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Wstęp
1.1. Prawa autorskie

UWAGA
Niniejsza instrukcja objęta jest przepisami prawa autorskiego. Kopiowanie,
rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody producenta
ZABRONIONE!

1.2. Zawiadomienia na temat bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
Przed rozruchem maszyny należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
urządzeń SANDBOT 100 EX oraz SANDBOT 200 EX. Należy zrozumieć i postępować według
zaleceń zawartych w instrukcji. Należy przestrzegać wszystkich odpowiednich praw
i przepisów.
W niniejszej instrukcji znajdują się zawiadomienia dotyczące bezpieczeństwa. Każde
zawiadomienie rozpoczyna się od odpowiedniego piktogramu. Znaczenia tych piktogramów
są następujące:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza istnienie skrajnego niebezpieczeństwa. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
środki bezpieczeństwa jest wielce prawdopodobne, iż osoby obsługujące urządzenie mogą
doznać poważnego uszkodzenia ciała.

OSTRZEŻENIE
Oznacza, że istnieje niebezpieczeństwo. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki
bezpieczeństwa, osoby obsługujące (lub inne osoby) mogą doznać poważnego uszkodzenia
ciała.

Strona | 4
JetSystem, ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
tel/fax. (+48) 55 236 18 82
www.jetsystem.pl

UWAGA
Oznacza pozostałe środki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych środków bezpieczeństwa
może spowodować obrażenia osób obsługujących urządzenie (lub innych osób) i możliwe
uszkodzenie samego urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Oznacza aspekty związane z ochroną środowiska.

INFORMACJA
Informacje przydatne przy eksploatacji urządzenia.
1.2.1. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
•
Użytkownik
Użytkownikiem jest każda osoba, również prawna, która użytkuje u siebie urządzenie
SANDBOT 100 (200) EX.
Użytkownik musi poświadczyć:
- iż wszystkie istotne instrukcje, wskazówki i przepisy będą respektowane i przestrzegane,
- iż tylko personel kwalifikowany będzie dopuszczony do obsługi, napraw, remontów
i konserwacji urządzenia SANDBOT 100 (200) EX,
- iż wszystkie instrukcje będą zawsze do dyspozycji personelu kwalifikowanego,
- iż personel bez kwalifikacji nie będzie dopuszczony do pracy przy urządzeniu
SANDBOT 100 (200) EX
•
Personel kwalifikowany
Personel kwalifikowany to osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie,
doświadczenie, potrafiące to udokumentować znajomością instrukcji obsługi urządzenia,
norm, przepisów bezpieczeństwa panujących na stanowisku pracy urządzenia SANDBOT 100
(200) EX oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy.
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1.3. Lista sprawdzianów bezpieczeństwa
1.3.1. Bezpieczeństwo osób obsługujących
Każdy sprzęt może być niebezpieczny. Gdy urządzenie SANDBOT 100 (200) EX jest właściwie
eksploatowane i odpowiednio konserwowane, to jest bezpieczne w eksploatacji.
W przypadku niewłaściwej eksploatacji i złej konserwacji, może stać się niebezpieczne dla
operatora lub innych osób.
W instrukcji tej znajdują się komunikaty ostrzegawcze. Należy się z nimi zapoznać i je
zrozumieć. Informują one o potencjalnych zagrożeniach i o tym jak ich unikać.
Pod żadnym pozorem nie należy rozpoczynać żadnego zadania roboczego związanego
z urządzeniem do czasu upewnienia się, iż wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu są
bezpieczne.
1.3.2. Bezpieczeństwo ogólne

OSTRZEŻENIE
Operator oraz inne osoby mogą doznać obrażeń, jeżeli urządzenie jest eksploatowane lub
przeprowadzane są prace konserwacyjne bez uprzedniego zapoznania się z niniejszą
Instrukcją obsługi.
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OSTRZEŻENIE
Ubiór roboczy oraz środki bezpośredniej ochrony osobistej
Obsługujący urządzenie oraz osoby znajdujące się w jego pobliżu muszą być wyposażone
w odpowiednie środki ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej, których bezwzględnie
muszą używać obsługujący maszynę oraz osoby znajdujące się w pobliżu:

Środki ochrony osobistej w postaci kombinezonu ochronnego.

Środki ochrony głowy i twarzy w postaci hełmu z osłoną

Środki ochrony słuchu w postaci nauszników przeciwhałasowych lub wkładek
dousznych. W przypadku niestosowania środków ochrony słuchu należy
zminimalizować czas ekspozycji na hałas.

Środki ochrony stóp w postaci obuwia ochronnego.

Środki ochrony rąk w postaci rękawic ślusarskich.
Na urządzeniu, na pokrywie skrzynki sterowniczej należy obowiązkowo umieścić powyższe
znaki nakazu zgodne z normą PN- EN ISO 7010:2012.
Raz na rok w trakcie Okresowych Przeglądów Technicznych znaki nakazu wymienić na
nowe.
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1.3.3. Hałas, drgania, temperatura
POZIOM HAŁASU PRACUJĄCEGO URZĄDZENIA SANDBOT 100 (200) EX MOŻE PRZEKROCZYĆ
DOPUSZCZALNĄ WARTOŚCI 85db W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW PRACY URZĄDZENIA.
Użytkownik powinien we własnym zakresie dokonać badania hałasu urządzenia SANDBOT
100 (200) EX w miejscu jego pracy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu 85dB należy zminimalizować czas ekspozycji na ten hałas.
Niezależnie od wyniku pomiaru hałasu pracującego urządzenia, wszyscy ludzie przebywający
w pobliżu muszą stosować ochronniki słuchu zgodnie z pkt. 1.3.2 niniejszej instrukcji obsługi.
Urządzenie SANDBOT 100 (200) EX podczas pracy w warunkach prawidłowej eksploatacji nie
wytwarza na powierzchniach zewnętrznych temperatury większej niż 50oC.
Urządzenie SANDBOT 100 (200) EX podczas normalnej eksploatacji nie wytwarza drgań
mogących negatywnie wpływać na osoby obsługujące oraz na otaczające środowisko.
1.3.4. Bezpieczeństwo eksploatacyjne

OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać aby na powierzchniach zewnętrznych urządzenie SANDBOT 100 (200) EX nie
doprowadzić do nagromadzenia się warstw pyłu o większej grubości niż 5mm. Pył usuwać
metodami „suchymi”, bez udziału wody.

OSTRZEŻENIE
Stan techniczny urządzenia
Niesprawne urządzenie może zranić operatora oraz inne osoby znajdujące się w jego pobliżu.
Nigdy nie wolno eksploatować urządzenia niesprawnego lub niekompletnego. Należy
zapewnić, aby procedury konserwacyjne podane w tej instrukcji zostały ukończone przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Ograniczenia urządzenia
Eksploatacja urządzenia poza jego ograniczeniami konstrukcyjnymi może spowodować jego
uszkodzenie. Może to również być niebezpieczne dla otoczenia oraz osób znajdujących się w
pobliżu urządzenia. Nie eksploatować urządzenia wykraczając poza jego możliwości. Nie
próbować ulepszania wydajności urządzenia przez wprowadzanie, nie zatwierdzonych przez
producenta, modyfikacji.
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OSTRZEŻENIE
Modyfikacje urządzenia
Urządzenie SANDBOT 100 (200) EX wyprodukowane jest zgodnie z wymaganiami prawnymi
i innymi. Nie można zmieniać konstrukcji urządzenia bez pisemnej zgody producenta.

OSTRZEŻENIE
Alkohol i narkotyki
Przed i podczas eksploatacji urządzenia nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków
odurzających. Należy wystrzegać się również lekarstw powodujących senność. Osoby
obsługujące urządzenie muszą mieć dobre samopoczucie oraz być w dobrej kondycji
fizycznej i psychicznej.

UWAGA
Przepisy
Należy przestrzegać wszelkich praw i przepisów ustalonych dla miejsca pracy urządzenia
SANDBOT 100 (200) EX.

OSTRZEŻENIE
Strefy szczególne występowania niebezpieczeństw
SANDBOT 100 (200) EX jest urządzeniem nie posiadającym elementów wirujących, które
mogłyby powodować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi.
Należy pamiętać, że dysza formująca strumień ścierny urządzenia SANDBOT 100 (200) EX
wytwarza ciśnienie 0,3÷0,8 MPa/ 3÷8 bar co może stanowić niebezpieczeństwo, dlatego nie
wolno doprowadzić do pracy urządzenia bez stosowania środków BHP oraz środków ochrony
osobistej zgodnych z niniejszą Instrukcją obsługi.
Uwaga! Producent urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX wyklucza roszczenia
odszkodowawcze w jakiejkolwiek formie za szkody rzeczowe lub osobowe, powstałe
w wyniku nieprzestrzegania norm BHP i ogólnych warunków bezpieczeństwa , oraz
w wyniku nieprawidłowej, niezgodnej z niniejszą Instrukcją użytkowania, eksploatacji
urządzenia!
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Identyfikacja zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia.
SANDBOT 100 (200) EX jest urządzeniem mającym oddziaływanie dynamiczne na otaczające
środowisko i może powodować następujące zagrożenia:
•
przebywanie w pobliżu pracującego urządzenia lub eksploatacja urządzenia bez
ochronników twarzy i oczu może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku
i poranienia twarzy,
•
przebywanie w pobliżu pracującego urządzenia lub eksploatacja urządzenia bez
kombinezonu roboczego, butów ochronnych oraz rękawic ochronnych może
spowodować obrażenia ciała.
1.3.5. Bezpieczeństwo konserwacji i napraw
Wszystkie czynności związane z konserwacją, naprawami lub remontami urządzenia
SANDBOT 100 (200) EX należy wykonywać przy rozpiętych wężach zasilania wodą
i sprężonym powietrzem oraz rozhermetyzowanym zbiorniku ciśnieniowym.

UWAGA
Postępowanie w przypadku stwierdzenia awarii
W wyniku zaobserwowania niewłaściwej pracy urządzenia SANDBOT 100 (200) EX lub jego
awarii należy natychmiast wyłączyć urządzenie oraz zgłosić ten fakt przełożonemu.

OSTRZEŻENIE
Komunikacja
Zła komunikacja może powodować wypadki. Jeżeli dwie lub więcej osób pracuje przy
urządzeniu, należy się upewnić, iż każda z nich wie co robią inni. Przed uruchomieniem
urządzenia należy bezwzględnie sprawdzić czy wszyscy znajdują się z dala od miejsc
zagrożenia.

OSTRZEŻENIE
Naprawy
Jeśli urządzenie nie funkcjonuje właściwie, należy je natychmiast naprawić. Zaniedbanie
koniecznych napraw może spowodować wypadek z udziałem ludzi lub doprowadzić do
większych uszkodzeń. Do napraw używać tylko części zamiennych wyprodukowanych
i dostarczonych przez JetSystem z siedzibą przy ul. Niskiej 2 w Elblągu lub przez firmę
wskazaną w specyfikacji materiałowej.
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1.4. Wiadomości ogólne
Model maszyny
Instrukcja ta udostępnia informacje na temat urządzeń SANDBOT 100 EX i SANDBOT 200 EX
wykonanych wg dokumentacji S100-00-00-00 i S200-00-00-00.
Zasady użytkowania instrukcji
Instrukcja ta jest zaplanowana tak, aby zapewnić dobre zrozumienie urządzenia i jego
bezpiecznej eksploatacji. Zawiera również informacje na temat konserwacji i dane
specyfikacji. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia po raz pierwszy należy przeczytać
ze zrozumieniem niniejszą instrukcję. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie aspekty
bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Niestosowanie się do powyższego zalecenia może doprowadzić do poważnego wypadku lub
uszkodzenia urządzenia.
Jednostki miar
W instrukcji tej stosowany jest międzynarodowy układ jednostek miar (S. I.).
Eksploatacja urządzenia
Aby eksploatować urządzenie wydajnie i bezpiecznie należy znać urządzenie i posiadać
umiejętności jego użytkowania. Należy postępować według wszystkich odpowiednich
przepisów prawnych i przepisów BHP.
Należy zachować niniejszą Instrukcję obsługi na cały cykl życia urządzenia!
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1.5. Opis maszyny
Urządzenie SANDBOT 100 EX i SANDBOT 200 EX
wg S100-00-00-00 i S200-00-00-00

INFORMACJA
Producentem przedmiotowych urządzeń SANDBOT 100 EX i SANDBOT 200 EX jest:
JetSystem
ul. Niska 2
82-300 Elbląg
tel. +48 55 236 18 82, fax. 55 236 18 84
www.jetsystem.pl
Urządzenia przeznaczone są do czyszczenia powierzchni technicznych i budowlanych
z wykorzystaniem strumienia powietrzno- wodno- ściernego oraz spłukiwania (mycia)
powierzchni przy wykorzystaniu strumienia powietrzno- wodnego. Ich główne zalety to:
•
zwarta i solidna obudowa,
•
możliwość pracy w różnych warunkach i trudno dostępnych miejscach,
•
możliwość wykorzystania luźnego ścierniwa o szerokim zakresie ziarnistości
(0,1÷1,8mm).

UWAGA
Przedmiotowe urządzenia SANDBOT 100 EX i SANDBOT 200 EX przeznaczone są do pracy
w następujących strefach zagrożenia wybuchem:
- 1 (II 2G),
- 21 (II 2D),
- 2 (II 3G),
- 22 (II 3D).
W przypadku pracy w miejscu zagrożonym wybuchem konieczne jest podłączenie instalacji
uziemiającej do punktu uziemiającego znajdującego się na urządzeniu!
Ilustracja przedstawia poglądowy obraz urządzenia SANDBOT 100 EX. Urządzenie SANDBOT
200 EX różni się od SANDBOT- a 100 EX tylko wielkością zbiornika ciśnieniowego.
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Rys. 1. Rysunek oglądowy urządzenia SANDBOT 100 EX

Strona | 13
JetSystem, ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
tel/fax. (+48) 55 236 18 82
www.jetsystem.pl

1.6. Identyfikacja maszyny
1.6.1. Tabliczka identyfikacyjna maszyny

Rys. 2. Tabliczka znamionowa urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 EX

Urządzenie SANDBOT 100 (200) EX posiada tabliczkę identyfikacyjną zamocowaną stale na
części walcowej zbiornika. Na tabliczce informacyjnej znajdują się:
• logo producenta,
• dane teleadresowe producenta,
• oznakowanie CE,
• numer fabryczny urządzenia,
• typ,
• masa całkowita,
• rok budowy,
• dopuszczalne ciśnienie robocze,
• minimalne zużycie powietrza,
• zakres temperatury otoczenia w którym pracuje urządzenie,
• oznakowanie maszyny zgodne z dyrektywą ATEX dla przestrzeni zagrożonych
wybuchem.
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Rys. 3. Umieszczenie tabliczki znamionowej na urządzeniu
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1.7.

Wykaz norm zharmonizowanych i polskich norm

•

PN- EN ISO 12100: 2012

Bezpieczeństwo maszyn- Ogólne zasady projektowaniaOcena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

•

PN- EN 13463-1: 2010

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem- Część 1. Podstawowe założenia
i wymagania.

•

PN- EN 13463-5: 2012

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem- Część 5. Zabezpieczenie za pomocą
bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”.

•

PN- EN 1037+ A1: 2010

Bezpieczeństwo maszyn- Zapobieganie
niespodziewanemu uruchomieniu.

•

PN- EN ISO 4414: 2011-

Napędy i sterowania pneumatyczne- Ogólne zasady
i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich
elementów.

•

PN- EN ISO 13849-1:2008

Maszyny- Elementy systemów sterowania związane
z bezpieczeństwem- Część 1: Ogóle zasady
projektowania.

•

PN- EN 61310- 2: 2010

Bezpieczeństwo maszyn- Wskazywanie, oznaczanie
i sterowanie- Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania.

•

PN- EN 61310- 3: 2010

Bezpieczeństwo maszyn- Wskazywanie, oznaczanie
i sterowanie- Część 3: Wymagania dotyczące
umiejscowienia i działania elementów sterowniczych.

•

PN- N- 01307: 1994

Hałas- Dopuszczalne wartości parametrów hałasu
w środowisku pracy- Wymagania dotyczące
wykonywania pomiarów.
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2. Charakterystyka urządzenia czyszczącego
SANDBOT 100 (200) EX
TYP URZĄDZENIA
Pojemność zbiornika
Masa urządzenia (bez
wody i ścierniwa)
Masa całkowita (z wodą
i ścierniwem)
Wymiary zewnętrzne
Zużycie wody
Zużycie ścierniwa
Typ ścierniwa
Rozmiar przyłącza
sprężonego powietrza
Rozmiar przyłącza wody
Rozmiar węża
strumieniowo- ściernego
Długość węża
strumieniowo- ściernego
Średnica dyszy roboczej
Ciśnienie
strumienia
ściernego
Ciśnienie i
zapotrzebowanie
sprężonego powietrza
Zasilanie wodą
Możliwość samoczynnego
zasysania
Konieczność filtrowania
wody
Sterowanie

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
SANDBOT 100 EX
[l]
100
[kg]
150
[kg]
[mm]
[l/min]
[kg/min]

SANDBOT 200 EX
200
191

300

400

1500x600x800

1510x850x800
1- 4
1- 5
Garnet
3/4’’- 2’’

1/4’’- 1’’
1’’- 1 1/4’’
[m]

[mm]
[Mpa]
[bar]
[MPa, bar],
[m3/min]

10- 100
(jako standard przyjmuje się 10m,
przedłużenie jako opcja)
Od 4mm
0,3- 0,8
3-8
0,3-0,8 MPa, 3-8 bar, 3-7 m3/min

Sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte
tak
brak
pneumatyczne
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3. Konstrukcja urządzenia
Urządzenie zbudowane jest z ciśnieniowego zbiornika magazynującego zawiesinę ścierną,
leja zasypowego z zaworem zlokalizowanym w górnej części zbiornika oraz instalacji
hydraulicznej i pneumatycznej umiejscowionej w skrzynce sterującej, przymocowanej
do cylindrycznej części zbiornika.
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Rys. 4. Budowa urządzenia SANDBOT 100 EX (Urządzenie SANDBOT 200 EX różni się od urządzenia SANDBOT
100 EX jedynie wielkością zbiornika)

3.1.

Instalacja pneumatyczna

Instalacja pneumatyczna złożona jest z: kłowego przyłącza zasilającego, zaworu kulowego,
instalacji zasilającej głowicę koncentryczną, instalacji zasilającej pompę membranową
(w skład której wchodzi zawór zwrotny, filtro- regulator), instalacji sterującej przepływem
strumienia roboczego (złożonej z zaworu zwrotnego, filtro- regulatora, rozdzielacza
pneumatycznego, siłownika pneumatycznego sterującego zaworem membranowym, dyszy
koncentrycznej, zaworu kulowego sterowanego pneumatycznie, zaworu sterującego,
wyłącznika odcinającego, przewodów).
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3.2.

Instalacja hydrauliczna

Instalacja hydrauliczna zbudowana jest z: pompy membranowej, instalacji rozmywającej
złoże ścierne (złożonej z zaworu iglicowego, dwóch zaworów jednokierunkowego przepływu,
dwóch dysz wody zlokalizowanych w dolnej części dennicy stożkowej), instalacji
rozrzedzającej zawiesinę ścierną, instalacji transportującej zawiesinę (przewód elastyczny,
zawór kulowy, zawór membranowy, głowica mieszająca) oraz instalacji transportującej
i formującej strumień powietrzno-wodno-ścierny (przewód transportujący i dysza formująca
strumień).

a

b

d

c

f
e

Rys. 5. Elementy urządzenia SANDBOT 100 (200) EX: a) lej zasypowy z zaworem, b) pompa membranowa, c)
przyłącze instalacji rozrzedzającej zawiesinę, d) przyłącze węża obróbkowego, e) wąż obróbkowy, f) dysza
formująca strumień roboczy.
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4. Eksploatacja urządzenia- instrukcja użytkowania

UWAGA
Przed rozpoczęciem eksploatacji operatorzy muszą szczegółowo zapoznać się z treścią
niniejszej instrukcji, w szczególności zwracając uwagę na bieżący rozdział.
Producent nie bierze żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia oraz wynikłe
z tego skutki prawne, jeżeli nastąpiły one w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie
z niniejszą Instrukcją obsługi.

4.1. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz obowiązki obsługującego
urządzenie SNDBOT 100 (200) EX
Osoby zatrudnione przy obsłudze, konserwacji, przeglądach, naprawach oraz remontach
urządzenia SANDBOT 100 (200) EX powinny:
• wykazać się znajomością urządzenia, jego pracy oraz treści niniejszej Instrukcji obsługi,
• znać sygnały porozumiewawcze obowiązujące przy obsłudze urządzenia SANDBOT 100
(200) EX,
• znać sposób uruchamiania i zatrzymywania urządzenia SANDBOT 100 (200) EX,
• znać szczegółowe przepisy BHP obowiązujące w miejscu pracy urządzenia SANDBOT
100 (200) EX.
Urządzenie zostało skonstruowane do pracy z wykorzystaniem luźnego ścierniwa
o szerokim zakresie ziarnistości (0,1÷1,8mm) jednakże zalecane jest stosowanie ścierniwa
o ziarnistości #60.
Konstrukcja urządzenia umożliwia stosowanie ścierniw o dużej niejednorodności
wymiarowej ziaren ściernych oraz wielokrotnego wykorzystania tego samego materiału
ściernego.

4.2.

Przed rozpoczęciem eksploatacji

Przed rozpoczęciem eksploatacji operator musi dokładnie sprawdzić:
• czy wszystkie komponenty są zabudowane prawidłowo,
• czy w pobliżu urządzenia nie ma osób niepowołanych,
• czy przestrzegane są wszelkie przepisy prawne oraz przepisy BHP dotyczące miejsca
pracy maszyny.
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Operatorowi nie wolno:
• uruchamiać urządzenia SANDBOT 100 (200) EX przed sprawdzeniem jego gotowości
ruchowej,
• pracować przy urządzeniu w przypadku niezdolności do pracy,
• przebywać bez środków ochrony osobistej w rejonie obsługiwanego urządzenia.
W czasie pracy urządzenia SANDBOT 100 (200) EX nie dopuszcza się do przebywania w jego
pobliżu osób postronnych!
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik bezpieczeństwa
Operator urządzenia oraz ludzie pracujący w pobliżu muszą bezwzględnie wiedzieć gdzie
znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa na urządzeniu. W razie wystąpienia sytuacji
niebezpiecznej zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi lub zagrażającej uszkodzeniem urządzenia
należy natychmiast wyłączyć urządzenie poprzez wyłącznik bezpieczeństwa. Ponowne
uruchomienie może odbyć się dopiero po usunięciu niebezpieczeństwa.

4.3. W trakcie eksploatacji
.
Do obsługi i konserwacji urządzenia SANDBOT 100 (200) EX przewiduje się dwie osoby. Jedna
realizuje proces czyszczenia obsługując głowicę roboczą i sterując przepływem strumienia
ściernego, druga obsługuje urządzenie i reaguje na zaistniałe sytuacje wymagające
interwencji.
Każdorazowo należy ustawić właściwe do realizowanego zadania parametry pracy
urządzenia:
- ciśnienie powietrza zasilającego pompę membranową 0,3÷0,6 MPa/ 3÷6 bar (rys. 6a),
- ciśnienie powietrza zasilającego zawór kulowy i membranowy 0,5÷0,7 MPa/ 5÷7 bar
(rys. 6b),
- natężenie przepływu - wydatek ścierniwa (rys. 6c - zawór lewy),
- natężenie przepływu - wydatek wody (rys. 6c - zawór prawy),
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a

b

c

Rys.6. Elementy regulacyjne: a) ciśnienia zasilania pompy, b) ciśnienia zasilania zaworów sterujących,
c) natężenia przepływu wody.

Włączenie i wyłączanie, wytwarzanie strumienia ściernego następuje poprzez naciśniecie
pneumatycznego zaworu sterującego przymocowanego do węża w okolicy dyszy formującej
(rys 7).

Rys.7. Pneumatyczny zawór sterujący.

Urządzenie może pracować w następujących trybach ustawianych zaworem trójdrożnym
(rys. 8a).
• ścierniwo- woda- powietrze- czyszczenie mieszaniną ścierniwa wody powietrzanormalna praca (zawór zawiesiny otwarty),
• powietrze- osuszanie powierzchni powietrzem (zawór zawiesiny zamknięty),
• woda- powietrze- zmywanie powierzchni mieszaniną wody i powietrza (zawór
zawiesiny zamknięty).
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a

b

Rys.8. Zawory kulowe: a) trójdrożny – ustawianie trybu pracy, b) na wejściu do zaworu
membranowego (zawór zawiesiny).

4.3.1. Uruchomienie
Do prawidłowego działania urządzenia konieczne jest podłączenie:
•
instalacji sprężonego powietrza (o wydajności minimum 3-4m3/min.) (rys. 9a),
•
przewodu transportującego mieszaninę ścierną i pneumatycznych przewodów
sterujących (rys. 9b)
•
źródła wody (rys. 9c)

a

b

c

Rys. 9. Przyłącza: a) sprężonego powietrza, b) węża roboczego i przewodów sterujących, c) wodne
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4.3.2. Prowadzenie pracy
W czasie pracy urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX należy:
•
kontrolować wizualnie i słuchowo pracę urządzenia SANDBOT 100 (200) EX. Wszelkie
anomalie powinny być jak najszybciej zdefiniowane a ich przyczyny usunięte,
Do urządzenia SANDBOT 100 (200) EX powinna być prowadzona Książka maszyny, w której
operator powinien wpisywać ewentualne uwagi o pracy urządzenia i jego stanie
technicznym. Książka stanowi pomoc przy planowaniu remontów, obliczania czasookresów
wymiany zużywających się elementów i jest podstawą do planowego zapotrzebowania części
zamiennych.
Wszelkie przeglądy okresowe powinny być prowadzone zgodnie z kartą konserwacji
i przeglądów.

INFORMACJA
Zagubienie Książki maszyny lub brak wpisów o awariach, przeprowadzonych naprawach,
remontach, planowych wymianach części eksploatacyjnych w Książce maszyny może
skutkować zawieszeniem lub całkowitym uchyleniem przez JetSystem, gwarancji na
opisane niniejszą instrukcją urządzenie czyszczące SANDBOT 100 (200)EX!
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Przygotowanie urządzenia oraz prowadzenie pracy
•
Podłączyć dopływ powietrza (o wydajności minimum 3-4m3/min.). Przewód o
średnicy minimum 3/4” (rys. 10).

Rys. 10. Dopływ powietrza

•

Podłączyć dopływ wody do pompy membranowej (rys. 11). Bezpośrednie
podłączenie pompy do sieci wodociągowej lub zbiornika z wodą. W celu
odpowietrzenia pompy i instalacji uruchom pompę (włącz dopływ sprężonego
powietrza) na około 1 min.

Rys. 11. Dopływ wody

•

Podłączyć wąż roboczy (rys. 12).

Rys. 12. Wąż roboczy
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•

Zawór trójdrożny ustawić w pozycji Ścierniwo-Woda-Powietrze (rys. 13).

Rys. 13. Zawór trójdrożny

•

Otworzyć zawór kulowo-przelewowy (rys. 14).

Rys. 14. Zawór przelewowy

•

Zbiornik ciśnieniowy urządzenia należy wypełnić wodą do poziomu zaworu
przelewowego (rys. 15).

Rys. 15. Zalewanie zbiornika wodą

Gdy woda zacznie przelewać się przez zawór należy go zamknąć.

Strona | 27
JetSystem, ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
tel/fax. (+48) 55 236 18 82
www.jetsystem.pl

•

Następnie dosypać ścierniwo (garnet #60 max: 75 litrów dla SANDBOT- a 100 EX
i max 150 litrów dla SANDBOT- a 200 EX) (rys. 16).

Rys. 16. Dosypywanie ścierniwa

•

Po napełnieniu zbiornika ścierniwem urządzenie należy zahermetyzować poprzez
włączenie dopływu sprężonego powietrza, uruchomienie pompy membranowej
i zamknięcie (pociągnięcie ku górze i przytrzymanie) zaworu zasypowego (rys. 17).

Rys. 17. Zamknięcie zaworu zasypowego

Ciśnienie w zbiorniku wzrasta do wartości około 1 MPa/ 10 bar (rys. 18) i urządzenie gotowe
jest do pracy.

Rys. 18. Manometr ciśnienia w zbiorniku
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•

Otworzyć zawór kulowy zawiesiny (rys. 19).

Rys. 19. Zawór kulowy zawiesiny

•

Ustawić filtro-regulator pneumatyczny (zasilający pompę membranową) w przedziale
0,3÷0,6 MPa/ 3÷6 bar (rys. 20) w zależności od zadania jakie będzie wykonywane.
Jego regulacja powoduje wzrost lub spadek ciśnienia w zbiorniku, więc jego wartość
ustawić tak aby ciśnienie w zbiorniku wynosiło max. 1MPa/ 10 bar!

Rys. 20. Filtro- regulator pneumatyczny zasilający pompę membranową
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•

Ustawić filtro-regulator pneumatyczny (zasilający zawór kulowy i membranowy)
w przedziale ciśnienia 0,5÷0,7 MPa/ 5÷7 bar (rys. 21).

Rys. 21. Filtro- regulator pneumatyczny zasilający zawór membranowy

•
•

Regulować poprzez zawory iglicowe wydatek ścierniwa- lewa strona, oraz ilość
podawanej wody- prawa strona (rys. 22).
Upewnić się czy wyłącznik awaryjny jest w odpowiedniej pozycji (podniesiony do
góry) (rys. 22).

Rys. 22. Wyłącznik bezpieczeństwa i zawory iglicowe
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•

Uruchamianie hydro-piaskowania poprzez uchwycenie jedną ręką uchwytu dyszy od
góry, nigdy poniżej, oraz zwolnieniu drugą ręką zaworu pneumatycznego na wężu
(rys. 23). Należy pamiętać że występuje kilkusekundowe opóźnienie przed
uruchomieniem i zatrzymaniem wynikające z drogi jaką musi przebyć zawiesina
ścierna od zbiornika poprzez pompę, wąż roboczy do dyszy – należy być na to
przygotowanym!

Rys. 23. Praca właściwa urządzenia

•

Zatrzymanie piaskowania następuje poprzez zwolnienie zaworu pneumatycznego
znajdującego się na wężu przy dyszy roboczej (rys. 24).

Rys. 24. Zawór pneumatyczny
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4.3.3. Zatrzymanie
Zatrzymanie urządzenia SANDBOT 100 (200) EX następuje po zużyciu ścierniwa lub
zakończeniu pracy.
Po zużyciu ścierniwa podczas pracy urządzenia należy:
zamknąć przepływ strumienia roboczego - zwalniając dźwignię zaworu sterującego,
•
•
odciąć dopływ sprężonego powietrza do urządzenia - zamykając zawór kulowy,
•
rozhermetyzować zbiornik ciśnieniowy (otworzyć i zamknąć zawór przelewowy) –
powoduje otworzenie zaworu zasypowego
•
uzupełnić materiał ścierny,
•
włączyć dopływ sprężonego powietrza
•
Zahermetyzować zbiornik – zamknięcie zaworu zasypowego
Po tych czynnościach urządzenie gotowe jest do pracy.
Po zakończeniu pracy konieczne jest przepłukanie instalacji hydraulicznej z pozostałości
ścierniwa. W tym celu ustawić zawór trójdrożny w pozycji „woda-powietrze” a następnie
uruchomić dźwignię zaworu sterującego (przy głowicy roboczej) do czasu usunięcia
pozostałości ścierniwa z układu.
Przy pracy ze słoną wodą , zaleca się przepłukanie zbiornika urządzenia oraz całego układu
czystą wodą
Po zakończeniu pracy należy:
•
zamknąć zawór kulowy zawiesiny (rys. 25),

Rys. 25. Zawór kulowy zawiesiny

•

Ustawić zawór trójdrożny w pozycji woda- powietrze (rys. 26) i uruchomić wąż
roboczy w celu przepłukania instalacji.
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Rys. 26. Zawór trójdrożny

4.3.4. Eksploatacja w okresie gwarancji

INFORMACJA
Warunki gwarancji:
•
•
•
•
•
•

przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w przynależnych Instrukcjach obsługi
i Dokumentacjach techniczno- ruchowych,
zachowanie cech na tabliczkach znamionowych identyfikujących urządzenie oraz jego
określone elementy a także cechy identyfikujące znak Kontroli jakości producenta,
zakaz wykonywania jakichkolwiek przeróbek czy modyfikacji bez pisemnej zgody
producenta urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX,
zakaz wykorzystywania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
obsługa wyłącznie przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji eksploatacyjnej- Książki maszyny.

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia SANDBOT przez okres 2 lat,
wyłączając z tego wyszczególnione poniżej części eksploatacyjne:
• dysza formująca strumień obróbkowy,
• węże (pneumatyczne, hydrauliczne, obróbkowy),
• uszczelnienia
• membrana zaworu membranowego,
• membrana pompy membranowej,
• gniazdo zaworu w pompie membranowej,
• kula gniazda zaworu w pompie membranowej,
• zawór zasypowy.
• zawory kulowe
• zawory iglicowe
• zawory zwrotne
• rączka sterowania pneumatycznego
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4.3.5. Serwis i remonty
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, Dział VI, rozdz. 1, §428- (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z
późniejszymi zmianami), Maszyny, urządzenia i instalacje utrzymuje się, konserwuje,
naprawia i remontuje w sposób ustalony w dokumentacji techniczno- ruchowej producenta
(instrukcji obsługi), a ich ruch prowadzi na warunkach określonych w zezwoleniu na oddanie
ich do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji.

INFORMACJA
JetSystem ma wyłączność na usługi serwisowe urządzeń czyszczących SANDBOT
100 EX oraz SANDBOT 200 EX.
4.3.6. Instrukcja smarowania
Raz na miesiąc należy wlać w miejsce zasilania powietrzem pompy membranowej (miejsce
oznaczone strzałką na rys. 27) ok 10ml oleju do urządzeń pneumatycznych np. HL 32 lub
inny olej mineralny, wolny od wody i kwasów, o lepkości 2÷4o E/50o.

Rys. 27. Miejsce smarowania pompy membranowej

4.3.7 praca w warunkach
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4.4.

Zasada działania

Urządzenie zostało zaprojektowane w głównej mierze do realizacji zadań obróbkowych
„w terenie”. Pompa membranowa przystosowana jest do samoczynnego zasysania wody ze
zbiornika. Możliwe jest również bezpośrednie podłączenie pompy do sieci wodociągowej.
W procesie obróbkowym wykorzystywana jest woda o jakości wodociągowej, urządzenie nie
wymaga dodatkowego filtrowania wody.
Pompa membranowa zasysa wodę z zasobnika i tłoczy ją przez dwie rozdzielone instalacje,
z których jedna prowadzi przez zawór iglicowy do zbiornika (umożliwia rozmywanie złoża
zawiesinowego), po czym łączy się poprzez trójnik z instalacją omijającą zbiornikumożliwiającą rozrzedzenie zawiesiny. Zawiesina transportowana jest przewodem do zaworu
membranowego sterowanego siłownikiem pneumatycznym.
Sprężone powietrze zasila niezależnie pompę membranową i elementy wykonawcze
instalacji sterującej (zawór membranowy, zawór kulowy). Przesterowanie pneumatycznego
zaworu sterującego powoduje otwarcie zaworu membranowego i kulowego oraz
wzbudzenie przepływu mieszaniny powietrzno- wodno- ściernej w wężu transportującym do
głowicy roboczej. Ostateczne ukształtowanie strumienia obróbkowego realizowane jest
w dyszy formującej.

Rys.28. Proces czyszczenia z wykorzystaniem urządzenia SANDBOT

5. Warunki dostawy i magazynowania
Do każdego urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX dostarczana jest dokumentacja
wysyłkowa. Obowiązkiem odbierającego jest sprawdzenie kompletności dostawy z tą
dokumentacją. Odbiorca powinien również sprawdzić, czy podczas transportu nie zostały
uszkodzone poszczególne elementy urządzenia SANDBOT 100 (200) EX. Elementy i zespoły
urządzenia czyszczącego są zakonserwowane, co umożliwia jego natychmiastową
eksploatację.
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Użytkownik po otrzymaniu urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX od wytwórcy
powinien sprawdzić:
•
stan elementów zabezpieczających podzespoły urządzenia czyszczącego na czas
transportu,
•
kompletność dostawy w oparciu o specyfikację wysyłkową, łącznie z Zaświadczeniem
Wytwórcy,
•
wymiary podstawowe urządzenia czyszczącego,
•
oznakowanie,
•
stan zabezpieczenia antykorozyjnego,
•
stan połączeń gwintowych i sworzniowych,
•
zgodność stanu rzeczywistego z dostarczoną dokumentacją.
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5.1.

Transport urządzeń czyszczących SANDBOT 100 (200) EX

Urządzenia czyszczące SANBOT 100 (200) EX oraz ich elementy składowe powinny być
wyładowywane i transportowane przy użyciu właściwego sprzętu w warunkach całkowitego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz przy spełnieniu wszelkich wymogów BHP oraz
wewnątrzzakładowych rozporządzeń dotyczących transportu.
Do transportu urządzeń czyszczących SANDBOT 100 (200) EX stosować zawiesia pasowe
o nośności 1Mg wg normy PN- EN 1492-1+ A1: 2008 np. typu DoColor.
Podczas transportu urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:
- całkowicie opróżnić zbiornik ciśnieniowy urządzenia,
- odłączyć przewody instalacyjne (pneumatyczne, hydrauliczne),
- zdemontować lub zabezpieczyć kółka.
W przypadku transportu w temperaturach poniżej 0°C należy dodatkowo opróżnić pompę
i instalację wodną!

5.2.

Magazynowanie urządzeń czyszczących SANDBOT 100 (200) EX

Urządzenia czyszczące SANDBOT 100 (200) EX oraz ich poszczególne elementy powinny być
magazynowane w miejscach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, z dala od
środków działających korodująco. Sposób ustawienia urządzeń w czasie składowania
powinien zabezpieczać je przed odkształceniami i uszkodzeniami. Przed magazynowaniem
należy opróżnić, ze ścierniwa i wody, zbiornik i całą instalację transportującą oraz osuszyć
urządzenie.
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6. Zabudowa w miejscu pracy
OSTRZEŻENIE
Podczas montażu urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX w miejscu pracy należy
stosować wszelkie przepisy BHP oraz zapisy niniejszej instrukcji dotyczące bezpieczeństwa.
Pozwoli to zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia zagrażającej zdrowiu ludzi.

6.1.

Montaż urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX w miejscu
pracy

Urządzenie wyposażone jest w kółka zwiększające jego mobilność i umożliwiające realizację
zadań „w terenie”.
W przypadku stacjonarnej eksploatacji urządzenie może zostać przymocowane
(po demontażu kółek) do podłoża z wykorzystaniem stalowych kołków rozporowych lub
kotwi.
Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na stałym podłożu o nośności powierzchniowej co
najmniej 350kg/m².
Należy zapewnić, aby stelaż urządzenia miał równomierny kontakt z podłożem. Urządzenie
należy wypoziomować.
Urządzenie powinno być ustawione w sposób umożliwiający swobodny dostęp
ze wszystkich stron do wszystkich jego komponentów.
Urządzenie powinno być tak ustawione i zabezpieczone aby uniemożliwić jego samoczynne
przemieszczanie podczas pracy.

6.2.

Demontaż i utylizacja

Czynności demontażu należy prowadzić po bezwzględnym odłączeniu urządzenia od zasilania
wodą oraz sprężonym powietrzem.
W przypadku gdy remont urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX jest
nieuzasadniony technicznie lub ekonomicznie należy przeprowadzić jego utylizację.
Utylizacja polega na demontażu urządzenia i segregacji jego elementów wg rodzaju
materiału, a następnie złomowaniu.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Wszystkie części urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX podlegają ogólnym
i lokalnym przepisom o selekcji odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących
przepisów.
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7. Instrukcje napraw
7.1.

Wymiana elementów

Wymianie może podlegać wiele elementów urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX:
• pompa membranowa,
• zawory,
• wąż roboczy,
• zespół uszczelniający zaworu membranowego,
• grzybek zamykający zaworu sterującego,
• dysza robocza,
• wąż zawiesiny ściernej.

7.2.

Naprawa elementów

Elementy spawane jak podstawa spawana w przypadku pęknięć spoin nadających się do
naprawy, należy naprawić przez wycięcie uszkodzonych spoin i położenie nowych.
W przypadku większych uszkodzeń element wymienić na nowy. Naprawione elementy po
spawaniu należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie.
W trakcie remontów i napraw stosować tylko części zamienne wyprodukowane przez firmę
JetSystem lub przez firmę wskazaną w specyfikacji materiałowej.
Niedozwolona jest naprawa w jakikolwiek sposób zbiornika ciśnieniowego urządzenia
czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX. Uszkodzony lub niesprawny zbiornik ciśnieniowy
dyskwalifikuje urządzenie do dalszej eksploatacji!

INFORMACJA
W celu zamówienia części zamiennych oraz w przypadku pytań związanych z eksploatacją
urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX można kontaktować się z producentem:
JetSystem
ul. Niska 2
82-300 Elbląg
tel. +48 55 236 18 82, fax. 55 236 18 84
www.jetsystem.pl
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8. Katalog części zamiennych
Katalog ten został sporządzony w celu ułatwienia utrzymania ciągłości ruchowej urządzenia
przez użytkownika. W tabelach zostały przedstawione wykazy części, które ulegają zużyciu
(lub mogą ulec) oraz przybliżone ilości zapasu.
Wykaz części zamiennych na pierwszy rok eksploatacji
Lp.

Nazwa części

1.
2.

Wąż roboczy
Zespół uszczelniający zaworu
membranowego
Membrana pompy
Dysza formująca strumień
Zawór kulowy 1 ¼’’ spustowy
Zawór kulowy 1’’ zawiesiny

3.
4.
5.
6.

Nr rysunku, nr
inwentarzowy
lub nr normy
1800600069
1800600006

Ilość części w Zapas
urządzeniu
1
1

2
2

1800600029
1800600029
1800600049
1800600050

2
1
1
1

2
4
2
2

Wykaz części zamiennych na drugi i trzeci rok eksploatacji
Lp.

Nazwa części

1.
2.

Wąż roboczy
Zespół uszczelniający zaworu
membranowego
Membrana pompy
Dysza formująca strumień
Zawór kulowy 1 ¼’’ spustowy
Zawór kulowy 1’’ zawiesiny

3.
4.
5.
6.

Nr rysunku, nr
inwentarzowy
lub nr normy
1800600069
1800600006

Ilość części w Zapas
urządzeniu
1
1

4
4

1800600029
1800600029
1800600049
1800600050

2
1
1
1

6
8
5
5
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9. Przykłady występujących usterek, ich przyczyny i sposoby
usuwania
Usterka:
Możliwa przyczyna i czynności naprawcze:
Brak możliwości
Sprawdzić położenie zaworów kulowych.
zahermetyzowania
Uszkodzony O-ring zaworu zasypowego –wymienić.
zbiornika ciśnieniowego Nieszczelność włazu rewizyjnego – dokręcić.
Uszkodzona membrana zaworu membranowego (wyciek
z otworu łzawnego zlokalizowanego we flanszy siłownika)wymienić.
Uszkodzona pompa hydrauliczna – sprawdzić.
Duży spadek ciśnienia
Zbyt mała wydajność źródła sprężonego powietrza – wymienić.
roboczego po włączeniu Zużyta dysza formująca strumień ścierny – wymienić.
przepływu strugi
Niemożność włączenia Uszkodzony zawór sterujący- wymienić.
strumienia roboczego
Źle podłączone przewody pneumatyczne – sprawdzić.
Spadek ciśnienia w układzie- wyłączyć dopływ powietrza.
Brak możliwości pracy
Niedrożny przewód roboczy- przeczyścić (odetkać) przewód do
w żadnym z zadanych
obróbki strumieniowo ściernej.
trybów

Zakłócenia pracy
w układzie wodaścierniwo-powietrze (na
dyszy roboczej jest tylko
powietrze)
Zakłócenia pracy w
układzie woda –
ścierniwo – powietrze
(zaklejenie ścierniwa ,
lub nierównomierne
wyrzucanie ścierniwa z
dyszy)
Duże opóźnienie w
przepływie strumienia
wodno-ściernego po
uruchomieniu
pneumatycznego
zaworu sterującego
(rączki sterowania)

Niedrożny zawór zawiesiny, wąż zawiesiny, lub zawór
membranowy- w/w elementy przepłukać wodą i przeczyścić
sprężonym powietrzem.
Zapowietrzona pompa membranowa- odpowietrzyć pompę
przez odpięcie wodnych wężyków ciśnieniowych znajdujących
się w części stożkowej zbiornika.
Zbyt słabe rozmycie ścierniwa małej granulacji np.0,1-0,4mm
- zwiększenie ilości podawanej wody do maksimum
-założenie dyszy roboczej z większą średnicą otworu roboczego

Sprawdzić poprawność połączeń przewodów sterujących
Sprawdzić i przedmuchać sprężonym powietrzem połączenia
przewodów sterujących i rączki sterowania
Sprawdzić poprawność działania rączki sterowania
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Wyciek wody z tłumika
pompy membranowej

Zużyte lub uszkodzone membrany pompy membranowej –
wymienić membrany pompy membranowej (dokonać
przeglądu mechanizmu pompy).
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10. Tabela identyfikacyjna zagrożeń powodowanych przez
urządzenie czyszczące SANDBOT 100 (200) EX trakcie
eksploatacji
Nr

Prawdopodobne zagrożenie

Wskazówki eliminacji zagrożenia

1

Zagrożenie mechaniczne powodowane
przez :
- części urządzenia wynikające z:
b) wzajemnego położenia względem
otoczenia
c) niewystarczającej wytrzymałości
mechanicznej powodowanej wadami
materiałowymi
- ciśnieniem strumienia roboczego

2

Zagrożenie wynikające z niewłaściwego:
a) montażu w miejscu pracy, demontażu
b) ustawienia i regulacji

5

Zagrożenie wynikające z niewłaściwego :
- użytkowania
- utrzymywania sprawności ruchowej

- zabudowa zgodna z warunkami
niniejszej Instrukcji użytkowania,
- obsługa tylko przez upoważniony
personel,
- nie przekraczać wartości ciśnienia wody
i powietrza obligowanych dokumentacją,
- ubiór, nakrycie głowy, elementy
ochrony osobistej zgodne z wymogami
niniejszej instrukcji użytkowania oraz
przepisami BHP,
- sprawność psychofizyczna i koordynacja
ruchów
- czynności, personel i zakres prac
powinien być zgodny z wymogami
niniejszej Instrukcji użytkowania oraz
zatwierdzony przez odpowiedni organ
nadzorujący miejscem pracy urządzenia.
- użytkować urządzenie zgodnie
z niniejszą instrukcją użytkowania,
- wszelkie przeglądy, czynności
konserwacyjne, naprawy i wymiany
wykonywać zgodnie z niniejszą Instrukcją
użytkowania oraz zgodnie z Książką
maszyny.
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11. Karta przeglądów i konserwacji
Lp.

Czynność

Częstotliwość

1

Codziennie ( w przypadku
prowadzenia pracy).
Codziennie w przypadku pracy
i magazynowania urządzenia w
temperaturze poniżej 0oC.
Codziennie

5

Płukanie instalacji transportującej
zawiesinę ścierną
Opróżnianie całkowite układu
hydraulicznego z mieszaniny wodnościernej
Kontrola stanu instalacji hydraulicznej
i pneumatycznej
Kontrola zużycia uszczelek gumowych
węża roboczego
Kontrola zużycia węża roboczego

6

Kontrola zużycia dyszy formującej

7
8

Kontrola stanu połączeń przewodów
hydraulicznych i pneumatycznych
Konserwacja urządzenia

9
10

Gruntowne czyszczenie urządzenia
Przegląd całkowity urządzenia

11

Konserwacja pompy

2

3
4

Wpisanie do
Książki
maszyny
Nie
Nie

Kontrola- nie
Naprawa- tak
Kontrola- nie
Wymiana- tak
Kontrola- nie
Wymiana- tak
Kontrola- nie
Wymiana- tak
Nie

Co 50 godzin
Co 50 godzin pracy oraz doraźnie
w trakcie prowadzenia pracy
Co 50 godzin pracy oraz doraźnie
w trakcie prowadzenia pracy
Raz na miesiąc
Przeprowadzić w przypadku
sezonowej przerwy w pracy poprzez
przepompowanie przez instalację
hydrauliczną 5 litrów roztworu
konserwującego oraz przedmuchanie
powietrzem
Raz na pół roku
Raz na pół roku (wykonać wraz
z gruntownym czyszczeniem
urządzenia), (w przypadku
wystąpienia jakiejkolwiek
nieprawidłowości postępować
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi
danego elementu)
Raz na miesiąc przesmarować pompę
membranową przez wstrzyknięcie ok
10ml oleju do urządzeń
pneumatycznych np. HL 32 w część
zasilającą pompę powietrzem

Tak

Nie
Tak

Tak
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Oprócz czynności wymienionych w Karcie przeglądów i konserwacji należy urządzenie
kontrolować doraźnie w trakcie pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek anomalii
w pracy urządzenia należy natychmiast je wyłączyć. Dalsza praca jest możliwa dopiero po
stwierdzeniu przyczyny usterki i jej usunięciu.
Wszelkie wymiany, naprawy, konserwacje nie wymienione w wykazie przeglądów
i konserwacji a mające znaczący wpływ na prawidłową pracę urządzenia czyszczącego
SANDBOT 100 (200) EX należy również zamieścić w dołączonej do dokumentacji Książce
maszyny.

INFORMACJA
Producent dostarcza urządzenie czyszczące SANDBOT 100 (200) EX gotowe do pracy.
W całym okresie eksploatacji urządzenia czyszczącego SANDBOT 100 (200) EX za wszystkie
materiały eksploatacyjne (energia, narzędzia, środki smarne, konserwujące itp.) oraz ich
okresową wymianę odpowiada UŻYTKOWNIK. Producent w okresie gwarancji ma prawo
skontrolować Książkę maszyny i wszystkie wpisy. W razie jakichkolwiek uchybień w postaci
nieterminowej kontroli, wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych producent ma
prawo uchylić gwarancję na przedmiotowe urządzenie czyszczące SANDBOT 100 (200) EX.
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