
 

ROTAMAT® Disc Thickener RoS 2S - 1 - 

TECHNOLOGY  

   
Eksploatavimo instrukcijos 

 
ROTAMAT® diskinis dumblo tankinimo 

įrenginys RoS 2S 
 
 

 

 
 

Huber Technology 
 

Hans Huber AG 
Maschinen- und Anlagenbau 

Industriepark Erasbach A1 
 

92334 Berching 
 
Eksploatavimo instrukijos  



Huber Technology  

ROTAMAT® radialinis tankinimo įrenginys RoS 2S - 2 - 

Versija 06/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertimas 
Tiekiant įrangą į Eurozonos 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.  

 
Autorinė teisė 
Platinti, kopijuoti arba naudoti šį dokumentą, arba atskleisti jo turinį draudžiama, nebent yra 
aiškiai susitarta kitaip. Autorinės teisės pažeidėjas tampa atsakingas už žalos 
kompensavimą.  
Visos teisės yra saugomos. 
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1 Gaminio specifikacijos 

1.1 Numatomas naudojimas 
Šis įrenginys yra skirtas nuolatiniam laisvai plūduriuojančių atitinkamą standartą atitinkančių 
suspensijų (nuotekų dumblo) tankinimui veikiant sunkio ir skersinei jėgoms.  
Taikymo sritys: Municipalinio ir gamybinio dumblo apdorojimas.  
 
Joks kitas ar papildomas naudojimas nėra laikomas “numatomu naudojimu”. Gamintojas 
neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kuri yra patiriama dėl šių eksploatavimo instrukcijų 
nesilaikymo. Visa atsakomybė tokiais atvejais tenka operatoriui.  
 
Naudojant įrenginį būtina: 

• Laikytis šiose eksploatavimo instrukcijose nurodytų paleidimo, eksploatavimo ir 
priežiūros sąlygų 

• Vengti aplaidumo 

• Darbui su įrenginiu samdyti tik įgudusius darbuotojus (susipažinusius su darbo 
procedūromis ir galimais pavojais) 

 

 
Įrenginį naudokite tik tais atvejais, kurie atitinka aukščiau apibrėžtą 
“numatomą naudojimą”.  
Bet koks papildomas naudojimas ar įrenginio modifikavimas, negavus 
išankstinio raštiško gamintojo pritarimo, 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 sistemos, į kuriuos šis įrenginys bus 
inkorporuotas, atitinka taisykles.  
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1.2 Įrenginio detalių aprašymas 
Terminų apibrėžimas:  
 
 
Išorinis vaizdas: Radialinis dumblo tankinimo įrenginys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Part section: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 1 Filtro disko pavara 6 Plovimo vandens solenoidinis vožtuvas 

 2 Dumblo įtėkmės vamzdžio atvamzdis 7 Sutankinto dumblo iškrovimo sekcijos patikros 
dangtis 

 3 Sutankinto dumblo iškrovimo vamzdžio 
atvamzdis 

8 Filtrato kameros patikros dangtis 

 4 Filtrato išleidimo vamzdžio atvamzdis 9 Atraminė koja (kampas ir aukštis reguliuojami) 

 5 Plovimo vandens vožtuvas 10 Įrenginio korpusas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

8 

10 



Huber Technology Gaminio specifikacijos 

ROTAMAT® radialinis tankinimo įrenginys RoS 2S - 7 - 

 
Vidaus vaizdas: Radialinis dumblo tankinimo įrenginys 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 Variklio skerssijė 16 Filtro diskas 

 12 Įtekančio srauto nukreipiamoji plokštė 17 Iškrovimo sekcijos nukreipiamoji plokštė 

 13 Alkūnės skersinis (traversa) 18 Purškimo strypas 

 14 Alkūnė 19 Nuo aptaškymo sauganti detalė 

 15 Tankinimo kameros patikros vamzdis   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 12 13 

14 

15 

19 

16 18 

17 
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Flokuliacijos reaktorius (pasirinktinas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 Maišiklio pavara  23 Dumblo įtėkmės flanšas 

 21 Maišiklis 24 Dumblo perpildos nutekamasis vamzdis 

 22 Reaktoriaus patikros dangtis 25 Lanksčiojo vamzdžio pereinamasis elementas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

25 

24 

22 

21 

23 
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1.3 Funkcijų aprašymas 
Įrenginį sudaro pasviras lėtai besisukantis filtro diskas. Tai perforuotas nešantysis diskas, 
padengtas mikrofiltru.  
 
Filtro diskas yra įtaisytas uždarame nerūdijančio plieno rezervuare ir daliją šį rezervuarą į dvi 
dalis – tankinimo zoną ir filtrato surinkimo zoną. Prieš tai flokuliantu apdorotas dumblas iš 
reaktoriaus patenka ant filtro disko paviršiaus. Reguliuojama nukreipiančioji plokštė lygiai 
paskirsto dumblą virš flitro ploto. Flokuliuotas dumblas sėda ant filtro paviršiaus, o 
nufiltruotas vanduo renkasi filtrato kameroje ir per filtratui skirtą angą išbėga iš rezervuaro.  
Iš kietų ant mikro filtro likusių dalelių vanduo faktiškai išsisikiria šioms esant ramybės 
būsenoje. Diskui besisukant, kietosios detalės ant disko trasportuojamos nuo įtėkmės zonos, 
išilgai iškrovimo nukreipiamosios plokštės, link dumblo iškrovimo angos. Prie iškrovimo 
sekcijos kreipiamosios plokštės pritvirtintas guminis kraštas patikimai šalina kietąsias daleles 
nuo filtro paviršiaus. Likę filtro viduje prilipę kietosios dalelės yra vėl nuplaunamos – 
naudojant strypą su purkštukais įtaisytą žemiau filtro disko, tarp dumblo iškrovimo ir dumblo 
įtėkmės angų.  
 
ROTAMAT® radialinis dumblo tankinimo įrenginys gali būti sureguliuojamas atsižvelgiant į 
konkrečias tankinamo dumblo savybes. Filtravimo procesui palaikyti tankinimo plote yra 
įtaisytos elastinagos alkūnės.  
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2 ES atitikties sertifikatas, inkorporavimo sertifikatas 
 
Šis įrenginys atitinka ES standartus, kurie taikomi CE ženklinimui. ES atitikties sertifikatas 
patvirtina, kad eksploatuojamas šis įrenginys atitinka visus svarbius saugos ir sveikatos 
reikalavimus. ES atitikties sertifikatas, kaip atskiras lapas, prie šių eksploatavimo instrukcijų 
pridedamas tik tada kai HUBER įrengimas tiekiamas kaip eksploatavimui paruoštas 
agregatas, kartu su elektros paskirstomuoju ir valdymo skydais, ir kai įrenginį montuoja ir 
paleidžia HUBER. 
 
Inkorporavimo sertifikatas yra reikalingas tada, kai tiekiamą įrenginį numatoma eksploatuoti 
ne kaip atskirą vienetą, bet apjungtą, pavyzdžiui – siekiant gauti išbaigtą eksploatuotiną 
sistemą - su kitais įrenginiais, 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 taikomas kaip elektros skirstomojo 
ir valdymo skydo neapimantis tiekimas. Bet kokiu atveju, kai įrenginys bus modifikuojamas 
be išankstinio pritarimo, šis pareiškimas bus laikomas negaliojančiu. Įrenginį paleisti 
draudžiama tol, kol visas įrenginys neatitinka čia minimų direktyvų.  
 
ES atitikties sertifikatas / Inkorporavimo sertifikatas yra pateikti Priede ir įtraukti į turinį.  
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Sauga 

3.1 Bendrosios saugos darbe instrukcijos 
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 reguliuojančios taisyklės. 
Šiose eksploatavimo instrukcijose yra aprašyta, kaip renginį montuoti, eksploatuoti ir 
aptarnauti, todėl atsakingi darbuotojai turi jas perskaityti prieš įrenginio montavimą ir 
paleidimą. Eksploatavimo instrukcijos turi būti įrenginio montavimo vietoje (po ranka). Turi 
būti laikomasi ne tik bendrųjų šiame skyriuje pateiktų, bet ir specialių saugos instrukcijų, 
kurios yra prie pagrindinių sudedamųjų dalių.   

3.1.1 Operatoriaus pareigos susiję su saugos užtikrinimu 

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, kaip jis buvo numatytas naudoti  (žr. Gaminio 
specifikacijos) 

• Įrenginys bus eksploatuojamas tik tada, kai yra 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.  

• Įrenginį eksploatuos, prižiūrės ir remontuos 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 liks savo vietose ir bus 
įskaitomi.  

3.1.2 Saugos ženklų reikšmės 

 
Saugos darbe ženklas 
 
Šis ženklas visada turi būti tose saugos darbe instrukcijų vietose, kur yra 
įspėjama apie pavojų gyvybei ir/arba galūnėms. Jis reiškia: Laikykitės šių 
instrukcijų ir elkitės atsargiai! Tuo pat metu laikykitės visų galiojančių 
įstatymų ir bendrųjų saugos darbe ir nelaimingų atsitikimų padedančių 
išvengti taisyklių.  
 

 

 

 
Įspėjimas apie elektros srovę 
 
Šis ženklas įspėja apie elektros srovę. Prieš imdamiesi bet kokio darbo, 
išjunkite maitinimo tinklą (maitinimo tinklo skyrikliu) ir įsitikinkite, kad 
sistemoje nėra srovės.  
Tuo pat metu laikykitės visų galiojančių įstatymų, bendrųjų saugos darbe ir 
nelaimingų atsitikimų padedančių išvengti taisyklių.  
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Elkitės atsargiai, kad jūsų kūno dalys nebūtų įtrauktos į įrenginį, jį paleidžiant, 
aptarnaujant arba remontuojant! 

 
 
Dėmesio ženklas 
Šį ženklą rasite ten, kur reikalingas ypatingas dėmesys, kad būtų užtikrintas 
teisingą eksploatavimo seką nurodančių instrukcijų laikymasis, o tuo pačiu 
apsisaugota nuo įrenginio gedimų ir jo darbo sutrikimų.  
 

 
 

Dėmesio! 

 
 Ženklai, esantys ant paties įrenginio, kaip antai,  

• Instrukcijos ir įspėjimo ženklai 

• Etiketės hidraulinėms jungtims 

• Sukimosi kryptį rodančios rodyklės 
Jų turi būti griežtai laikomasi. Turi būti pasirūpinta, kad jie visada būtų gerai matomi.  
Ženklus ir etiketes, kurie tampa blogai įskaitomi ar matomi, reikia nedelsiant pakeisti naujais.  

3.1.3 Darbuotojų mokymas  

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.  

3.1.4 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.  
 
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.  

 
 
Atjungimo procedūra: Atjunkite maitinimo tinklą ir užrakinkite skyriklį.  
Kiekvienas darbuotojas, kuris turi pavedimą atlikti įrenginio priežiūros darbus, 
turi turėti savo pakabinamą spyną. Paleisti įrenginį galima tik tada, kai nuo 
maitinimo tinklo skyriklio yra nuimtos visos spynos.  
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Neskubėkite vėl paleisti įrenginį, kol nėra aiški jo sustojimo priežastis. Galbūt kažkas kitas 
sustabdė įrenginį norėdamas rankiniu būdu atlikti kokią nors korekciją ir pamiršo pasirūpinti 
jo apsauga nuo paleidimo. Netikėtai paleidus įrenginį, gali būti sunkiai sužeisti žmonės.  
 
Būtinai išvalykite įrenginį prieš dirbdami su juo. Taip išvengsite infekcijos. 
  

 
Įrenginį valykite – ypač kai naudojamas valymas aukštu slėgiu - apsaugoję 
save vandeniui atspariais saugos reikmenimis, batais, pirštinėmis ir, jei 
galima, veido apsaugos priemonėmis, kad išvengtumėte sąlyčio su 
nuotekomis, organinėmis ir kitokiomis medžiagomis.  

  

 
Prieš vėl paleisdami įrenginį, patikrinkite visus skyriuje Paleidimas nurodytus punktus. Vėl 
prijunkite visus saugos įtaisus, uždėkite, ten kur jie buvo, dangčius ir groteles, įsitikinkite ar 
jie yra tinkamai uždėti.  

3.1.5 Kiti pavojai 

Čia išvardinsime galimus pavojus, kurie nėra aiškiai pastebimi. 
 
Nepaisant visų atsargumo priemonių, dar lieka pavojus: 
 

• Pakliūti į pavojingą situaciją netyčia pajudėjus įrenginiui 

• Išgriūti paslydus ant šlapio arba purvino pagrindo. 

• Išgriūti priešais įrenginį arba užgriūti ant jo, atliekant priežiūros darbus. 

• Pakliūti į pavojingą situaciją įrenginio veikimo sutrikimų kontrolei sutrikus. 

• Būti paveiktu alergizuojančia arba dirginančia medžiaga esant kontaktui su 
nuotekomis arba nuosėdomis. 

• Patirti infekciją dėl bakterijų arba taršos. 

• Gaisro ir sprogimo dėl dujų arba dūmų 
.  

3.1.6  Pakeitimai arba atsarginių dalių gamyba neturint leidimo 
 
 
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 Technology 
pritarimo. 
 
Naudokite tik originalias atsargines dalis, originalias greičiau nei kitos 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 nuosėdų iškrovimo 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 arba užsakote atsargines dalis. Tik tada galėsime greitai ir tinkamai jus 
aptarnauti.  
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3.3 Inkorporuotos saugos sistemos 
Inkorporuotos saugos sistemos turi būti reguliariai tikrinamos (kasdien, kas savaitę, kas 
mėnesį, 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.  
 
Išjungę maitinimo tinklą, skyriklį užrakinkite 
spyna ir tik po to imkitės priežiūros ar remonto 
darbų.  

 
 

Patikra 

Intervalas Metodas 

Kasmet Funkcijos testas 

 

Avarinis grandinės nutraukimas 
Šiame įrenginyje yra avarinio grandinės 
nutraukimo įtaisas. 
Kiekvieną kartą, kai avarinio grandinės 
nutraukino jungiklis (pasirinktinas) bus įjungtas, 
šis įrenginys arba visa sistema, į kurią jis yra 
inkorporuotas, pereis į saugaus eksploatavimo 
būseną. 
Avarinis grandinės nutraukimo jungiklis 
atjungiamas jį traukiant arba sukant į dešinę. 

Patikra 

Intervalas Metodas 

Kas mėnesį Funkcijos testas 

 

Variklio temperatūros kontrolė 
Šiame įrenginyje yra nuo perkrovos apsauganti 
netiesioginė variklio temperatūros kontrolė. Kai 
perkaista, įrenginio variklis išsijungia. Apsaugos 
nuo viršsrovio prietaisas (su termine delsa)  turi 
būti nustatytas taip, kad pavaros variklis nuo 
maitinimo šaltinio būtų atjungtas po delsos tE. 
 

Patikra 

Intervalas Metodas 

Kasmet Funkcijos testas, matavimas 

 
 

Įrenginio kontrolė 
Vidinę įrenginio kontrolės sistemą sudaro  5-
laidų maitinimo  sistema, 3 fazės, atskira 
įžeminimo linija (ŽALIAS/GELTONAS linijos 
apdangalas)  
Papildomai įžeminkite įrenginio korpusą, kad 
būtų užtikrintas potencialų išlyginimas.  
 

patikra 

Intervalas Metodas 

Kas mėnesį Apžiūra, funkcijos testas, 
matavimas 

 

Užpildymo lygio kontrolės zondai 
Šis įrenginys ir sutankinto dumblo latakas gali 
būti pristatomi su laidžiais užpildymo lygio 
zondais. 
Esant įrenginio perkrovai, liaujasi veikęs 
padavimo siurblys. Sutankinto dumblo siurblį 
kontroliuoja sutankinto dumblo latake įtaisyti 
zondai.  

patikra 

Intervalas Metodas 

Kas savaitę Apžiūra, funkcijos testas 

 
 
Šios eksploatavimo instrukcijos laikytinos šio įrenginio dalimi ir visada turi 
būti personalui po ranka. 
 
Jose nurodytų saugos darbe taisyklių privalu laikytis.   
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Nesilaikyti saugos darbe reikalavimų arba juos modifikuoti griežtai 
draudžiama.  

 

3.4 Saugos priemonės 
Operatorius yra atsakingas už įrenginį eksploatuojančių ir aptarnaujančių darbuotojų 
apmokymą. Mokymų metu jie turi būti supažindinti ir su: 

• Įrenginyje esančiais saugą užtikrinančiai 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 (jiems skirtas skyrius Eksploatavimas ir eksploatavimo 

režimai 
▪ Kvalifikuotam specialistui (jiems skirti skyriai Gabenimas, Montavimas, Priežiūra, 

Sutrikimų aptikimas ir Remontas). 
 
Skyriai Gabenimas, 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 naudoti 
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 pasirūpinti teisės aktų laikymusi 
 

 

Eurozonos šalyse turi būti turi būti taikoma ( ir jos turi būti laikomasi) 
galiojanti 89/391/EEB direktyva ir atitinkamos atskiros direktyvos, ypač  
89/655/EEB direktyva dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų 
darbuotojų saugos darbe ir sveikatos reikalavimų .   
Vokietijoje taikoma  (ir jos turi būti laikomasi) 2002m. spalio mėnesį priimta 
Darbuotojų saugos darbe direktyva.  
 

 
 
 

 
 
Operatorius turi gauti vietoje išduodamą eksploatavimo licenziją ir laikytis atitinkamų 
reikalavimų. 
 
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 produktų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas) 

• Nereikalingų medžiagų šalinimą (Atliekų tvarkymo įstatymas) 

• Valymą (valymo priemones ir jų šalinimą) 

• Atitikimą aplinkosaugos reikalavimams  
Sujungimai: 
Prieš paleisdamas įrenginį, operatorius – jei pats atlieka montavimą ir paleidimą – turi būti 
užtikrintas, kad viskas atlikta laikantis vietoje galiojančių standartų (pav., elektros 
sujungimų). 
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3.6 Saugos bandymai 
Tie, kuriuos atlieka gamintojas prieš pristatymą 
 
1. Ore esančio garso matavimas 
 

• Pagal įrengimams taikomas taisykles, 1 (1.74/f) priedas. 
 
Įrenginio keliamo triukšmo lygis yra žemesnis negu 70 dB(A). 
 
2. Bandymai ir patikros pagal DIN EN 60204-1 standartą 

(98 m. lapkritis) 
 

• Elektros įrangos patikrinimas dėl atitikimo techninei dokumentacijai  ( 19.1 skyrius) 
 

• Įžeminimo laido nuolatinis prijungimas (19.2 skyrius) 
 

• Izoliacijos atsparumo bandymai (19.3 skyrius) 
 

• Įtampos bandymai (19.4 skyrius) 
 

• Apsauga nuo liekamosios įtampos (19.5 skyrius) 
 

• Funkciniai bandymai (19.6 skyrius) 
Elektros prietaisų, ypač tų, kurie susiję su sauga darbe ir apsaugos priemonėmis, 
funkciniai bandymai . 
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4 Priežiūra ir gabenimas 
Kad priežiūros ir gabenimo metu nebūtų sugadintas įrenginys ir nenukentėtų žmonės, būtina 
laikytis šių taisyklių: 
 

• Gabenimo darbus turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai; jie privalo laikytis saugos 
darbe reikalavimų.  

• Įrenginį keliant ir taisant jo poziciją, būtina naudoti įrenginyje esančias kėlimui 
skirtas ąsas.  

Pervežimui naudoti tik žemiau nurodytą kėlimo įrangą. 
Dar skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.  

4.1 Išmatavimai ir masė 
Šis įrenginys būna įvairių išmatavimų.- Išmatavimai nurodyti konkrečiam projektui skirtame 
montavimo schemoje arba bendrame išmatavimų lape, kuris pateikiamas su eksploatavimo 
instrukcijomis. Įrenginio masė priklauso nuo jo išmatavimų ir pateikta montavimo schemoje.  
 
Įrenginiai būna supakuoti ant kilnojamų platformų skirtų gabenimui sunkvežimiu arba 
konteineryje.  

4.2 Leistinos gabenimo priemonės ir priedai  
 
 
Gabenimo ir iškrovimo darbus paveskite tik patyrusiems specialistams.  
 

 
Įrenginį  į vietą gabenkite labai atsargiai laikydamiesi šių instrukcijų. Jei jį prireiks gabenti po 
tam tikrą laiką trūkusio naudojimo laikotarpio, prieš pajudinant jį iš vietos, atjunkite visas 
tiekimo linijas.  
 

 
Žiūrėkite, kad įrenginys visada būtų horizontalioje padėtyje. 
 

 
Dėmesio!  

 
 
 
Kabliu kabinkite įrenginį maudodami kėlimui skirtas ąsas esančias viršutinėje 
įrenginio pusėje. Tvirtinimo taškai pažymėti užrašu LIFT HERE (kaip 
parodyta dešinėje). Kėlimo prietaisų lynai turi kaboti laisvai ir būti pritvirtinti 
ne toliau, kaip 60° nuo vertikalės. Iškrovimo metu įrenginys turi kaboti 
horizontaliai.  

 
 

 
Jei pastato viduje negalima naudototi krano , įrenginio gabenimui į montavimo vietą galima 
naudoti šakinį krautuvą , plieno volelius arba storasienius plieninius vamzdžius.  
 
Prieš iškrovimą ir jo metu tikrinkite ar nėra gaminio pažeidimų. Bet koks transportavimo metu 
atsiradęs pažeidimas  turi būti nurodytas važtaraštyje  ir apie tai nedelsiant pranešta 
gamintojui/tiekėjui. 
 

 
Atidžiai, naudodami pristatymo lapą, patikrinkite ar gavote visas įrenginio 
dalis. 
 

 
Dėmesio! 

 



Huber Technology Priežiūra ir gabenimas 

ROTAMAT® radialinis tankinimo įrenginys RoS 2S - 18 - 

4.3 Laikymas 

 Įrenginys gali būti laikomas toks, koks jis buvo 
pristatytas. Minimali aplinkos temperatūra 8°C. 

Reikia parinkti tokią laikymo vietą, kad įrenginiui nepakenktų 
pro šalį važinėjančios mašinos ar nerūpestingai atliekami 
darbai (pavyzdžiui, kad jis nebūtų aptaškytas cemento 
skiediniu, kad jo nepasiektų nuo šlifavimo staklių lekiančios 
kibirkštys ir pan.)  
 

4.4  Kėlimas kranu  
 

Įrenginį gabenkite atsargiai ir laikykitės šių kėlimo taisyklių: 
 
Krovinių gabenimo mašinos kablius kabinkite į į įrenginio viršutinėje dalyje esančias 
kėlimo ąsas (žr, nuotrauką žemiau). Įsitikinkite, kad krovinių gabenimo mašinos keliamoji 
galia atitinka įrenginio masę. Įrenginio masė yra nurodyta montavimo schemoje.  
 

 
 

 
 
Įrenginį kelkite atsargiai. 
 

 
Kad išvengtumėte sužeidimų, dėvėkite apsauginius batus su plieniniais 
apkaustai batų galuose.  
 
Niekada nestovėkite po kabančiu kroviniu! 
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5  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, ir montavimo 

zonoje būtų tik leidimus turintys asmenys.  
▪ Kai bus atliekami reikalingi prijungimai, užtikrinkite, kad žmonės nepargriūtų 

užkliuvę už nutiestų laidų, žarnų ar vamzdžių. 
▪ Laikykitės rekomenduojamų kabelių/ lanksčiųjų vamzdžių/vamzdynų lenkimo 

radiusų.  
▪ Laikykite instrukcijų dirbdami su reikalingomis terpėmis, tepalais, pagalbinėmis 

medžiagomis.  
▪ Taip pat žr. Skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos 

5.1 Reikalavimai vietai 
 
Prieš montavimą ir paleidimą atlikite viską, ko reikalauja žemiau 
pateiktieji nurodymai. Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už 
žalą padarytą padarytą dėl šių reikalavimų nesilaikymo.  

 
 
Šis įrenginys yra skirtas montavimui patalpoje. Gamintojai neprisiims atsakomybės už jokią 
žalą, kuri atsiras dėl įrenginio montavimo lauke ir netinkamos apsaugos nuo blogų oro 
sąlygų (vėjo, sniego, ledo ir pan.). 
 
Ros 2S elektrą naudojančių prietaisų standartinė saugos klasė yra IP 65.  
 
Pamatai 
 
Pamatai turi būti suprojektuoti taip, kad išlaikytų šio įrenginio masę. (žr. Techniniai 
duomenys Priede) ir būtų tinkami šio įrenginio sumontavimui pagal pateiktąją montavimo 
schemą arba išmatavimų lapą. Tai ypač svarbu montuojant nešančiąsias plieno 
konstrukcijas.  
 
Prieš pradėdami montavimo darbus išvalykite montavimo vietą. Be to, pagal vandens 
paviršių tikrinkite, vietos, kurioje bus montuojamas šis įrenginys, flokuliacijos reaktorius ir 
tiršto dumblo siurblys, paviršiaus lygumą. Jei paviršius bus nelygus, nukrypimus nuo 
horizontalios padėties koreguokite naudodami užpildo lakštus.  
 
Eksploatavimo patalpos nusausinimas 
 
Plovimo vandens pašalinimui reikalingas grindų drenažas.  
 
Reikalinga erdvė 
 
Kad būtų galima gerai atlikti valymo ir priežiūros darbus, įrenginys turi būti lengvai ir 
nepavojingai prieinamas iš visų pusių. Paprastai aplink įrenginį ir reaktorių yra paliekama 
600 mm dydžio patikros zona.  
 
Virš įrenginio taip pat yra paliekama maždaug 600 mm aukščio (skaičiuojant nuo filtro disko 
viršutinio krašto) laisva erdvė, kad būtų galima filtro diską pakeisti.  
 
Ašvietimas 
 
Apšvietimas turi būti toks, kad būtų saugu bet kokiu metu dirbti su bet kuria įrenginio dalimi.  
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Tiekimų jungtys 
 
Plovimo vandens tiekimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad šiam įrenginiui bet kuriuo 
metu būtų tiekiamas reikalingas kiekis plovimo vandens. (Žr. Techniniai duomenys) 
Reikalingos jungtys nurodytos skyriuje Techniniai Duomenys.  
 
Elektros tiekimas turi atitikti sujungimų ir montavimo schemą. (Žr. Priedą) 
 
Prijungimai 
 
Daugiau informacijos apie įrenginiui reikalingus prijungimus yra pateikta Priede, skyriuje 
Techniniai duomenys. 
 

 
Įrenginio montavimo kampas gali būti keičiamas; jis nureguliuojamas 
įrenginio paleidimo metu. 
Todėl būtina užtikrinti, kad būtų lanksčios visos įrenginiui būtinos jungtys: 

• Skysto dumblo įtėkmės 

• Sutankinto dumblo ištėkmės 

• Filtrato ištėkmės 

• Plovimo vandens įtėkmės 

• Elektros kabelių 

• Procesui reikalingo oro siurbimo mazgo (jei toks yra) 
 

 
 
 
 

Dėmesio! 
 

 
Galimos korekcijos 
 
Jei mechaninius ir elektros montavimo darbus atlieka ne Huber Technology, bet trečioji šalis, 
operatoriui tenka atsakomybė už aprūpinimą tokios kokybės jungtimi, kuri leistų atlikti visas 
galimas įrenginio korekcijas.  
 
Keliamojo krano bėgiai (rekomenduojami) 
 
Rekomenduojama užsitikrinti galimybę keliamuoju kranu vykdyti manevrus, kurie reikalingi 
įrenginį montuojant ir prižiūrint.  

5. Montavimas 
Jei tiekimo sutartis su Huber Technology montavimo darbų neapima, jie turi būti atliekami 
pagal šias instrukcijas. Jei Huber Technplogy montavimo darbų neatlieka, ji negali prisiimti ir 
atsakomybės už netinkamą įremginio iškrovimą ir sumontavimą.  
 
Montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai.  
 

• Užtikrinkite, kad būtų laikomasi nurodytų reikalavimų. 

• Iššluokite montavimo vietą. 

• Įrenginį į montavimo vietą gabenkite, kaip aukščiau aprašyta (žr. Priežiūra ir gabenimas).  
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Atliekant žemiau nurodytus darbus, įrenginys turi laisvai kaboti ant kėlimo įtaisų: 
 

• Pašalinkite įrenginio apačioje esantį gabenimui skirtą padėklą. 

• Įrenginio apačioje pritaisykite, kaip žemiau parodyta, tris atramas.  
 

 
 

• Padėkite įrenginį jo montavimo vietoje. 

• Atramose išgręžkite skyles ir atramas pritvirtinkite M 12 kaiščiais.  
 

 
Išgręžę skyles, skirtas nerūdijančio plieno kaiščiams, jas prapuskite suslėgtu 
oru (dumplėmis, oro siurbliu ar pan.). Tada kaiščiai tarnaus ilgiau.  
 
Kad nerūdytų, prieš įsukant varžtus reikia ištepti alyva.  
 

 
 
 

Dėmesio! 

 

• Užveržkite atramų tvirtinančius varžtus.  

• Pašalinkite kėlimo prietaisus. 

• Netoli radialinio dumblo tankinimo įrenginio sumontuokite flokuliacijos reaktorių.  

• Flokuliacijos reaktorių statykite taip: 

• Kad įtėkmei skirtas radialinio dumblo tankinimo įrenginio atvamzdis būtų vienoje linijoje 
su reaktoriaus perpildos atvamzdžiu.  

• Kad atstumas tarp abiejų atvamzdžių turi būti nuo 200 iki 400 mm. 
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• Išgręžkite skyles ir nerūdijančio plieno kaiščiais pritvirtinkite reaktorių prie grindų.  

• Įtaisykite sutankinto dumblo lataką (pasirinktiną) į sutankinto dumblo siurblį (pasirinktiną)  
taip, kad sutankinto dumblo latako įtėkmės atvamzdis būtų žemiau radialinio tankinimo 
įrenginio sutankinto dumblo iškrovimo atvamzdžio.  

• Išgręžkite skyles ir sutankinto dumblo siurblį pritvirtinkite prie grindų.  

5.3 Kliento atliekami prijungimai  
 
Elektros prijungimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba pakankamai 
apmokyti darbuotojai dirbantys griežtoje kvalifikuoto elektriko 
priežiūroje.  

 
 

• Tiesdami visas tiekimo linijas, įsitikinkite ar jos nekels pavojaus įrenginį 
eksploatuojantiems darbuotojams (ar neklidys jiems judėti). 

• Elektros prijungimą paveskite tik specialistams. 
(Žr. prijungimo/instaliacijos schemą). 

• Atlikite šiuos prijungimus: 

• Dumblo įtėkmės 

• Dumblo perpildos iš reaktoriaus į įrenginį 

• Filtrato ištėkmės 

• Aptarnavimui skirto vandens įtėkmės 

• Gėlo vandens įtėkmės 

• Oro išmetimo (jei reikia) 

• Sutankinto dumblo ištėkmės 

• Elektros (pavarų, solenoidinio vožtuvo, užpildymo lygį rodančių zondų) 
 

 
Įrenginio montavimo kampas gali būti keičiamas; jis nureguliuojamas 
įrenginio paleidimo metu. 
 
Todėl būtina užtikrinti, kad produkto ir tiekimų jungtys būtų lanksčios: 
 

 
 

Dėmesio! 

 
Pasirinktini reaktorius ir sutankinto dumblo latakas yra aprūpinti lanksčiaisiais 
kompensuojančiais vamzdžiais, skirtais tvirtinimui prie radialinio dumblo tankinimo įrenginio. 
Šie kompensuojantys lankstieji vamzdžiai prie atitinkamo atvamzdžio yra pritaisomi 
naudojant vamzdžių veržtuvus.  
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Jei vamdžių jungimui yra naudojamas silikoninis sandarinimo junginys, 
pakanka mažesnės veržimo jėgos veržtuvų.  
 

 
 

Dėmesio! 

 

• Galiausiai montuojami tiekimo ir išmetimo vamzdžiai. Įrenginio įrangą montuokite 
naudodamiesi montavimo schema ir gamintojų specifikacijomis.  

• Siurblius su vamzdžiais taip pat montuokiet pagal montavimo schemą ir gamintojo 
nurodymus.  

• Valdymo skydą reikiamoje padėtyje pritvirtinkite varžtais.  

• Gretutinę valdymo dėžę (pasirinktiną) tvirtinkite šalia įrenginio.  

• Patikrinkite, kad vamzdžiuose ir įrenginyje neliktų pašalinių daiktų, pavyzdžiui, varžtų ar 
kitokių montavimo metu naudotų detalių.  

• Baigę montavimą, vamzdžų ir siurblių sandarumą tikrinkite švariu vandeniu.  
 
Įžeminimas: 
 

 
 
Įsitikinkite, kad yra atjungtas elektros tiekimas! 
Šios būsenos garantavimui naudokite tinkamas priemones!  
 

 
 

• Įrenginio įžeminimo darbus atlikite anksčiau nei pradėsite bet kokius kitus darbus, ir 
įžeminkite pavaros variklį ir solenoidinius vožtuvus (pasirinktini). Galiniai lizdai ir sraigtinių 
sujungimų apsaugos sistema turi atitikti tą apsaugos zoną, kurioje įrenginys yra 
sumontuotas. Naudokitės kitame puslapyje pateiktu brėžiniu, kuriame yra parodyti 
reikalingi įžeminimai.  
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alkūnė

Įžeminimo laidas 6 
mm² 

RCH žiedas 

pavaros variklis 

Įžeminimo laidas 
6 mm² 

sandariklis 

Pavaros variklisr 

Įžeminimo laidas 
6 mm² 

10 mm² įžeminimo taškas, kuris turi būti sujungtas su 
pagrindiniu įtampos išlygintoju, taip, kaip reikaluaja VDE, 
EN, EeEx-Atex 100a 

Solenoidinis 
vožtuvas 

 
pavaros šerdesas 
apsauga nuo korozijos 
tepalas: Plantogel 2FS 

pavaros šerdesas 
apsauga nuo korozijos 

alkūnė 
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6 Paleidimas 
Darbuotojai  
 
Paleisti įrenginį pirmą kartą turėtų HUBER inžinierius arba spacialiai apmokyti spacialistai iš 
išorės. Ta proga turėtų būti apmokyti jūsų įrangą eksploatuosiantys darbuotojai.  
 
Išankstinės sąlygos 
 

• Įrenginys turi būti sumontuotas tiksliai laikantis eksploatvimo instrukcijų. 

• Visi mechaniniai ir elektros instaliavimo darbai turi būti atlikti kokybiškai. 

• Į įrenginį turi būti tiekiamas pakankamas kiekis plovimo vandens.  

• Tankinimo proceso vyksmui ir įrenginio eksploatavimui reikalinga periferinė įranga, 
pavyzdžiui, koagulianto paruošimo mazgas, siurbliai, zondai, matavimo prietaisai, 
indikatoriai, platformos ir kt. turi būti visiškai paruošti eksploatavimui.  

• Rekomenduojama pasitelkti flokuliantą tiekinčios firmos inžinierių, kad parinktų tinkamą 
koaguliantą.  

 

Griežtai laikykitės visų su įrenginiu pateiktų eksploatavimo instrukcijų. 
Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už žalą atsiradusią dėl šių 
eksploatavimo instrukcijų nesilaikymo. Tokiais atvaejais už riziką 
atsako operatorius.  

 
 

• Rūpestingai parenkite įrenginio paleidimo ataskaitą. Ją turi pasirašyti paleidimo inžinierius 
ir atsakingas operatorius. Laikykite šią ataskaitą kartu su eksploatavimo instrukcijomis, o 
jos kopiją nusiųskite įmonei HUBER. 

6.1 Paleidimo instrukcijos 
Prieš paleidžiant šį dumblo tankinimo įrenginį, turi būti parinktas (atliekant flokuliacijos 
bandymus) tinkamas flokuliantas.  
Optimaliu yra laikomas toks šio dumblo tankinimo įrenginio nureguliavimas, kai yra 
pasiekiamas kompromisas tarp našumo, tankinimo rezultatų, filtrato kokybės, koagulianto 
suvartojimo ir priežiūros poreikio.  

6.2 Radialinio dumblo tankinimo įrenginio paleidimas 

6.2.1 Paruošiamieji darbai  
• Paruoškite tinkamą polimero tirpalą. 

• Įsitikinkite, kad maišymas tarpiniame dumblo laikymo rezervuare yra pakankamas.  

• Remdamiesi polimero bandymais, apskaičiuokite polimero dozę, kurios reikia reikalingam 
tankinimo našumui gauti.  

• Palaukite, kol praeis flokulianto tiekėjo nurodytas brendimo laikas.  

• Palenkite strypo pavidalo zondą, esantį variklio traverse, į žemojo filtro taško pusę ir 
sutrumpinkite zondą iki tokio ilgio, kuris užtikrintų, kad maksimalus galimas eksploatavimo 
lygmuo fltro diske neviršija alkūnių traversų. Šiame eksploatavimo lygmenyje tiekimo 
siurbliai yra laikinai išjungti.  
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• Sutrumpinkite zondus esančius sutankinto dumblo latake.  

• Minimalus kontaktas turėtų baigtis apytikriai aukščiau 50 mm virš sutankinto dumblo 
siurblio.  

• Latako ištėkmėje minimaluas kontakto pozicija turėtų būti centre.  

• Maksimalus kontaktas turėtų nusitęsti maždaug 100 mm į sutankinto dumblo lataką.  

• Įsitikinkite, kad įtėkmės kreipiamoji plokštė būtų jos aukščiausioje padėtyje. Ji niekada 
neturi liestis su filtro disku! 

6.2.2 Dumblo tankinimo įrenginio paleidimas 

Paleiskite įrenginį pusiau automatiniame režime.  
 

• Pradėkite plovimo vandens tiekimą (nuolatinis plovimas). 

• Įjunkite filtro disko pavarą ir reaktoriaus maišiklį (maždaug 50 Hz). 

• Įjunkite polimero dozavimo siurblį. 

• Įjunkite dumblo padavimo siurblį. 

• Stebėkite dribsnių flokuliacijos reaktoriuje struktūrą.  
 

 
 



Huber Technology Paleidimas 

ROTAMAT® radialinis tankinimo įrenginys RoS 2S - 28 - 

Reaktoriuje turi būti setbimas aiškus fazių atskyrimas. Dribsniai turi būti ne mažesnio kaip 5-
10 mm diametro.  
Jei nesimato aiškiai atsisikyrusių dribsnių, flokuliantas yra blogai parinktas, per maža jo dozė 
arba maišiklio greitis, arba nepakankama polimero įmaišymo jėga. 
Jei yra matomi aiškūs dribsniai, bet vandeningoji fazė yra drumzlina, tai ženklas, kad plimero 
dozė yra per didelė.  
 
6.2.3 Apytikris radialinio dumblo tankinimo įrenginio nureguliavimas  
Esant tinkamoms polimero sąlygoms. laisvas vanduo turėtų būti tuojau pat atskirtas ir 
žemutinis filtro taškas neturėtų pasinerti.  
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Jei laisvas vanduo nėra atskiriamas (žr. žemiau), žemutiniame filtro taške kaupiasi dumblas. 
Tai rodo, kad dribsniai yra nepakankamai stabilūs, arba nepakankamai yra valomas filtras 
(naudojant strypą su purkštukais), arba neplokščiai ant filtro guli dumblo išmetimo plokštė. 
Be to, gali būti per daug pakrypęs filtro diskas arba per mažas jo greitis.  
 

 
 
 
Jei dribsniai yra nepakankamai patvarūs arba koagulianto dozė nepakankama, ant filtro 
disko kaupiasi dumblas ir jokių dribsnių nesimato (Žr.žemiau) 
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6.2.4 Reguliavimo optimizavimas 

Esant optimaliam reguliavimui, ant filtro disko laisvo vandens pamatyti negalima. Alkūnės 
nėra pasinėrę. Filtro paviršius už alkūnių yra laisvas ir dumblas yra patikimai 
transpotuojamas išilgai dumblo išmetimo plokštės į išmetimo kamerą.  
 

 
 

• Keiskite alkūnių skaičių ir poziciją , kad gautumėte reikalingą sutankinimo laipsnį.  
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• Tikrinkite našumą, polimero suvartojimą, filtrato kokybę ir sutankinimo laipsnį.  

• Aptikus bet kokį nukrypimą nuo nustatytųjų verčių, optimizavimo siekiama keičiant šiuos 
parametrus: 

• Polimero praskiedimą 

• Polimero dozę 

• Polimero įmaišymo jėgą jo įdėjimo taške. 

• Reaktoriaus maišiklio greitį 

• Filtro disko sukimosi greitį. 

• Įtėkmės kreipiamosios plokštės ir alkūnių padėtį.  

• Filtro disko pasvirimą.  

• Filtro plovimą (jis gali būti nuolatinis arba atliekamas tam tikrais intervalais). 
 
Siekdami optimizavimo, šiuos parametrusparametrus keiskite po vieną.  
 

 
Pakeitę vieną parametrą, bent 10 minučių laukite ir tik po to imkite dumblo 
arba filtrato mėginį. 
 

 

Dėmesio! 
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7 Eksploatavimas 

7.1 Saugos instrukcijos 
Įrenginį eksploatuokite tik tada, kai jis yra saugus ir gerai veikia.  
 
Atsiradus bet kokiam veikimo sutrikimui (įskaitant eksploatavimo charakteristikas), 
nedelsdami praneškite atsakingiems asmenims. Jei reikia, įrenginys turi būti 
nedelsiant sustabdytas, ir užrakintas! Sutrikimai turi būti šalinami tuoj pat! 
 
Prieš vėl paleisdami įrenginį, įsitikinkite, kad įrenginio eksploatavimas niekam nekels 
pavojaus.  

7.2 Eksploatavimo režimas 
Pagrindines funkcijas šis įrenginys atlieka automatiškai ir eksploatavimas rankiniame režime 
yra nereikalingas.  
 
Įrenginys yra valdomas tik automatiškai – naudojant centrinį valdymo skydą. Čia visas 
įrenginys yra įjungiamas ir išjungiamas.  
 
Atsižvelgdami į dumblo kokybę, rankiniu būdu nustatykite sąlygas: polimero chrakteristikas, 
filtro disko greitį, disko pasvirimo kampą ir kitas). 
 

 
 
Jei reikia išjungti visą įrenginį, tai daroma per valdymo skydą.  
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8 Sutrikimų aptikimas ir šalinimas 

8.1 Mechaniniai-techniniai ir mechaniniai eksploatavimo 
nulemti gedimai 

Simptomas Galima priežastis / Taisymas 

Rodomas gedimas visose tankinimo įrenginio pavarose 

Variklio gedimas  

Įsijungė variklio apsaugos prietaisas.  

• Pašalinkite visas mechanines kliūtis. 

• Patikrinkite variklio energijos suvartojimą. 

• Išjunkite maitinimo tinklo skyriklį. 

• Patikrinkite pavarą. Nustatę priežastį, ją, jei 
reikia, pašalinkite.  

• Įjunkite variklio apsaugos jungiklį ir 
suaktyvinkite pakartotinio įjungimo (RESET) 
klavišą. 

• Patikrinkite ar nėra kietų daiktų siurblio 
maitinimo linijose.  

Fazės pertrūkimas • Patikrinkite valdymo skydo saugiklius. 

• Patikrinkite ankstesnius saugiklius. 

PLC (CPU) valdiklio gedimas Laikykitės nurodytų baterijų keitimo intervalų. 

 

Dumblo apdorojimo procesas neprasideda, nors nerodomas joks gedimas. 

Pertrauktas išorinis elektros energijos tiekimas. Įsitikinkite, kad išorinis elektros energijos tiekimas 
vyktų normaliai.  

Maitinimo linijos skyriklis yra padėtyje OFF 
(maitinimo linija atjungta) . 

Pastatykite maitinimo linijos skyriklį į padėtį ON 
(maitinimo linija prijungta). 

Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS 
eksploatavimo režimas 

Nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo režimą. 

Nuspaustas avarinio stabdymo jungiklis. • Atlaisvinkite avarinio stabdymo jungiklį  

• Suaktyvinkite pakartotino paleidimo (RESET) 
jungiklį. 

Susilydė kontrolinis lydusis saugiklis. Raskite priežastį ir pakeiskite saugiklį.  

 

Dumblo tiekimo siurblys netiekia dumblo, nors nėra rodomas joks gedimas. 

Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS 
režimas 

Nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo režimą  

Siurblio korpuse yra oro  Trumpam pakelkite ant kėlimo įtaiso ir vėl 
nuleiskite įjungtą tiekimo siurblį.  

Užblokuotas atbulinis vožtuvas. Išvalykite atbulinį vožtuvą. 

Užkimštas įtėkmės vamzdis. 

Įtėkmės anga užblokuota kietu svetimkūniu.  

Išvalykite įtėkmės vamzdį.  

Pašalinkite tą svetimkūnį. 

Dažnio keitiklis yra perkarautas • Patikrinkite dažnio keitiklio gedimus rodančią 
siganlinę lempąl.  
Patikrinkite saugiklį. 

• Patikrinkite/pakeiskite kalibravimą 

MAKSIMALUS slėgis įtėkmėje • Išlaukite delsos laiką. 

Dumblo siurblio paduodamas srautas yra per mažas arba jo visai nėra. 

Patikrinkite paduodamo srauto valdymą. • Dažnio keitiklis (žr. gamintojo instrukcijas) 

• Patikrinkite servovariklio ribinį jungiiklį, jei 
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reikia jį nureguliuokite.  

Patikrinkite paduodamo srauto indikatorinę lemputę. Jei reikia, srauto indikatorinę lemputę iš naujo 
nureguliuokite.  

Susidėvėjo rotoriaus/statoriaus mazgas Pakeiskite rotoriaus/statoriaus mazgą. 

Simptomas Galima priežastis / Taisymas 

Neįsijungia arba liaujasi veikęs koagulianto dozavimo siurblys. 

Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS 
eksploatavimo režimas  

Iš anskto nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo 
režimą. 

Lygio kontrolės zondas informuoja apie minimalų 
arba tuščios eigos lygį koagulianto ruošimo 
įrenginyje. 

Patikrinkite, ar koagulianto ruošimo įrenginyje yra 
pakankamas agento kiekis.  

Įsijungė apsauga nuo tuščios eigos. Patikrinkite ar siurblio siurbimo pusėje yra agento. 
Suaktyvinkite pakartotino įjungimo (RESET) klavišą ir 
vertinimo prietaisą.  

Įsijungė apsauga nuo per didelio slėgio. Raskite priežastį. Išvalykite vožtuvą ir, jei reikia, 
atbulinį vožtuvą, išplaukite vamzdį. Išvalykite 
koaguliacijos agento skiedimo mazgą ir vamzdį. 
Suaktyvinkite pakartotino įjungimo (RESET) klavišą ir 
vertinimo prietaisą.  

Koaguliacijois agento nuosėdos korpuse arba 
dozavimo linijoje, arba kietas daiktas blokuoja 
įtėkmę.  

Išvalykite ir/arba pašalinkite kietą daiktą.  

Dažnio keitiklio perkrova • Patikrinkite dažnio keitiklio signalinę lemputę. 
Patikrinkite lydųjį saugiklį. 

• Patikrinkite/pakeiskite kalibravimą 

 

Koaguliacijos agento dozavimo siurblio paduodamas srautas yra per mažas arba jo visai nėra. 

Patikrinkite tiekiamo srauto kontrolės įrangą. • Dažnio keitiklis (žr. gamintojo instrukcijas) 

• Pakoreguokite servovariklio ribinį jungiklį. 

Patikrinkite tiekiamo srauto indikatoriinę lemputę.                                                                     
. 

Jei reikia, iš naujo atlikite srauto indikatoriaus 
kalibravimą.  

Susidėvėjusi rotoriaus/statoriaus sistema Pakeiskite sistemą pagal gamintojo instrukcijas.  

Koaguliacijois agento nuosėdos korpuse arba 
dozavimo linijoje, arba kietas daiktas blokuoja 
įtėkmę. 

Išvalykite ir/arba pašalinkite kietą daiktą.  

Koaguliacijois agento nuosėdos koaguliacijos agento 
praskiedimo mazge arba dozavimo linijoje, arba 
kietas daiktas blokuoja įtėkmę. 

Išvalykite koaguliacijos agento praskiedimo mazgą, 
ypač maišymo sekciją ir dozavimo liniją, ir/arba 
pašalinkite trukdantį daiktą. 

Nesandarus koaguliacijos agento dozavimo siurblio veleno tarpiklis. 

Veleno tarpiklis praleidžia skystį. Patikrinkite jo lizdą. Jei reikia, pareguliuokite. 
Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis.  

Pralaidi šliaužiklio izoliacija. Pakeiskite šlaiužiklio izoliaciją. (Vadovaukitės 
gamintojo instrukcijomis) 

 

Įjungtas dumblo tankinimo įrenginys nepradeda veikti, nors jokių gedimų nerodo. 

Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS 
eksploatavimo režimas  

Iš anskto nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo 
režimą.  

Perkrautas dažnio keitiklis • Patikrinkite dažnio keitiklio gedimų signalų 
sistemą.  
Patikrinkite lydųjį saugiklį. 

• Patikrinkite/pakeiskite kalibravimą. 
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8.2 Technologinės-techninės eksploatavimo klaidos 

Simptomas Galima priežastis / Taisymas 

Sutrikęs (nestabilus) dribsnių susidarymo procesas – Per didelės ir/arba per mažos koaguliacijos 
agento dozės. 

Yra “paruošiamas” tik vanduo.  Patikrinkite ar pakankamai pripildytas koaguliacijos 
agento koncentrato rezervuaras.  
Patikrinkite ar nėra užsikimšęs koagulianto agento 
paruošimo įrenginio dozavimo antgalis / 3-krypčių 
vožtuvas. Išvalykite jį.  
 

Koaguliacijos agento dozavimo siurblio tiekiamos 
dozės yra per didelės/mažos.  

Patikrinkite magnetinį indukcinį debitmatį. 
Patikrinkite dozes ir debitą. Pakoreguokite jį. 
Išvalykite įpurškimo ir maišymo sekcijos koaguliacijos 
agento purkštukų antgalius.  
Patikrinkite, ar gerai nureguliuotas įpurškimo ir 
maišymo sekcijos atbulinis vožtuvas. Pareguliuokite jį.  
 

Neteisingas antrinis koaguliaciojos agento 
praskiedimas. 

Patikrinkite antrinį praskiedimą ir pakoreguokite 
debitąį.  

Pasikeitė skysto dumblo koncentracija Patikrinkite koncentraciją ir pakoreguokite debitą.   

Per didelis.per mažas skysto dumblo kiekis. Patikrinkite magnetinį indukcinį debitmatį. 

Patikrinkite dozę ir debitą, pakoreguokite jį.  

Neteisinga koaguliacijos agento koncentracija 
ruošimo įrenginyje.  

Sutrikusi vandens ir/arba koaguliacijos agento 
koncentrato įtėkmė. Pakoreguokite ją.  
Išvalykite koaguliacijos agento purkštuką. 
Patikrinkite ir išvalykite užpildymo lygio zondus. 
Patikrinkite ar gerai dirba koaguliacijos agento 
paruošimo įrenginio maišikliai. Jei reikia, juos 
išvalykite.  
Patikrinkite, ar neužsikimšusi koaguliacijos agento 
koncentrato linija. Jei reikia, ją išvalykite.  
Išmatuokite koaguliacijos agento koncentrato siurblio 
tūrį litrais. 
Patikrinkite impulso/pauzės - dozavimo trukmę. 
Nuvalykite koaguliacijos agento koncentrato dozavimo 
sraigtą ir vėl išmatuokite tūrį litrais. Pašalinkite 
nuosėdas iš tarpinio rezervuaro, kur laikomas miltelių 
pavidalo koaguliacijos agento koncentratas. 
Patikrinkite šildymą.  
Patikrinkite koaguliacijos agento stabilumą ir veikliąją 
medžiagą.  

Koaguliacijos agentas šiam dumblui netinka 
(eksploatavimas vasarą-žiemą) 

Išbandykite įvairius koaguliacijos agentus ir parinkite 
tinkamą produktą.  

Symptomas Galima priežastis / Taisymas 

Neįsijungia arba liaujasi veikęs koaguliacijos agento paruošimo įrenginys, nors jokio gedimo 
nerodoma.  

Koaguliacijos agento paruošimo įrenginio sausa eiga.  Užpildykite įrenginį vandeniu arba koaguliacijos 
agentu.  

Iš anksto parinktas PUSIAU AUTOMATINIS 
eksploatavimo režimas. 

Iš anskto nustatykite AUTOMATINĮ eksploatavimo 
režimą.  

Chemikalų rezervuaras yra tuščias (apsauga nuo 
sausos eigos). 

Pripildykite tarpinį chemikalų laikymo rezervuarą. 

Sutrikęs vandens tiekimas.  
 
Sumažėjęs srautas. Plūdė nusileidžia žemiau 
magnetinio kontakto.  

Garantuokite technologinio vandens tiekimą; arba yra 
per mažas vandens slėgis.  
 
Išvalykite filtrą. Įtaisykite slėgio reduktorių.  
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Sustoja koaguliacijos agento dozavimo procesas.  Sutrikęs technologinio vandens tiekimas arba per 
mažas slėgis.  

Sureaguoja minimalaus arba tuščios eigos lygio 
zondas paruošimo rezervuare.  

Nebuvo jokio koaguliacijos agento ruošimo – įrenginys 
TUŠČIAS 

Sumažinkite ekstrakcijos greitį ir/arba paruoškite naują 
koaguliacijos agentą.  

Įrenginys skirtas AUTOMATINIAM veikimui, bet yra 
nustatytas PUSIAU AUTOMATINIS režimas 
(pakeiskite eksploaatvimo režimą) 

  

Per mažas našumas 

Užsikimšęs filtras Patikrinkite polimero charakteristikos.  

Patikrinkite guminį kraštą prie dumblo išmetimo 
plokštės. 

Patikrinkite, kaip veikia purkštuko antgalis. 

Per mažas filtro disko sukimosi greitis. Nureguliuokite greitį. 

Užsikimšę filtro angos. Išvalykite filtrą. 

Užsikimšę antgaliai. Išvalykite/pakeiskite antgalius. 

Kintanti apkrova kietosiomis medžiagomis  Nureguliuokite kietųjų dalelių – konkretaus polimero 
dozes. 

 

Per didelė teršalų apkrova filtrate 

Nepalankios polimero charakteristikos Patikrinkite polimero charakteristikas. 

Filtre yra defektų. Patikrinkite/pakeiskite filtrą. 

Dumblo išmetimo plokštėje yra defektų. Pakeiskite guminį kraštą. 

Susidėvėjo disko sandariklis Pakeiskite disko sandariklį. 

 

Nepakankamai geri tankinimo rezultatai 

Netinkama polimero dozė Patikrinkite polimero  charakteristikas. 

Netinkamai nureguliuotos alkūnės Iš naujo nureguliuokite alkūnes. 

Per greitai sukasi filtro diskas. Nureguliuokite disko sukimosi greitį. 

Per mažas pasvirimo kampas. Padidinkite įrenginio pasvirimo kampą.  

  

Simptomas Galima priežastis / Taisymas 

Nepakankamas filtro plovimas 

Nėra plovimo vandens slėgio. Patikrinkite/išvalykite plovimo vandens siurblį.  

Išvalykite siurblio siurbimo pusę. 

Išvalykite plovimo vandens tarpinio saugojimo 
rezervuarą. 

Nėra vandens čiurkšlės. Išvalykite/pakeiskite antgalius. 

Išvalykite plovimo vandens tarpinio saugojimo 
rezervuarą.  

Neįsijungia solenidinis vožtuvas. Išvalykite solenoidinį vožtuvą / servo kiaurymę. 
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9 Priežiūra ir remontas 
 
Uždaros nuotekų valymo įrenginių patalpos – kai į jas reikia įeiti aptarnavimo 
ar priežiūros tikslais – turi būti išvėdintos tokiu būdu, kad būtų išvengta 
pavojingos sprogios atmosferos susidarymo, deguonies trūkumo ar 
pavojingų dujų ar garų koncentracijų. 
  

 

 
Šių priežiūros instrukcijų turinys ir struktūra atitinka DIN 31 052 reikalavimus. 

 
 
Skyrius Priežiūra ir taisymas yra skirtas tik kvalifikuotiems darbuotojams. Nes 
tik kvalifikuoti darbuotojai turi atlikti visus priežiūros ir taisymo darbus.  
Kvalifikuoti darbuotojai turi būti aprūpinti asmeninėmis apsaugos 
priemonėmis (pirštinėmis ir kt.). 
 

 

 
 
Kvalifikuoti darbuotojai 
Kvalifikuotais yra laikomi tie darbuotojai, sugeba įvertinti jiems paskirtus darbus ir atpažinti 
galimus pavojus, nes turi pakankamai profesinių įgūdžių, kompetencijos, patirties ir žino 
atitinkamus standartus. 
 
Šis apibrėžimas atitinka EN 60204-1. 
 
Kad įrenginys dirbtų be sutrikimų , jį reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti.  
 

 
Jei įrenginyje buvo apcdorojamos kenksmingos medžiagos, 
visada dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines.  
 

 

  
 

 

Kadangi veikiantis įrenginys vibruoja, gali atsilaisvinti sraigtinės ar veržtuvais sutvirtintos 
jungtys. Kad išvengtumėte gedimų, įrenginį reguliariai tikrinkite 
 

.  
Kai reikia įrenginį išjungti –priežiūros, remonto ar valymo darbams atlikti – 
būtina elgtis taip kaip aprašyta 3.1.4 skirsnyje. 
Naudokite tik šiems darbams skirtus įrankius ir priemones.  

 

 
 

 
Kad būtų išvengta įrenginio gedimų ir žmonių sužeidimų, atliekant priežiūros ir remonto darbus, būtina 
laikytis šių nurodymų: 

• Prieš bet kokį remontą atitverti aplink įrenginį reikiamą plotą. 

• Išjungti visus elektros šaltinius ir užtikrinti, kad jie nebus netyčia vėl įjungti.  

• Vengti kitokių nei nurodytos eksploatavimo terpių. 

• Nenaudoti kitokių nei HUBER atsarginių dalių sąrašuose nurodytų atsarginių dalių.  

• Perskaityti skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos 
 
 
Viršuje išdėstyti priežiūros būdai prailgins įrenginio tarnavimo laiką, pagerins jo veikimą.  
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Yra sužeidimų pavojus! Funkcijų patikroms su įjungta valdymo įtampa 
atlikti, selektorinis jungiklis (maitinimo šaltinio skyriklis) turi būti 
įjungtas. Niekada nekiškite rankų į įrenginio vidų, reaktorių ar tiršto 
dumblo lataką! 

 

9.1 Patikros grafikai 
Prieš pradėdami bet kokius patikros darbus, atitinkamas įrangos dalis išvalykite.  
 

 
Niekada nevalykite įrenginio elektros įrangos, naudodami didelio slėgio 
prietaisą! 
 
Yra sužeidimų pavojus! Valydami įrenginį vandens čiurkšle, visada 
dėvėkite apsauginius akinius. Saugokitės, kad nenukreiptumėte šios 
čiurkšlės į šalia stovintį asmenį! 
 

 

 

9.1.1 Kasdien atliekamos patikros 

Kiekvieną dieną turi būti atliekama vizualinė įrenginio patikra. Ypač atidžiai turi būti 
tikrinamas: 
 

• Filtro disko švarumas 

• Filtrato kameros švarumas 

• Ar gerai funkcionuoja valymo purkštukų antgaliai 

• Flokuliacijos reaktoriaus turinys 

• Elektros laidai 

• Jungtys 

9.1.1.1 Filtro diskas 

Patikrinkite (vizualiai), ar neužterštas ir nesugadintas filtro diskas.  

 
 
Filtro audinyje atsiradusias mineralines arba biologines nuosėdas šalinkite rūgštiniais 
valikliais (Žr. paveikslą viršuje) 
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Dirbdami su valymo agentais, laikykitės konkrečių tam produktui skirtų 
saugos instrukcijų.  

 

9.1.1.2 Filtrato kamera 

Patikrinkite (vizualiai), ar švari filtrato kamera.  

9.1.1.3 Valymo purkštukų antgaliai 

Antgalius tikrinkite, tikrindami čiurkšlę. Užsikimšusius antgalius atsukite ir išvalykite.  

9.1.1.4 Flokuliacijos reaktorius 

• Patikrinkite, ar flokuliacijos reaktoriuje nėra aplink maišiklį apsivyniojusių medžiagų.. 

• Patikrinkite, ar flokuliacijos reaktorriuje yra susidaręs putų sluoksnis.  

9.1.1.5 Elektros laidai 

• Patikrinkite ar nėra pažeistų laidų. 

• Jei rasite, tegul juos pakeičia specialistas.  

9.1.1.6 Jungtys 

Patikrinkite, ar visos įrenginio jungtys yra nepralaidžios (atsparios pratekėjimui) ir 
nepažeistos.  

9.1.2 Patikros, kurios atliekamos kas savaitę 

Kartą per savaitę tikrinkite: 

• alkūnes  

• Filtro disko sandariklį 

9.1.2.1 Alkūnės 

• patikrinkite, ar plastikinės alkūnės nėra susidėvėję. Pakeiskite alkūnes naujomis bent jau 
tada, kai tarp metalinio skruberio ir filtro audinio yra likęs vos 2 arba 3 mm atstumas.  
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9.1.2.2 Filtro disko sandariklis 

 
Filtro disko sandariklis tarnauja ir kaip atrama filtro diskui diskinio tankinimo įrenginio 
korpuse, ir kaip sandariklis tarp tankino ir filtrato kamerų.  
 
Vizualiai apžiūrėti sandariklį galima per angą, kuri yra sutankinto dumblo iškrovimo 
kameroje.  
Ir nuo susidėvėjimo saugantys strypai (3) ir atraminis guolis (4) natūraliai susidėvi patys. 
Susidėvėjimo laipsnis tuo didesnis, kuo didesnis filtro disko greitis ir dumble esančių 
mineralų arba rupių medžiagų greitis.  
 
Tiekiamo nuo susidėvėjimo saugančio strypo pradinis storis yra 10 mm. Užsakykite naujus 
strypus tada, kai senųjų storis sumažėja iki 6 mm ir juos pakeiskite naujais, kai taps vos 5 
mm storio.  
 
Pradinis tiekiamų atraminių guolių storis yra 6 mm. Užsakykite naujus guolius, kai storis 
sumažės iki 4 mm ir pakeiskite guolius naujais, kai jie taps 3 mm storio.  
 

 
 
Sutankinto dumblo iškrovimo sekcijos vaizdas per patikros angą 
 

 1 Dumblo išmetimo plokštė su guminiu kraštu 3 Apsaugos nuo susidėvėjimo strypas prie filtro 
rėmo 

 2 Filtro disko rėmas 4 Atraminis guolis 

 
 

1 

2 

3 

4 
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9.2 Priežiūra 

9.2.1 Tepimas 

Nei diskinio tankinimo įrenginyje, nei reaktoriuje, nei dumblo latake tepimo taškų nėra. 

9.2.2 Alyvos keitimas 

Pavaros variklis: 
 
Filtre yra pavaros variklis, kurio techninius duomenis ir reikalingus alyvos kiekius galima 
sužinoti iš pridėto variklio duomenų lapo. Jei nurodyti du skaičiai, pirmasis skirtas pagrindinei 
pavarai, antrasis tarpinei pavarai.  
Atskiros pavaros variklio eksploatavimo instrukcijos yra pateiktos Priede. Jose rasite 
naudotinų alyvų sąrašą.  
 
Pavyzdys: BP pavarų dėžės alyva: Energol GR-XP220 
 
Esant normalioms eksploatavimo sąlygoms, rekomenduojama alyvą keisti po maždaug 
15000 eksploatavimo valandų. Kad ir koks būtų eksploatavimo laikas, alyvą reikėtų keisti ne 
rečiau, kaip kas 2-3 metus.  

9.3 Priežiūra ir remontas 
Nuo susidėvėjimo saugantys strypai, atraminiai guoliai ir filtro diskas 
 

• Sustabdykite tankinimo procesą automatiniame režime. 

• Palaukite, kol praeis įrenginio run-on time (savaiminio išsivalymo) laikotarpis.  

• Išjunkite įrenginį. 

• Rūpestingai išplaukite jį vandeniu. 
 

 
Yra sužeidimų pavojus! Plaudami įrenginį vandens čiurkšle, būtinai 
dėvėkite apsauginius akinius. Žiūrėkite, kad netyčia nenukreiptumėte 
vandens čiurkšlės į netoliese stovinčius asmenis! 

 
 
 
Išjungimo procedūra: perjunkite į padėtį OFF ir užrakinkite maitinimo 
tinklo skyriklį.  
Kiekvienas asmuo, kuris turi pavedimą atlikti įrenginio priežiūros darbus, 
privalo turėti savo pakabinamą spyną, Tuomet įrenginio paleidimas bus 
įmanomas tik tada,kai nuo maitinimo tinklo skyriklio bus nuimtos visos 
spynos.   

 

• Išmontuokite visas dalis esančias viršutinėje filtro disko pusėje: 

• Įtėkmės nukreipinačią plokštę 

• Alkūnes 

• Išmetimo plokštę 

• Nuo purslų apsaugančią detalę.  

• Atjunkite užpildymo lygmens zondą variklio skersinyje ir filtro varančiajame diske.  

• Pritvitikite kėlimo įrankius prie variklio traverso kėlimo ąsų.  

• Atlaisvinkinte korpuso viduje esančius variklio skersinio tvirtinimo varžtus ir kaiščius.  

• Iškelkite variklio skersinį su filtro disku iš korpuso.  

• Ištraukite iš pavaros kaištį.  
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• Pakeiskite iš keturių dalių susidedantį plastikinį atraminį guolį.  
 

 
Įsprauskite naujo atraminio guolio dalis į korpusą, prieš tai jas lengvai 
suspaudę.  
 

 

Dėmesio! 

 

• Pakeiskite 4 nuo per greito susidėvėjimo saugančius strypus apatinėje filtro disko pusėje.  
 

 
 
Nuo per greito susidėvėjimo saugantys strypai turi prisišlieti vienas prie kito 
be jokių tarpų. Jie neturi išsikišti už išorinio filtro disko krašto.  
Sujungimo vietas atsargiai pašlifuokite šlifavimo ratu. 
 

 
 

Dėmesio! 

 

• Vėl sumontuokite įrenginį laikydamiesi atvirkščios tvarkos.  
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9.4 Atsarginės dalys susidėvinčios dalys 
a) Susidėvinčios dalys 
Mūsų garantija neapima tų susidėvinčių dalių, kurių spartesnis nei kitų dalių susidėvėjimas 
yra natūrali šio įrenginio eksploatavimo dalis. Susidėvinčiomis laikomos tos dalys, kurios 
greičiau už kitas susidėvi dėl savo atliekamos funkcijos. Tai besisukančios įrenginio dalys, 
veleno sandariklis ir pavarų dėžės sandarikliai, šepečiai, hermetizuojančios juostelės, ir kt.. – 
susidėvėjimo laipsnis priklauso nuo eksploatavimo sąlygų, laiko ir įrenginio priežiūros.  
 
Pagrindinės susidėvinčios įrenginio dalys yra: 
 
Alkūnės 
Sandarinančios gumos 
Nuo per greito susidėvėjimo saugantys strypai ant filtro disko 
Atraminiai guoliai 
Purkštukų antgaliai 
 
Jei į įrenginį su tiekiamu dumblu patenka abrazyvinių medžiagų (jų dažnai būna 
industriniuose dumbluose) gali labai strumpėti valymo šepečių tarnavimo laikas. Detalės, 
kurios yra veikaimos abrazyvinių medžiagų, neįeina į sąrašą tų detalių, kurioms suteikiama 
garantija.  
 
b) Atsarginės dalys 
Apie kitas atsargines dalis, pavyzdžiui, pavaros variklį, solenoidinį vožtuvą, zondus ir pan, 
skaitykite Priede.  
 
Kai užsakote atsargines dalis, visada nurodykite: 
Įrenginio tipą  
Išmatavimus 
Užsakymo numerį = įrenginio numerį 
Gamybos metus 
Eksploatavimo įtampą (atitinkamos elektrinės detalės) 
Užsakymo numerį paimtą iš atsarginių dalių sąrašo (Priede). 
Reikalingą kiekį 
Pristatymo adresą.  

9.5 Reguliarūs įrenginių, kurie naudojami ATEX (potencialiai 
sprogiose) zonose, tikrinimai 
– Periodiški tikrinimai ir nuolatinė kontrolė 
Reguliarūs tikrinimai nominalaus režimo išsaugojimui apima žemiau išvardintų detalių 
tikrinimą – praėjus 5000 eksploatavimo valandų, bet ne ilgiesniam nei 2 metų laikotarpiui. 
Pakeiskite tas detales, jei tikrinimo metu nustatysite, kad jų būklė yra eksploatavimui 
nepriimtina. 
 

Eksploatavim
o valandos 

 

Laikotarpis Tikrintinos detalės Rekomenduojamas būdas 

5000 2 metai  Filtro disko eksploatavimo 
režimas: 
Nuo per greito susidėvėjimo 
saugantys strypai 
Atraminis guolis 
 

Patikrinkite susidėvėjimo 
laipsnį (vizualiai) 
Pakeiskite. 

5000 2 metai  Alkūnių eksploataviumo 
režimas: 
Alkūnės 
Išmetimo plokštė 
  

Patikrinkite susidėvėjimo 
laipsnį (vizualiai) 
Pakeiskite. 
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Pavarų variklių zonose yra užsidegimo pavojus. 

 
 
Papildomai laikykitės atskirų elektros variklių, pavarų ir guolių eksploatavimo 
ir priežiūros instrukcijų. 
  
 
Įrenginių, kurie priskiriami prie reikaluajančių apsaugos nuo sprogimo, 
remonto arba intensyvios priežiūros darbai turi būti atliekami atskiroje 
patalpoje, įrenginį demontavus. 
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10 Sustabdymas 
Kad įrenginio nesugadintumėte ir išvengtumėte žmonių sužeidimų bei žalos aplinkai, jį 
stabdydami laikykitės šių saugos taisyklių: 
 

• Įrenginį turi stabdyti tik leidimus turintys darbuotojai. 

• Klausimą, kur dėti nebereikalingą įrenginį, spręskite kartu su gamintoju.  

• Eksploatavimo metu susidariusias atliekas, alyvą (pavyzdžiui, pavarų dėžės), ir panašias 
medžiagas sutvarkykite taip, kad nepadarytumėte žalos aplinkai. Laikykitės aplinkos 
apsaugos taisyklių! 

• Įrenginį kelkite ir jo poziciją taisykite tik naudodami jo kėlimo ąsas.  

• Įrenginio gabenimui naudokite žemiau nurodytą kėlimo įrangą.  

• Dar kartą perskaitykite skyrių Gabenimas. 

• Taip pat skaitykite skyrių Bendrosios saugos darbe instrukcijos.  

10.1 Laikinas sustabdymas 
• Įsitikinkite, kad po valymo rezervuaruose ir dumblo tankinimo įrenginyje neliko dumblo 

likučių, nes jiems likus gali susidaryti biodujos.  

• Ištuštinkite koaguliacijos agento koncentrato indą ir dozavimo liniją (siurbimo ir slėginę 
linijas). 

• Visiškai ištuštinkite koaguliacijos agento ruošimo įrangą.  

• Išskalaukite ir išvalykite visus dozavimo siurblius. 

• Ištuštinkite maitinimo rezervuarą. 

• Ištuštinkite sutankinto dumblo lataką. 

• Išvalykite koagulacijos agento purkštukų antgalius įpurškimo ir maišymo sekcijose.  

• Visiškai ištuštinkite dumblo tankini o įrenginį ir rankomis pašalinkite dumblo likučius. 
Įsitikinkitę, ar švarus visas filtro audinys.  

• Išvalykite filtro valymo sistemos purkštukų antgalius. 

• Išvalykite koaguliacijos agento koncentrato siurblį. 

• Apsaugokite vamzdynus nuo šalčio ir nuosėdų.  

• Patikrinkite valdymo skydo PLC (E-Prom) valdiklio bateriją.  

• Visiškai ištuštinkite koaguliacijos agento ruošimo rezervuarą.  
 

10.2 Galutinis sustabdymas / Nebereikalingo įrenginio sutvarkymas 

Su galutiniu sustabdymu susijusius elektros ir mechaninius darbus paveskite tik 
kvalifikuotam personalui.  
Prieš galutinį sustabdymą, pirma atlikite tuos darbus, kuriuos privalu atlikti laikinai stabdant 
įrenginį, o po to vadovaukitės papildomais nurodymais: 
 

Visiškai ištuštinkite koaguliacijos agento paruošimo įrenginį ir koaguliacijos agento koncentrato 
rezervuarą. Koaguliacijos agento paruošimo įrenginį valykite naudodami tam skirtas medžiagas. 
Nesunaudotas chemines medžiagas/bei cheminių medžiagų atliekas grąžinkite tiekėjui.  

 



Huber Technology Papildoma informacija 

ROTAMAT® radialinis tankinimo įrenginys RoS 2S - 46 - 

11 Papildoma informacija 
Jei prireiks duagiau informacijos, rašykite arba skambinkite. Mes jums padėsime.  
 
Mūsų būstinė: 
 

Hans Huber AG 
Maschinen- und Anlagenbau 
Industriepark Erasbach A1 
92334 Berching 
Germany 
 
Telefonas: +49-8462-201-0 
Faksas: +49-8462-201-810 
El. Paštas: info@huber.de 
 

Mūsų klientų aptarnavimo skyrius:  
 

Telefonas: +49-8462-201-455 
Faksas: +49-8462-201-459 
El. paštas: service@huber.de 

 
Mes padėsime jums greitai rasti specialistą galintį atsakyti į jūsų klausimus.  
 
Mūsų interneto svetainės adresas http://www.huber.de, joje pateikiama naujausia informacija 
apie mūsų verslo padalinius.  
 
Mūsų paslaugos apima prevencinę priežiūrą, įprastinį aptarnavimą, nedaug laiko 
reikalaujantį remontą. Dėl šių paslaugų į mus galima kreiptis visą parą, 7 dienas per 
savaitę.  
 
Mūsų kvalifikuota komanda siūlo į klientą orientuotas ir patikimas paslaugas. Jos apima: 
 

• Montavimą ir paleidimą  

• Specialistų pagalbą, eksploatuojančio personalo informavimą ir instruktavimą.  

• Įprastinį aptarnavimą  

• Įrenghinio eksploatavimo optimizavimą  

• Įrenginio darbo priežiūrą.  

• Remontą ir standartinių atsarginių dalių pristatymą per 48 valandas.  
 
Šios papildomos paslaugos garantuoja patikimą įrenginio eksploatavimą, o tai svarbu ir 
municipalinio ir industrinio pritaikymo atveju, nes įgalina nustatytų reikalavimų laikymąsi.  
 

http://www.huber.de/

