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A)

Informacje ogólne

A1

Objaśnienie symboli

Wszystkie wskazówki w instrukcji obsługi są oznaczone za pomocą następujących symboli:

xxxxxxx

Zagrożenie / Ostrzeżenie
… sytuacje (przypadki), które mogą prowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała, jeśli
nie będzie się ich unikać.
Wskazówka
… polecenia, których należy koniecznie przestrzegać.
Informacja
… przydatne porady i zalecenia.

A2

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niepełnoobrotowe napędy pneumatyczne typu EBx.1 SYD (dwustronnego działania) oraz typu EBx.1 SYS
(jednostronnego działania) mogą być stosowane po spełnieniu nast. warunków:
•

elementem sterującym pracą napędu jest zawór elektromagnetyczny lub pozycjoner podłączony do zewnętrznego układu sterowania,

•

medium sterującym jest obojętny gaz (z reguły sprężone powietrze), którego ciśnienie jest zgodne z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej,

•

temperatura otoczenia zawiera się między -20°C a +80°C (wersja standard) lub mi ędzy -40°C a +140°C (wersja
specjalna),

•

w przypadku napędów EB SYD (dwustronnego działania) zanik powietrza sterującego spowoduje zatrzymanie
armatury w ostatnio zapamiętanej pozycji, natomiast w przypadku napędów EB SYS (jednostronnego działania)
zanik powietrza sterującego spowoduje powrót armatury do pozycji <OTWARTE> lub <ZAMKNIĘTE> czyli do
tzw. „pozycji bezpiecznej”,

•

wykonanie ruchu armatury w zakresie 0÷90° (np. zaw ory kulowe i przepustnice) od pozycji <OTWARTE> do
<ZAMKNIĘTE> i odwrotnie nastąpi po otrzymaniu sygnałów elektrycznych z wyżej wymienionego zewnętrznego układu sterowania.

•

prawidłowo zamontowany na armaturze napęd powinien zamykać armaturę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc na wał napędowy armatury) a otwierać w przeciwnym kierunku.

Napęd powinien być odpowiednio dobrany do armatury pod względem momentu obrotowego i wykresu
krzywej charakterystyki (patrz załącznik techniczny), natomiast optyczny wskaźnik położenia powinien poprawnie wskazywać aktualną pozycję armatury.
Sprężone powietrze zasilające musi być przefiltrowane (w celu ochrony zaworu elektromagnetycznego)
przy użyciu filtra o wielkości oczek 40µm (z godnie z normą ISO 8573-1, klasa 5). Sprężone powietrze musi być osuszone, a w przypadku dużej ilości przesterowań (> 4x/min.) należy zastosować smarowanie przy
pomocy mgły olejowej.
Na napędzie można opcjonalnie zainstalować moduł „czujników położenia“, służący do przekazywania
sygnałów o skrajnych pozycjach armatury (<OTWARTE> lub <ZAMKNIĘTE>) do nadrzędnego układu sterowania.
Na napędzie można opcjonalnie zainstalować moduł „odwzorowania położenia”, służący do przekazywania
sygnału o aktualnym położeniu armatury (pomiędzy skrajnymi pozycjami <OTWARTE> i <ZAMKNIĘTE>)
do nadrzędnego układu sterowania.
Napęd można uruchomić dopiero po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:
• Oświadczenie producenta odnośnie dyrektyw EC (dostarczone wraz z urządzeniem).
• Niniejsza instrukcja montażu i obsługi EBRO BA4.1-MRL (dostarczona wraz z urządzeniem).
strona 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDÓW PNEUMATYCZNYCH EB4.1-12.1 SYD ORAZ EB5.1-12.1 SYS

Podczas montażu i eksploatacji napędu należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w rozdziałach B1 i C1 niniejszej instrukcji.
W zależności od zastosowanego typu napędu pneumatycznego (dwustronnego czy jednostronnego
działania) dobiera się się odpowiednie elementy sterujące (zawory elektromagnetyczne 5/2 lub 3/2).
Dobór zaworu sterującego do napędu pneumatycznego powinien być dokonany przez projektanta.
Właściwe schematy połączeniowe znajdują się w rozdziale B4.
Wskazówka 1:
Przy montażu napędu pneumatycznego do armatury należy stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji jak również
instrukcji obsługi i montażu w/w armatury, jednakże instrukcję obsługi i montażu armatury należy stosować w pierwszej kolejności.
Wskazówka 2:
Za prawidłowy dobór napędu (zamawianego indywidualnie) do armatury odpowiedzialna jest osoba zamawiająca.
Wskazówki w tym zakresie można znaleźć w załączniku B normy EN15714–3.

A3

Inne zastosowania

Po konsultacji z producentem EBRO-Armaturen International do sterowania napędem może być użyte medium inne niż sprężone powietrze.

A4

Znakowanie napędu

Każdy napęd można zidentyfikować poprzez tabliczkę znamionową, znajdującą się na korpusie napędu.
Tabliczka znamionowa nie może zostać trwale zakryta podczas montażu napędu na armaturze (a następnie na instalacji). Napęd powinien być stale identyfikowalny (rozpoznawalny).

Zagrożenie

A5

Przekroczenie maksymalnego ciśnienia sterującego podanego na tabliczce znamionowej
stanowi zagrożenie dla dalszej eksploatacji napędu.

Transport i (tymczasowe) składowanie
Napędy z dodatkowymi podzespołami elektrycznymi:
W celu uniknięcia uszkodzeń wywołanych korozją podzespołów elektrycznych składowanie urządzeń powinno odbywać się w pomieszczeniach o stałej temperaturze.
Jeśli napęd został już zamontowany na armaturze:
Obowiązują wskazania dotyczące transportu oraz składowania zawarte w instrukcji obsługi armatury. Składowanie urządzeń powinno odbywać się w pomieszczeniach o stałej temperaturze.

Wskazówki dotyczące prawidłowego transportu napędu dostarczonego oddzielnie (bez armatury):
• podczas transportu elementόw zapakowanych należy zwrócić uwagę na symbole umieszczone na opakowaniach;
• napęd należy składować w opakowaniu fabrycznym do czasu jego użycia (montażu na armaturze);
• napęd należy kłaść wyłącznie na jego części płaskiej, zaś zamontowany osprzęt (np. zawór elektromagnetyczny, moduł czujników krańcowych lub awaryjna przekładnia ręczna) położyć u góry lub z boku;
• napęd należy chronić przed zabrudzeniami i wilgocią;
• w razie potrzeby należy użyć pasów mocujących, jako pomocy do transportu (nie używać łańcuchów).
Podczas mocowania pasów należy upewnić się, czy nie przymocowano nimi dodatkowych podzespołów. Napęd należy zabezpieczyć podczas transportu przed wszelkimi uszkodzeniami.
Dotyczy wyłącznie wersji napędu z awaryjną przekładnią ręczną:
Z uwagi na fakt, iż przekładnia jest z reguły cięższa niż napęd, pasy mocujące można przymocować do obudowy przekładni (lecz nie do kółka ręcznego!).
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B) Montaż napędu na armaturze i podłączenie dodatkowych podzespołów
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki bezpieczeństwa obejmujące sytuacje (przypadki), które
mogą wystąpić podczas montażu napędu na armaturze.
W gestii użytkownika znajduję się uzupełnienie tych wskazówek o wskazówki bezpieczeństwa
odnoszące się do armatury.

Informacje dotyczące podłączenia do napędu dodatkowych podzespołów elektrycznych, pneumatycznych
czy elektropneumatycznych powinny znajdować się w dokumentacji dostarczonej wraz z w/w podzespołami. Stanowią one uzupełnienie do niniejszej instrukcji.

B1

Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie montażu oraz podłączeń

Zagrożenie
zdrowia
lub życia

B2

• Podłączenie napędu (pneumatyczne/elektryczne) do sytemu(ów) użytkownika
może być przyprowadzone wyłączenie przez wykwalifikowany personel. W rozumieniu tej instrukcji do osób wykwalifikowanych należą osoby, które na podstawie swojego wykształcenia, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego
są obeznane z komponentami pneumatycznymi/elektrycznymi, zdolne do prawidłowej oceny i poprawnego wykonania powierzonych im prac, oraz do rozpoznania i usunięcia możliwych zagrożeń.
Do prawidłowego montażu napędów na armaturach niepełnoobrotowych (zawory kulowe i przepustnice) konieczna jest znajomość typowych cech tych armatur. W innym przypadku montaż i podłączenie napędów powinno odbywać
się w porozumieniu z wykwalifikowanymi współpracownikami.
• Napędów, armatur ani przewodów połączeniowych bezwzględnie nie wolno
traktować jako „drabiny” – nie służą one do wspinania się po instalacji (nie wolno poddawać ich obciążeniom zewnętrznym).
• Uruchomienie napędu zamontowanego na armaturze możliwe jest tylko wtedy,
gdy armatura zamontowana jest prawidłowo w instalacji (na rurociągu). Wcześniejsze uruchomienie może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia i może być
podejmowane wyłącznie na własne ryzyko użytkownika.

Połączenia i przyłącza

Osoba zamawiająca napęd do armatury powinna zwrócić uwagę na następujące elementy:
a) Połączenie kołnierzowe napędu i armatury: wymiary powinny być zgodne z normą ISO 5211 (niektóre napędy i/lub armatury mogą posiadać dodatkowe owiercenia!),
b) Przyłącze armatury i napędu (wałek, wpust, owiercenie kołnierzy) powinny:
► zachować zgodność formy,
► zachować odpowiednie wymiary i tolerancje.
c) Jeśli osprzęt dodatkowy (np. zawór elektromagnetyczny, czujniki krańcowe) nie został dostarczony
przez EBRO-Armaturen International, wówczas osoba zamawiająca ten osprzęt powinna zatroszczyć się o zgodność funkcji/przyłączy osprzętu z napędem; miarodajna jest w tym przypadku instrukcja VDI/VDE 3845.
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B3

Montaż napędu na armaturze

• Przy pomocy sprężonego powietrza należy ustawić napęd w położeniu <ZAMKNIĘTE> lub <OTWARTE> (w zależności od położenia armatury) a następnie zamontować go na armaturze oraz odpowiednio
wypośrodkować. Położenie napędu na armaturze jest dowolne (określa go użytkownik).
• Śruby należy dokręcić z zachowaniem odpowiedniego momentu obrotowego - patrz tabela poniżej.
Wielkość kołnierza napędu znajduje się na tabliczce znamionowej. Śruby należy dokręcać na krzyż.
Kołnierz ISO
Dokręcenie siłą [Nm]

F04
5-6 Nm

F05
8-10 Nm

F07
20-23Nm

F10
44-48 Nm

F12
78-85 Nm

F16
370-390 Nm

• Po zmontowaniu napędu i armatury należy ustawić odpowiednio wskaźnik położenia:
► szczelina na wałku w poprzek osi rurociągu:
armatura jest zamknięta
► szczelina na wałku równolegle do osi rurociągu:
armatura jest otwarta.

Błędne ustawienie wskaźnika położenia stanowi zagrożenie dla dalszej eksploatacji.
Zagrożenie

B4

Przyłączenie powietrza zasilającego
Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy parametry instalacji (ciśnienie powietrza zasilającego, napięcie i częstotliwość sygnału sterującego) są zgodne
z parametrami napędu oraz montowanych podzespołów dodatkowych (podanymi
na tabliczkach znamionowych).

Zalecenia (niewiążące) dotyczące przekroju poprzecznego przewodu doprowadzającego powietrze zasilające do napędu:
Wielkość
Pojemność napędu [litr]
Zalecana średnica ∅ przewodu - (długość do 6 m)
Minimalny czas przesterowania (ok.) [s]

EB4.1 EB5.1
0,18
0,46
6 mm
6 mm
0,25

EB6.1
0,91
6 mm
0,35

EB8.1
1,49
6 mm
0,45

EB10.1
3,25
8 mm
0,7

EB12.1
5,63
8 mm
1,0

Uwaga:
Minimalny czas przesterowania podany w niniejszej tabeli jest wartością orientacyjną dla seryjnie produkowanych napędów dwustronnego działania, bez zamontowanej armatury, w optymalnych warunkach zasilania i doprowadzania medium zasilającego (sprężonego powietrza).
Po zamontowaniu napędu do armatury podane wartości ulegają znacznemu wydłużeniu.
Schematy połączenia zaworu elektromagnetycznego i napędu:
► dla napędów dwustronnego działania EBx.1 SYD przedstawiono na rysunku 1
► dla napędów jednostronnego działania EBx.1 SYS przedstawiono na rysunku 2.
W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz instrukcja zaworu elektromagnetycznego.
Zgodnie z normą VDI/VDE 3845 (Namur) przyłącze powietrza zasilającego w napędzie ma gwint G ¼“.
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Rysunek 1: Schematy połączeń dla napędów dwustronnego działania EBx.1 SYD

Rysunek 2: Schematy połączeń dla napędów jednostronnego działania EB SYS
W wersji standardowej napędu doprowadzenie powietrza zasilającego poprzez przyłącze
lewe powoduje przesterowanie napędu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, natomiast zasilenie poprzez przyłącze prawe – w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Napędy ze sprężyna powrotną należy zasilać wyłączenie przez przyłącze lewe (patrz
rysunek 2).

B5

Podłączenie dodatkowych podzespołów elektrycznych/pneumatycznych

Przy podłączaniu dodatkowych podzespołów elektrycznych/pneumatycznych należy przestrzegać zaleceń
zawartych w instrukcji producenta dostarczonej wraz z urządzeniem.
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B6

Regulacja położenia podstawowego <ZAMKNIĘTE>

Wskazówki poniższe należy wykorzystać w przypadku, gdy producent armatury nie ustawił precyzyjnie
pozycji <ZAMKNIĘTE> oraz <OTWARTE> po zmontowaniu napędu z armaturą.
Ogranicznik położenia krańcowego został fabrycznie ustawiony w położenie <ZAMKNIĘTE>. W razie potrzeby należy wyregulować krańcową śrubę nastawczą.
Ustawienia położeń krańcowych należy dokonać w odpowietrzonym siłowniku!
Zagrożenie
•

Poluzować obie nakrętki blokujące, następnie kilkoma obrotami poluzować krańcowe śruby nastawcze.

•

Zmienić położenie tłoków przekręcając wałek napędowy do momentu, aż szczelina na wałku znajdzie się w pozycji równoległej do podłużnej osi siłownika.

•

Krańcowe śruby nastawcze wkręcić po obu stronach do momentu wyczucia oporu i dokręcić nakrętki blokujące.

B7 Rozruch próbny - czynności kontrolne po zakończeniu montażu i podłączeń
W celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej eksploatacji napędu i armatury zaleca się, aby po zakończeniu montażu przeprowadzić następujące czynności kontrolne (na każdej jednostce armatury/napędu):
•

Czy wskaźnik położenia na napędzie jest zgodny się z położeniem armatury?

Jeśli nie, położenie wskaźnika należy ponownie wyregulować.

Zagrożenie

Błędny komunikat o położeniu (z czujników krańcowych) oraz błędne ustawienie
wskaźnika położenia stanowią zagrożenie dla dalszej eksploatacji napędu.

•

Czy ciśnienie powietrza zasilającego napęd jest wystarczające?
Ciśnienie powietrza zasilającego na zaworze elektromagnetycznym powinno znajdować się w zakresie
podanym na tabliczce znamionowej napędu, zapewniając „bezproblemowe“ uruchomienie armatury w
warunkach eksploatacyjnych (przy prawidłowo dobranym napędzie).

•

Czy zawór elektromagnetyczny został prawidłowo podłączony?
Aby to sprawdzić wystarczy spowodować zanik sygnału sterującego (np. wyciągnąć wtyczkę).
Armatura powinna przesterować się w następujące położenie:
Rodzaj napędu

Typ napędu

dwustronnego działania

EBx.1 SYD

sprężynowy (NC)
sprężynowy (NO)

EBx.1 SYS

Armatura powinna przesterować się:
o ile nie zamawiający nie określił inaczej:

do pozycji <ZAMKNIĘTE>
do pozycji bezpiecznej <ZAMKNIĘTE>
do pozycji bezpiecznej <OTWARTE>

Jeśli tak nie jest, należy odpowiednio sprawdzić układ sterowania i/lub podłączenie zaworu elektromagnetycznego. Pomoc znajduje się w rozdziale C3: Diagnozowanie usterek.
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•

Czy połączenie napędu i armatury jest prawidłowo wykonane?
Podczas kontroli działania układu armatura/napęd nie mogą wystąpić żadne ruchy względne między
armaturą, konsolą montażową (jeśli występuje) i napędem pneumatycznym. Jeśli to konieczne, należy
dokręcić wszystkie śruby połączenia kołnierzowego, patrz: tabela w rozdziale B3.

•

Kontrola funkcji uruchamiania i wskazywania:
Po podaniu sygnału sterującego <ZAMKNIĘTE> lub <OTWARTE> napęd powinien przesterować się
we właściwe położenia krańcowe. Wskaźnik optyczny na napędzie (i armaturze, jeśli występuje) musi
wskazywać właściwy stan.
Jeśli tak nie jest, należy odpowiednio skorygować ustawienie napędu i/lub położenie wskaźnika.

•

Sprawdzenie działania czujników krańcowych (jeśli taki podzespół znajduje się na wyposażeniu):
Elektryczna sygnalizacja stanu <OTWARTE>/<ZAMKNIĘTE> pochodząca z czujników krańcowych
powinna odpowiadać wskazaniom optycznego wskaźnika położenia na napędzie. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić układ sterowania i/lub wyregulować czujniki krańcowe. Należy przy tym przestrzegać instrukcji producenta czujników.

B8 Demontaż napędu z armatury
Podczas demontażu napędu z armatury należy stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa, które
obowiązują również w odniesieniu do systemów rurowych, instalacji powietrza zasilającego czy też elektrycznych/elektryczno-pneumatycznych systemów sterujących.
Aby zdemontować napęd z armatury należy wykonać następujące czynności:
•
•
•
•
•

Zaznaczyć i zapamiętać położenie napędu względem armatury (dla potrzeb powtórnego montażu).
Odciąć zasilanie napędu sprężonym powietrzem (przy pomocy odpowiedniego zaworu).
Zdrenować ciśnienie w rurociągu (jeśli jest taka potrzeba).
Odłączyć przewody zasilania (sprężonego powietrza) oraz sygnału sterującego.
Odkręcić śruby połączenia kołnierzowego armatura/napęd i zdjąć napęd z armatury.
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C) Instrukcja obsługi
Zgodnie z MRL 2006/42/EC producent powinien opracować analizę zagrożeń i ryzyka dotyczących montażu, podłączenia i użytkowania napędów pneumatycznych. W tym celu EBRO-Armaturen przekazuje do
dyspozycji następujące dokumenty:
• niniejszą instrukcję montażu i obsługi,
• załączoną na końcu instrukcji deklarację zgodności z dyrektywami EC.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki bezpieczeństwa obejmujące sytuacje (przypadki), które
mogą wystąpić podczas montażu napędu na armaturze.
W gestii użytkownika znajduję się uzupełnienie tych wskazówek o wskazówki bezpieczeństwa
odnoszące się do armatury.

C1

Wskazówki bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji
• Działanie napędu pneumatycznego, zamontowanego na armaturze musi być zgodne
z wytycznymi zawartymi w rozdziale A2: Zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.
• Warunki eksploatacji muszą odpowiadać oznaczeniom na tabliczce znamionowej.
Napęd w wersji standardowej należy eksploatować wyłącznie w granicach dopuszczalnych temperatur -20°C i +80°C (standard EBRO).
• Wszystkie prace na napędzie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. W rozumieniu tej instrukcji do osób wykwalifikowanych należą osoby, które na podstawie swojego wykształcenia, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego są obeznane z
komponentami pneumatycznymi/elektrycznymi, zdolne do prawidłowej oceny i poprawnego
wykonania powierzonych im prac, oraz do rozpoznania i usunięcia możliwych zagrożeń.

Zagrożenie
zdrowia
lub życia

C2

Uruchomienie napędu zamontowanego na armaturze możliwe jest tylko wtedy, gdy armatura
zamontowana jest prawidłowo w instalacji (na rurociągu). Wcześniejsze uruchomienie może
stanowić zagrożenie życia lub zdrowia i może być podejmowane wyłącznie na własne ryzyko
użytkownika.

Tryb automatyczny / tryb manualny

Jeśli napęd został poprawnie zamontowany, zgodnie z wytycznymi w rozdziale B, pracuje on w trybie automatycznym i zgodnie z normą EN15714-3, Tabela 1 przeznaczony jest do pracy ciągłej.
• Warunkiem stabilnego działania napędu w trybie automatycznym jest jego stałe zasilenie
sprężonym powietrzem.
• Napędy jednostronnego działania z tzw. ”pozycją bezpieczną” po odcięciu lub zaniku zasilania sprężonym powietrzem spowodują przesterowanie armatury do określonego
wcześniej położenia <ZAMKNIĘTE> lub <OTWARTE>.

C3

Diagnozowanie usterek

Przed podjęciem czynności związanych z diagnozowaniem usterek należy zastosować się do wskazówek
bezpieczeństwa dotyczących prac montażowych i naprawczych. Czynności związane z diagnozowaniem
usterek mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.
Narzędzia wykorzystywane do diagnozowania usterek i naprawy napędów pneumatycznych muszą odpowiadać odnośnym przepisom oraz znajdować się w nienagannym stanie technicznym.
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Zanim niepełnoobrotowy napęd pneumatyczny zostanie rozłożony na części w celu zdiagnozowania usterki, konieczne jest jego zdemontowanie z armatury przez uprawniony do tego i przeszkolony personel.
Poniższa tabela zawiera przykładowy opis niektórych usterek i ich przyczyn oraz sposób ich usunięcia:

Usterka

Napęd nie reaguje
na sygnał sterujący

Przyczyna usterki

Sposób usunięcia usterki

Brak napięcia na zaworze elektromagnetycznym
Zanik ciśnienia powietrza zasilającego

Sprawdzić instalację sterującą;
przywrócić zasilanie zaworu;
Sprawdzić drożność i szczelność
instalacji pneumatycznej, przywrócić dopływ powietrza zasilającego do napędu;
Sprawdzić drożność instalacji
pneumatycznej, wyregulować ciśnienie na reduktorze, sprawdzić
wydajność sprężarki;
Naprawić istniejący lub zamontować nowy zawór elektromagnetyczny;
Patrz „Diagnozowanie usterek“ w
instrukcji obsługi armatury;
Zdemontować, naprawić i zamontować ponownie napęd; wymienić
uszkodzone elementy, sprawdzić
działanie napędu;

Zbyt niskie ciśnienie powietrza
zasilającego

Uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego
Uszkodzenie (zacięcie) armatury
Uszkodzenie napędu (utrata ciśnienia sterującego)

Napęd nie może
Przestawienie śrub nastawczych
wykonać pełnego
przesterowania w
Uszkodzenie (zacięcie) armatury
zakresie 0÷90° (do
pozycji krańcowych)
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D) Informacje techniczne
Wskazówka:
Ten rozdział nie stanowi części składowej ”Instrukcji montażu i obsługi”, lecz zawiera dodatkowe informacje.

Projektant/osoba zamawiająca napęd powinna upewnić się, że napęd ten pasuje do:
► armatury, na której będzie zamontowany,
► parametrów układu sterowania oraz instalacji zasilania sprężonym powietrzem.
W tym celu poniżej podano najważniejsze dane techniczne napędów.

D1

Napęd standardowy

D1-1 Adaptacja do armatury
Pneumatyczne napędy niepełnoobrotowe typu EBx.1 SYD (dwustronnego działania) oraz typu EBx.1 SYS
(jednostronnego działania) nadają się do montażu na wszystkich armaturach pracujących na zasadzie ruchu wahliwego (0÷90°), posiadaj ących kołnierz montażowy zgodny z EN ISO 5211.
D1-2 Momenty obrotowe napędów
Momenty obrotowe napędów niepełnoobrotowych podane w rozdziale D5 są momentami nominalnymi.
Wartości takie są osiągane przy zasileniu napędu sprężonym powietrzem o ciśnieniu nominalnym 5,5 bar.
Wartość momentu obrotowego zmienia się wraz ze zmianą wartości ciśnienia sprężonego powietrza.
► napędy EBx.1 SYD/SYS są zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu nie przekraczającym 8 bar

► projektant/osoba zamawiająca powinna uwzględnić wartość ciśnienia zasilającego przy
doborze wielkości napędu – patrz podpunkt D1.4 poniżej.
D1-3 Kierunek obrotu napędu
Zgodnie z normą EN 15714-3 armatura powinna zamykać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Warunek ten zostaje spełniony po zmontowaniu napędu z armaturą i odpowiednim podłączeniu
zaworu elektromagnetycznego oraz sygnału sterującego – patrz również rozdział B4 (instrukcja obsługi
zaworu elektromagnetycznego powinna zawierać wszelkie informacje na ten temat).
D1-4 Dobór napędu do konkretnej armatury
Najważniejsze czynniki wpływające na wielkość momentu obrotowego armatury to średnica nominalna,
ciśnienie robocze oraz rodzaj medium. Z tych parametrów wynika rzeczywisty moment obrotowy armatury
(podawany zazwyczaj przez producenta armatury) stanowiący podstawę prawidłowego doboru napędu.
Zaleca się dodanie bezpiecznej rezerwy do wartości danych konstrukcyjnych napędu.
D1-5 Stan spoczynkowy napędu
Moment obrotowy na wale napędu (pokazany w tabeli w rozdziale D3) dostępny jest:
► w napędach dwustronnego działania – gdy napęd jest zasilony sprężonym powietrzem;
► w napędach jednostronnego działania – gdy sprężyny znajdują się w skrajnym położeniu (są ściśnięte)
lub napęd jest zasilony sprężonym powietrzem.
W innym przypadku moment obrotowy jest równy zero (napęd jest w stanie spoczynkowym).

Moment hydrauliczny wytwarzany przez płynące w instalacji medium w zasadzie nie ma
wpływu na pozycję armatury.
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D1-6 Trwałość napędu
Dane konstrukcyjne napędu zgodnie z EN 15714-3, Tabela 1 stanowią wytyczną w celu kontroli danego
typu napędu podczas wykonywania testów trwałości przy osiągnięciu 30% mocy nominalnej w warunkach
laboratoryjnych.
Konieczność i częstotliwość konserwacji napędu w danych warunkach eksploatacyjnych uzależniona jest
od reżimu pracy napędu oraz jakości sprężonego powietrza – jego ciśnienia i czystości.
Z reguły częstotliwość konserwacji napędu jest mniejsza, niż częstotliwość konserwacji armatury:

► przy okazji konserwacji armatury wskazane jest sprawdzenie funkcjonowania napędu.
D1-7 Awaryjne sterowanie ręczne
Przekładnia awaryjnego sterowania ręcznego nie stanowi standardowego wyposażenia napędu.
D1-8 Położenie napędu względem rurociągu
Zespół armatura/napęd niepełnoobrotowy może być zamontowany w dowolnej pozycji, przy czym:
► położenie powyżej armatury jest normalną pozycją napędu,
► rodzaj zastosowanej armatury może zawęzić możliwości położenia,
► W przypadku montażu napędu z przekładnią awaryjnego sterowania ręcznego na armaturze zabudowanej w pozycji poziomej projektant instalacji lub producent armatury musi określić, czy napęd nie będzie przenosił zbyt dużego momentu skręcającego na armaturę (i/lub rurociąg) i zdecydować, czy nie
należy zastosować podparcia lub podwiesia.
D1-9 Ochrona antykorozyjna
Zgodnie z normą EN 15714-3 dla napędów pneumatycznych obowiązuje kategoria korozyjności C4.

D2

Wyposażenie dodatkowe

D2-1 Zawór elektromagnetyczny
Na życzenie klienta napęd pneumatyczny może być wyposażony w zawór elektromagnetyczny - należy
tylko określić producenta zaworu, typ zaworu oraz napięcie i prąd cewki sterującej (DC czy AC).
D2-2 Czujniki krańcowe (do sygnalizacji położenia)
Na życzenie klienta napęd pneumatyczny może by wyposażony w 2 (lub więcej) czujniki krańcowe do sygnalizacji położenia <OTWARTE> i <ZAMKNIĘTE> – należy tylko określić producenta czujników, typ czujników oraz napięcie sterowania.
D2-3 Przekładnia awaryjnego sterowania ręcznego
Na życzenie klienta na napędzie pneumatycznym może zostać zamontowana przekładnia awaryjnego sterowania ręcznego (wysprzęglana).
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D3

Tabela momentów obrotowych

Typ EBx.1 SYD – dwustronnego działania i EBx.1 SYS – jednostronnego działania
Moment obrotowy napędu dwustronnego działania wyrażony w Nm
Ciśnienie powietrza zasilającego
napęd
EB 4.1
EB 5.1
EB 6.1
EB 8.1
EB 10.1
EB 12.1

2,5 bar
11
36
65
104
220
381

3,0 bar
13
38
78
125
265
457

3,5 bar
16
44
91
146
309
534

4,0 bar
18
51
104
166
353
610

4,5 bar
20
57
117
187
397
686

5,0 bar
22
63
130
208
441
762

5,5 bar
25
70
143
229
485
839

6,0 bar
27
76
156
250
530
915

Moment obrotowy napędu jednostronnego działania wyrażony w Nm
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7,0 bar
31
89
182
292
618
1067

8,0 bar
36
101
208
333
706
1220

napęd
EB 4.1
EB 5.1
EB 6.1
EB 8.1
EB 10.1
EB 12.1
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D4

Wskazówki dotyczące pracy napędu
Zgodnie z normą EN15714-3, Tabela 1 napęd przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym.
Napęd montowany jest do armatury poprzez połączenie kołnierzowe zgodne z normą ISO 5211. W
przypadku napędów o dużej częstotliwości przesterowań połączenie kołnierzowe napęd/armatura powinno być okresowo kontrolowane wzrokowo (najpóźniej podczas konserwacji armatury) pod kątem
trwałości połączenia oraz - jeśli to konieczne - odpowiednio dokręcone. Wymagane momenty dokręcania śrub zostały przedstawione w rozdziale B3.
Do zasilania napędu pneumatycznego przewidziano czyste i suche sprężone powietrze, zgodnie z rozdziałem A2 ”Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”.
Producent armatury powinien zapewnić wykonanie wałka napędowego armatury zgodne
normą EN ISO 5211, uwzględniając częstotliwość przesterowań przy doborze materiału i
wytrzymałości wałka.
Położenie armatury <ZAMKNIĘTE> jest regulowane zazwyczaj podczas montażu napędu na armaturze. Jeśli armatura jest szczelna nie należy zmieniać tego ustawienia.
Jeśli konieczna jest regulacja, to informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji
montażu EBRO BA4.1-MRL rozdział B6 i/lub załączonej instrukcji armatury.

D5

Wskazówki dodatkowe
Zabezpieczenie napiętych sprężyn:
Pakiety sprężyn w napędach typu typu EBx.1 SYS są wstępnie napięte i odpowiednio zabezpieczone. Użytkownik nie może dokonywać ingerencji w tym zakresie. Zakłada się, że sprężyny nie
będą poddawane działaniu medium sterującego, mogącego wywołać korozję.
Wymiana pakietu sprężyn:
Pakiety sprężyn w napędach typu typu EBx.1 SYS można wymienić, jeśli jest to niezbędne w celu
osiągnięcia innego wymaganego momentu obrotowego.
Obciążenia mechaniczne:
► Napędów, armatury i osprzętu bezwzględnie nie wolno traktować jako „drabiny” - nie służą one
do „wspinania się” po instalacji (nie wolno poddawać ich obciążeniom zewnętrznym).
► Napęd przygotowany jest do przenoszenia statycznych obciążeń powstających podczas pracy
instalacji. Obciążenia powstające wskutek wibracji instalacji nie są uwzględniane. W tym przypadku należy uzgodnić z producentem EBRO-Armaturen przynajmniej trwałe zabezpieczenie
połączeń śrubowych pomiędzy napędem i armaturą.
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Deklaracja zgodności według dyrektyw EC
Producent

EBRO Armaturen International Est. Co.KG
Eschen, oddział Cham
Gewerbestrasse 5
CH-6330 Cham, Szwajcaria

oświadcza, że niepełnoobrotowe napędy pneumatyczne
typ EB4.1 - EB12.1 SYD dwustronnego działania
typ EB5.1 - EB12.1 SYS jednostronnego działania

wykonane zostały zgodnie z następujących normami:
DIN EN ISO 5211
DIN EN 15081
VDI / VDE 3845
EN 12100
ISO 8573-1 kl. 3 i 5

Połączenia napędów niepełnoobrotowych z armaturą
Zestawy montażowe do połączeń napędów z armaturą
Przyłącza napędów
Bezpieczeństwo maszyn
Jakość sprężonego powietrza

W tym zakresie dostępne są następujące publikacje dotyczące produktu:
Karty katalogowe 04-01-EB-DW, EB-SYS - 4.2
Niniejsze produkty odpowiadają dyrektywom wymienionym poniżej:
Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC (MD) [obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do armatury.]
1. Produkty te są w rozumieniu art. 2 g) niniejszej dyrektywy „maszyną niekompletną“.
2. Tabela na odwrocie wskazuje, czy i w jaki sposób zostały spełnione wymagania niniejszej dyrektywy.
3. Niniejsza deklaracja jest w rozumieniu niniejszej dyrektywy deklaracją montażową.
Celem zachowania zgodności z wyżej wymienionymi dyrektywami obowiązują następujące zasady:
1. Użytkownik powinien zapoznać się z punktem A2 ”Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” Instrukcji montażu
i obsługi“ (BA 4.1 - MRL korekta 0/2009) oraz stosować się do wszystkich wskazówek tej instrukcji.
Niestosowanie się do instrukcji może – z ważnych powodów – zwolnić producenta od odpowiedzialności za
swój produkt.
2. Uruchomienie armatury (ew. zamontowanego na niej napędu) jest zabronione, do czasu aż osoba odpowiedzialna w tym zakresie wyda deklarację zgodności z systemem, do którego armatura zostanie wbudowana, ze
wszystkimi odnośnymi, wymienionymi powyżej dyrektywami EC. Dla tego napędu dołączono przy dostawie
osobną deklarację zgodności.
3. Producent EBRO-Armaturen przeprowadził i udokumentował niezbędną analizę zagrożeń; pracownikiem odpowiedzialnym za dostępną dokumentację jest pan Kliemisch w siedzibie EBRO-Armaturen.

Podpis: Manager produktu, technika napędowa

strona 16

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDÓW PNEUMATYCZNYCH EB4.1-12.1 SYD ORAZ EB5.1-12.1 SYS

Producent

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen

oświadcza, że napędy pneumatyczne typu EBRO EBx.1 SYD/SYS odpowiadają:
wymaganiom załącznika I Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC
1.1.1, g) Zastosowanie zgodnie z przeznacz.
1.1.2.,c) Ostrzeżenie przed błędnym zast.
1.1.2.,c) Wymagane wyposażenie ochronne
1.1.2.,e) Osprzęt
1.1.3 Części mające kontakt z medium
1.1.5 Obsługa
1.2 i 6.2.11 Sterowanie
1.3.2 Zapobieganie awariom
1.3.4 Ostre brzegi i kanty
1.3.7/.8 Zranienie przez części ruchome
1.5.1 – 1.5.3 Zasilanie prądem
1.5.5 Temperatura pracy
1.5.7 Zagrożenie wybuchem
1.5.13 Emisja substancji niebezpiecznych
1.6.1 Konserwacja
1.7.3 Oznaczenie
1.7.4 Instrukcja eksploatacji

Załącznik III
Załączniki IV, VIII-XI

Patrz: instrukcja obsługi;
Patrz: instrukcja obsługi;
Identycznie jak w przypadku odcinka rurociągu, gdzie zabudowana jest armatura
Nie są wymagane żadne narzędzia specjalne do wymiany części szybkozużywających się
Materiały, z których wykonane są części mające kontakt z medium, zostały uzgodnione przed
dostawą i są wyszczególnione w karcie danych technicznych danego typu oraz w potwierdzeniu
zamówienia firmy EBRO. Zakłada się, że Użytkownik przeprowadzi odpowiednią analizę ryzyka
w zakresie odporności na medium robocze
Wymaganie spełnione poprzez wskazówki zawarte w instrukcji instalacji
W gestii użytkownika zgodnie z instrukcją instalacji napędu
Dla części funkcjonalnych: gwarantowany brak awarii przy zastosowaniu napędu zgodnie z
przeznaczeniem
Wymaganie spełnione
Wymaganie spełnione przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Prace konserwacyjne i
naprawcze na napędzie można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym napędzie i odciętym
dopływie prądu
W gestii użytkownika, patrz również: instrukcja instalacji napędu;
Ostrzeżenie przed niedozwolonym przekroczeniem: patrz instrukcja obsługi, rozdział <Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem>
Niezbędne zabezpieczenie przeciwwybuchowe
należy wyraźnie uzgodnić w umowie kupna i
sprzedaży. W tym przypadku: wyłącznie użytkowanie zgodnie z oznaczeniem na napędzie.
Nie dotyczy
Patrz instrukcja obsługi. Uzgodnić z EBRO Armaturen International Est. + Co.KG zasady
magazynowania części szybkozużywających się
Armatura: zgodnie z instrukcją montażu.
Napęd: patrz dokumentacja producenta napędów.
Niniejsza instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące eksploatacji napędu. Konieczne
uzupełnienia do instrukcji eksploatacji <kompletnej maszyny> znajdują się w gestii projektanta /
użytkownika.
Napęd nie jest <kompletną maszyną>, dlatego nie jest oznaczony znakiem CE na zgodność z
dyrektywą maszynową
Nie dotyczy

zgodnie z EN 12100

1. Zakres zastosowania

3.20, 6.1 Konstrukcja inherentnie bezpieczna
Analiza zgodnie z rozdziałami 4, 5 i 6
5.3 Rozgraniczenie definicji maszyny
5.4 Wyłączenie z ruchu, usuwanie
6.2.2 Czynniki geometryczne
6.3 Techniczne środki ochrony
6.4.5 Instrukcja obsługi
Analiza ryzyka

Podstawą działalności jest kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zastosowaniu konstrukcji
napędów wymienionych na stronie 1.
UWAGA: Zakłada się, że użytkownik przeprowadzi analizę ryzyka dla odcinka rurociągu wraz z
zainstalowanymi w nim armaturami, dopasowanej odpowiednio do danej sytuacji eksploatacyjnej zgodnie z rozdziałami 4 do 6 normy EN 12100 – nie jest ona wykonywana przez producenta
EBRO Armaturen International Est. + Co.KG. w przypadku wersji standardowych armatury.
Napędy są zbudowane według zasady <konstrukcji inherentnie bezpiecznych>
Za podstawę analizy służyły doświadczenia wynikające z błędnego funkcjonowania urządzeń
udokumentowanego przez producenta (dokumentacja według ISO9001);
Rozgraniczenia definicji <maszyny niekompletnej> dokonano na podstawie <zastosowania
zgodnie z przeznaczeniem> napędu;
Znajduje się poza obszarem odpowiedzialności producenta EBRO Armaturen International Est.
+ Co.KG;
Ponieważ armatura i napęd obejmują części funkcjonalne przy zastosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, dlatego rozdział ten nie ma zastosowania.
Jeśli dotyczy, wymagane są wyłączenie dla osprzętu – patrz potwierdzenie zlecenia.
Ponieważ armatury z napędami pracują „automatycznie“ według poleceń z układu sterowania,
w instrukcji eksploatacji opisane zostały aspekty, które są uznane za <typowe dla napędów>, i
które należy przedłożyć producentowi sytemu (rurociągu).
Producent EBRO Armaturen International Est. + Co.KG musi zgodnie z MRL, załącznik VII, B)
przeprowadzić analizę ryzyka oraz ją odpowiednio udokumentować.
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