowa produkcji SelmaG Sp. z o. o..
Temperatura powietrza płynącego przez lutnię wirową nie mieści się w przedziale
od +10°C do +40°C.
Montaż, demontaż, obsługa i transport lutni wirowej i jej zespołów są wykonywane
przez osoby nieupoważnione, nie mające odpowiednich kwalifikacji.
Lutnię wirową oddano do eksploatacji bez montażu i rozruchu wstępnego
zakończonego protokołem odbioru, który jest wymagany w instrukcji użytkowania.
Brak protokołu odbioru.
Użytkownik nie przestrzega instrukcji użytkowania silnika elektrycznego
zastosowanego w zespole napędowym.
W czasie pracy lutni wirowej prowadzone są prace naprawcze lub remontowe.

W przypadku stosowania klapy ręcznej 800:










Lutnia wirowa w czasie pracy z zespołem napędowym ma przymkniętą częściowo lub
zamkniętą całkowicie klapę zamontowaną na wylocie z lutni wirowej.
Lutnia wirowa w czasie pracy z zespołem napędowym ma niezabezpieczoną przed zmianą
położenia klapę ręczną zamontowaną na wylocie z lutni wirowej (klapa musi być ustawiona
w położeniu otwartym).
W czasie pracy zespołu napędowego dodatkowo używa się klapy do sterowania
przepływem powietrza.
Klapa była magazynowana niezgodnie z instrukcją.
Obsługa lutni wirowej nie została zapoznana z instrukcją użytkowania lutni i klapy.
Klapa jest użytkowana niezgodnie z instrukcją.
W czasie prowadzenia prac montażowych, demontażowych, naprawczych lub
remontowych, silnik elektryczny wchodzący w skład zespołu napędowego ZN-800 nie jest
wyłączony spod napięcia.
Klapa pracuje w warunkach nieodpowiednich dla pracy lutni wirowej.
W czasie pracy lutni wirowej prowadzone są prace naprawcze lub remontowe.

6. Wariantowość budowy i stosowania lutni wirowej
Wykonanie lutni wirowej jest uniwersalne i pozwala na zabudowę zarówno przy lewym jak
i przy prawym ociosie wyrobiska.
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Dokumentacja nr W90.355.04 przedstawia lutnię wirową VT-800U zabudowaną na lewy
ocios.
Aby uzyskać wykonanie prawe, poszczególne zespoły lutni wirowej należy zmontować w
lustrzanym odbiciu natomiast dodatkowo wirnik, montowany w zespole napędowym oraz
zespól kierownic, montowany w pierwszym segmencie lutni, należy wymienić na ich
odpowiedniki w wykonaniu prawym.
Do lutni wirowych mogą być zastosowane innego rodzaju lutnie elastyczne dla górnictwa
innych producentów niż wymienione w katalogu części zamiennych, pod warunkiem, że
lutnia będzie miała te same odpowiednie wymiary i właściwości oraz deklarację zgodności
WE.
Lutnia posiada trzy numerowane wykonania, w zależności od stosowanej lutni elastycznej
na wlocie:
 wykonanie 1 – dla lutni elastycznych 800,
 wykonanie 2 – dla lutni elastycznych 1000,
 wykonanie 3 – dla lutni elastycznych 1200.
Na życzenie użytkownika, Producent może dostarczyć lutnię wirową z zasobnikiem lutni
elastycznej o innej średnicy niż przewidziana w dokumentacji lutni wirowej.
7. Opisy i objaśnienia (rysunki, schematy) sposobu użytkowania, konserwacji i
naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
7.1. Obsługa eksploatacyjna i nadzór
 Co najmniej jeden pracownik ze zmiany obsługującej wyrobisko powinien być
przeszkolony i zapoznany z niniejszą instrukcją.
 Na każdej zmianie musi być wyznaczony, co najmniej jeden pracownik do obsługi
eksploatacyjnej lutni wirowej.
 Wyznaczony pracownik powinien znać zasady stosowania wentylacji
kombinowanej i kontrolować ustawienie szczeliny lutni wirowej względem wylotu
powietrza z krótkiego lutniociągu ssącego (kontrola strefy zazębienia lutniociągów)
oraz kontrolować odległość wylotu lutni od czoła przodka zgodnie z
obowiązującymi przepisami górniczymi.
 W czasie pracy lutni wirowej zabrania się dokonywania wszelkich napraw lub
czynności konserwacyjnych.
 Na każdej zmianie należy kontrolować stan elementów posadowienia lub
podwieszenia lutni wirowej, stan połączeń kołnierzowych lutni wirowej, stan powłok
segmentów lutni wirowej oraz stan powłok oraz pasów łączących przewody
powietrzne (lutnie elastyczne ssące) w zasobniku lutniowym. Zauważone usterki
należy usuwać. Stosowanie nieszczelnych lutni w zasobniku lutniowym jest
niedozwolone.
 Należy kontrolować wypływ powietrza z segmentów lutni wirowej. Jeżeli w
segmentach od strony wylotu z lutni nie ma wypływu powietrza to należy sprawdzić
czy ilość powietrza dostarczanego do lutni jest zgodna z wymaganiami wentylacji
kombinowanej lub ponownie wyregulować szczelinę w segmentach lutni wirowej,

INSTRUKCJA

Strona 17 / 41

/nazwa dokumentu/

W90.355.04IOR

Lutnia wirowa VT-800U

Wydanie: 1
Data wydania:

/tytuł dokumentu/

lipiec 2019 r.

Zakład Technologii Środowiskowych
jak to opisano w punkcie 20 instrukcji. Brak wypływu powietrza w końcowych
segmentach nie świadczy o jego dławieniu w lutni wirowej, a jedynie sygnalizuje,
że spadła ilość dostarczanego powietrza do lutni wirowej w stosunku do stanu
poprzedniego.
 Po wyczerpaniu się „ zapasu” lutni elastycznych ssących w zasobniku lutniowym
(tj. po ich całkowitym rozciągnięciu), do końca zasadniczego lutniociągu tłoczącego
należy dopiąć dodatkowe lutnie tłoczne, a lutnie zasobnikowe ponownie
„zmagazynować”.
Okresowe przedłużanie zasadniczego lutniociągu tłoczącego wymagające jego
rozłączenia z lutnią wirową musi być prowadzone przy wyłączonym spod
napięcia kombajnie, przy czynnych wentylatorach lutniociągu tłoczącego, w
sposób ograniczający czas trwania rozłączenia lutniociągu do niezbędnego
minimum. Rozłączenie lutni elastycznej ssącej z lutnią tłoczącą powinno być
wykonane pod nadzorem osoby dozoru w czasie dozwolonym dla warunków
ruchowych w wyrobisku z powiadomieniem dyspozytora kopalni o zamiarze
rozłączenia lutniociągu tłoczącego i lutni wirowej i przedłużenia zasadniczego
lutniociągu tłoczącego. Maksymalny dopuszczalny czas trwania (czas krytyczny)
rozłączenia lutniociągów określa inżynier wentylacji.
Okresowe przesuwanie lutni wirowej wzdłuż wyrobiska wraz z postępem przodka
jest dozwolone za pomocą kombajnu przy użyciu dwóch odpowiednio długich
cięgien linowych lub łańcuchów o dopuszczalnej sile uciągu 10 kN na jedno
cięgno. Cięgna te, należy przytwierdzić
do zaczepów służących do
przemieszczania lutni, usytuowanych po bokach króćca zasobnika lutni
elastycznej Ø800 na wysokości osi lutni wirowej.
Cięgna do przesuwu lutni wyposażone w odpowiednie kausze i zaciski linowe lub
w przypadku łańcuchów w odpowiednie ogniwa złączne przygotuje użytkownik.
Spąg wyrobiska pod płozami lutni wirowej musi być wyrównany, wolny od
zagłębień i przypadkowo zalegających brył skalnych, węglowych lub przedmiotów
i narzędzi pozostawionych pod lutnią.
 Na każdej zmianie należy kontrolować stan połączeń kołnierzowych zespołu
napędowego i lutni wirowej.
 Na każdej zmianie należy słuchowo skontrolować pracę łożysk silnika
elektrycznego zespołu napędowego.
 Na każdej zmianie należy skontrolować drgania obudowy zespołu napędowego.
Nadmierne drgania mogą świadczyć o powstaniu niewywagi dynamicznej w
wirującym wirniku zespołu napędowego lub o uszkodzeniu łożysk silnika
elektrycznego. Nie wyważony wirnik należy wymienić, a uszkodzony silnik
elektryczny oddać do remontu.
W przypadku stosowania klapy ręcznej 800:
 Na każdej zmianie musi być wyznaczony, co najmniej jeden pracownik do obsługi
eksploatacyjnej klapy.
 Na każdej zmianie należy kontrolować stan połączeń kołnierzowych klapy i lutni
wirowej.
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 Na każdej zmianie należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia przed
przypadkowym przesterowaniem klapy za pomocą śruby motylkowej.
 W przypadku gdy lutnia wirowa jest eksploatowana z prawidłowo działającym
zespołem napędowym, należy na każdej zmianie sprawdzić czy klapa jest
zabezpieczona w pozycji otwartej.
7.2. Konserwacja
Zespoły i części lutni wirowej nie wymagają codziennej konserwacji, gdyż są
przystosowane do pracy w zapyleniu i w trudnych warunkach górniczych.
Konserwacji podlega jedynie silnik elektryczny zespołu napędowego VTDU-800M,
zgodnie z jego instrukcją użytkowania.
7.3. Przeglądy
Co pół roku i po każdej zmianie miejsca użytkowania należy
 skontrolować stan powłok zewnętrznych zespołów lutni wirowej, a w przypadku
nadmiernego ich uszkodzenia podjąć decyzję o ich naprawie lub wymianie.
 skontrolować wielkość nagromadzenia się odłamków urobku w segmentach lutni
wirowej, odłamki urobku należy usunąć,
 skontrolować stan części złącznych i ich dokręcenia, a uszkodzone wymienić na
nowe,
 skontrolować stan uchwytów transportowych, zaczepów służących do przesuwania
lutni wirowej i cięgien służących do przesuwania, a w przypadku ich uszkodzenia
podjąć decyzję o ich naprawie.
Przeglądy okresowe silnika elektrycznego wykonuje się zgodnie z jego instrukcją
użytkowania.
W przypadku stosowania klapy ręcznej 800, co pół roku i po każdej zmianie miejsca
użytkowania należy:

 skontrolować stan powłok zewnętrznych kadłuba klapy, a w przypadku
nadmiernego uszkodzenia podjąć decyzję o ich naprawie lub wymianie,
 skontrolować wielkość nagromadzenia się odłamków urobku w kadłubie klapy,
odłamki urobku należy usunąć,
 skontrolować stan części złącznych, a uszkodzone wymienić na nowe,
 skontrolować możliwość prawidłowego przesterowania klapy z pozycji otwartej na
zamkniętą i odwrotnie oraz możliwość prawidłowego zabezpieczenia położenia
klapy w obu stanach.

7.4. Warunki bezpiecznej obsługi i użytkowania
 Warunkiem bezpiecznej obsługi i użytkowania lutni wirowej jest przede wszystkim
stosowanie jej zgodnie z przeznaczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem
ograniczeń stosowania wymienionych w punkcie 5 instrukcji.
 Warunkiem bezpiecznej obsługi i użytkowania lutni wirowej jest zapewnienie
dostarczania do czoła wyrobiska odpowiedniej ilości powietrza, zgodnie z
wymogami wentylacji kombinowanej, której parametry określają odrębne przepisy.
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 Łączenie lub rozłączanie lutni elastycznej ssącej z lutnią tłoczącą powinno być
wykonane pod nadzorem osoby dozoru w czasie (czas krytyczny) dozwolonym dla
warunków ruchowych w wyrobisku, z powiadomieniem dyspozytora kopalni o
zamiarze rozłączenia lub połączenia zasadniczego lutniociągu tłoczącego z lutnią
wirową.
 Co najmniej jeden pracownik ze zmiany obsługującej wyrobisko powinien być
zapoznany z niniejszą instrukcją.
 Co najmniej jeden pracownik ze zmiany obsługującej wyrobisko powinien znać
zasady stosowania wentylacji kombinowanej.
 Użytkownik powinien upewnić się, że obsługa urządzenia zrozumiała treść
instrukcji użytkowania oraz ustalić zakres kompetencji, odpowiedzialności i
nadzoru nad obsługą urządzenia.
 W czasie pracy lutni wirowej zabrania się wykonywania prac montażowych,
naprawczych lub konserwacyjnych.
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.
7.5. Remonty i naprawy
Drobne naprawy uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub eksploatacji może
wykonać użytkownik 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 lutni
wirowej.
Zabrania się wykonywania napraw i remontów lutni wirowych lub ich zespołów w
czasie ich pracy.
Rozerwanie powłoki zespołów, oderwane lub mocno pokrzywione kołnierze,
pęknięte spawy kwalifikują zespół do wymiany.
Wgniecenia powyżej 35 mm kwalifikują zespół do remontu lub naprawy.
Wykonywanie prac spawalniczych przy naprawach, w warunkach wyrobisk
górniczych zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego JEST
ZABRONIONE.
Remonty i naprawy silnika elektrycznego zespołu napędowego należy
przeprowadzać zgodnie z jego instrukcją obsługi.
Remont wirnika zespołu napędowego może być dokonywany tylko przez
producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną. Wymagane jest dotrzymanie
geometrii łopatek kierujących strumieniem powietrza.
Remont kapitalny może być wykonany TYLKO przez producenta. lub jednostkę
przez niego upoważnioną. Urządzenie po remoncie kapitalnym musi spełniać
wymagania zawarte w warunkach technicznych i instrukcji oraz w deklaracji
zgodności i atestach materiałowych. Nie dopuszcza się stosowania zespołów lub
części zamiennych niezgodnych z katalogami części zawartymi w niniejszej
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instrukcji.
Zabrania się remontu wirnika we własnym zakresie gdyż niewłaściwie
wyremontowany wirnik może spowodować przeciążenie silnika elektrycznego.
Wykonanie ww. remontów przez jednostkę nieupoważnioną powoduje utratę statusu
wyrobu SelmaG Sp. z o. o. ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.
Urządzenie po remoncie kapitalnym musi spełniać wymagania zawarte w WT i Instrukcji
oraz w Deklaracjach Zgodności i atestach materiałowych.
8. Opis stanowiska operatora
Lutnia wirowa jest urządzeniem bezobsługowym.
W czasie pracy lutni znajdujący się w pobliżu pracownicy powinni zachować bezpieczną
odległość w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zassaniu ubrania lub drobnych
przedmiotów, bądź zanieczyszczenia pyłem. Zabronione jest przebywanie w strumieniu
powietrza wydostającym się z lutni.
Warunki bezpiecznej obsługi i użytkowania
Przed przystąpieniem do użytkowania lutni wirowej, każda osoba z personelu
obsługi powinna zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji użytkowania w celu
ścisłego przestrzegania zawartych w niej wymagań i postanowień.
Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu łatwo dostępnym. Personel
nadzorujący pracę lutni powinien na bieżąco przeprowadzać oględziny wyposażenia
elektrycznego, przestrzegać ustalonego harmonogramu przeglądów okresowych,
głównych i konserwacji oraz na bieżąco zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości
w pracy lutni wirowej. Użytkowanie lutni wirowej może prowadzić tylko obsługa
przeszkolona w tym zakresie.
Lutnia wirowa może być uruchomiona dopiero po wykonaniu opisanych w instrukcji
czynności dotyczących montażu, podłączenia i uruchomienia oraz po protokolarnym
odbiorze montażu.
Przebywanie pod podwieszoną lutnią wirową podczas jej transportowania jest
zabronione.
Przy użytkowaniu lutni wirowej mogą wystąpić zagrożenia mechaniczne, do których
należą:
 Zagrożenia zgnieceniem.
 Zagrożenia uderzeniem.
 Zagrożenia przecięciem lub odcięciem.
 Zagrożenia tarciem lub obtarciem.
Szczególnie niebezpieczne są strefy wlotu i wylotu z lutni wirowej.
Szczególnie zabrania się:
 Użytkowania lutni wirowej niezgodnie z przeznaczeniem.
 Użytkowanie niesprawnej lutni wirowej.
 Użytkowanie lutni wirowej przy nie sprawdzonym i niepewnym zamocowaniu.
 Użytkowanie lutni wirowej nie posiadającej stabilnego zamocowania.
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Podwieszania lutni wirowej za uchwyty transportowe.
Użytkowania lutni wirowej przez osoby nie upoważnione lub nie przeszkolone w
zakresie obsługi.
 Użytkowania lutni wirowej w przypadku stwierdzenia wystąpienia w niej
jakichkolwiek usterek.
 Eksploatowania lutni wirowej z uszkodzonym układem zasilania i sterowania
elektrycznego.
 Prowadzenia prac remontowych lub naprawczych w czasie ruchu.
 Przebywania osób pod podwieszoną lutnią wirową.
 Przebywania osób na lutni wirowej, szczególnie w czasie jej pracy.
 Przebywanie osób w „osi” lutni wirowej w odległości mniejszej niż 10 m od jej
wylotu, gdzie osoby są narażone na podmuch powietrza. W strefie tej występuje
też zwiększona emisja hałasu.
 Wkładania rąk do wnętrza lutni wirowej przed uprzednim upewnieniem się, że
lutnia nie została trwale odłączona od sieci zasilającej.
 Umieszczania jakichkolwiek przedmiotów we wnętrzu lutni wirowej i lutniach
elastycznych.
 Prowadzania prac konserwatorskich lub naprawczych bez użycia odpowiednich
podestów.
 Prowadzenie prac montażowych lutni wirowej z platform ruchomych, wózków,
drzewiarek itp. nieposiadających odpowiedniej stabilności i płaszczyzn podparcia.
 Eksploatacji lutni wirowej 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.
Klapa ręczna 800 wymaga obsługi polegającej na:
 przesterowaniu z pozycji otwartej na zamkniętą lub odwrotnie za pomocą dźwigni,
 zabezpieczeniu położenia klapy w pozycji otwartej lub zamkniętej za pomocą śruby
motylkowej.
Osoba obsługująca klapę powinna dysponować przestrzenią w bezpośrednim sąsiedztwie
klapy, umożliwiającą prawidłowe wykonanie powyższych czynności.
Przy użytkowaniu klapy należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa opisane w
instrukcji lutni wirowej.
Miejscem zabudowy klapy jest wylot z ostatniego segmentu lutni wirowej. Miejsce
to jest szczególnie narażone na zagrożenia związane z podmuchem powietrza.
9. Ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn
Zabrania się:
 stosowania lutni wirowej niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz przy parametrach
pracy, które są niezgodne z niniejszą instrukcją, stosowanie lutni do innych celów
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oraz postępowanie niezgodnie z zapisami instrukcji może spowodować awarię lub
zagrożenie zdrowia,
 blokowania lub zastawiania innymi przedmiotami przejścia pomiędzy lutnią wirową
a innymi urządzeniami,
 przemieszczania lutni wirowej wzdłuż wyrobiska wraz z postępem przodka
w sposób niezgodny z projektem jego zabudowy,
 wykorzystywania zaczepów transportowych lutni, w jakie wyposażone są
poszczególne zespoły, do podwieszania jej pod szyną kolejki jako stałych punktów
podwieszenia;
 montażu i demontażu lutni wirowej bez zastosowania sprawnych urządzeń
dźwignicowych;
 eksploatowania lutni wirowej bez siatek ochronnych na wlocie do wentylatora
współpracującego z lutniociągiem tłoczącym;
 eksploatowania lutni wirowej z układem połączeń elektrycznych niezgodnym
z dokumentacją części elektrycznej;
 eksploatowania lutni wirowej w której połączenia elektryczne nie zostały wykonane
przez wykwalifikowanego i uprawnionego elektryka;
 stosowania wszelkiego rodzaju blokad układu zasilania i sterowania elektrycznego
lutni wirowej i systemu przodkowego.
Niniejszy wykaz powinien być w miarę potrzeby uzupełniany o dodatkowe zapisy
i zalecenia związane z lokalnymi warunkami pracy urządzenia. Należy również
mieć na uwadze ograniczenia opisane w punkcie 5 niniejszej instrukcji.
W przypadku stosowania klapy ręcznej 800 zabrania się:




stosowania klapy niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz przy parametrach pracy, które są
niezgodne z niniejszą instrukcją, stosowanie klapy do innych celów oraz postępowanie
niezgodnie z zapisami instrukcji może spowodować awarię lub zagrożenie zdrowia,
blokowania lub zastawiania innymi przedmiotami przejścia pomiędzy klapą, lutnią wirową,
a innymi urządzeniami,
blokowania położenia klapy w inny sposób niż za pomocą śruby motylkowej,

10. Instrukcja montażu, instalowania, łączenia
10.1. 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 urządzeń
wentylacyjnych 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 lutni wirowej 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.
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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.
Przy montażu elementów o masie powyżej 25 kg należy używać odpowiednich
urządzeń dźwignicowych.
Zabrania się podwieszania lutni wirowej za uchwyty transportowe.
Montaż, lub demontaż lutni wirowej należy wykonywać przy wyłączonej wentylacji
kombinowanej z załączoną typową wentylacją tłoczącą.
Prawidłowy układ zestawieniowy, zgodnie z którym należy zmontować mechaniczną
część lutni wirowej, przedstawiono na rysunku 1. Zmontowaną lutnię wirową ustawia się
w przodku płozami na spągu przy lewym, lub prawym ociosie wyrobiska – patrząc w
stronę czoła przodka w zależności od wykonania lewego lub prawego, przy czym
pierwszą zmagazynowaną na wsporniku zasobnika lutnię elastyczną o średnicy 800,
1000 lub 1200mm łączy się z wylotem lutniociągu tłoczącego o tej samej średnicy. Lutnia
wirowa może być również podwieszona za pomocą łańcuchów 18x64B do dodatkowej
kolejki szynowej co wymaga autoryzowanego projektu zabudowy. W trakcie montażu i
użytkowania urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na:
– stan techniczny łączonych lutni (zarówno metalowych jak i elastycznych), zwłaszcza
jeżeli chodzi o szczelność, zagniecenia bądź inne trwałe uszkodzenia,
– zachowanie wymaganej 12 m odległości wylotu lutni elastycznej 800 mm poz. 15 od
czoła przodka przy pracującym urządzeniu odpylającym, lub 8 m odległości wylotu
tejże lutni w przypadku przywrócenia normalnej wentylacji tłoczącej, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych Dz.U. z 2017 r. poz. 1118, Dział III; Rozdział 3 § 191.1.
– utrzymanie odpowiedniej strefy zazębienia między początkiem szczeliny wypływowej
w pierwszym segmencie lutni wirowej a wylotem z urządzenia odpylającego, która
może maksymalnie wynosić 10 m a minimalnie 1 m,
– prawidłowe oznakowanie kierunku obrotów (prawe lub lewe) wirnika zespołu
napędowego w zależności od wykonania lutni wirowej (na lewy lub prawy ocios)
poprzez mocowanie, za pomocą nitokołków osadzonych w odpowiednich otworach,
strzałki kierunku obrotów wirnika.
– Należy sprawdzić poprawność montażu lutni wirowej, zgodnie z rysunkiem 1
i jej właściwe usytuowanie w wyrobisku chodnikowym oraz jej właściwe połączenie z
lutniociągiem tłoczącym.
Łączenie lutni elastycznej ssącej z lutnią tłoczącą powinno być wykonane pod
nadzorem osoby dozoru w czasie dozwolonym dla warunków ruchowych w
wyrobisku z powiadomieniem dyspozytora kopalni o zamiarze rozłączenia
lutniociągu tłoczącego i przyłączeniu do niego lutni wirowej.
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Należy na krótką chwilę uruchomić silnik zespołu napędowego lutni wirowej i
skontrolować zgodność kierunku obrotów wirnika ze strzałką na obudowie zespołu
napędowego.
– Skontrolować poprawną pracę zespołu napędowego i sprawdzić czy nie występują
drgania
i odgłosy świadczące o uszkodzeniu łożysk.
– Skontrolować czy wytwarzany jest wir powietrzny przez kilkakrotne włączenie i
wyłączenie silnika zespołu napędowego.
– Włączenie urządzenia odpylającego musi automatycznie włączyć silnik zespołu
napędowego lutni wirowej.
W przypadku stosowania klapy ręcznej, podejmując decyzję o lokalizacji lutni wirowej,
należy mieć na uwadze zapewnienie miejsca na montaż klapy oraz umożliwienie dostępu
do niej w celu dokonywania przesterowań i zabezpieczania jej położenia w pozycji
otwartej lub zamkniętej.
–

W przypadku stosowania klapy ręcznej 800:
Klapa dostarczana jest w całości. Jej montaż polega na przykręceniu jej do ostatniego
segmentu lutni wirowej za pomocą odpowiednich części złącznych.
Należy zwrócić uwagę na orientację dźwigni służącej do zmiany położenia klapy – klapa
powinna być zamontowana tak, aby obsługa mogła prawidłowo przestawiać klapę oraz
zabezpieczać jej położenie w pozycji otwartej lub zamkniętej.
Blacha odcinająca przepływ powietrza w pozycji otwartej klapy wystaje poza
obrys kadłuba. Należy mieć to na uwadze przy doborze miejsca instalacji klapy i
lutni wirowej, aby nie występowały kolizje z innymi urządzeniami, maszynami i
elementami wyposażenia.
Przepływ powietrza przez klapę może być realizowany w dowolną stronę.
Po zamontowaniu klapę ręczną należy ustawić w położeniu otwartym
i prawidłowo zabezpieczyć przed możliwością zmiany jej położenia.
Montaż klapy należy przeprowadzić przed uruchomieniem lutni wirowej.
10.2. Podłączenie zasilania elektrycznego
Zasilanie elektryczne należy podłączyć do silnika elektrycznego zespołu napędowego,
zgodnie z jego instrukcją. Połączenia te powinny być wykonane przez wykwalifikowany
personel.
Zabrania się przemieszczania zespołu napędowego poprzez ciągnięcie za
kabel.
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.
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UWAGA

Po zamontowaniu lutni wirowej w miejscu pracy, przed jej pierwszym
uruchomieniem należy przeprowadzić kontrole zasilania silnika elektrycznego,
zgodnie z jego instrukcją.
Uruchomienie lutni wirowej bez odbioru stanu technicznego po jej zabudowie
jest zabronione.

10.3. Demontaż
Przy demontażu lutni wirowej stosowanie wentylacji kombinowanej jest
zabronione. Powinna być włączona wentylacja tłocząca.
Zaleca się demontaż w odwrotnej kolejności jak montaż, przy czym w pierwszej kolejności
należy odłączyć zasobnikową lutnię elastyczną ssącą od lutni tłocznych, do których była
ona podłączona i natychmiast przywrócić typową wentylację tłoczącą przez dołączenie
dodatkowych lutni tłocznych w miejsce lutni wirowej.
Rozłączenie lutni elastycznej ssącej z lutnią tłoczącą powinno być wykonane pod
nadzorem osoby dozoru w czasie dozwolonym dla warunków ruchowych w wyrobisku z
powiadomieniem dyspozytora kopalni o zamiarze rozłączenia lutniociągu tłoczącego i
lutni wirowej.
Demontaż lutni wirowej w celach transportowych lub przemieszczenia do innego
wyrobiska polega na:
 przygotowaniu odpowiednich urządzeń dźwignicowych i zabezpieczeniu
elementów lutni przed upadkiem w czasie demontażu,
 rozłączeniu połączeń kołnierzowych i opuszczeniu zespołów na spąg, jeśli były
podwieszone,
 zabezpieczeniu części złącznych i lutni elastycznych ssących przed zaginięciem
lub uszkodzeniem,
 załadowaniu zespołów i elementów na środki transportu stosownie do możliwości
użytkownika.
Należy zabezpieczyć wszystkie części złączne i ulokować je w pojemniku transportowym.
Otwór wylotowy zespołu napędowego należy zamknąć blaszaną pokrywą transportową
zdemontowaną
w czasie montażu lutni wirowej. Elastyczne lutnie wchodzące w skład urządzenia należy
rozłączyć, ścisnąć i związać elastycznymi paskami. Opaski zaciskowe zabezpieczyć w
pojemniku transportowym.
Transport zespołów i elementów powinien odbywać się z zachowaniem wymagań
opisanych w punkcie 18 oraz przepisów BHP obowiązujących użytkownika.
11. 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, bądź stabilnego ustawienia na spągu na płozach,
 eksploatacja w zakresie nominalnych parametrów pracy,
 dbanie o prawidłowy stan techniczny lutni wirowej,
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 systematyczne oczyszczanie wnętrza poszczególnych zespołów z zalegającego
pyłu i odłamków urobku.
12. Warunki oddania do użytku i eksploatacji
 Przed uruchomieniem lutni wirowej należy sprawdzić poprawność jej montażu
wykonanego wg punktu 10 niniejszej instrukcji. Skontrolować, czy powłoki
metalowe zespołów nie są uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą
eksploatację.
 Skontrolować poprawność usytuowania lutni wirowej w czole wyrobiska względem
krótkiego pomocniczego lutniociągu ssącego z urządzeniem odpylającym i
wentylatorem (strefa zazębienia - wynosi maksimum 10 m) oraz odległość wylotu z
lutni względem czoła przodka (maksymalnie 8 lub 12 m) stosownie do
obowiązujących użytkownika przepisów górniczych.
 Załączyć typową wentylację kombinowaną, składającą się z krótkiego
pomocniczego lutniociągu ssącego wyposażonego w urządzenie odpylające i ew.
wentylator.
 Uruchomić zespół napędowy, który w układzie automatycznego sterowania
urządzeniami realizującymi wentylację kombinowaną powinien załączyć się
równocześnie z wentylatorem zamontowanym w krótkim pomocniczym lutniociągu
ssącym lub zespołem napędowym urządzenia odpylającego.
 Sprawdzić czy kierunek obrotów wirnika zespołu napędowego jest zgodny z
kierunkiem strzałki na obudowie zespołu, jeżeli nie było możliwości sprawdzenia
kierunku jego obrotów w czasie montażu lutni wirowej.
 Wyregulować szczelinę w lutni wirowej tak, aby wypływ powietrza ze szczeliny był
w miarę równomierny przy zachowaniu odpowiedniej ilości powietrza na wlocie do
lutni wirowej. Pomiar ilości powietrza dostarczanego do lutni wirowej powinien
wykonać upoważniony pracownik użytkownika (np. z działu wentylacji kopalni).
Regulację wykonuje się za pomocą śrub regulacyjnych, które rozmieszczone są
wzdłuż szczeliny lutni wirowej. Szczelina jest ustawiana przez producenta na
szerokość 60 mm i można ją regulować od 40 do 100 mm. Prawidłowe działanie
lutni wirowej zachowane jest wtedy, gdy jeżeli powietrze wypływa ze wszystkich
segmentów lutni wirowej. Prędkość wypływu powietrza z segmentów lutni po
stronie zespołu napędowego jest znacznie większa niż z segmentów po stronie
wylotu z lutni (od strony czoła wyrobiska). Jeżeli z segmentów po stronie wylotowej
nie wypływa powietrza znaczy to, że ilość powietrza dostarczanego do lutni
wirowej jest za mała w stosunku do szerokości szczeliny. Należy zwiększyć ilość
powietrza dostarczanego do lutni wirowej (uszczelnić lutniociąg tłoczący, usunąć
załamania lutniociągu tłoczącego, sprawdzić czy wentylator tłoczący ma
odpowiednie parametry dostosowane do długości i średnicy lutniociągu
tłoczącego) lub wyregulować szczelinę.
 Ilość powietrza dostarczanego do lutni wirowej powinna być, co najmniej o 20%
większa od ilości powietrza zasysanego przez krótki pomocniczy lutniociąg ssący
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w wentylacji kombinowanej. Pomiar ilości powietrza wykonać typowymi sposobami
stosowanymi w kopalni przez dział wentylacji. Można zmierzyć rozkład prędkości
powietrza wzdłuż szczeliny lutni wirowej, na wylocie ze szczeliny, w odległości
około 100 mm od jej górnej krawędzi.
 Sumaryczny przekrój szczeliny, tj. jej długość pomnożona przez średnią szerokość
szczeliny, nie może być mniejszy niż 0,5 m2.
 Po rozruchu lutni wirowej należy usunąć zauważone usterki, a następnie
sporządzić protokół jej odbioru.
13. Instrukcja szkolenia operatorów
Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za obsługę lutni wirowej należą:
 znajomość niniejszej instrukcji,
 dokonywanie sprawdzeń omówionych w niniejszej instrukcji,
 znajomość zasad pracy systemu wentylacji, w którym lutnia 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.
Na życzenie użytkownika producent lub upoważniony przedstawiciel może przeprowadzić
szkolenie pracowników obsługujących lutnię wirową w zakresie montażu, demontażu,
obsługi, regulacji, uruchomienia, użytkowania i odbioru. Szkolenie prowadzone jest w
miejscu uzgodnionym między stronami.
14. Informacje nt. istniejącego ryzyka
14.1. Zagrożenia środowiskowe
Zagrożenie to występuje podczas eksploatacji lutni wirowej w systemie wentylacji z
nieszczelnymi lutniociągami metalowymi lub elastycznymi. Nieszczelności lutniociągów
mogą spowodować wzrost stężenia metanu w wyrobisku, oraz obniżenie 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, że eksploatowana lutnia wirowa zmontowana
jest zgodnie z dokumentacją techniczną, co zapewnia całkowite osłonięcie wszelkich
części ruchomych.
14.3. Zagrożenie porażeniem prądem
Może wystąpić przy eksploatacji wyposażenia elektrycznego urządzenia z uszkodzoną
izolacją lub obudową oraz w przypadku niewłaściwego uziemienia części przewodzących
obudów urządzeń elektrycznych.
Tego rodzaju eksploatacja jest kategorycznie zabroniona.
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14.4. Zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego
Zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego od ładunków elektrostatycznych nie
wystąpi, ponieważ na złączach kołnierzowych nie są stosowane uszczelki, co gwarantuje
właściwą przewodność i wyrównanie potencjału elektrostatycznego.
Zastosowane materiały umożliwiają odprowadzanie ładunków elektrycznych. W
urządzeniu nie są stosowane elementy wykonane ze stopów i z metali lekkich. Tym
samym wyeliminowana jest możliwość wygenerowania iskier mechanicznych przez
uderzenie twardego przedmiotu o obudowę zewnętrzną lutni wirowej.
14.5 Ocena zagrożenia zapłonem
W celu identyfikacji wszystkich potencjalnych źródeł zapłonu i określenia, czy mogą stać
się efektywnymi źródłami zapłonu podczas spodziewanego czasu użytkowania
urządzenia mechanicznego, konieczne jest przeprowadzenie całościowej oceny
zagrożenia zapłonem wywołanego przez urządzenie mechaniczne. Poniżej w tabeli nr.1 i
2, przedstawiono wykaz zagrożeń zapłonem mających zastosowanie w przypadku
zespołu lutni wirowej VT – 800.
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1

2

3

4

Gorące powierzchnie

Iskry mechaniczne

Iskry mechaniczne

gorąca powierzchnia
łożyska

pojedyncze
uderzenie

tarcie

x

x

x

x

d

e

a

Uzasadnienia
oceny

Zastosowane
środki

b

c

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

nie można wykluczyć
mechanicznego
tarcia wirnika

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

PN-EN
ISO/IEC
80079-38

PN-EN
ISO/IEC
80079-38

PN-EN
ISO/IEC

a

b

c

d

e
wynikowy EPL pod
względem tego zagrożenia
zapłonem

c

nieistotne

b

podczas rzadko
występującego
wadliwego działania

a

podczas spodziewanego
wadliwego działania

Gorące powierzchnie

tarcie łopatki o człon
nadłopatkowy
powoduje wzrost
temperatury

Częstość występowania po uwzględnieniu
zastosowanych środków

podczas normalnego
działania

Opis / przyczyna
podstawowa

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

nieistotne

Potencjalne źródło
zapłonu

Nr

Ocena częstości występowania bez zastosowania
dodatkowych środków

podczas rzadko
występującego
wadliwego działania

b

4

podczas normalnego
działania

a

3

podczas spodziewanego
wadliwego działania

Zagrożenie zapłonem

2

- instrukcja
x

Mb

x

Mb

instrukcja obsługi,
warunki techniczne

x

Mb

instrukcja obsługi,
warunki techniczne

x

Mb

- warunki
techniczne

- instrukcja
- warunki
techniczne

80079-38

PN-EN
ISO/IEC
80079-38

f

konieczne ograniczenia

Tabela 1. Ocena zagrożenia zapłonem.
1
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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

5

6

7

8

Urządzenie
elektryczne

Wyładowanie
elektrostatyczne

Wyładowanie
elektrostatyczne

x

silnik wewnątrz
zestawu

niewłaściwy poziom
rezystancji
powierzchniowej

niewłaściwe
odprowadzanie
nagromadzonych
ładunków
elektrycznych

x

x

x

c

Zastosowane
Podstawa

Dokumentacja
techniczna

nakładanie się
częstotliwości drgań
wirnika i kierownicy

wirnik i kierownica
posiadają różną liczbę
łopatek

urządzenie
elektryczne jest
możliwym źródłem
zapłonu

stosowane są wyłącznie
urządzenia z certyfikacją
zgodności

normy z serii
EN 60079

certyfikat i
instrukcje

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

PN-EN ISO

instrukcja, warunki
techniczne

wyładowanie
elektrostatyczne
może być źródłem
zapłonu
niewłaściwe
odprowadzanie
nagromadzonych
ładunków
elektrycznych
powoduje
wyładowanie
elektrostatyczne

Silnik elektryczny jest
uziemiony, zgodnie z
dokumentacją.

PN-EN
ISO/IEC

a

b

c

dokumentacja
rysunkowa

d

x

e
wynikowy EPL pod
względem tego zagrożenia
zapłonem

Uzasadnienia
oceny

środki

b

nieistotne

a

podczas rzadko
występującego
wadliwego działania

e

podczas spodziewanego
wadliwego działania

d

podczas normalnego
działania

Iskry mechaniczne

rezonans łopatek
wirnika

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

Mb

80079-38

80079-36,

PN-EN ISO
80079-36,

x

Mb

x

Mb

x

Mb

Instrukcja obsługi,
dokumentacja
rysunkowa

Wynikowy EPL obejmujący wszystkie występujące zagrożenia zapłonem:

Mb

f

konieczne ograniczenia

1
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15. Informacje nt. stosowania środków ochronnych
Osoby przebywające w sąsiedztwie lutni wirowej powinny mieć założone ubranie
ochronne z uwagi na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia pyłem zgromadzonym w
urządzeniu. Należy stosować również środki ochrony słuchu, zgodnie z punktem 22
instrukcji.
16. Parametry stosowanych narzędzi
Do obsługi lutni wirowej należy stosować standardowe narzędzia, w tym: klucze o
wielkościach dostosowanych do części złącznych, śrubokręty, młotek ślusarski o wadze 1
kg i inne.
17. Warunki stateczności maszyny
Lutnia wirowa jest stateczna w następujących warunkach:
 gdy stoi na spągu na płozach, gdy wszystkie płozy opierają się o spąg,
 gdy jest podwieszona za pomocą łańcuchów i zawiesi.
Zabrania się wykorzystywania zaczepów transportowych lutni, w jakie
wyposażone są poszczególne zespoły, do podwieszania jej 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 podwieszoną lutnią.
Instalacja i podłączenie mechaniczne powinny być wykonane wyłącznie przez
wykwalifikowany i przeszkolony personel, pod nadzorem odpowiednich służb
dozoru. Obsługa urządzenia powinna się upewnić że podwieszenie lutni lub inne
zastosowane jej mocowanie jest bezpieczne i zapewnia jej stateczność w czasie
eksploatacji.
Lutnię należy zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego przewrócenia lub
przemieszczenia się tak, aby nie stanowiła zagrożenia dla ludzi i otoczenia.
18. Warunki transportu, przenoszenia i przechowywania
Producent dostarcza zespoły lutni wirowej bez opakowań. Transport lutni wirowej
powinien się odbywać w stanie zdemontowanym na zespoły (segmenty wyodrębnione w
katalogu części). Transport na powierzchni od producenta do użytkownika może być
realizowany samochodami lub koleją. Środki transportu w zakładzie górniczym ustala
użytkownik. Do podnoszenia poszczególnych segmentów lutni wirowej należy używać
sprawne urządzenia dźwignicowe. Niedopuszczalne jest rzucanie zespołami lutni w
trakcie załadunku i rozładunku, gdyż może to doprowadzić do ich deformacji lub
uszkodzenia. Przy transporcie ręcznym na niewielkie odległości, między innymi w rejonie
zabudowy lutni, powinno być zatrudnionych co najmniej 4 pracowników, a masa
transportowa przypadająca na jednego pracownika nie powinna przekraczać 25 kg. Masy
poszczególnych zespołów podano w katalogu części. Przy większych odległościach
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należy używać środki transportu. Zaleca się transport każdego zespołu oddzielnie. Zespół
napędowy VTDU-800M oraz segmenty lutni wirowej VT-800U są wyposażone w
odpowiednie zaczepy transportowe.
Zaleca się aby wylot z zespołu napędowego był na czas transportu zabezpieczony
pokrywą z 2 mm blachy ocynkowanej celem ochrony jego wnętrza przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem.
Drobne elementy jak części złączne należy transportować w pojemniku.
W czasie transportu zespołu napędowego silnik elektryczny powinien być
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Zaleca się, aby zespół napędowy była
zabezpieczony pokrywami z drzewa, pilśni lub blachy, celem ochrony jego
wnętrza przed uszkodzeniem lub przedostaniem się zanieczyszczeń.
19. Opis możliwych niedomagań i sposoby ich usuwania
Objawy
Recyrkulacja powietrza
w czole wyrobiska.

Przyczyny
Sposoby usuwania
1. Za mała ilość powietrza 1. Uszczelnić lutnie tłoczne lub
dostarczanego do lutni
wymienić wentylatory wentylacji
wirowej.
odrębnej. Sprawdzić poprawność
doboru wydajności krótkiego
pomocniczego lutniociągu ssącego
2. Źle wyregulowana
zawierającego urządzenie odpylające.
szczelina w lutni wirowej. 2. Przeprowadzić regulację szczeliny
zgodnie z punktem 20 instrukcji.
Wzrost zapylenia
1. Za mała wydajność
1. W pomocniczym lutniociągu ssącym
w otoczeniu kombajnisty pomocniczego krótkiego
zastosowano wentylator lub odpylacz o
po uruchomieniu
lutniociągu ssącego.
zbyt małych parametrach.
wentylacji
2. Zbyt oddalony wlot do 2. Wlot lutniociągu przesunąć jak
kombinowanej.
lutniociągu ssącego od
najbliżej czoła wyrobiska.
czoła wyrobiska.
3. Usunąć nieszczelności, zgniecenia
3. Uszkodzony lutniociąg itp. lub wymienić lutniociąg na sprawny
ssący.
korzystnie o większej średnicy.
Drgania obudowy
1. Nie wyważony wirnik
1. Wirnik wyważyć lub wymienić na
zespołu napędowego
2. Uszkodzone łożysko
nowy.
silnika elektrycznego
2. Wymienić łożysko lub poddać silnik
remontowi.
Po włączeniu zespołu
1. Zły kierunek obrotów
1. Zmienić kierunek obrotów wirnika.
napędowego znaczna
wirnika zespołu
ilość powietrza wypływa napędowego.
osiowo z lutni wirowej.
2. Nie wyregulowana
2. Wyregulować szczelinę w lutni
szczelina w lutni wirowej. wirowej zgodnie z jej instrukcją
użytkowania.
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Objawy
Brak wypływu powietrza
w segmentach
końcowych

Brak wyraźnego efektu
wiru po załączeniu
silnika zespołu
napędowego lutni
wirowej

Niestabilność
postawienia lutni na
spągu

Przyczyny
1. Za mała ilość powietrza
dostarczana do lutni
wirowej w stosunku do
szerokości szczeliny w
segmentach.

Sposoby usuwania
1. Usunąć nieszczelności i załamania
lutni
w lutniociągu tłoczącym. Zastosować
wentylator tłoczący o wyższych
parametrach lub wyregulować
szczelinę w segmentach lutni wirowej.
1. Brak napięcia
1. Skontrolować układ zasilania i
zasilającego silnik zespołu sterowania elektrycznego i usunąć
napędowego VTDU-800M uszkodzenie.
2. Niewłaściwe obroty
2. Skontrolować układ zasilania i
wirnika zespołu
przywrócić właściwy kierunek obrotów
napędowego VTDU-800M wirnika.
3. Niewłaściwy wirnik w
3. Zmienić wirnik (z lewego na prawy,
zespole napędowym
bądź prawego na lewy)
VTDU-800M
1. Zastosowano zespoły z 1. Wymienić zespoły tak aby
różnych wykonań
pochodziły z tego samego wykonania
lutni

20. Instrukcja regulacji i konserwacji
Użytkownik jest zobowiązany do dbania o dobry stan techniczny lutni oraz
przeprowadzania konserwacji i remontów, zgodnie z punktem 5 niniejszej instrukcji.
Lutnia jest dostarczana przez producenta jako gotowy wyrób.
Regulacji może wymagać szerokość szczeliny lutni wirowej tak, aby wypływ powietrza ze
szczeliny był w miarę równomierny przy zachowaniu odpowiedniej ilości powietrza na
wlocie do lutni wirowej. Pomiar ilości powietrza dostarczanego do lutni wirowej powinien
wykonać upoważniony pracownik użytkownika (np. z działu wentylacji kopalni). Regulację
wykonuje się za pomocą śrub regulacyjnych, które rozmieszczone są wzdłuż szczeliny
lutni wirowej. Szczelina jest ustawiana przez producenta na szerokość 60 mm i można ją
regulować w zakresie od 40 do 100 mm. Prawidłowe działanie lutni wirowej zachowane
jest wtedy, gdy powietrze wypływa w miarę równomiernie ze wszystkich segmentów lutni
wirowej. Prędkość wypływu powietrza z segmentów lutni po stronie zespołu napędowego
jest znacznie większa niż z segmentów po stronie wylotu z lutni (od strony czoła
wyrobiska). Jeżeli z segmentów po stronie wylotowej nie wypływa powietrze znaczy to, że
ilość powietrza dostarczanego do lutni wirowej jest za mała w stosunku do szerokości
szczeliny. Należy wówczas zwiększyć ilość powietrza dostarczanego do lutni wirowej
(uszczelnić lutniociąg tłoczący, usunąć załamania lutniociągu tłoczącego, sprawdzić czy
wentylator tłoczący ma odpowiednie parametry dostosowane do długości i średnicy
lutniociągu tłoczącego) lub wyregulować szczelinę. W celu obserwacji wypływu powietrza
przez szczelinę lutni w czasie regulacji szerokości szczeliny, na śrubach regulacyjnych
poz. 22 wewnątrz szczeliny lutni należy zamocować bawełniane tasiemki o długości 0,6 m
oraz szerokości 0,5 do 1 cm (co najmniej trzy tasiemki na 1 segment).
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Ilość powietrza dostarczanego do lutni wirowej powinna być, co najmniej o 20%
większa od ilości powietrza zasysanego przez krótki pomocniczy lutniociąg ssący
w wentylacji kombinowanej. Pomiar ilości powietrza wykonać typowymi
sposobami stosowanymi w kopalni przez dział wentylacji.
Sumaryczny przekrój szczeliny, tj. jej długość pomnożona przez średnią
szerokość szczeliny, nie może być mniejszy niż 0,5 m2.
21. Katalog części zamiennych
W poniższym wykazie określono spis zespołów i elementów wchodzących w skład lutni
wirowej VT-800U oraz zespołu napędowego VTDU-800M.
Zastosowanie przez użytkownika nieoryginalnych części podczas wykonywania
dozwolonych prac naprawczych, skutkuje utratą statusu wyrobu SelmaG Sp. z o.
o. przez urządzenie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym utratą wszelkich
zobowiązań gwarancyjnych producenta.
Lutnia wirowa VT-800U:
Poz. Nazwa

1
1
1
2
2
2
3
4
4
4
5
5
5
6
9

Zasobnik lutni elastycznej wyk. 1
Zasobnik lutni elastycznej wyk. 2
Zasobnik lutni elastycznej wyk. 3
Zespół napędowy VTDU-800M
wyk.1
Zespół napędowy VTDU-800M
wyk.2
Zespół napędowy VTDU-800M
wyk.3
Segment przejściowy
Segment lutni wirowej A wyk. 1
Segment lutni wirowej A wyk. 2
Segment lutni wirowej A wyk. 3
Segment lutni wirowej B wyk. 1
Segment lutni wirowej B wyk. 2
Segment lutni wirowej B wyk. 3
Stożek przejściowy 790/794
Szakla M-BWI 1 PN-92/W-89180

10 Lutnia ssąca 800x5000 kl. A
11

Opaska zaciskowa do połączenia
odcinków lutni 800

12 Zespół kierownic
13 Przysłona

Rysunek lub norma

Uwagi

W90.355-01 wyk.1
W90.355-01 wyk.2
W90.355-01 wyk.3

(dla wyk. 1)

W90.355.01-02 wyk.1-3/2

(dla wyk. 1)

W90.355.01-02 wyk.1-3/2

(dla wyk. 2)

W90.355.01-02 wyk.1-3/2

(dla wyk. 3)

W90.355-03
W90.355.02-04 wyk. 1-3
W90.355.02-04 wyk. 1-3
W90.355.02-04 wyk. 1-3
W90.355.02-05 wyk. 1-3
W90.355.02-05 wyk. 1-3
W90.355.02-05 wyk. 1-3
W90.355-06
PN-W-89180:1992
Katalog TESECO Sp. Z o. o.Mysłowice lub innej firmy
produkującej dla górnictwa.
Katalog TESECO Sp. Z o. o.Mysłowice lub innej firmy
produkującej dla górnictwa.

W90.355-12
W90.355-13

(dla wyk. 2)
(dla wyk. 3)

(dla wyk. 1)
(dla wyk. 2)
(dla wyk. 3)
(dla wyk. 1)
(dla wyk. 2)
(dla wyk. 3)

norma wycofana
Wymagana
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI Z
PN-EN ISO 8007936:2016-07 Wydana przez
producenta lutni i opasek
1 szt. wykonanie prawe
1 szt. wykonanie lewe
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Poz. Nazwa

Rysunek lub norma

15 Lutnia ssąca 800x5000 kl. A

Katalog TESECO Sp. Z o. o.Mysłowice lub innej firmy
produkującej dla górnictwa.

15 Lutnia ssąca 1000x5000 kl. A

Katalog TESECO Sp. Z o. o.Mysłowice lub innej firmy
produkującej dla górnictwa.

15 Lutnia ssąca 1200x5000 kl. A

Katalog TESECO Sp. Z o. o.Mysłowice lub innej firmy
produkującej dla górnictwa.

17

Płyta PN-EN 1652-CuZn37-H125gxbxl F

PN-EN 1652:1999 i
dokumentacja producenta

Uwagi
(dla wyk. 1)
Wymagana deklaracja
zgodności z PN-EN ISO
80079-36:2016-07
Wydana przez producenta
lutni i opasek
(dla wyk. 2)
Wymagana deklaracja
zgodności z PN-EN ISO
80079-36:2016-07
Wydana przez producenta
lutni i opasek
(dla wyk. 3)
Wymagana deklaracja
zgodności z PN-EN ISO
80079-36:2016-07
Wydana przez producenta
lutni i opasek
Tabliczka znamionowa wg
dokumentacji producenta.

Śruba z gwintem na całej długości z

18 łbem sześciokątnym
19
20
21
22
24

ISO 4017-M10x20-8,8-A3L
Śruba z gwintem na całej długości z
łbem sześciokątnym
ISO 4017-M12x135-8,8-A3L
Śruba z gwintem na całej długości z
łbem sześciokątnym
ISO 4017-M12x50-8,8-A3L
Śruba z gwintem na całej długości z
łbem sześciokątnym
ISO 4017-M12x140-8,8-A3L
Śruba z gwintem na całej długości z
łbem sześciokątnym
ISO 4017-M12x120-8,8-A3L
Nakrętka sześciokątna
ISO 4032-M10-8-A3L

PN-EN ISO 4017:2014-09
PN-EN ISO 4017:2014-09
PN-EN ISO 4017:2014-09
PN-EN ISO 4017:2014-09
PN-EN ISO 4017:2014-09
PN-EN ISO 4032:2013-06

25 Podkładka sprężysta z 12,2 Fe/Zn 9 PN-M-82008:1977
Nakrętka sześciokątna
26
PN-EN ISO 4032:2013-06
ISO 4032-M12-8-A3L
27 Podkładka kulista 13 Fe/Zn 9
28 Nitokołek ISO 8746-3x6-St-A3L
PN-EN ISO 8746:2002
30 Wyposażenie dodatkowe:
31 Klapa ręczna 800
W90.355-31
Śruba z gwintem na całej długości
32 z łbem sześciokątnym
PN-EN ISO 4017:2014-09
ISO 4017-M16x45-8.8-A3L
33 Podkładka sprężysta Z 16,3 Fe/Zn8 PN-M-82008:1977

norma wycofana

norma wycofana
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Poz. Nazwa

Nakrętka sześciokątna
34
ISO 4032-M16-8-A3L

Rysunek lub norma

Uwagi

PN-EN ISO 4032:2013-06

Zespół napędowy VTDU-800M:
Poz. Nazwa

Rysunek lub norma

1
1
1
2
3
4

Kadłub wyk. 1
Kadłub wyk. 2
Kadłub wyk. 3
Wirnik
Siatka wlotowa
Krążek zabezpieczający

6

Silnik elektryczny
dSOKg 160 L2-P lub dSOKg 160 L2-E
N= 18,5 kW;
-1
n= 2930 min ;
U= 500 / 1000 V; 500V;1000V;660V
Wznios skrzyni zaciskowej od osi wału
silnika: W=430 ± 2 mm

Katalog CELMA S.A- Cieszyn

Szakla M-BWI PN-92/W-89180
Strzałka kierunkowa

PN-W-89180:1992
W90.355-02.009

7
9
10
11

13
14
15
16
17
19
20
21

Płyta PN-EN 1652 CuZn37H125
-gxbxl F
Śruba z gwintem na całej długości
z łbem sześciokątnym
ISO 4017- M24x30-8,8-A3L
Śruba z gwintem na całej długości
z łbem sześciokątnym
ISO 4017- M16x35-8,8-A3L
Sworzeń
PN-EN 23341-B-14x28x22-St A3L
Podkładka
PN-EN 28738 14-180HV-A3L
Zawleczka ISO 1234-4x25-St-A3L

Podkładka 25 Ms
Podkładka 17 Ms
Nitokołek ISO 8746-3x6-St-A3L

W90.355.01-02.01 wyk. 1-3
W90.355.01-02.01 wyk. 1-3
W90.355.01-02.01 wyk. 1-3
W90.355-02.02/2
W90.355-02.03
W90.355-02.04

PN-EN 1652:1999
i dokumentacja producenta

Uwagi

(dla wyk. 1)
(dla wyk. 2)
(dla wyk. 3)

Wymagany
certyfikat badań
typu WE dla
urządzeń grupy I,
kategorii M2 oraz
oznakowanie
znakiem CE

norma wycofana

Tabliczka
znamionowa wg
dokumentacji
producenta

PN-EN ISO 4017:2004
PN-EN ISO 4017:2004
PN-EN 22341:2000
PN-EN 28738:2000
PN-EN ISO 1234:2001
PN-M-82022:1982
PN-M-82022:1982
PN-EN ISO 8746:2002

Norma
nieaktualna
Norma
nieaktualna
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22. Parametry dotyczące emisji hałasu
Wirnik zespołu napędowego jest źródłem uciążliwego hałasu, którego równoważny
poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku obsługi, skorygowany charakterystyką A,
przekracza wartość 85 dB [A].
Wymaga to stosowania ochronników słuchu przez obsługę i osoby przebywające w
rejonie zabudowy lutni wirowej.
Parametry hałasu jakie uzyskano na stanowisku badawczym w ITG KOMAG dla
podobnych urządzeń produkowanych w kraju są następujące:
 wartość równoważnego ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy: 91,6 dB [A],
 szczytowa chwilowa wartość ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy: 118,2
dB [C],
 poziom mocy akustycznej 112,1 dB.
W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas, o równoważnym
poziomie dźwięku, zazwyczaj dochodzi do nieodwracalnego podwyższenia progu
słyszenia tzw. trwałych ubytków słuchu.
W warunkach wyrobiskach korytarzowych głównym źródłem hałasu jest kombajn
węglowy, wobec którego hałas wytwarzany przez lutnię wirowa jest pomijalnie mały.
23. Informacje nt. promieniowania emitowanego przez maszynę
Lutnia wirowa 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.
24. Utylizacja
Lutnia wirowa nie zawiera elementów toksycznych bądź szkodliwych dla środowiska.
Zużyte podzespoły lutni podlegają złomowaniu.
Przynależne rysunki
Rysunek 1. Lutnia wirowa VT-800U
Rysunek 2. Zespół napędowy VTDU-800M

data, imię i nazwisko, podpis zatwierdzającego
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Załącznik 1
Lutnia wirowa VT-800U 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.
Plac Kombatantów 6/2, 14-300 Morąg
Lutnia wirowa VT-800U
I M2 Ex d I Mb
Nr fabryczny / rok produkcji:
Wydajność:
Wykonanie

......................
350-800 m3/min
1, 2 lub 3 (lewe lub prawe),

Masa całkowita:
............. kg
Współpracujący zespół napędowy:
VTDU-800M
Zespół napędowy VTDU-800M 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.
Plac Kombatantów 6/2, 14-300 Morąg
Zespół napędowy VTDU-800M
I M2 Ex d I Mb
Nr fabryczny / rok produkcji:
Wydajność:
Wykonanie
Masa całkowita:

......................
250-600 m3/min
1, 2 lub 3
.......... kg

Silnik elektryczny dSOKg 160L2-P lub dSOKg 160 L2-E

Producent:
Moc nominalna:
Prędkość obrotowa:
Znamionowe napięcie zasilania:
Prąd znamionowy:
Częstotliwość:
Stopień ochrony:
Przykładowe oznaczenie silnika elektrycznego:

Celma SA Cieszyn Cantoni Group
18,5 kW
2930 min -1
500 / 1000 V
26,2 A
50 Hz
IP 56
(wpisać wg producenta silnika)

Na zespole napędowym należy umieścić tabliczkę silnika elektrycznego, dostarczoną
przez producenta oraz tabliczkę pomocniczą, zawierającą co najmniej następujące dane:
Typ zespołu napędowego:
VTDU-800M
Nr fabryczny / rok produkcji:
.................
Nr fabryczny silnika elektrycznego / rok produkcji:
.................
UWAGA: Dane na tabliczkach znamionowych są przykładowe. Producent
każdorazowo wpisuje informacje aktualne dla danego egzemplarza urządzenia.
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Załącznik 2
Wzór deklaracji zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE
SelmaG Sp. z o.o.
Plac Kombatantów 6/2,14-300 Morąg
Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji:
Edward Maik, ul. Ułanów 1a/4,44-194 Knurów
Nazwa: Lutnia Wirowa VT-800U
Nr fabryczny: ...............
Rok produkcji: ...............
Lutnia wirowa jest przeznaczona do właściwego nadmuchu i sterowania strumieniem powietrza
wtłaczanego lutniociągiem do czoła wyrobiska korytarzowego (chodnikowego) drążonego kombajnem
chodnikowym i przewietrzanego systemem wentylacji kombinowanej z zastosowaniem urządzenia
odpylającego instalowanego w krótkim lutniociągu ssącym.
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 GOSPODARKI z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają
postanowienia dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów
ochrony przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dz. U. z 2016r.
Poz.817.
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN 1127-2:2014-08, PN-EN ISO 80079-36:2016-07,
PN-EN ISO 80079-37:2016-07, PN-EN 60204-1:2018-12, PN-EN IEC 60079-0:2018-09,
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. Lutnia wirowa została wykonana zgodnie z procedurami oceny zgodności połączonymi z wewnętrzną
kontrolą produkcji.
2. 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 Nr W90.355.04IOR wydanie 1
3. Urządzenie zaliczane jest do grupy I kategorii M2.
4. 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.)
5. Dołączono: (wymienić dołączone dokumenty)

Miejscowość, (data)

(podpis osoby upoważnionej)
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