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PASTABA
Šios eksploatavimo instrukcijos yra įrenginio dalis ir jos turi būti prieinamos
operatoriams bet kuriuo metu.
Būtina laikytis čia pateiktų saugos instrukcijų.
Jei įrenginys yra parduodamas, šios instrukcijos turi būti pridedamos.
Tam, kad būtų lengviau suprasti, šiose instrukcijose pateikiamos įrenginio be
saugos įtaisų nuotraukos/grafiniai vaizdai. Įrenginį leidžiama naudoti tik tada, kai
yra įrengti visi saugos įtaisai, pvz., dangčiai ar atitvaros.

Vertimas
Tiekiant įrangą į EEE šalis reikalaujama, kad eksploatavimo instrukcijos būtų
išverstos į paskirties šalies kalbą.
Pastebėjus vertime kokius nors neatitikimus, juos reikėtų aiškintis naudojant
eksploatavimo instrukcijų originalą (vokiečių kalba) arba konsultuotis su tiekėju.
Autorių teisė
Platinti, kopijuoti arba naudoti šį dokumentą arba atskleisti jo turinį draudžiama,
nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. Autorių teisės pažeidėjas tampa atsakingas už
žalos kompensavimą.
Visos teisės saugomos.
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Gaminio specifikacija

1

Gaminio specifikacija

1.1

Numatomas naudojimas
®

The HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax is intended to separate screenings, settling
and floating material.
Šis įrenginys naudojamas:

Nuotekų (municipalinių ir pramoninių) valymo įrenginiuose

Pramoniniuose procesuose ir daliniuose srautuose
Numatomas naudojimas taip pat suprantamas kaip:

Šiose eksploatavimo instrukcijose nurodytų paleidimo, eksploatavimo ir priežiūros
sąlygų laikymasis

Kelio galimam neprofesionalumui užkirtimas
 Samdymas darbui su įrenginiu tik įgudusių darbuotojų (gerai susipažinusių su darbo
procedūromis ir galimais pavojais)

ĮSPĖJIMAS
Šis įrenginys skirtas naudoti tik tais atvejais, kurie atitinka aukščiau apibrėžtą „numatomą
naudojimą“.
Bet koks papildomas naudojimas ar įrenginio modifikavimas, negavus išankstinio raštiško
gamintojo sutikimo, nėra laikomas „numatomu naudojimu.“
Gamintojas neprisiims atsakomybės už tokiu atveju atsiradusius gedimus. Visa rizika
atiteks operatoriui.
Nepaleiskite įrenginio prieš tai neįsitikinę, kad yra įmontuoti ir gerai veikia visi apsaugos
prietaisai, ir kad sistema, į kurią šis įrenginys gali būti inkorporuotas, atitinka nustatytas
taisykles.
Šis įrenginys yra tinkamas naudoti nuo sprogimo apsaugotose zonose, jei yra išleista atskira
ATEX atitikties deklaracija ir identifikavimo plokštelėje yra pažymėtas vienas toliau nurodytų
ženklų.
Atliekant priežiūros darbus, privaloma vadovautis ATEX nustatytais reikalavimais (žr. skyrių
„Techninė priežiūra“).
Operatorius turi tikrinti, kad nuo sprogimo neapsaugotose zonose neišsilietų dujos.

PASTABA
Atkreipiame dėmesį, kad įrenginio konstrukcija buvo suprojektuota laikantis ATEXreikalavimų ir įdiegta „saugos vizijos“ sistema:
Pagrindinei apsaugai nuo sprogimo yra įdiegta saugos vizijos sistema. Vadovaujantis
direktyva T023 „Įspėjimo apie dujų nutekėjimą sistemos ir įtaisai apsaugai nuo sprogimo –
naudojimas“, kurią išleido „BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische
Industrie“, įrenginio korpuse įrengta „saugos vizijos“ sistema stebimas oras (aplinka).
Pasiekus LEL (dujų ir oro mišinio koncentracija žemiau apatinės sprogimo ribos), išsijungia
„saugos vizijos“ sistema ir įrenginys atjungiamas nuo įtampos šaltinio.
Papildoma informacija identifikavimo plokštelėje nuo sprogimo apsaugotoje zonoje 1:
II 2 G Ex h IIB T3 Gb
Papildoma informacija identifikavimo plokštelėje nuo sprogimo apsaugotoje zonoje 2
viduje / zonos lauke nėra:
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Gaminio specifikacija
II 3/- G c IIC T3

1.2

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS)

PASTABA
Pastaba dėl EB standartų EMV 2014/30 taikymo:
Pagal DIN EN 61000-6-4 (Bendrieji standartai. Pramonės aplinkos spinduliavimo
standartas) įrenginys eksploatuojamas pramoninėse zonose. Laidų instaliacija ir valdymo
technologija turi atitikti papildomus DIN EN 61000-6-3 standarto (Bendrieji standartai
Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas)
reikalavimus.

1.3

Įrenginio dalys

Įrenginio dalių pavadinimai:
®
HUBER vertikalios grotos RakeMax yra naudojamos stacionarių grotų valymui.
Stacionarią įrenginio dalį sudaro:






Stacionarus strypų stovas su skydu ir iškrovimo lataku
Dvi pavaros grandinės su grotų grėbyklėmis
Viršutinės grandinės guolis su grandinės ratukais, pavara su apsauga nuo perkrovos ir
pavaros velenas
Apatinės grandinės guolis su grandinės ratukais
Grotų rėmas montavimui į kanalą

HUBER vertikalios grotos RakeMax yra stacionarus strypų stovas, sumontuotas tarp dviejų
grotų rėmų. Strypų stovas paprastai įrengiamas kampu nuo 50° iki 85° ir 5° žingsniais.
Strypų stovą sudaro atskiri plokšti strypai, kurie, jei reikia, nuvalomi grėbykle. Grotų
grėbyklės yra pritvirtintos prie periferinių grandinių, kurios gali būti pakartotinai įtempiamos
specialiu grandinės įtempimo įtaisu. Grotų grėbyklių skaičius priklauso nuo nešmenų kiekio ir
konkrečių naudojimo sąlygų. Grandinės yra varomos ant pavaros veleno įrengtais dviem
grandinių ratais.h
®

Nešmenys gabenami aukštyn per visą skydą, kuris įrengtas už strypų stovo. Vyriais
pritvirtintas valytuvas stumia nešmenis nuo grėbyklių per iškrovimo lataką į konteinerį arba
transporterį.
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Gaminio specifikacija

Piešinyje pateikiamos atskiros įrenginio dalys.

1
2
3
4
5
6

Grotų grėbyklė
Strypų stovas
Grotų rėmas
Iškrovimo latakas
Pavaros velenas
Pavaros variklis

7
8
9
10
11
12

Apsauga nuo perkrovos
Valytuvas
Viršutinės grandinės guolis
Skydas
Pavaros grandinė
Apatinės grandinės guolis

Grotų RakeMax -hf modelis:
Be standartinio įrenginio modelio, siūlome hf modelį („didelis srautas“ high flow). Tai yra
didesnio pralaidumo įrenginys.
®

Šiose grotose yra plokščias ir dėl to hidrauliškai pranašesnis dugnas, perduodantis
medžiagą į statų transportavimo įtaisą.
Medžiagos šalinimas nuo grotų iš karto prasideda nuo strypų stovo į kanalo dugną ir dėl to
nesusikaupia pašalinės medžiagos. Optimalus įtekantis srautas ir didelis efektyvus grotų
grėbyklių paviršius užtikrina aukštą hidraulinį pralaidumą.
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RakeMax -hf grotose yra papildomai įrengtas vidurinis guolis.
®

Vidurinis guolis

Patikrinkite ar atramos zona (pažymėta rodyklėmis žemiau) yra horizontali ir lygi. Užtikrinkite,
kad rėmas liktų horizontalioje padėtyje po juo dedant metalines juostas.

HUBER vertikalios grotos RakeMax

®

-8-

HUBER SE

Gaminio specifikacija

RakeMax Hybrid grotų modelis
Hybrid modelyje naudojami pultruzijos būdu pagaminti profiliai (iš stiklo pluoštu armuoto
kompozito) ir valymo grėbyklė, pagaminta iš poliamido (PA). Visos šio modelio rėmo dalys
yra gaminamos iš nerūdijančio plieno, kaip ir standartinių modelių.
®

Iš nerūdijančio plieno pagamintas
grėbyklės laikiklis su judančiu PA
grėbyklės segmentu

Strypų stovą sudaro stiklo
pluoštu armuoto kompozito
strypai, nerūdijančio plieno
atrama

1.4

Įrenginio dalių aprašymas

HUBER grotos RakeMax yra montuojamos kanale kampu nuo 50° iki 85°, 5° žingsniais.
Nuotekoms tekant pro strypų stovą, kietosios dalelės sulaikomos stove. Sulaikytos dalelės
uždengia grotų sieto paviršių ir tokiu būdu sukuria papildomą filtro efektą. Grotų pavara
įsijungia pasiekus nustatytą lygio aukštį. Periferinėmis grandinėmis varomos valymo
grėbyklės judėdamos aukštyn stumia nešmenis aukštyn išilgai skydo, esančio už strypų
stovo. Vyriais pritvirtintas valytuvas stumia nešmenis nuo grėbyklių per iškrovimo lataką į
konteinerį arba transporterį.
®

1.5

Pasirinktinų dalių funkcijų aprašymas

1.5.1

Lygio valdymo sistema
Kadangi lygio valdymo sistema yra elektros skirstomojo skydo ir valdymo skydo dalis, ji įeina
į HUBER SE tiekimo apimtį, jei įrenginys buvo užsakytas komplekte su elektros valdymo
skydu. Visgi, toliau pateikiamas detalus HUBER SE lygio kontrolės aprašymas tuo atveju,
jeigu valdymo skydą įsirengia pats klientas.
Vandens lygio valdymas oro įpurškimu:
Standartiškai, mes naudojame lygio kontrolę oro įpurškimu per panardinamus siurblius; oro
tiekimui valdymo skyde yra integruotas miniatiūrinis kompresorius.
Veikimo principas:
 Kompresoriumi pagamintas suspaustas oras yra paskirstomas į vamzdžius priešais
slėgio jungiklį. Celiulioziniai kamščiai permatomose oro žarnose yra naudojami kaip
droselinės sklendės, kad oras išeitų iš panardinamo vamzdžio, esančio prieš ir už grotų.
Niekada jų nenuimkite!
 Suspaustas oras leidžiamas per grotų oro žarnas pirmyn ir atgal. Oras išteka vamzdžių
apatinėje dalyje.
 Priklausomai nuo vamzdžių panardinimo gylio, orui išeiti reikalingas skirtingas oro slėgis.
Slėgio skaitiklis veikia slėgio jungiklio membraną.
 Iš vienos pusės membraną laiko spyruoklė.
 Slėgiui pasiekus iš anksto nustatytą lygį „prieš grotas“, membrana paliečia dvivietį
jungiklį ir jį aktyvuoja.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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Pneumatinės diferencinio lygio valdymo sistemos sureguliavimas:





Diferencinio lygio jungiklis: tiekėjas sureguliuoja iki 20 cm lygio skirtumo. Nekeiskite
nustatymų!
Atsižvelgdami į vietos sąlygas, pritvirtinkite panardinamą vamzdį priešais grotas.
Eksploatavimo instrukcijose skaitykite lygio nustatymo instrukcijas.
Panardinamas vamzdis už grotų: jei už grotų yra maksimalus vandens lygis, vamzdžio
apatinis kraštas bus ant vandens paviršiaus arba 10 cm žemiau negu priežias įrenginį žr. montavimo brėžinį.

Jei lygio skirtumas yra mažesnis, įrenginys įsijungs anksčiau ir ilgiau dirbs. Anksčiau pateikti
duomenys yra tik bendra nustatymų informacija. Nustatymai atliekami kiekvienam įrenginiui
atskirai, atsižvelgiant į nuotekų kokybę ir apdorojimo reikalavimus.

PASTABA
Aptarnavimas atliekamas po 3 metų:
Keičiamas miniatiūrinio kompresoriaus membrana ir oro filtras.
Pneumatinio zondo lygio valdymui reguliavimas:
Priklausomai nuo įrenginio naudojimo paskirties, oro įpurškimui naudojame atskirą lygio
valdymo zondą. Lygio matavimo nustatymus rasite eksploatavimo instrukcijose.




Suspaustas oras išleidžiamas prieš grotas per vieną oro žarną. Oras išteka pro apatinį
vamzdžio kraštą.
Priklausomai nuo vamzdžių panardinimo gylio, orui išeiti reikalingas skirtingas oro slėgis.
Slėgio skaitiklis veikia slėgio jungiklio membraną.
Slėgiui pasiekus iš anksto nustatytą lygį „prieš grotas“, membrana paliečia dvivietį
jungiklį ir jį aktyvuoja.

Įjungus įrenginio automatinį režimą, slėgio jungiklis aktyvuoja paleidimo impulsą, t. y., kai
vanduo priešais grotas pasiekia tam tikrą lygį (kintantį), grotos pradeda veikti.
Kitos diferencinio lygio valdymo sistemos: (pasirinktinai, pvz., ultragarso sistema)
Paleidimas ir nustatymai pagal atskiras gamintojo instrukcijas.
Reguliavimas atliekamas pagal lygio matavimo prietaisų nustatymų instrukcijas.
Operatorius turi užtikrinti, kad ant sauso įrenginio nekristų metaliniai sausi daiktai. Sprogiose
zonose įrenginys valdomas lygio kontrolės įtaisu, siekiant, kad įrenginys nedirbtų sausa eiga.
1.5.2

Grotų grėbyklės padėties nustatymas (pasirinktinai)
Pasirinktinai, grotose galima įrengti rotų grėbyklių padėties nustatymą. Kai grėbyklė praeina
pro valytuvą, artimo valdymo jungiklis aktyvuojasi ir duoda signalą į elektros įtaisų valdymo
skydą.
Grotos pradeda veikti įsijungus vandens lygio kontrolės įtaisui arba kitam kliento numatytam
įsijungimo signalui. Grotų pavara veikia tol, kol tęsiasi lygio kontrolės sistemos signalas, plius
papildomas darbo laikas, kuris nustatomas taip:
Po to kai sustoja lygio kontrolės signalas, grotos toliau veikia kol grėbyklė praeina pro
valytuvą, plius laisvai užprogramuotą laiką, tol, kol grėbyklė pasiekia iš anksto nustatytą
padėtį. Laiko trukmė nustatoma individualiai, atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas. Šiuo
atveju, bendras darbo laikas netaikomas.
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Grėbyklės padėties nustatymas gali būti naudingas sekančio agregato sekimui (pvz.,
plovimo preso), t. y., sekantis agregatas gali būti įjungtas po tam tikro nešmenų iškrovimo
ciklų skaičiaus.
Grėbyklės padėtis gali turėti įtakos sąvėloms. Priklausomai nuo nuotekų kilmės ir sudėties
bei nuotekų padavimo būdo, ant grėbyklės gali susidaryti sąvėlos. Pageidaujama grėbyklės
padėtis gali būti parenkama iš toliau pateikto eskizo.
Atkreipkite dėmesį, kad dėl grotų konstrukcijos, vandens lygio, grėbyklių skaičiaus ir kt.,
pageidaujamos grėbyklės padėties nebus galima tiksliai nustatyti.

ho = aukštyn
hu = žemyn
Δh = slėgio
nuostoliai

Pvz.: Grėbyklės padėtis grotoms nedirbant
Grėbyklės padėtis 1:
Grėbyklės padėtis 2:
Grėbyklės padėtis 3:

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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„Saugos vizijos“ aptikimo sistema (pasirinktinai)
Nešvarumų aptikimo sistema „saugos vizija“ yra montuojama teisingoje padėtyje grotų rėmo
viršutinėje dalyje nešmenų įleidimo pusėje ir jos pagalba realiuoju laiku aptinkami netinkami
nešmenys. Tai efektyviai apsaugo tiek grotas, tiek visą įrenginį nuo sugadinimo. Sistema
pavaizduota 6 pav.

6 pav.: RakeMax nešvarumų aptikimo sistema „saugos vizija“.
®

1.5.3.1

Pagrindinis funkcijų principas
HUBER „saugos vizijos“ sistema patikimai nustato potencialiai netinkamas nuotekas
realiuoju laiku.
Jei sistema ant grėbyklės stovo aptinka per dideles nešmenų dalis, grotos sustoja ir
nusiunčiamas įspėjimo signalas. Tada nufotografuojama esama padėtis ir nusiunčiama
operatoriui elektroniniu paštu. Pagal nuotrauką operatorius nusprendžia, ar reikia imtis
veiksmų dėl netinkamų nuotekų ar įvertinęs nusprendžia, kad tokios nuotekos nesugadins
įrenginio. Jei operatorius negali nuspręsti dėl nuotekų tinkamumo, būtina išnagrinėti situaciją
objekto vietoje!
Jei nešmenyse rasta nešvarumų, t. y. nešmenys yra netinkami, nešvarumai turi būti pašalinti
vadovaujantis 3 skyriuje „Sauga“ nurodytomis saugos gairėmis.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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Gaminio specifikacija

3D sensorius

Dujų jutiklis

IP kamera

3D sensorius

7 pav.: galimas „saugos vizijos“ modelis
1.5.3.2

Tūrio nustatymas (pasirinktinai)
„Saugos vizijos“ sistema gali įvertinti ant grėbyklės strypų esantį nešmenų tūrį. Moderni
loginio valdiklio sistema gali kontroliuoti mechanizmą pagal poreikius. Šis variantas galimas
tik kartu su PLV valdymo sistemos modifikacija. Loginis valdiklis taip pat reaguoja į didelius
nešmenų kiekius ir optimizuoja nešmenų šalinimo proceso funkcijas. Tai leidžia saugiai
eksploatuoti įrenginį potvynių, lietaus vandens baseino ištuštinimo ir lietaus metu neatliekant
jokių operacijų rankiniu būdu.

1.5.3.3

Sprogios dujų aplinkos aptikimas (pasirinktinai)
Jei sprogioje zonoje naudojama „saugos vizijos“ sistema, labai svarbu imtis būtinų saugos
priemonių. „Saugos vizijos“ sistema taiko pagrindinės apsaugos nuo sprogimo principą.
Vadovaujantis direktyva T023 „Įspėjimo apie dujų nutekėjimą sistemos ir įtaisai apsaugai nuo
sprogimo – naudojimas“, kurią išleido Žaliavų ir chemijos pramonės profesinė asociacija (BG
RCI), atmosfera saugos vizijos sistemos korpuse arba grotų įleidimo įtaise bus stebima dujų
jutikliu. Prieš pasiekiant pavojingos dujų koncentracijos apatinę ribą, visi „saugos
vizijos“ elektros įtaisai turi būti atjungti nuo elektros tiekimo. Išimtis taikoma dujų jutikliui. Tuo
metu netinkamų medžiagų nešmenyse aptikimo ir tūrio nustatymo funkcijos neveiks. Dujų
koncentracijai nukritus iki ribinės reikšmės, nešvarumų aptikimo sistema ir tūrio nustatymo
funkcija vėl pradės automatiškai veikti.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija, inkorporavimo deklaracija
Šis įrenginys atitinka ES standartus, kurie taikomi CE ženklinimui. ES atitikties deklaracija
patvirtina, kad eksploatuojamas šis įrenginys atitinka visus svarbius saugos ir sveikatos
reikalavimus. ES atitikties deklaracija yra pateikiama tik tada, kai HUBER įrenginys tiekiamas
kaip eksploatavimui paruoštas agregatas, kartu su elektros paskirstomuoju ir valdymo
skydais, ir kai įrenginį montuoja ir paleidžia HUBER.
Inkorporavimo deklaracija yra reikalinga tada, kai tiekiamas įrenginys nebus atskirai
eksploatuojamas, t. y. kai įrenginys bus inkorporuotas į kitus įrenginius, pavyzdžiui tam, kad
būtų gauta visa veikianti sistema, arba kai elektros paskirstymo ir valdymo skydus tiekia
trečioji šalis. Šiuo mes pareiškiame, kad įrenginio – tokio, kokį mes tiekiame – modelis
atitinka standartus, ES direktyvas ir DIN EN standartus tol, kol jis naudojamas kaip elektros
skirstomojo ir valdymo skydų neapimantis tiekimas. Įrenginio bet kokio modifikavimo be
mūsų išankstinio pritarimo atveju šis pareiškimas bus laikomas negaliojančiu. Įrenginį paleisti
draudžiama tol, kol visas įrenginys neatitinka minimų direktyvų.
Inkorporavimo deklaracija yra pateikta Priede ir papildomai įtraukta į turinį.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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3

Sauga

3.1

Bendrosios saugos instrukcijos

PAVOJUS
PAVOJUS įspėja apie pavojingas situacijas. Venkite tokių pavojingų situacijų! Jei
nesilaikysite nurodymų, galite patirti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS įspėja apie pavojingas situacijas. Venkite tokių pavojingų situacijų! Jei
nesilaikysite nurodymų, galite patirti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

DĖMESIO
DĖMESIO įspėja apie pavojingas situacijas. Venkite tokių pavojingų situacijų! Jei
nesilaikysite nurodymų, galite patirti nesunkius kūno sužalojimus.

PASTABA
PASTABA įspėja apie galimą turto sugadinimą. Siekdami apsaugoti turtą, laikykitės
nurodymų!
Šios eksploatavimo instrukcijos turi būti pakabintos prie įrenginio ir visada ten laikomos, kad
būtų po ranka kiekvienam su šia įranga dirbančiam žmogui. Be šių eksploatavimo instrukcijų
dar reikalingos instrukcijos, kurių reikalauja darbuotojų saugos darbe įstatymas, bei įrankių
naudojimą aprašančios taisyklės.
Šiose eksploatavimo instrukcijose yra aprašyta, kaip įrenginį montuoti, eksploatuoti ir
aptarnauti. Žmonės, atsakingi už įrenginio montavimą ir paleidimą, turi iš anksto jas
perskaityti. Eksploatavimo instrukcijos turi visada būti darbo vietoje (po ranka).Privalu laikytis
ne tik bendrųjų šiame skyriuje išdėstytų nurodymų, bet ir specialių saugos instrukcijų, kurios
pateikiamos kartu su atskiromis svarbiausiomis sudedamosiomis dalimis.
3.1.1

Operatoriaus pareigos

Šis įrenginys buvo suprojektuotas ir pagamintas atsižvelgus į rizikos analizės
duomenis ir rūpestingai parinkus naudotinus harmonizuotus standartus ir kitas
technines sąlygas. Įrenginys atitinka šiuolaikines technologijas ir yra maksimaliai
saugus.
Kad toks saugos laipsnis būtų pasiektas eksploatavimo metu, reikia laikytis žemiau
išdėstytų taisyklių. Operatorius turi numatyti čia išvardintas saugos priemones ir
kontroliuoti jų įgyvendinimą.
Ypač svarbu, kad operatorius užtikrintų, jog:

 Įrenginys bus naudojamas taip, kad nebus neatitikimo jo „numatomam naudojimui.“ (žr.
Gaminio specifikacijos).
 Įrenginys bus eksploatuojamas tik tada, kai bus gerai paruoštos jo eksploatavimo
sąlygos, ir reguliariai kontroliuojami saugos įrengimai.
 Įrenginį eksploatuojantys, prižiūrintys ir remontuojantys žmonės turės ir naudos saugos
priemones.
 Šios eksploatavimo instrukcijos visada bus vietoje (prie įrenginio) ir įskaitomos.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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 Įrenginį eksploatuos, prižiūrės ir remontuos tik pakankamai kvalifikuoti ir leidimus
turintys darbuotojai.
 Darbuotojai bus reguliariai instruktuojami visais saugos darbe ir aplinkosaugos
klausimais ir gerai žinos šias eksploatavimo instrukcijas, ypač su sauga darbe
susijusius dalykus.
 Visi prie įrenginio pritvirtinti saugos ar įspėjimo ženklai lieka savo vietose ir yra įskaitomi.
3.1.2

Saugos ženklų reikšmės

ĮSPĖJIMAS
Įspėjimas apie pavojingas vietas
Šis simbolis pateikiamas visose saugos instrukcijose, kurios yra susijusios su pavojumi
gyvybei ir (arba) galūnėms. Būtina atidžiai laikytis šių instrukcijų! Taip pat būtina laikytis
visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

ĮSPĖJIMAS
Įspėjimas apie elektros srovę
Šis simbolis įspėja apie elektros srovę. Prieš imdamiesi bet kokio darbo, išjunkite
maitinimo skyriklį ir užtikrinkite, kad sistema yra atjungta.
Taip pat būtina laikytis visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos ir nelaimingų atsitikimų
prevencijos taisyklių.

ĮSPĖJIMAS
Automatinis įrenginio paleidimas: Elkitės atsargiai, kad nebūtumėte įtraukti į įrenginį, kai jį
paleidžiate, aptarnaujate ir remontuojate!

DĖMESIO
Šis simbolis pateikiamas, kuomet reikia atkreipti dėmesį, kad būtina vadovautis
instrukcijomis dėl teisingo įrenginio eksploatavimo taip apsaugant įrenginį nuo pažeidimo.

Ženklų esančių ant paties įrenginio, kaip antai:




instrukcijų ir įspėjimo ženklų,
hidraulinių sujungimų etikečių,
rodyklės rodomos sukimosi krypties

turi būti griežtai paisoma. Jie visada turi būti gerai matomi.

Ženklus ir etiketes, kurie tampa blogai įskaitomi ar matomi, būtina pakeisti naujais.
3.1.3

Darbuotojų mokymai ir kvalifikacija
Dirbti su šiuo įrenginiu galima leisti tik gerai apmokytiems, instruktuotiems ir šias
eksploatavimo instrukcijas žinantiems ir jų besilaikantiems darbuotojams. Turi būti aiškiai
apibrėžtos šį įrenginį eksploatuojančių darbuotojų atsakomybės sritys. Operatorius privalo
griežtai tikrinti, kas už ką atsakingas, ir kontroliuoti darbuotojus. Operatorius turi užtikrinti,
kad šios instrukcijos buvo darbuotojų gerai suprastos.
Apmokomi darbuotojai turi iš pradžių padirbėti prižiūrint patyrusiam darbuotojui. Kad
mokymas ir instruktažas praėjo sėkmingai, turi būti patvirtinta raštu.
Su elektriniais valdymo ir saugos prietaisais turi dirbti tik apmokyti ir leidimus turintys žmonės.
Kiekvienas su šiuo įrenginiu dirbantis žmogus turi būti perskaitęs šias instrukcijas ir parašu
patvirtinęs, kad jas suprato.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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Saugos instrukcijos priežiūros, patikros ir montavimo darbams
Bet kokie priežiūros darbai turi būti atliekami tik kvalifikuotų darbuotojų.
Bet kokie patikros ir montavimo darbai gali būti atliekami tik kvalifikuotų ir leidimus turinčių
darbuotojų. Darbus su elektros įranga gali vykdyti tik kvalifikuotas elektrikas vadovaujantis
DIN VDE 1000-10 nurodymais.
Darbai su įrenginiu gali būti atliekami tik įrenginį izoliavus.
Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos, į kurias reikia eiti įrenginį aptarnaujantiems ir
prižiūrintiems žmonėms, turi būti gerai vėdinamos, kad nesusiformuotų sprogi aplinka,
netrūktų deguonies, nebūtų pasiektos pavojingos nuodingų dujų ar garų koncentracijos.

ĮSPĖJIMAS
Apsaugokite įrenginį nuo netikėto įsijungimo, jei yra atviras priėjimas prie nešmenų
šalinimo įtaiso, taip pat apsaugokite nuo patekimo į pavojingą zoną prieš keičiant nešmenų
talpą, atliekant remonto darbus arba išmontuojant įrenginį.

ĮSPĖJIMAS
Įrenginio išjungimas: atjunkite maitinimo šaltinį ir užrakinkite maitinimo tinklo skyriklį.
Kiekvienas darbuotojas, kuriam pavesta atlikti įrenginio priežiūros darbus, privalo turėti
savo ant skyriklio kabinamą spyną. Tada įrenginio paleidimas bus įmanomas tik tais
atvejais, kai nuo maitinimo tinklo skyriklio bus nuimtos visos spynos.
Prieš pradėdami įrenginio priežiūros ar remonto darbus, patikrinkite, ar į viršų ir į apačią
nukreipti įrenginiai, kurie gali kelti pavojų, yra atjungti nuo energijos šaltinio.
Jei dėl su eksploatavimu susijusių priežasčių negalima atjungti viso įrenginio, kvalifikuotas
elektrikas turi atjungti atskiras įrenginio dalis pagal DIN EN 50110-1 VDE 0105-1.
Pasirinktinai, visos įrenginio pavaros gali būti tiekiamos su remontui skirtu jungikliu.
Techninei priežiūrai ar remontui, įrenginį ar tam tikrą jo zoną galima išjungti pagal DIN VDE
0100-200. Jungikliai remontui turi būti išjungiami ir užrakinami taip kaip nurodyta aukščiau.
Neskubėkite vėl paleisti įrenginio, kol nėra aiški jo sustojimo priežastis. Galbūt kažkas kitas
sustabdė įrenginį norėdamas rankiniu būdu atlikti kokią nors korekciją ir pamiršo pasirūpinti
apsauga nuo atsitiktinio paleidimo. Netikėtai paleidus įrenginį gali būti sužeisti žmonės.
Būtinai išvalykite įrenginį prieš dirbdami su juo. Tai padės jums išvengti infekcijos.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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DĖMESIO
Įrenginį valykite – ypač kai naudosite aukštą slėgį – apsaugoję save vandeniui atspariais
apsauginiais drabužiais, batais, pirštinėmis ir, jei galima, veido apsaugos priemonėmis.
Taip išvengsite sąlyčio su nuotekomis ir kitomis medžiagomis.
Atlikus darbus ir prieš paleidžiant įrenginį iš naujo visi apsaugos įtaisai, dangteliai ir
grotelės turi būti tinkamai ir teisingai uždėti atgal į savo vietą..
Naudokite tik tokiems darbams skirtus įrankius.
Prieš paleidžiant įrenginį iš naujo visi apsaugos įtaisai, dangteliai ir grotelės turi būti
tinkamai ir teisingai uždėti atgal į savo vietą.
Prieš vėl paleisdami įrenginį, patikrinkite visus skyriuje Paleidimas nurodytus punktus.
3.1.5

Kiti pavojai
Nepaisant visų atsargumo priemonių ir saugos įtaisų, vis dar išlieka pavojus:






3.1.6

Įrenginys gali automatiškai įsijungti,

Dėl valymo rankiniu būdu aerozoliai gali užsiteršti virusais ir bakterijomis,
Pakliūti į veikiantį įrenginį,
Sustabdyta grotų grėbyklė gali pradėti judėti atbuline eiga,
Prieiga prie nešmenų iškrovimo įtaiso (pavojinga zona) H: < 2500 mm, jei nėra,
konteinerio ar kito įtaiso, į kurį iškraunami nešmenys.

Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo
Įrenginio koregavimas ir pakeitimai:
Dėl saugumo, įrenginio pakeitimai neturint leidimo yra draudžiami. Tai taikytina ir nešančiųjų
sudedamųjų dalių suvirinimo darbams.
Modifikacijos ir pakeitimai negali būti daromi prieš tai negavus raštiško HUBER SE pritarimo.
Naudokite tik originalias atsargines dalis, originalias susidėvinčias dalis ir originalius priedus,
nes jie skirti būtent šiam įrenginiui. Įsigyjant detales iš kitų šaltinių, nėra garantijos, kad jos
suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atitiktų specifinius šio įrenginio eksploatavimo ir
saugos reikalavimus.

3.2

Įrenginio identifikavimas

Visos šiose eksploatavimo instrukcijose minimos specifikacijos tinka tik tam įrenginio tipui,
kurio pavadinimas nurodytas tituliniame puslapyje.
Identifikavimo plokštelė yra prikabinta prie nešmenų išmetimo vamzdžio. Joje nurodyta:
 Tiekėjo pavadinimas ir adresas
 CE ženklinimas
 Serijos pavadinimas ir tipas, serijos numeris (pasirinktinai)
 Pagaminimo metai
Visada nurodykite įrenginio tipą, pagaminimo metus ir užsakymo numerį, kai kreipiatės su
paklausimu.

HUBER vertikalios grotos RakeMax
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Inkorporuotos saugos sistemos
Inkorporuotos saugos sistemos turi būti reguliariai tikrinamos
(t = kasdien, w = kas savaitę, m = kas mėnesį, j = kasmet). Naudojami šie patikros būdai:
S = apžiūra, F = funkcijos testas, M = matavimas.
Maitinimo tinklo skyriklis
Maitinimo tinklo skyriklis yra ant valdymo skydo.
Juo įrenginys atjungiamas nuo maitinimo
tinklo/įjungiamas į maitinimo tinklą.
Atjungę maitinimo tinklą, skyriklį užrakinkite
spyną ir tik po to imkitės priežiūros ir remonto darbų.

Avarinis grandinės nutraukimas
Šiame įrenginyje yra avarinio grandinės nutraukimo įtaisas.
Kiekvieną kartą, kai avarinio grandinės nutraukimo jungiklis
(pasirinktinas) yra suaktyvinamas, šis įrenginys arba visa
sistema, įskaitant inkorporuotas sistemas, pereina į saugaus
eksploatavimo režimą.
Avarinis grandinės nutraukimo jungiklis gali būti atlaisvintas jį
traukiant arba sukant į dešinę.
Variklio apsaugos jungiklis
Šiame įrenginyje yra nuo perkrovos saugantis jungiklis. Kai
apkrova per didelė, variklis išsijungia. Apsaugos nuo viršsrovio
prietaisas su termine delsa turi būti nustatytas taip, kad pavaros
variklis nuo maitinimo šaltinio būtų atjungtas po delsos tE.

Variklio temperatūros kontrolė (pasirinktinai)
Variklyje yra įrengtas temperatūros jutiklis, kuris suveikia per
relę arba dažnio keitiklį. Jei viršijama leistina temperatūra,
variklis turi išsijungti.

Įrenginio valdymas
Vidinę įrenginio kontrolės sistemą sudaro 5-laidų maitinimo
sistema, 3 fazės, atskira įžeminimo linija (su ŽALIU/GELTONU
laido apvalkalu). Papildomai, potencialams išlyginti, reikia
įžeminti įrenginio korpusą. Patikrinkite, ar įžeminimo jungtis
atspari korozijai.

Patikra
Intervalas

Intervalas

j

F

Patikra
Intervalas

Intervalas

m

F

Patikra
Intervalas

Intervalas

j

F, M

Patikra
Intervalas

Intervalas

j

F, M

Patikra
Intervalas

Intervalas

j

S, F, M

Kategorijos pagal DIN EN ISO 13849-1
Įrenginiui taikomos šios kategorijos:
Kategorija
1

Sistemos darbas
 Gedimas gali pažeisti
saugos funkciją,
 Kai kurie gedimai gali
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likti nepastebėti

2

 Gedimas gali pažeisti
saugos funkciją tarp
bandymų.
 Saugos funkcijos
pažeidimas pastebimas
bandymu.

įsijungimo
Avarinis sustabdymas
(avarinio išjungimo relės su
mygtuko ir išjungimo
apsauga)

1 kartą per metus pagal
komponentų tiekėjo
nurodymus

ĮSPĖJIMAS
Valdymo skydus galima atidaryti tik specialiu raktu. Šis specialus raktas atiduodamas
saugoti įgaliotam asmeniui. Remonto darbams ar nustačius gedimą, valdymo skydų
dureles leidžiama atidaryti tik kvalifikuotam personalui. Kitais atvejais durelės turi būti
užrakintos!

PASTABA
Šios eksploatavimo instrukcijos yra laikomos įrenginio dalimi ir visada turi būti personalui
po ranka.
Darbuotojams privalu laikytis jose nurodytų saugos darbe taisyklių.
Griežtai draudžiama atjungti saugos įtaisus ar pakeisti jų funkcijas.

3.4

Saugos priemonės

Operatorius yra atsakingas už įrenginį eksploatuojančių ir aptarnaujančių darbuotojų
apmokymą. Mokymų metu jie turi būti supažindinti ir:
 Įrenginyje esančiais saugą užtikrinančiais prietaisais,
 Saugos darbe taisyklių laikymosi kontrole.

Ši eksploatavimo instrukcijų kopija turi būti laikoma darbuotojams po ranka. Patikras ir
kontrolę reikia atlikti laikantis nurodytų intervalų! Šiose instrukcijose darbai yra aprašyti taip,
kad būtų suprantami:

apmokytam asmeniui (skyrius Eksploatavimas ir eksploatavimo režimai)

kvalifikuotam specialistui (skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų
aptikimas ir Remontas).
Skyriai Transportavimas, Montavimas, Priežiūra, Sutrikimų aptikimas ir Remontas yra skirti
tik kvalifikuotiems specialistams. Tik jie gali atlikti šiuose skyriuose aprašytus darbus.
Apmokytas asmuo
Apmokytu yra laikomas asmuo, kurį apmokė kvalifikuotas specialistas, ir kuris pratinosi, jei
reikia, atlikti paskirtus darbus, atpažinti dėl netinkamo darbo galinčius kilti pavojus ir yra
informuotas apie reikalingus apsaugos prietaisus ir priemones.
Kvalifikuoti asmenys
Kvalifikuotais laikomi tie asmenys, kurie – dėl turimų profesinių įgūdžių, kompetencijos,
patirties ir atitinkamų standartų žinojimo – sugeba įvertinti paskirtus darbus ir atpažinti
galimus pavojus.
Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1.

3.5

Operatoriaus pareiga rūpintis teisės aktų laikymusi

PASTABA
HUBER vertikalios grotos RakeMax
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Sauga

EEE šalyse turi būti turi būti taikoma ( ir jos turi būti laikomasi) galiojanti 89/391/EWG
direktyva ir atitinkamos atskiros direktyvos, ypač 89/655/EWG direktyva dėl būtiniausių
darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų.
Vokietijoje taikoma (ir jos turi būti laikomasi) 2015 metai priimta Darbuotojų darbų saugos
direktyva.
Be to, operatorius privalo laikytis vietos įstatymų, kurie apibrėžia:
 Darbuotojų saugą darbe (priemones nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti)
 Saugų darbo įrenginių naudojimą (apsaugines priemones ir priežiūrą)
 Nereikalingų gaminių šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas)
 Nereikalingų medžiagų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas)
 Valymą (valymo priemones ir jų šalinimą)
 Atitikimą aplinkosaugos reikalavimams
Jungtys:
Prieš paleisdamas įrenginį, operatorius – jei pats atlieka montavimą ir paleidimą – turi būti
užtikrintas, kad viskas atlikta laikantis šalyje galiojančių standartų (pvz., elektros pajungimo).

PASTABA
Apšvietimas
Operatorius turi užtikrinti pakankamą ir vienodą apšvietimą visose įrenginio vietose.
Rekomenduojamas apšvietimo lygis yra 300 lux (apšvietimo lygis remontui; Vokietijoje
pagal ASR).

3.6

Saugos testai
Saugos testai kuriuos atlieka gamintojas prieš pristatymą:
1. Ore esančio garso matavimas


Pagal įrengimams taikomas taisykles, 1 (1.74/f) priedas.

Šio įrenginio keliamo triukšmo lygis yra žemesnis negu 70 dB(A).
2. Bandymai ir patikros pagal DIN EN 60204-1 standartą.
 elektros įrangos patikrinimas dėl atitikimo techninei dokumentacijai (18.1 skyrius)


funkciniai bandymai (18.1 skyrius)
elektros prietaisų, ypač tų, kurie susiję su darbuotojų sauga darbe ir saugos
priemonėmis, funkciniai bandymai.
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Tvarkymas ir gabenimas

Tvarkymas ir gabenimas
Siekiant išvengti susižeidimų ar įrenginio sugadinimo, reikia vadovautis toliau pateiktais
nurodymais:





4.1

Gabenimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai vadovaudamiesi saugos
instrukcijomis.
Įrenginio kėlimas ir ištiesinimas turi būti atliekamas tik naudojant kėlimo kilpas.
Įrenginio gabenimui naudokite tik šiose instrukcijoje nurodytus kėlimo įtaisus.
Taip pat skaitykite Bendros saugos instrukcijos skyrių.

Išmatavimai ir svoriai

Matmenys yra nurodyti įrenginio montavimo brėžinyje arba bendrajame matmenų lape, kuris
yra pridėtas prie montavimo instrukcijų.

Įrenginio svoris priklauso nuo įrenginio dydžio. Skaičiuojamas rezervuaro svoris, įskaitant
integruotą horizontalų sraigtinį konvejerį, ir smėlio šalinimo sraigto svoris. Rezervuaro ir
smėlio šalinimo sraigto svorius (kg) galima paimti iš toliau pateiktos lentelės. Taip pat svoriai
yra nurodyti identifikacinėje plokštelėje.

4.2

Leistinos gabenimo priemonės ir priedai

DĖMESIO
Gabenimo ir iškrovimo darbus paveskite tik patyrusiems specialistams.
Naudokite kėlimo mašinas, kurių kėlimo galia atitinka įrenginio matmenis ir masę. Paveskite
šiuos darbus tik kvalifikuotiems darbuotojams. Virvinės kilpos arba stropai neturi būti apkrauti
daugiau nei leistina jų apkrova. Prieš nukeliant įrenginį nuo transportavimo padėklo, nuimkite
mažąsias su įrenginiu tiekiamas dalis, pvz. suportus.

ĮSPĖJIMAS
Draudžiama transportuoti įrenginį šakiniu krautuvu. Niekada nedėkite krautuvo virbų
po įrenginiu!

ĮSPĖJIMAS
Tvirtinimas: krovininius kablius kabinkite į lovio viršutinėje dalyje esančias kėlimo ąsas.
Kabinimo taškai pažymėti simboliu LIFT HERE (kaip parodyta dešinėje). Kėlimo įrenginio
lynai turi kaboti laisvai. Kampas nuo vertikalės neturi būti didesnis kaip 60°. Iškrovimo metu
įrenginys turi kaboti horizontaliai.
Prieš iškrovimą ir jo metu patikrinkite ar nėra medžiagų pažeidimo. Bet koks gabenimo metu
atsiradęs pažeidimas turi būti nurodytas važtaraštyje, ir apie tai nedelsiant pranešta
gamintojui/tiekėjui.

PASTABA
Pagal važtaraštį patikrinkite, ar viską gavote kas buvo užsakyta.
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Tvarkymas ir gabenimas

Sandėliavimas

Sandėliavimui parinkite tokią vietą, kad įrenginio dalys nebūtų apgadintos transporto
priemonių ar dėl neapdairaus darbo, aptaškytos cementu ar skiediniu, būtų apsaugotos nuo
šlifavimo staklių lekiančiomis kibirkštimis ir pan.
Uždenkite variklį, kad nepatektų vanduo, jei įrenginys laikomas lauke, bet jo neapvyniokite.
Nelaikykite valdymo skydo lietuje (leistina žemiausia temperatūra −5°C).
Jei grotos sandėliuojamos ilgiau negu 3 mėnesius arba jeigu įrenginys nebus naudojamas iš
karto po įrengimo, standartinės nerūdijančio plieno grandinės (2 versija) kartą per mėnesį turi
būti nupurškiamos alyva, kad neatsirastų korozija.

4.4

Gabenimas į montavimo vietą

Duoti tikslių rekomendacijų dėl montavimo negalime, nes tai labai priklausys nuo to, kokia
situacija ir kokios galimybės bus montavimo vietoje. Šiuos darbus turi atlikti kvalifikuoti
specialistai.
Kadangi įrenginys yra sunkus, jam nugabenti iš laikymo vietos į montavimo vietą, būtinai
reikės kėlimo mašinos.

ĮSPĖJIMAS
Maksimali kėlimo įrenginio darbinė apkrova turi būti didesnė už vienos įrenginio dalies
svorį.
Užtikrinkite kėlimo įrenginio stabilumą, kad jis nenukristų.

DĖMESIO
Kad išvengtumėte sužeidimų dėvėkite batus su plieniniais gaubtais.

ĮSPĖJIMAS
Niekada nestovėkite po kabančiu kroviniu!
Išpakavimas:
Neatlaisvinkite surišimui naudotų diržų ar lynų anksčiau nei įrenginys bus tiksliai toje vietoje,
kur montuosite.
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Montavimas
Kad išvengtumėte žmonių sužeidimų, įrangos sugadinimo ir kitokios žalos, įrenginį
montuokite laikydamiesi saugos darbe instrukcijų.
 Montavimo darbus patikėkite tik kvalifikuotam specialistui. Reikalaukite, kad jis laikytųsi
saugos darbe taisyklių.
 Prieš montavimą patikrinkite, ar įrenginys nenukentėjo transportavimo metu.
 Užtikrinkite, kad montavimo zonoje nebūtų pašalinių žmonių.
 Kai bus atliekami įrenginyje reikalingi sujungimai, užtikrinkite, kad žmonės nepargriūtų
užkliuvę už nutiestų laidų, žarnų ar vamzdžių.
 Laikykitės nurodytų kabelių/ žarnų/vamzdynų lenkimo spindulių.
 Laikykite instrukcijų dirbdami su reikalingomis terpėmis, tepalais, pagalbinėmis
medžiagomis.
 Taip pat žr. skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

5.1

Priimtinos aplinkos sąlygos

Pagal kliento nurodymą, šis įrenginys gali būti montuojamas pastato viduje.

DĖMESIO
Esant didelei saulės spinduliuotei, nerūdijančio plieno dalys gali labai įkaisti, todėl yra
nudegimo pavojus.
Apsauga nuo šalčio:
Jei įrenginys yra be gaubto, draudžiama jį naudoti lauke žiemos metu dėl užšalimo pavojaus.
Siekiant įrenginį apsaugoti nuo užšalimo, reikia imtis atitinkamų priemonių (pvz., visiškai jį
ištuštinti.
Apsauga nuo dulkių ir vandens:
Kadangi pastatuose visada yra drėgna, įrenginys sukonstruotas taip, kad būtų tinkamas
naudojimui tokiose sąlygose.
Visos su vandeniu ar kietosiomis medžiagomis besiliečiančios detalės yra pagamintos iš
drėgmei atsparaus nerūdijančio plieno.
Pavarų varikliai turi IP 65 apsaugą; jie iš visų pusių apsaugoti nuo dulkių ir vandens
skverbimosi.

Apsauga nuo sprogimo (pasirinktinai):

Įrenginys ir jo dalys gali būti saugios sprogimui:
Pavaros variklis

Lygio jungiklis
Artimo valdymo
dėžutė
Vidinis dujų sensorius
+ vidinio dujų
sensoriaus įvertinimo
įtaisas
Saugos vizija

E Ex e II T3
EEx ia IIC T6 bzw. EEx ib IIC T6
EEx e II T5/T6 arba EEx dem II CT5/T6
Ex d op is IIC T* Gb (T* žr. toliau)
Ex tb IIC T* Db
(T* žr. toliau)
T*86 °C (Taplinkos nuo -40 °C iki +55 °C) arba T*96 °C (Taplinkos nuo -40 °C
iki +55 °C)
Pagrindinė apsauga nuo sprogimo pagal gaires T023 „Įspėjimo apie
dujų nutekėjimą sistemos ir įtaisai apsaugai nuo sprogimo –
naudojimas“, kurią išleido Žaliavų ir chemijos pramonės profesinė
asociacija (BG RCI), bus vykdoma dujų jutikliu. Įrenginio viduje
naudojamas dujų jutiklis buvo parinktas iš įspėjimo apie dujų nutekėjimą
įtaisų sąrašo, sudaryto MEWAGG projekto grupės 2018 m. ir
sukalibruotas metanui, kuris dažnai pasitaiko municipalinių nuotekų
valyklose. Taip pat galima naudoti ir kliento parūpintą lygiavertės
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kokybės dujų jutiklį. Tokiu atveju, jutiklio atitikimą reikalavimams turi
patvirtinti operatorius.

Atitikties sertifikatas pridedamas Priede.
Žaibosauga:
Įrenginyje turi būti integruota bendra apsaugos sistema pagal Apsaugos nuo žaibo standartą
DIN EN 62305-3.
Moderni bendra nuotekų valymo įrengimų saugos sistema yra detaliai aprašyta 2 2.
Apšvietimas
Apšvietimas turi būti toks, kad darbus bet kurioje įrenginio dalyje galima būtų vykdyti saugiai
ir be rizikos.

PASTABA
Apšvietimas
Operatorius turi užtikrinti pakankamą ir vienodą apšvietimą visose įrenginio vietose.
Rekomenduojamas apšvietimo lygis yra 300 lux (apšvietimo lygis remontui; Vokietijoje
pagal ASR).

5.2

Reikalavimai įrenginio montavimo vietai

Laikykitės DIN EN ISO 13857 reikalavimų “Dėl laikymosi atstumų, apsaugančių nuo
pavojingų vietų pasiekimo viršutinėmis galūnėmis” ir atitinkamų standartų. Aplink įrenginį turi
būti pakankamai vietos, kad būtų patogu jį remontuoti ir prižiūrėti.
Būtinas minimalus atstumas iki įrenginio arba atitvarų: 1 m (iš šono, priešais ir už įrenginio).
Vienoje iš šoninių kanalo sienų reikia įrengti nišas, kuriose bus įdedami lygio zondai 0,5 –
1,5 m atstumu priešais ir už įrenginio. Šios nišos turi būti 150 mm ilgio ir 120 mm gylio, ir turi
pasiekti kanalo dugną.
Statiniai taškų matmenys, kuriuose įrenginys bus atremtas į atramines kojas kanalo dugne ir
po į viršų kylančiu vamzdžiu pastato dugne arba kanalo viršuje nustatomi pagal gamintojo
duomenų lapuose nurodytus svorius.

5.3

Bendrosios montavimo instrukcijos
Jei montavimo darbai nėra numatyti tiekimo sutartyje su HUBER SE, atlikite juos
laikydamiesi šių instrukcijų. Jei montuos ne HUBER SE, HUBER SE neprisiima
atsakomybės už neteisingą iškrovimą ir montavimą.
Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti ir pakankamą patirtį sukaupę specialistai.
Prieš montavimą:





Iki galo perskaitykite šias instrukcijas. Taip išvengsite žalos, galinčios atsirasti dėl
žinių trūkumo.
Pasirūpinkite privažiavimais į montavimo vietą, kad įrenginys galėtų būti
montuojamas naudojant kraną (jei tai bus daroma lauke) arba naudojant
autokrautuvą ir volus, taip pat talę arba keltuvą (jei montuosite patalpoje).
Montavimo dieną ir montavimo vietoje turi būti elektros energijos šaltinis.

Preliminarūs darbai:
 Jei reikia įmontuoti kanalo dangtį, sumontuokite rėmą ir tikslių matmenų dangtį (žr.
montavimo brėžinį).
 Jei montuojama pastate, įsitikinkite, kad montavimo atrama būtų įrengta centre virš
įrenginio.
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Montavimas

Paruoškite tinkamų matmenų kabelių vamzdžius elektros instaliacijai iš valdymo skydo į
įrenginį (žr. montavimo brėžinį).
Nišose (150 x 120 mm) kanalo sienoje link kanalo dugno reikia įdėti lygio zondus
priešais ir už įrenginio (žr. montavimo brėžinį). Esamo kanalo konfigūracijai galima
įrengti atmušimo skydus kaip dangtelius lygio zondams.

Paruošiamieji darbai:


Patikrinkite ar turite visas įrenginio montavimui ir tvirtinimui reikalingas medžiagas.

Paruoškite visas medžiagas, reikalingas vandens pajungimui.

Pagal kabelių sąrašą paruoškite visus kabelius (žr. instaliacijos schemą) ir visas
reikalingas smulkias medžiagas.

Paruoškite kėlimo įrenginį, galintį pakelti įrenginį montavimo metu.

Prieš montavimą iššluokite įrenginio montavimo vietą, kad būtų išvengta pavojaus
paslysti ir susižeisti.

5.4

Surinkimas ir montavimas

5.4.1

Mechaninių dalių montavimas
Bendrieji nurodymai:
 Pritvirtinkite kėlimo įtaisus (2 tales ar panašius) prie paruoštų montavimo atramų virš
montavimo vietos. Jei reikia, paruoškite kabinimo taškus (išlaikančius reikalingas
apkrovas) taip, kad įrenginys kabėtų virš montavimo vietos ir nereikėtų jo padėties
koreguoti rankomis.
 Į gabenimui skirtas ąsas arba virvinius stropus ant įrenginio ar kėlimo mašinos kabinkite
tik saugumą užtikrinančius, reikiamos keliamosios galios, kablius.

PASTABA
Išgręžtas skyles (nerūdijančio plieno kištukiniams lizdams) išvalykite pūsdami orą
(dumplėmis, oro pompa, ar kuo kitu) su slėgiu, tada jungtis bus gerai sukibusi ir ilgai
tarnaus.
Prieš įsukdami varžtus patepkite alyva, kad sriegiai ilgiau išliktų slankūs.
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Rekomendacijos kaip montuoti įrenginį:

1

Apatinis rėmas

2

Priekinis montavimo kampainis

3

Šoninis sandarinimas (priekyje)

4

Transportavimo kilpos

5

Šoninis montavimo kampainis

6

Galinis montavimo kampainis

7

Nustatymų zona

Darbai (su nesukamomis grotomis):











Sumontuokite galinius kampainius prie kanalo sienų kaip parodyta montavimo brėžinyje.
Pakelkite įrenginį už kėlimo ąsų ir palengva nuleiskite jį iš horizontalios padėties
montavimo vietą kaip parodyta montavimo brėžinyje.
Įstatykite įrenginį į kanalą. Teisingą įleidimo tašką rasite montavimo brėžinyje.
Patikrinkite ar atraminė vieta yra horizontali ir lygi pagal matmenų duomeų lapus arba
montavimo brėžinį. Užtikrinkite, kad rėmas būtų horizontaliai padėdami po juo metalines
juostas.
Papildomai sutvirtinkite rėmą, kuris padėtas ant iš anksto sumontuotų montavimo
kampainių, viršutinėse kėlimo kilpose.
Sumontuokite priekinius kampainius prie kanalo sienų (atraminė plokštė ant grotų rėmo).
Juostelės iš gumos užsandarina tarpą tarp grotų rėmo ir kanalo sienų.
Sumontuokite šoninius montavimo kampainius viršutinėje kanalo dalyje.
Grotoms pritvirtinti, sutvirtinkite tuos montavimo kampainius prie grotų rėmo.
Ištraukite kėlimo įtaisą iš viršutinių kėlimo kilpų.
Galiausiai, į grotų rėmo skyles pritvirtinkite iškrovimo konteinerį.

Pasukamos grotos (pasirinktinai)
Kitas galimas variantas įmontuoti sukamas grotas. Tokia alternatyva tinka tada, kai dėl
kanalo gylio ar iškrovimo aukščio reikalingos pasukamos grotos. Tokiu atveju, sukimosi ašis
yra atremiama ant montavimo kampainių, varžtais pritvirtintų prie viršutinės kanalo dalies.
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Papildoma atrama
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Montavimas

Elektros instaliacija
Elektros instaliavimo darbus turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
Bendrieji dalykai:
Jei į sutartį neįeina elektros instaliacijų įrengimo darbai, juos atlikite laikydamiesi žemiau
pateiktų nurodymų. Kai į sutartį neįeina elektros instaliacijų įrengimo darbai, HUBER SE
neprisiima atsakomybės už neteisingą darbų atlikimą.
Elektros instaliacija:

ĮSPĖJIMAS
Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas yra atjungtas!
Imkitės priemonių užtikrinti, kad elektros tiekimas neįsijungtų!
 Prieš pradėdami kitus darbus, paruoškite įrenginio įžeminimo laidą ir įžeminkite pavaros
variklį ir solenoidinius vožtuvus (pasirenkami). Galinių gnybtų apsaugos sistema turi
atitikti tą apsaugos sistemą, kurioje įrenginys sumontuotas.
 Pritvirtinkite valdymo skydą varžtais numatytoje vietoje.
 Kaiščiais pritvirtinkite gretimo valdymo dėžutę šalia arba ant įrenginio..
 Pagal laidų išvedžiojimo schemą paruoškite visus kabelius reikalingus įrenginiui,
valdymo skydui ir pajunkite įrenginį prie elektros tiekimo linijos. Jei elektros paskirstymo
skydo ir valdymo skydo įrengimas įeina į HUBER tiekimo apimtį, elektros instaliacijos
schemą ir kabelių sąrašą rasite priede.
Jei yra įrengta diferencinio vandens lygio kontrolės sistema, užtikrinkite, kad oro žarnose,
einančiose į oro įpurškimo vamzdžius, nebūtų sulenkimų. Tam, kad oro žarnose
nesusidarytų kondensatas, jos kanale turi būti nutiesiamas su nuolydžiu.
Oro įpurškimo vamzdžius (arba kliento zondus) įrenkite iki 1 m sekcijomis priešais ir už grotų
ir, jei įmanoma, zonoje, kurioje nėra turbulencijos.
Abu slėgio jungikliai valdymo skyde, kur turite prijungti oro žarnas, turi būti aiškiai pažymėti
„prieš grotas“ ir „už grotų“.
Konkreti oro vamzdžių vieta yra nurodyta Valdymo filosofija skyriuje.
Prieš pirmą įrenginio paleidimą ir prieš pakartotinius paleidimus (pvz., pakeitus elektros
tiekimą), patikrinkite variklių sukimosi kryptį!
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2
3
4
5

Krumpliaratis
6 Apsauginis laidininko gnybtas
Apsauginis žiedas
7 Pavaros kaištis
Lūpinė sandarinimo tarpinė
8 Potencialų išlyginimo laidininkas 6 mm²
Slankus guolis
9 Flanšo rutulinis guolis pavaros velenui
Grandinė su ratukais
10 Pavaros variklis
Apsauginio laidininko pajungimo taškas: (M8 x min. 20 mm)
Laido gnybtas kaip jungtis prie pagrindinio potencialų išlyginimo taško pagal DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) yra
pažymėtas įžeminimo ženklu pagal EN 61310 D 20 (žr. piktogramą toliau).
Vadovaukitės šalies galiojančiais standartais (DIN, VDE, EN, EeEx-Atex 100a).
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Paleidimas
Kad išvengtumėte įrenginio gedimų ir nebūtų sužeisti žmonės, eksploatuodami
įrenginį laikykitės šių taisyklių.









6.1

Įrenginį turi paleisti tik kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos instrukcijų.
Prieš paleisdami įrenginį pirmą kartą, patikrinkite, ar pašalinote iš jo visus įrankius ir
nereikalingus daiktus.
Prieš paleisdami įrenginį, aktyvuokite visus saugos prietaisus ir avarinio išjungimo
jungiklius.
Patikrinkite ar artimo valdymo jungiklis yra nepriekaištingos būklės. Atstumas nuo artimo
valdymo jungiklio iki impulso perdavimo įtaiso turi būti apie 2 mm.
Pagal Priežiūra ir remontas skyriuje pateiktas instrukcijas, patikrinkite grandinės įtempimą.
Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

Kliento įrengiami prijungimai

Visi kliento tiekiami prijungimai turi būti atlikti nurodytuose taškuose arba kuo arčiau jų, pagal
gamintojo instrukcijas ir instaliavimo schemas.
6.1.1

Elektros jungtis
Elektros prijungimo laidai turi būti nutiesti į valdymo skydo montavimo vietą; 3x 400 V (arba
speciali įtampa), 50 Hz dažnis (specialus: 60 Hz) PEN. Elektros pajungimas atliekamas
vadovaujantis šalies direktyvomis, projekte pateiktais specifiniais reikalavimais. Daugiapoliai
laidai: eksploatavimo, sutrikimų ir kitokiems signalams perduoti į centrinį valdymo prietaisą.
Atkreipiame dėmesį, kad valdymo ir elektros kabeliai klojami atskirai, t. y. atskiruose kabelių
kanaluose. Kabeliai klojami nuo valdymo skydo iki įrenginio montavimo vietos. Kabelių kanalų
užsibaigimo vietos yra parodytos montavimo schemoje. Kabelių kanalų kiekis priklausys nuo
planuojamų funkcijų skaičius.

PASTABA
Atkreipkite dėmesį, kad kabelių vamzdžiai pasirinktinai pneumatinei diferencinio lygio
kontrolės sistemai išsikištų iš kanalo sienų šonų ir būtų nutiesti į kanalą su nuolydžiu. Tai
yra svarbu, kad iš oro žarnų ištekėtų kondensatas.
1x įžeminimo laidas, 1x grotų pavara, 1x lygio jungiklis, 1x artimo valdymo dėžutė, min. 1x
laidas papildomai įrangai

6.2

Patikra prieš paleidžiant įrenginį pirmą kartą
Prieš paleidimą:

Susipažinkite su
*
*
*
*
*
*

Įrenginio eksploatacijos ir valdymo elementais
Įrenginio įtaisais
Įrenginio veikimo principu
Įrenginio artimiausia aplinka
Įrenginio saugos prietaisais
Priemonėmis, kurių reikėtų imtis avarijos atveju
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PASTABA
Įsitikinkite, kad maksimaliai leistino vandens kiekiai būtų stebimi tinkamų įtaisų. Leistini
vandens kiekiai ir atitinkamai slėgio nuostoliai yra pateikti duomenų lapuose arba
montavimo brėžinyje.
Tuo atveju, jei siurbliai sumontuoti už grotų, jų valdymas turi būti įrengtas grotų valdymo
skyduose. Tai užtikrins našumo sumažėjimą pasiekus maksimalų leistiną vandens lygį,
arba siurbliai pilnai išsijungs.
Apsukų skaičius ir greitis negali būti mažesnis už nustatytą reikšmę įrenginiui dirbant 80° ir
85° montavimo kampu. Priešingu atveju, priklausomai nuo nešmenų tipo ir sudėties, grotos
nebus nuvalomos pakankamai gerai.
Prieš kiekvieną paleidimą atlikite šiuos darbus:






Patikrinkite ir įsitikinkite, kad yra prijungti ir paruošti eksploatavimui visi saugos įtaisai.
Patikrinkite, ar nėra kokių nors matomų pažeidimų ir, jei jų rasite, nedelsdami
pašalinkite arba praneškite prižiūrinčiam personalui. Įrenginį galima naudoti tik tada, kai
jis yra nepriekaištingos būklės.
Įsitikinkite, kad į įrenginio eksploatavimo zoną gali patekti tik leidimus gavę žmonės ir
kad paleidžiant įrenginį šalia nėra pašalinių žmonių.
Patikrinkite ir užtikrinkite, kad apsaugos grandinė būtų pastoviai įjungta.
Pašalinkite iš įrenginio eksploatavimo zonos bet kokius įrenginio darbui nereikalingus
daiktus ir medžiagas.

Iš kanalo pašalinkite pašalinius daiktus (medienos gabalus, akmenis, geležį ir kt.), dėk kurių
gali sutrikti įrenginio darbas. Taip pat pašalinkite dėl žemos temperatūros suidariusį ledą.
Prieš pristatymą klientui, grotos buvo sutaptos alyva (Plantogel 2 S). Patikrinkite visus
sutepimo taškus ir, jei reikia, sutepkite juos pakartotinai kaip aprašyta Priežiūra skyriuje.
Prieš paleidžiant įrenginį darbui:
 Patikrinkite grėbyklės priderinimą prie strypų stovo ir skydo.
 Grėbyklės dantys turi susikabinti su grėbyklės strypais nesiliečiant.
 Žiūrėkite, kad nebūtų kontakto tarp grėbyklės dantų ir skydo.
 Optimalus atsumas tarp dantų ir skydo yra 2-3 mm.
 Patikrinkite lygio jungiklių funkcionavimą.
 Valytuvo plokštelė turi būti vienodu atstumu iki grėbyklių (centre). Valytuvo plokštelę reikia
pataisyti po įrenginio paleidimo, jei ji atsidūrė neteisingoje padėtyje.

Leiskite grotoms atlikti keletą pilnų šalinimo ciklų ir atidžiai stebėkite ar visos funkcijos gerai
veikia.
Patikrinkite, kad būtų gerai atliktas srieginio kabelio prijungimas. Jei reikia, geriau užveržkite
varžtus, kad į variklį nepatektų vanduo. (Šiame paveiksle matome srieginio kabelio prijungimą.)
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Srieginio kabelio prijungimas
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Eksploatavimas
Kad išvengtumėte įrenginio gedimo ir nesusižeistų žmonės, eksploatuodami įrenginį
laikykitės šių taisyklių.
 Niekada nenaudokite įrenginio kitiems tikslams nei numatyta!
 Išsiaiškinkite, kaip teisingai vėl įjungti įrenginį po gedimo pašalinimo.
 Prieš įjungdami įrenginį, įsitikinkite ar toliau nurodyti įtaisai yra paruošti darbui:
 Saugos įtaisai
 Avarinio išjungimo jungiklis
Taip pat perskaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.

7.1

Valdymo filosofija
Elektrinio valdymo sistema reguliuoja visas automatines įrenginio funkcijas tiek automatiniu,
tiek rankiniu režimu. Prijungus įrenginį prie maitinimo tinklo (skyriklis padėtyje ON), įrenginys
dirba automatiniu režimu. Valdymo skydas įrengiamas filtro patalpos išorėje.
Jei valdymo skydą tiekė trečioji šalis, HUBER parengtą skyrių apie valdymą perskaitykite
labai atidžiai. Įrenginiui pajungti, skyde turi būti pilnai atliktos laidų instaliacijos. Elektros
instaliacijos schema pateikiama skydo viduje.

7.1.1

Valdymo skydo konstrukcija ir įranga
Detaliai apie įrangą rasite pridedame medžiagų sąraše laidų išdėstymo schemoje.

PASTABA
Nejunkite įrenginio jei suveikė apsaugos nuo perkrovos relė tol, kol nerasite relės
suveikimo priežasties ir jos nepašalinsite. Tai pat žiūrėkite parodymus displėjuje!

7.2

Eksploatavimo galimybės

7.2.1

Valdymas gretimo valdymo jungikliu
Valdymo įtaisai perkeliami iš pagrindinio valdymo skydo į artimo valdymo dėžutę, jei
pagrindinis valdymo skydas yra ne šalia įrenginio. Pavyzdžiui, įrenginį galima įrengti
sprogimui atsparioje (Ex) zonoje ir jį valdyti per artimo valdymo dėžutę su apsauga nuo
sprogimo (Ex), kai tuo tarpu pagrindinis valdymo skydas yra įrengtas patalpoje be apsaugos
nuo sprogimo (Ex).
Įrengimai:
 Avarinio stabdymo mygtukas
 Užrakinamas pagrindinis jungiklis (automatinis – rankinis)
 Selektorinis jungiklis (pasukamas)

Montavimas:

Visai šalia įrenginio. Montavimo variantai:
 Ant prie grindų pritvirtinto stovo
 Veržtuvais prie įrenginio
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Selektorinio jungiklio pasukimo padėtys artimo valdymo dėžutėje rankiniam valdymui:
Padėtis

Veiksmas

Pirmyn
(stabdymo
mygtukas)
Atgal
(paspaudimo
mygtukas)

Sraigtas dirba pirmyn

Sraigtas dirba atgal

Sąlygos
Tol, kol rakinamas pagrindinis
jungiklis lieka nustatytoje
padėtyje
Tol, kol rakinamas pagrindinis
jungiklis lieka nustatytoje
padėtyje

Rakinamo pagrindinio jungiklio padėtys:
Padėtis

Veiksmas

Sąlygos

Nuotoliniam
valdymui
(pasukamas
jungiklis)

Įrenginys veikia automatiškai

Kai suveikia lygio kontrolės
įtaisas arba taimeris

Vietiniam valdymui
(pasukti +
nuspausti
mygtuką)

HUBER vertikalios grotos RakeMax

Įrenginys veikia rankiniu
režimu
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Gedimų nustatymas ir šalinimas

Vadovaukitės 3.1 ir 9.1 skyriuose pateiktomis instrukcijomis.
Prieš atlikdami bet kokius darbus, įrenginį pilnai išjunkite.
Jei gedimui pašalinti reikia, kad įrenginys veiktų, jis turi veikti tik rankiniu režimu.

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!

Niekada nebandykite pašalinti gedimo kol įrenginys veikia automatiniu režimu.
Galima priežastis

Remontas

Išjungtas pagrindinis
skyriklis

Įjunkite pagrindinį skyriklį

Vietos valdymo jungiklis
nustatytas rankiniame
režime

Patikrinkite vietos valdymo jungiklį.

PLV nustatytas STOP
padėtyje

Perjunkite į RUN.

Nepilnai įvykdytos
paleidimo funkcijos

Patikrinkite kuri funkcija neįvykdyta

Suveikė valdymo saugiklis

Atstatykite saugiklį arba jį pakeiskite

Pasirinktina „saugos
vizijos“ sistema: sistema
aptiko pašalinį daiktą

Patikrinkite ar yra pašalinis daiktas ir jį
pašalinkite

Simptomas

Įrenginys neveikia
automatiniu režimu

Išvalykite 3D sensorius

Viršijama apatinė
sprogimo aplinkos riba (tik Atlikite įspėjimo apie dujų atsiradimą
įrenginiuose, kuriuose nėra protokole nurodytus žingsnius
apsaugos nuo sprogimo)
Aktyvuotas avarinio
stabdymo mygtukas
Pranešimas apie
gedimą iš XY

Aktyvuota netyčia

Raskite priežastį ir imkitės tinkamų
priemonių

Aktyvuotas atsitiktinai

Atleiskite avarinio stabdymo mygtuką ir
spauskite atstatymo mygtuką (RESET)

Suveikė variklio apsaugos
jungiklis

Patikrinkite variklio apsaugos jungiklį
(nustatykite nominalią srovę)
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HUBER SE
pavaros

Patikrinkite fazes ir saugiklius
Pasirinktinai: suveikė
srovės relė
Pasirinktinai: suveikė
dažnio keitiklis

Šynos sistemos
gedimas
Grotų pavaros
variklio apsauga

Lygio jungiklio
apsauga nuo
perkrovos

Nuolatos dirba
automatiniu režimu

Patikrinkite srovės relę (žr. elektros
įtaisų valdymo aprašymą)
Rankinio valdymo būdu patikrinkite
dažnio keitiklio pranešimą apie gedimą.
Patikrinkite dažnio keitiklio nustatymus
(žr. elektros įtaisų valdymo aprašymą).

Pasirinktinai: suveikė lygio
jungiklio apsauga nuo
perkrovos

Patikrinkite lygio jungiklį

Pasirinktinai: suveikė
jungiklis remontui

Patikrinkite jungiklio remontui padėtį

Pasirinktinai: suveikė pilna
variklio apsauga
(termistorius)

Patikrinkite ventiliatoriaus ratą ant
variklio. Patikrinkite ar vyksta
pakankamas vėdinimas

Nutrūkusi jungtis tarp
SCADA (valdymo sistema) Atstatykite jungtį
ir PLV
Žr. aukščiau, XY pavaros

Žr. aukščiau, XY pavaros

Atsirado blokuojantis
daiktas

Pašalinkite blokuojantį daiktą ir
patikrinkite ar įrenginys nepažeistas

Žr. aukščiau, XY pavaros

Žr. aukščiau, XY pavaros

Atsirado blokuojantis
daiktas

1. Užtikrinkite, kad grotos atsitiktinai
neįsijungtų
2. Pašalinkite blokuojantį daiktą ir
patikrinkite ar įrenginys nepažeistas

Sugedo lygio matavimo
funkcija arba neteisingi
lygio matavimo sistemos
nustatymai

Patikrinkite lygio matavimo sistemos
nustatymus ir funkcijas

Pasirinktinai „saugos
Patikrinkite ar yra viršįtampis
vizijos“ sistema: nustatytas
nuolatos veikiantis
Išvalykite 3D sensorius
viršįtampis

Išjungta „saugos
vizijos“ sistema

Viršijama apatinė
sprogimo aplinkos riba
įrenginiuose su apsauga
nuo sprogimo ir be jos)

Atlikite įspėjimo apie dujų
atsiradimą protokole nurodytus
žingsnius

Deaktyvuota
„saugos
vizijos“ sistema

Viršytas 3D sensoriaus
darbo laikas

Patikrinkite 3D sensorių laidus ir, jei
reikia, atstatykite išjungdami įtampą
Atstatykite įtampą

Pasirinktinai:
deaktyvuota
„saugos
vizijos“ nešvarumų
aptikimo sistema

Patikrinkite ar yra viršįtampis
nustatytas nuolatos
veikiantis viršįtampis

Išvalykite 3D sensorius

Pasirinktina „saugos
vizijos“ sistema:
Nešvarūs 3D sensoriai
nešvarūs 3D
sensoriai

Išvalykite 3D sensorius

Neveikia laiko
kontrolė

Nustatykite laiką

Nenustatytas laikas
taimeryje arba displėjuje
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Jei negalite išspręsti problemos, susisiekite su HUBER specialistais.
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Priežiūra ir remontas

9.1

Bendra informacija
Siekiant ilgainiui išvengti gedimų įrenginio eksploatavimo metu, įrenginį reikia
reguliariai tikrinti (vizualiai). Įrenginio priežiūra turi būti atliekama tam tikrais laiko
intervalais arba patikrinimo metu nustačius nuokrypius nuo įprastų darbo sąlygų. Jei
patikrinimo ir (arba) priežiūros metu nustatomos sugadintos įrenginio dalys, jas
reikia pakeisti originaliomis dalimis remonto metu.
Norint išvengti sužalojimų ir įrenginio sugadinimo, svarbu laikytis toliau pateiktų
nurodymų atliekant įrenginio priežiūrą:

 Pirmiausiai atitverkite pakankamai didelę erdvę aplink įrenginį, kur bus atliekami
priežiūros darbai.
 Prieš pradedant bet kokius priežiūros ir remonto darbus, turi būti atjungti visi įtampos
šaltiniai ir užtikrinama, kad jie netyčia neįsijungs.

Patikrinimas (vizualus) atliekamas

 Automatiniu režimu tik tada kai visi saugos įtaisai yra uždaryti.
 Tik visiškai išjungus įrenginį, jei saugos įtaisai atidaryti. Įrenginio patikrinimas rankiniu
režimu leidžiamas tik išskirtinais atvejais kai tai būtina įrenginio darbui.

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kiti apsauginiai atskyrimo įrengimai (pvz. dangčiai) yra atidaryti, padidėja
susižeidimų rizika. Laikykitės saugaus bent vieno metro atstumo nuo pavojingų zonų (pvz.,
judančių dalių ir angų).




Niekada nenaudokite kitų įrenginio darbui naudojamų medžiagų nei yra nurodyta.
Naudokite tik tas atsargines dalis, kurios yra nurodytos mūsų sąraše.
Taip pat skaitykite Bendros saugos instrukcijos.

DĖMESIO
Sandarios erdvės nuotekų valymo įrengimuose, prie kurių reikia prieiti patikrinimo,
priežiūros ar remonto tikslais, turi būti vėdinamos taip, kad nesusidarytų
potencialiai sprogi aplinka, netrūktų deguonies ir nesusidarytų dujų ar garų, kurie
keltų pavojų sveikatai.

DĖMESIO
Skyrius Priežiūra ir remontas yra skirtas kvalifikuotiems darbuotojams. Visus priežiūros ir
remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai pagal 3.1.3 skyrių.
Pagal 3.1.4 skyrių, darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis
(pvz., pirštinėmis, dujų aptikimo įtaisas ir kt.).

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax
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DĖMESIO

Jei įrenginyje buvo apdorojamos kenksmingos medžiagos, būtinai dėvėkite apsauginius
akinius ir pirštines.

DĖMESIO
Labai svarbu vadovautis 3.1.4 skirsnyje pateiktais nurodymais išjungiant įrenginį prieš
atliekant priežiūros, remonto ar valymo darbu.
Naudokite tik šiems darbams skirtus įrankius.
Įrenginys eksploatuojamas tik sausa eiga (pvz., per paleidimą ar priežiūros metu), jei
matavimo prietaisu nustatyta, kad nuotekose nėra sprogių mišinių.
Kaip aprašyta 3.1.5. skyriuje Kitos rizikos, tam tikromis aplinkybėmis neveikiant įrenginiui gali
judėti grotų grėbyklės. Apsaugokite nuo netyčinio įtaiso judėjimo.

ĮSPĖJIMAS
Apsauga nuo sprogimo!
Užsiliepsnojimo šaltiniai, pvz., žiežirbos, atvira liepsna ir karšti paviršiai, gali sukelti
sprogimą nuo sprogimo apsaugotose zonose (Ex). Atkreipkite dėmesį į patarimus atliekant
nuo sprogimo apsaugotoje zonoje (Ex) įrengto įrenginio techninę priežiūrą:
- Prieš pradėdami darbus, gaukite raštišką leidimą tokiems darbams vykdyti.
- Darbus atlikite tik tuo atveju, jei zonoje nėra susidariusios potencialiai pavojingos
atmosferos.
- Naudokite tik tuos įrankius, kurie yra patvirtinti naudojimui pavojingose zonose.
Šių rekomendacijų nesilaikymas panaikina gautą leidimą dirbti sprogioje aplinkoje.

9.2

Reguliarūs remonto darbai

Kas savaitę:
 Vizualiai patikrinkite bendras įrenginio funkcijas kaip aprašyta 9.3.1 skyriuje.
 Pašalinkite teršalus kaip aprašyta 9.3.2 skyriuje.

Kas mėnesį:






Patikrinkite oro įpurškimo vamzdžius (HUBER SE standartinė lygio kontrolė) arba lygio
kotrolės sistemą ar neužsiteršusi purvu ir patikrinkite jų funkcionavimą.
Pasirinktina „saugos vizija“ sistema: švariu nemedvilniniu skudurėliu išvalykite sensorių
lęšius kaip aprašyta 9.3.2 skyriuje, kad nebesimatytų nešvarumų ar dryžių.
Patikrinkite grėbyklių pritaikymą prie strypų stovo kaip aprašyta 9.3.4 skyriuje.
Pasirinktinai pleištinės vielos filtras: patikrinkite grandiklio/šepečio pritaikymą prie
pleištinės vielos filtro kaip aprašyta 9.3.4 skyriuje.

Kas ketvirtį:
 Patikrinkite grandinės įtempius kaip aprašyta 9.3.6 skyriuje po 1000 darbo valandų arba
vėliausiai po 3 mėnesių.
Kas metus:
 Patikrinkite grotų pratekėjimo lygį kaip aprašyta 9.3.8 skyriuje.
 Patikrinkite visus varžtinius sujungimus kaip aprašyta 9.3.3 skyriuje.
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Kiti priežiūros ir remonto darbai

PASTABA
Nustatytais intervalais patikrinkite inkorporuotas saugos sistemas kaip nurodyta 3.3
skyriuje (pvz., potencialų išlyginimą, tiekimo linijos atjungimą, avarinę grandinę, kt.).





Po 50 darbo valandų sutepkite viršutinius guoius kaip nurodyta 9.3.7 skyriuje.
Apie alyvos tipą, keitimo intervalus ir kiekį bei alyvos gamintojus skaitykite Priede
pateiktose pavaros variklio eksploatavimo instrukcijose.
Įrenginiams atitinkantiems ATEX atitikties deklaraciją:
Reguliarus patikrinimas po 4,500 darbo valandų arba vėliausiai po 3 metų kaip nurodyta
9.5 skyriuje.
Taip pat skaitykite atskiras eksploatavimo instrukcijas apie inkorporuootas dalis.

Patikra ir prevencinė priežiūra

9.3

Reguliarūs 9.2 skyriuje aprašyti remonto darbai detaliai išdėstyti 9.3 skyriuje.
Bendrų funkcijų patikrinimas ir vizuali patikra
Vizualiai patikrinkite bendras įrenginio funkcijas; grėbyklių stovą, grotų grėbykles, grandines
ir grandiklį ar nėra susikaupusio purvo.

9.3.1





Perjunkite įrenginio valdymą iš automatinio režimo į rankinį (išjungtos visos pavaros).
Vizualiam patikrinimui nuimkite visus saugos įtaisus.
Įjunkite įrenginio rankinį režimą ir leiskite įvykdyti keletą darbo ciklų.

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!







Stebėkite įrenginį ir jo funkcijas iš saugaus atstumo.
Ant grėbyklės neturi būti gumulų (jei reikia, išvalykite grėbykles kaip nurodyta 9.3.2
skyriuje).
Grandikliu turi būti pašalinti visi nešmenys nuo grėbyklės.
Neturi būti neįprastų garsų.

Jei įrenginio funkcijos veikia nepakankamai gerai, susisiekite su HUBER specialistais.

HUBER vertikalios grotos RakeMax

®

- 41 -

Priežiūra ir remontas

HUBER SE
9.3.2

Valymo darbai

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.
Kvalifikuotas personalas turi būti aprūpintas asmens apsaugos priemonėmis kaip nurodyta
3.1.4 skyriuje (pvz., pirštinėmis, dujų aptikimo įtaisais, kt.).

DĖMESIO
Niekada nevalykite elektrinių įrenginio dalių aukšto slėgio įtaisu!


9.3.3

Vizualios apžiūros metu rastas purvas turi būti pašalintas rankiniu būdu naudojant
tinkamus įtaisus (pvz., reples, aukšto spaudimo valymo įtaisą).

Varžtinių sujungimų patikrinimas




Perjunkite įrenginio valdymą iš automatinio režimo į rankinį (išjungtos visos pavaros).
Išjunkite kanalą ir jį ištuštinkite.
Įjunkite įrenginio rankinį režimą ir leiskite įvykdyti keletą darbo ciklų, kurių metu bus
visiškai pašalinti nešmenys.

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!



Pilnai išjunkite įrenginį.

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.


9.3.4

Reguliariai patikrinkite ar varžtinės jungtys yra tvirtos. Užsukite visas užsifiksuojančias
veržles, kurios buvo atsuktos atliekant priežiūra ar remontą, priešingu atveju tos veržlės
gali atsilaisvinti ir sugadinti įrenginį.

Grėbyklės sureguliavimas


Perjunkite įrenginio valdymą iš automatinio režimo į rankinį (išjungtos visos pavaros).
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Išjunkite kanalą ir jį ištuštinkite.
Įjunkite įrenginio rankinį režimą ir leiskite įvykdyti keletą darbo ciklų.

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!

RakeMax ir RakeMax HF grotos gali būti dviejų tipų:
®

®

Įrenginys su grėbykle ir strypų stovu => toliau skaitykite 9.3.4.1 skyrių.
Įrenginys su pleištine viela ir grėbykle su šepečiu ir žalvariniu grandikliu => toliau skaitykite
9.3.4.2 skyrių.
9.3.4.1

Grėbyklės pritaikymas prie strypų dantų ir strypų stovo:
Kas mėnesį patikrinkite grėbyklės pritaikymą prie strypų stovo ir, jei reikia, pakoreguokite.
Grėbyklės dantys turi susikabinti su strypais ir slysti išilgai skydo be tiesioginio kontakto.

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.
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Grotų strypas (strypų stovas)

Grėbyklės dantis

Kreipiamosios reguliavimas varžtais
Atlaisvinkite viršutinės ir apatinės kreipiamosios varžtus ir sureguliuokite kreipiamąją taip,
kad grėbyklės dantys susikabintų su strypų stovu patiriant kuo mažiau trinties.
9.3.4.2

Grėbyklės pritaikymas prie šepečio ir žalvarinio grandiklio grotose su pleištine
viela:

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.
Šepečio pritaikymas prie pleištinės vielos
Šepetys turi liestis su skersiniais strypais -> reguliavimas per išpjautas skyles

Skersinis strypas
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Žalvarinio grandiklio pritaikymas prie pleištinės vielos

Grandiklis skirtas nuvalyti pleištinę vielą su išankstiniu įtempiu -> reguliavimas per išpjautas
skyles

Skersinis strypas

9.3.5

grandiklis

grotų strypas (pleištinės vielos)

Darbinės terpės ir alyvos keitimas
Įrenginyje yra keli pavarų varikliai, kurių techniniai duomenys ir reikalingi tepalų kiekiai yra
pateikti variklių duomenų lapuose. Reikalingi tepalų kiekiai dar yra nurodyti identifikavimo
plokštelėje. Jei nurodyti du skirtingi kiekiai, pagrindinis yra skirtas pagrindinei pavarai, o
antrasis tarpinei pavarai.
Atskiros pavaros variklio eksploatavimo instrukcijos yra pridėtos Priede. Jose nurodytos ir
leistinos alyvos rūšys.
Pavyzdžiui: pavarų dėžės alyva: Energol GR-XP220
Apie alyvos tipą, keitimo intervalus ir kiekį bei alyvos gamintojus skaitykite Priede pateiktose
pavaros variklio eksploatavimo instrukcijose.

DĖMESIO
Dirbdami su pavaros varikliu, įrenkite stabilią platformą, kuri atitiktų bendruosius saugos ir
prevencijos nuo nelaimingų atsitikimų reikalavimus.
9.3.6

Grandinės įtempimas
Bendra informacija apie grandinės įtempimą:
Priešingi nei juostinė pavara, grandinių iš anksto įtempti nereikia. Jei grandinė yra per daug
įtempta, ji gali greitai susidėvėti ir bereikalingai apkrauti pavarą. Jei grandinė įtempta per
laisvai, ji gali nukristi. Kontroliuojamas grandinės įtempimas turės teigiamą poveikį jos
ilgaamžiškumui. Rekomenduojama įtempti grandinę nei per stipriai, nei per laisvai.
Grandinės įtempimas veikiant įrenginiui:
Veikiant įrenginiui, pirmas grandinės prailgėjimas gali būti didesnis nei vėlesniais etapais.
Todėl svarbu kontroliuoti grandinės įtempimą pirmą kartą po vienos valandos įrenginio darbo
ir, jei reikia, pakoreguoti įtempimą.
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Įrenginio darbas sausa eiga leidžiamas tik laikinai (ne ilgiau kaip 10 minučių). Ilgesnis
darbas sausa eiga gali įrenginį sugadinti.
Darbo metu, grandinė gali pailgėti, todėl grandinės įtempis tikrinamas kas 1000 darbo
valandų, bet ne vėliau kaip kas tris mėnesius. Jei reikia, pakoreguojamas grandinės įtempis.
Kaip įtempti grandinę:
1. Perjunkite įrenginio valdymą iš automatinio režimo į rankinį (išjungtos visos pavaros).
2. Išjunkite kanalą ir jį ištuštinkite.
3. Įjunkite įrenginio rankinį režimą ir leiskite įvykdyti keletą darbo ciklų.

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!

4. Dėl daugiakampio efekto, bandant grandinės įtempimą grandinė turi būti teisingoje
padėtyje. Teisingam grandinės įstatymui įrenginį įjunkite rankiniu režimu.
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DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!

Užtikrinkite, kad apatiniame grandinės guolyje, grėbyklės strypas būtų grotų judėjimo
kryptimi iš karto už krumpliaračio. Taip pat, tolimiausias grandinės segmentas turi būti
pritaikytas taip, kad eitų vertikaliai įrenginio ašies A-A.
Tolimiausias grandinės segmentas

Grotų judėjimo kryptis

grėbyklės strypas

5. Galiausiai, išjunkite įrenginį pagrindiniu skyrikliu.

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.
6. Trečiame grandinės segmente patikrinkite grandinės įtempimą grotų judėjimo kryptimi
priešais viršutinio ratuko apatinį krumpliaratį.
Iš pradžių, grandinės ratukai stovi ant kreipiamųjų. Norint patikrinti grandinės įtempimą,
grandinė turi būti vertikaliai įrenginio ašies A-A, prie viršutinio ratuko trečiame grandinės
segmente.
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Jėga F, 150N (svoris 15kg) nustato pvz., spyruoklės balansą; ratukų išlaikomas atstumas
nuo 12 iki 16 mm iki kreipiamųjų.
Jei tarpas yra didesnis, grandinė yra per laisvai įtempta ir reikia ją iš naujo įtempti. Jei tarpas
yra mažesnis, grandinė yra per stipriai įtempta ir ją reikia atlaisvinti.
Trečias grandinės segmentas

viršutinis ratukas

Grotų veikimo kryptis
Jei grandinė įtempta teisingai, tęskite 10 punkto veiksmus.
Jei grandinė įtempta neteisingai, tęskite 6 punkto veiksmus.
7. Išmatuokite ir užrašykite atstumą X įtempimo įtaise abejose pusėse.
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8. Lengvai atlaisvinkite varžtus (1) abejuose kreipiamosiose (apie nuo ½ iki 1 pasukimo).

Atgal uždėkite įtempimo įtaiso veržlę (2) apie 10 mm.
Reguliuodami veržlę (4) įtempkite grandinę pagal 5 punktą arba reguliuodami veržlę (3) ją
atlaisvinkite (jei reikia).
9. Išmatuokite ir užrašykite atstumą X įtempimo įtaise (žr. aukščiau). Abi grandinės (kairėje
ir dešinėje pusėje) turi dirbti kaip įmanoma lygiagrečiau. Skirtumas abejose pusėse negali
viršyti šių reikšmių:
Kanalo plotis

Matavimo skirtumas X iš kairės į dešinę

≤2m

Maks. 4 mm

>2m

Maks. 6 mm

Jei atstumas iš kairės pusės į dešinę yra didesnis, patikrinkite ar nesusidėvėjęs guolis ir
grandinė ir, jei reikia, susisiekite su gamintojo klientų aptarnavimo skyriumi.
10. Jei abi grandinės buvo teisingai įtemptos, kontrveržlė ir reguliuojama veržlė, taip pat ir
kreipiamųjų varžtai gali būti vėl užveržti.
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11. Vėl įrengus visus saugos įtaisus, įrenginį galima įjungti.
9.3.7

Viršutinių guolių sutepimas
Įrenginyje yra automatinė viršutinių guolių sutepimo sistema. Automatinis sutepimas
atliekamas per tepimo įmovas, kaip parodyta toliau paveikslėlyje.
Tepimo įmovos

Iš vienos tepimo įmovos penki potėpiai tepalų pistoletu kas 50 darbo valandų. Įprastai
naudojame tepalus Plantogel 2 S (gamintojas FUCHS). Šio tipo tepalai yra biologiškai
skaidūs.
Veiksmai:




9.3.8

Perjunkite įrenginio valdymą iš automatinio režimo į rankinį (išjungtos visos pavaros).
Nustatykite, kad įrenginys dirbtų rankiniu režimu.
Sutepkite guolius kaip aprašyta instrukcijose aukščiau.
Perjunkite įrenginio darbą iš rankinio į automatinį režimą.

Lygio prietaiso įjungimo patikrinimas ir sureguliavimas
1. Palaukite kol grotos pradės veikti automatiniu režimu.
2. Pabaigus grotoms ciklą automatiniame režime, pilnai grotas išjunkite.

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros
3. Atidarykite atitinkamą apsaugos įtaisą ir išmatuokite vandens lygį nuo apačios iki grotų
aukštyn tekančios vandens linijos kanale arba rezervuaro sienoje.
4. Uždarykite visus atidarytus apsaugos įtaisus, įjunkite visus įtampos šaltinius ir vėl įjunkite
įrenginį automatiniu režimu.
5. Palyginkite išmatuotą vandens lygį su maksimaliai leistinu vandens lygiu, nurodytu
montavimo brėžinyje.
6. Jei nesutampa, atitinkamai sureguliuokite lygio įtaiso nustatymus ir pakartokite šios
procedūros 1 - 5 žingsnius.
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Jei montavimo brėžinyje taip pat yra nurodytas maksimalaus leistino vandens skirtumas
(į grotų viršų tekančio vandens lygis minus žemyn grotų tekančio vandens lygis), dabar
nustatykite minimalų žemyn grotų tekančio vandens lygį.
Skirtumas (į grotų viršų tekančio vandens lygis minus žemyn grotų tekančio vandens
lygis) negali viršyti maksimalaus leistino vandens skirtumo, nurodyto montavimo
brėžinyje!

9.4

Atsarginės dalys, susidėvinčios dalys

Ilgalaikės ir korozijai atsparios (kurią gali sukelti visų rūšių municipalinės ir didžioji dalis
pramoninių nuotekų) dalys, kurios turi sąlytį su vandeniu, turi būti pilnai pagamintos iš
nerūdijančio plieno, apdorotos rūgštimi ėsdinimo vonioje ir pasyvuotos. Vidutinis smėlio
iškrovimo sraigto darbo laiko intervalas 2 - 4 val./d. Laiko intervalas visada priklauso nuo
vietos sąlygų ir kt.
a) Susidėvinčios dalys
Mūsų garantija neapima tų susidėvinčių dalių, kurių spartesnis nei kitų dalių susidėvėjimas
yra natūrali šio įrenginio eksploatavimo proceso dalis. Susidėvinčiomis yra laikomos tos
dalys, kurios greičiau už kitas susidėvi dėl savo atliekamos funkcijos. To susidėvėjimo
laipsnis priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, eksploatavimo trukmės ir įrenginio priežiūros.
Pagrindinės įrenginio susidėvinčios dalys:
Grandinė
Apatinės grandinės guolis
Plokštelė arba grandiklis
Grotų grėbyklė, žalvarinis grandiklis ir šepetys atitinkamai
b) Atsarginės dalys
Apie kitas atsargine dalis, pvz., pavaros variklį, solenoidinį vožtuvą, skaitykite atsarginių dalių
sąrašą.
Užsakydami atsargines dalis visada nurodykite:
Įrenginio modelį
Dydį
Užsakymo numerį – įrenginio numerį
Gamybos metus
Atitinkamų elektrinių dalių darbinę įtampą
Užsakymo numerį iš atsarginių dalių sąrašo (Priede)
Reikalingą kiekį
Pristatymo adresą

9.5

Reguliarūs įrenginių, kurie naudojami ATEX (potencialiai
sprogiose) zonose tikrinimai – reguliarios patikros ir
nuolatinė kontrolė

Lentelėje parodyta, kad reguliari įrenginio techninė priežiūra (jo dalių) įprastomis sąlygomis
turi būti atliekama 4500 darbo valandų ir kas 3 metus. Pastebėję, kad kuri nors iš šių
įrenginio dalių atrodo tolesniam eksploatavimui netinkama, ją pakeiskite.
Rekomenduojame, kad su ATEX susijusius patikrinimus atliktų gamintojas. Susisiekite su
HUBER specialistais.
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Eksploatavimo
valandos

Intervalas

Detalė

Rekomenduojamas metodas

4500

3 metai

Darbo būklė:
Apatinis grandinės rato guolis

Patikrinkite ar nėra tarpo (sverto
efektas).
Sklandus grėbyklės darbas

4500

3 metai

Darbo būklė:
Pavaros velenas

Patikrinkite ar nesusidėvėję
guoliai

PASTABA
Taip pat skaitykite elektrinių variklių, pavarų ir guolių eksploatavimo ir priežiūros
instrukcijas.

DĖMESIO
Įrengimus su apsauga nuo sprogimo, taisykite ar atlikite didelės apimties priežiūros darbus
atskiroje patalpoje įrenginį demontavę.

9.6

Remontas
Jei reikia atlikti remontą, susisiekite su HUBER specialistais.

9.6.1

RakeMax® Hybrid – grėbyklės pakeitimas
Grėbyklės pakeitimas yra galimas jai esant darbiniame aukštyje, virš kanalo.



Perjunkite įrenginio valdymą iš automatinio režimo į rankinį (išjungtos visos pavaros).
Vizualiam patikrinimui nuimkite apsauginę įrangą (dangčius).

DĖMESIO
Jei atitvaros ar kitos apsaugos priemonės
(pvz., dangčiai) yra atidarytos, padidėja
susižeidimų rizika. Kad to išvengtumėte,
laikykitės bent vieno metro atstumo nuo
pavojingų zonų (pvz., judančių dalių ir
angų).
Saugokitės iš viršaus į apačią judančių
grėbyklės strypų!




Leiskite įrenginiui veikti rankiniu režimu tol, kol grėbyklė, kurią reikia keisti, yra
darbiniame aukštyje.
Pilnai išjunkite įrenginį.
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DĖMESIO

Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.

9.6.2



Išmontuokite tvirtinimo plokštę PA grėbyklės segmente (įskaitant tvirtinimo elementus).



Pakeiskite sugadintą grėbyklės segmentą (šiame pvz. yra 3 segmentai).



Iš naujo surinkite atbuline tvarka. Judanti PA grėbyklė automatiškai prisitaikys prie
grėbyklės.

RakeMax® Hybrid – plokštelių keitimas


Pilnai išjunkite įrenginį.

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros.


Išjunkite kanalą ir jį ištuštinkite.

Stovą sudaro viena arba dvi dėtuvės (pavyzdyje 2 vienetai).
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Norėdami pakeisti atskirą (pažeistą) plokštelę, reikės išmontuoti atitinkamą dėtuvę.
Veiksmai: veržliarakčiu atlaisvinkite varžtus vidinėje skersinio strypo pusėje, išmontuokite
dėtuvę (skersinės detalės pjūvis).

Atsukite dėtuvės varžtus (jei tokių yra)y, ištraukite apskritą strypą ir pakeiskite sugadintą
plokštelę (atgal surinkite atvirkštine tvarka).
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Sustabdymas

10.1

Laikinas sustabdymas
Kad įrenginio nesugadintumėte ir išvengtumėte žmonių sužeidimo bei žalos aplinkai, jį
išjungdami laikykitės šių taisyklių:






Įrenginio stabdymo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas.
Dar perskaitykite skyrių Bendrosios saugos instrukcijos.
Be to, žr. skyrių Gabenimas.
Taip pat, tik atvirkštine tvarka, perskaitykite Bendrosios montavimo instrukcijos.
Užtikrinkite, kad kėlimo įrengimai būtų tinkamos kėlimo galios (svoris nurodytas įrenginio
identifikavimo plokštelėje).
 Jei įrenginys bus naudojamas sprogiose zonose: sukurkite nesprogios aplinkos zoną
(pvz., įrengiant pakankamą vėdinimą.

DĖMESIO
Ruošiantis atlikti tolimesnius darbus, privaloma laikytis 3.1.4 punkte aprašytos įrenginio
išjungimo procedūros. Kvalifikuotas personalas turi būti aprūpintas asmens apsaugos
priemonėmis kaip nurodyta 3.1.4 skyriuje (pvz., pirštinėmis, dujų aptikimo įtaisais, kt.).


10.2

Įrenginio stabdymas vykdomas tokia tvarka:
- Atitveriamas pakankamas plotas aplink įrenginį.
- Pilnai išjungiamas įrenginys ir apsaugomas nuo netyčinio įsijungimo.
- Išvalomas įrenginys (žiūrėkite valymo instrukcijas, 9 skyrius).
- Apmokytas ir tokiems darbams atlikti teisę turintis elektrikas atlieka elektros tiekimo
atjungimo darbus.

Galutinis sustabdymas / panaudoto įrenginio
utilizavimas
Laikykitės 10.1 punkte aprašytos tvarkos.


10.3

Taip pat skaitykite Įrenginio sandėliavimas skyrių.

Galutinis išardymas / įrenginio dalių utilizavimas
Laikykitės 10.1 punkte aprašytos tvarkos.
Tada išmontuokite įrenginį kaip galima detaliau ir atskirkite medžiagas.
Atskirų medžiagų utilizavimas / medžiagų utilizavimas nedarant žalos gamtai:
Įrenginyje panaudotas medžiagas utilizuoti pagal medžiagos gamintojo nurodytas
utilizavimo instrukcijas.
Metalai beveik pilnai perdirbami (> 90%).
Plastikas perdirbamas tik iš.

HUBER vertikalios grotos RakeMax

®

- 55 -

HUBER SE
11

Papildoma informacija

Papildoma informacija
Jei norite sužinoti daugiau, parašykite mums arba paskambinkite ir mes jums padėsime.
Mūsų būstinė:
HUBER SE
Industriepark Erasbach A1
92334 Berching
Germany
Tel.:
Faksas:
E. paštas

+49-8462-201-0
+49-8462-201-810
info@huber.de

Klientų aptarnavimo skyrius:
Tel.:
Faksas:
E. paštas

+49-8462-201-455
+49-8462-201-459
service@huber.de

Mes padėsime jums greitai rasti specialistą galintį atsakyti į jūsų klausimus.
Mūsų interneto svetainėje http://www.huber.de rasite naujausią informaciją apie mūsų
paslaugas.
Mūsų paslaugos apima prevencinę priežiūrą, įprastą aptarnavimą, nedaug laiko
reikalaujantį remontą.
Dėl šių paslaugų į mus galite kreiptis visą parą, 7 dienas per savaitę.
Kvalifikuota komanda siūlo į klientą orientuotas ir patikimas paslaugas, apimančias:
 Montavimą ir paleidimą
 Specialistų pagalbą, įrenginį eksploatuojančio personalo informavimą ir
instruktavimą
 Įprastą aptarnavimą
 Įrenginio darbo optimizavimą
 Įrenginio priežiūrą
 Remontą ir standartinių dalių pristatymą per 48 valandas
Šios paslaugos garantuoja patikimą įrenginio eksploatavimą, o tai svarbu tiek municipalinių,
tiek pramoninių nuotekų valymo procesuose. Tai pat, įrenginio eksploatavimas patenkins
jūsų lūkesčius.
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