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A)

Bendroji dalis

A1

Simbolių paaiškinimas

Nuorodos šioje eksploatacijos instrukcijoje yra paženklintos šiais simboliais:

xxxxxxx

Pavojus / Įspėjimas
… nurodo betarpiškai pavojingą situaciją, kuri gali sukelti asmenų mirtį ar sunkius sužalojimus, jei
jos nebus išvengta.
Nuoroda
… nurodo nurodymą, į kurį būtina atsižvelgti.
Informacija
… pateikia naudingų patarimų ir rekomendacijų

A2

Naudojimas pagal paskirtį

Pneumatiniai pasukamieji pavaros mechanizmai, kurių modelis EBX.1 SYD (dvigubojo veikimo) ir modelis
EBX.1 SYS (su uždarymo arba atidarymo spyruokle), yra skirti,
 prijungus elektromagnetinį vožtuvą prie įrangoje pateikiamo valdiklio,
 dujine valdymo terpe (paprastai suslėgtu oru), valdymo slėgiu pagal specifikacijų lentelę,
 esant aplinkos sąlygoms tarp -20°C ir +80°C (EBRO standartas),
arba tarp -40°C ir +120°C (EBRO specialios modifikacijos),
 naudojant modelį EBX.1 SYD su dvigubojo veikimo funkcija, naudojant spyruokle užsidarantį arba
spyruokle atsidarantį modelį EBx.1 SYS su „saugus sugedus“ funkcija,
 90° pasukamojo judesio armatūras (pvz., sklendes ir rutulinius čiaupus) elektriniais pirmiau nurodyto
valdiklio signalais perjungti į padėtis <ATID> ir <UŽD>.
 Teisingai prijungtas pavaros mechanizmas paprastai turi užsidaryti pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint į
armatūros pavaros veleną) ir atsidaryti priešinga kryptimi.
Pavaros mechanizmas savo varomojo veleno momentu ir savo charakteristika – žr. techninį priedą – turi
būti priderintas prie armatūros, ir savo optine indikacija teisingai rodyti armatūros padėtį.
Suslėgtas oras, kad apsaugoti elektromagnetinį vožtuvą, turi būti filtruojamas 40m dydžio akutėmis (ISO
8573-1, 5 klasės). Jis turi būti išdžiovintas ir lengvai suteptas alyva, kai perjungimo ciklai >4x/min.
(Pasirinktinai) prie pavaros mechanizmo įrengtas mazgas „padėties indikatorius“ yra skirtas signalizuoti šią
pavaros mechanizmo padėtį įrangos valdikliui.
(Pasirinktinai) prie pavaros mechanizmo įrengtas mazgas „padėties indikatorius“ yra skirtas pasiekti taip
pat ir tarpines armatūros padėtis tarp <ATID> ir <UŽD>, ir signalizuoti įrangos valdikliui.
Pavaros mechanizmą leidžiama paleisti tik laikantis šių dokumentų:
 prie siuntos pridedamų <gamintojų deklaracijų pagal EB direktyvas>,
 šios (prie siuntos pridedamos) EBRO montavimo instrukcijos MA4.1 – MRL.
Įrengiant ir eksploatuojant pavaros mechanizmą, būtina laikytis saugos nuorodų, pateikiamų
B1 ir C1 skirsniuose.
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Priklauso nuo armatūros naudojimo pagal paskirtį ir – pavaros mechanizmų su „saugus sugedus“
funkcija atveju – nuo pavaros mechanizmo įtaisytos spyruoklės tipo, kuri prijungimo schema bus
taikoma: tai turi nuspręsti ir tinkamai pasirinkti pavaros mechanizmo projektuotojas/užsakovas.
Naudojimo atvejams būdingas prijungimo schemas žr. B4 skirsnyje.
1 nuoroda:
Ši instrukcija dažniausia galioja kartu su armatūros, ant kurios yra įrengtas pavaros mechanizmas, instrukcija, šios
armatūros instrukcijos būtina laikytis pirmiausia.
2 nuoroda:
Už atskirai pristatyto pavaros mechanizmo priskyrimą armatūrai yra atsakingas užsakovas. Konstrukcijos varianto
standarto EN15714-3 B priede yra pateikiama nuorodų šia tema.

A3

Skirtingas naudojimas

Suderinus su gamintoju „EBRO Armaturen International“, pavaros mechanizmą galima eksploatuoti ir su
kitomis nei suslėgtas oras terpėmis.

A4

Pavaros mechanizmo ženklinimas

Kiekvienas pavaros mechanizmas specifikacijų lentele yra paženklintas taip:

Prie pavaros mechanizmo korpuso esančios specifikacijų lentelės, įrengus pavaros mechanizmą ant
armatūros ir įmontavus į vamzdžio atkarpą, negalima uždengti, kad pavaros mechanizmas išliktų
identifikuojamas.

Pavojus
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A5

Transportavimas ir sandėliavimas
Jei pavaros mechanizmas jau yra įrengtas ant armatūros:
Galioja armatūros instrukcijos transportavimo nuorodos ir sandėliavimo reikalavimai.
Bet kuriuo atveju bloką reikia sandėliuoti uždarose patalpose, esant pastoviai
temperatūrai.

Tinkamai transportuojant atskirai pristatytus pavaros mechanizmus, būtina laikytis šių taisyklių:
 Transportuodami supakuotas dalis, atkreipkite dėmesį į simbolius ant pakuotės.
 Pavaros mechanizmą iki naudojimo (įrengimo ant armatūros) palikite gamyklos pakuotėje.
 Pavaros mechanizmą atremkite tik jo plokščiuoju šonu, jei yra, sumontuoti priedai (pvz.,
elektromagnetinis vožtuvas/galiniai jungikliai arba avarinio rankinio valdymo reduktorius) turi atsidurti
viršuje arba šone.
 Apsaugokite pavaros mechanizmą nuo purvo ir drėgmės.
 Esant reikalui, kaip pagalbines transportavimo priemones naudokite laikančiuosius diržus (ne
grandines).
Papildomai sandėliuojant būtina laikytis šių taisyklių:
 Visos oro jungtys ir kištukiniai elektros kontaktai turi būti uždaryti.
 Junges ir neapsaugotas dalis reikia apsaugoti tinkamu tepalu arba alyva.
 Sandėliuojant ilgiau kaip 12 mėnesių, reikia atsižvelgti į šią techninę priežiūrą:
o Sandarumą ir veikimą reikia tikrinti kas 6 mėnesius.
o Pavaros mechanizmą reikia perjungti kas 6 mėnesius. Tuo tikslu laikykitės šios
eksploatacijos instrukcijos reikalavimų. Paskui reikia vėl uždaryti visas jungtis.
o Visus sandariklius reikia pakeisti po 3 metų sandėliavimo.

Prikabindami diržą, prižiūrėkite, kad šis nebūtų pritvirtintas prie papildomų mazgų.
Transportuojant būtina apsaugoti pavaros mechanizmą nuo bet kokio pažeidimo.
Tik specialiems pavaros mechanizmams su įrengtu (avarinio rankinio valdymo)
reduktoriumi:
Kadangi reduktorius paprastai yra sunkesnis už pavaros mechanizmą, laikančiuosius
diržus taip pat galima užkabinti už reduktoriaus korpuso (bet ne už rankračio!).
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B) Pavaros mechanizmo įrengimas ant armatūros ir papildomų mazgų
prijungimas
Šioje instrukcijoje yra pateikiama saugos nuorodų dėl numatomų rizikos veiksnių, kylančių įrengiant
pavaros mechanizmą ant armatūros.

Tai yra naudotojo atsakomybė šias nuorodas papildyti kitiems, konkrečios armatūros
sąlygotiems rizikos veiksniams. Daroma prielaida, kad yra laikymąsi visų šiai sistemai
keliamų reikalavimų.
Jei yra, kartu pateikiamų elektrinių/elektropneumatinių papildomų mazgų prijungimas yra aprašytas kartu
pateikiamoje dokumentacijoje.
Šie dokumentai papildomai galioja prie šios instrukcijos.

B1

Saugos nuorodos įrengimui ir prijungimui

Suspaudimo
pavojus!

 Pavaros mechanizmo įrengimą ir pneumatinės/elektros įrangos prijungimą prie
eksploatuotojo įrengtos (-ų) sistemos (-ų) leidžiama atlikti tik kompetentingiems
specialistams. Kompetentingi pagal šią instrukciją yra tie asmenys, kurie savo
išsilavinimo, dalykinių žinių ir profesinės patirties dėka yra susipažinę su
pneumatiniais komponentais ir gali teisingai įvertinti, korektiškai atlikti jiems
pavestus darbus ir atpažinti bei pašalinti galimus pavojus.
Pasukamųjų armatūrų (sklendžių, rutulinių čiaupų) tipiškų savybių žinojimas
įrengiant taipogi yra reikalingas, įrengimas ir prijungimas, esant reikalui, turėtų
būti atliekami taip pat ir suderinus su kompetentingais kolegomis.
 Pavaros mechanizmai nėra „kilnojamosios kopėčios“: išorines apkrovas būtina
laikyti atokiai nuo armatūros, pavaros mechanizmo ir įvadų.
 Paleisti pavaros mechanizmą, kuris yra įrengtas ant armatūros, yra leidžiama tik
tada, kai armatūra iš abiejų pusių bus apsupta vamzdžio arba aparato atkarpos –
bet koks valdymas prieš tai reiškia suspaudimo pavojų, ir išimtinė atsakomybė
tenka naudotojui.

Įrengti priedus prie viršutinio veleno galo, kuris nėra skirtas šiam tikslui, yra neleistina.
Leistinos, pvz., yra galinių jungiklių dėžutės arba jutikliai galinių padėčių kontrolei ir padėties reguliatoriai.
Neleistinos, be kitų, yra rankinės svirtys rankiniam pavaros veleno valdymui ir valdymo svirtys jutikliams,
kurios nėra apgaubtos ir taip kelia suspaudimo pavojų.
Naudojant ilgesnius nustatymo varžtus, būtina užtikrinti, kad šie po montavimo ir galinės padėties
suderinimo būtų patrumpinti iki nepavojingo ilgio (atsikišę maks. 10 mm), arba aptaisyti atitinkama apsauga
nuo sužalojimų.

B2

Sąsajos

Užsakovas privalo užtikrinti šių sąsajų atitiktį:
a) Pavaros mechanizmo/armatūros junginė jungtis: matmenų pagal ISO 5211 (pavaros mechanizmas
ir/arba armatūra gali turėti keletą skylių!).
b) Armatūros pavaros velenas/keturbriaunės lizdinės išdrožos skylė/spraustelis pavaros mechanizme:
► forma (=keturbriaunis arba su sprausteliu) turi sutapti,
► armatūros gamintojas turi būti nustatęs tinkamus matmenis ir leistinuosius nuokrypius
ties armatūros velenu.
c) Jei priedai (pvz., elektromagnetinis vožtuvas/galiniai jungikliai) nebuvo kartu pristatyti „EBRO
Armaturen International“, užsakovas privalo įsitikinti funkcijų / pavaros mechanizmo-priedų sąsajų
atitiktimi, tam yra taikytinas VDI/VDE 3845.
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B3

Atskirai pristatomo pavaros mechanizmo įrengimas ant armatūros

 Pavaros mechanizmą (laikinu) suslėgto oro tiekimu – priklausomai nuo armatūros padėties –
nustatykite į <UŽD> arba į <ATID> padėtį, uždėkite pavaros mechanizmą ant armatūros ir centruokite.
Pavaros mechanizmo padėtis ant armatūros yra bet kokia, ir ją galima nustatyti įrengimo vietoje.
 Srieginė jungtis turi būti priveržta taip tvirtai, kad pavaros momentas būtų perduodamas trinties jėga –
žr. lentelę toliau. Pavaros mechanizmo jungės dydis yra nurodytas specifikacijų lentelėje.
Varžtus veržkite kryžmai.
Jungės dydis ISO
Priveržimas [Nm]

F04

5–6 Nm

F05

8–10 Nm

F07

20–23Nm

F10

44–48 Nm

F12

78–85
Nm

F16

370–390
Nm

 Padėties indikatorius turi būti suderintas taip, kad tiktų armatūros padėčiai:
► indikatorius skersai vamzdyno ašies:
armatūra yra uždaryta,
► indikatorius lygiagrečiai vamzdyno ašies: armatūra yra atidaryta.

Pavoju
s

B4

Neteisinga padėties indikacija reiškia pavojų vėlesnei eksploatacijai.

Visų pavaros mechanizmų prijungimas prie suslėgto oro tiekimo sistemos
Įrengimo pradžioje būtina įsitikinti, kad visų mazgų įrangos duomenys – valdymo slėgis,
valdymo įtampa ir dažnis – sutampa su techniniais duomenimis, kurie yra pažymėti
pavaros mechanizmo ir papildomo (-ų) mazgo (-ų) specifikacijų lentelėse.

Nuoroda:
Trumpiausia galima perjungimo trukmė pagal šią lentelę yra orientacinė vertė standartiniams dvigubojo
veikimo pavaros mechanizmams be primontuotos armatūros ir esant optimaliam valdymo terpės
tiekimui ir šalinimui. Primontavus pavaros mechanizmą prie armatūros, ši ribinė vertė žymiai pailgėja.
Valdymo diagramos
► dvigubojo veikimo pavaros mechanizmams EBX.1 SYD yra pavaizduotos 1 pav.
► viengubojo veikimo pavaros mechanizmams su spyruokliniu atstatymo įtaisu EBX.1 SYS –
2 pav. Papildomus duomenis žr. elektromagnetinio vožtuvo instrukcijoje.
Prijungimo schemose pagal VDI/VDE 3845 (Namur) nuo EB4.1 iki EB18.1 turi G ¼“ sriegį, dydžiai nuo
EB20.1 iki EB26.1 – G1/2“ sriegį.
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1 pav.: jungimo schemos dvigubojo veikimo pavaros mechanizmams EBX.1 SYD

2 pav.: jungimo schemos viengubojo veikimo pavaros mechanizmams EBX.1 SYS
Esant standartinei pavaros mechanizmo modifikacijai, valdymo oro tiekimas per jungtį
kairėje turi aktyvinti valdymą prieš laikrodžio rodyklę, tiekimas per jungtį dešinėje – pagal
laikrodžio rodyklę.
Į spyruokle atsistatančius pavaros mechanizmus reikia tiekti tik per jungtį dešinėje, žr. 2
pav.

B5

Esant reikalui: elektrinių / pneumatinių papildomų mazgų prijungimas prie valdiklio

Jei yra prijungiami tokie mazgai, būtina laikantis komponentų gamintojo kartu pateikiamos (-ų) instrukcijos
(-ų).
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Visi pavaros mechanizmai: pradinės padėties <UŽD> suderinimas

B6

Šį skirsnį reikia taikyti tik tuo atveju, jei armatūros gamintojas dar nėra tiksliai suderinęs padėčių
<UŽD> ir <ATID>.
Gamykloje galinis ribotuvas pavaros mechanizme buvo suderintas padėčiai <UŽD>: esant reikalui:

suderinkite eigos ribojimo varžtą.

Galinių padėčių nustatymą leidžiama atlikti tik beslėgėje būsenoje!
Pavojus


Atsukite abi sandarinimo veržles, keletą apsisukimų atsukite
galinius eigos ribojimo varžtus.



Sukdami pavaros veleną, keiskite stūmoklio padėtį, kol veleno keturbriaunio
išdroža bus lygiagreti išilginei cilindro ašiai.



Abiejose pusėse įsukite galinius eigos ribojimo varžtus tiek, kad būtų juntamas
pasipriešinimas, ir priveržkite sandarinimo veržles.

B7
Visų pavaros mechanizmų veikimo išbandymas: tikrinimo žingsniai užbaigiant
įrengimą ir prijungimą
Kad užtikrinti nepriekaištingą pavaros mechanizmo veikimą automatizuotam režimui, po įrengimo
kiekvienam armatūros/pavaros mechanizmo blokui būtina atlikti šiuos tikrinimo žingsnius:
 Ar sutampa padėties indikatorius prie pavaros mechanizmo ir armatūros padėtis?
Jei ne, reikia iš naujo suderinti indikatoriaus padėtį.
Neteisingas padėties patvirtinimas (ir neteisinga opt. indikacija) reiškia pavojų vėlesnei
eksploatacijai.
Pavojus




Ar pakankamas „vietinis“ valdymo slėgis?
Prieš pat elektromagnetinį vožtuvą turi būti bent jau valdymo slėgis, kuris yra pažymėtas
specifikacijų lentelėje prie pavaros mechanizmo, ir eksploatacijos sąlygomis užtikrina armatūros
valdymą „be trūkčiojimų“.
Ar teisingai prijungtas elektromagnetinis vožtuvas?
Esant valdymo slėgiui, bet dingus valdymo signalui (tikrindami: pvz., ištraukite kištuką), armatūra turi
judėti į užsakovo nustatytą padėtį:
Pavaros tipas
dvigubojo veikimo
spyruokle užsidaranti
spyruokle atsidaranti

Modelio
ženkl.

armatūra turi
jei užsakant nenustatyta kitaip:

EBX.1 SYD judėti į padėtį „UŽD“.
judėti į saugos padėtį „UŽD“.
EBX.1 SYS
judėti į saugos padėtį „ATID“.

Jei tai nesutampa, reikia atitinkamai koreguoti elektromagnetinio vožtuvo valdymą ir/arba perjungimą.
Sprendimas: žr. C3 skirsnį: Gedimų paieška.
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Ar teisingai priveržta pavaros mechanizmo/armatūros jungtis?
Per veikimo patikrą negali būti pastebimų santykinių judesių tarp armatūros, montavimo tiltelio (jei yra)
ir pneumatinio pavaros mechanizmo. Jei reikia, iš naujo priveržkite visus junginės jungties varžtus, žr.
lentelę B3 skirsnyje.



Patikrinkite valdymo funkciją ir indikaciją:
Esant valdymo slėgiui, armatūra pagal valdymo komandas „UŽD“ ir „ATID“ turi judėti į atitinkamą
galinę padėtį. Optinė indikacija prie pavaros mechanizmo (ir, jei yra, prie armatūros) tai turi teisingai
rodyti.
Jei tai nesutampa, reikia atitinkamai koreguoti pavaros mechanizmo valdymą ir/arba indikatoriaus
padėtį.
(jei yra mazgas) Patikrinkite elektrinį padėties patvirtinimą:
Indikacijos „ATID“ ir „UŽD“ elektrinius signalus (įrangos valdymo centre) reikia palyginti su optine
armatūros indikacija. Signalas ir indikacija privalo sutapti. Jei nesutampa, reikia patikrinti valdiklį
ir/arba padėties indikatoriaus suderinimą. Būtina laikytis komponentų gamintojo įmontavimo instrukcijų.



B8

Papildoma informacija: pavaros mechanizmo numontavimas

Būtina
laikytis
tų
pačių
saugos
taisyklių,
kaip
tiekimo ir (elektros / elektrinei-pneumatinei) valdymo sistemai.

vamzdynų

sistemai,

suslėgto

oro

Tada atlikite šiuos žingsnius:
 Pažymėkite pavaros mechanizmo padėties priskyrimą armatūros padėčiai ir dokumentuokite įrengimui
iš naujo.
 Apsaugoję pertraukite suslėgto oro tiekimą, jei reikia, išleiskite armatūros slėgį.
 Atjunkite suslėgto oro tiekimo ir valdymo jungtis.


Atsukite armatūros/pavaros mechanizmo junginę jungtį ir nukelkite pavaros mechanizmą nuo
armatūros.
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C)

Eksploatacijos instrukcija sprogimo pavojų turinčioje aplinkoje

Remiantis Mašinų direktyva 2006/42/EB, gamintojas privalo parengti visapusišką rizikos analizę. Tuo tikslu
„EBRO Armaturen“ pateikia šį dokumentą:
 šią montavimo ir eksploatacijos instrukciją,
 pradžioje pridedamą deklaraciją pagal EB direktyvas.
Šioje instrukcijoje, naudojant pramonėje, yra pateikiama saugos nuorodų dėl numatomų rizikos
veiksnių, kylančių naudojant pavaros mechanizmą.

Tai yra naudotojo atsakomybė šias nuorodas papildyti kitiems, konkrečios armatūros
sąlygotiems rizikos veiksniams.

C1

Saugos nuorodos eksploatacijai
 Ant armatūros įrengto pneumatinio pavaros mechanizmo funkcija privalo atitikti
<naudojimą pagal paskirtį>, kuris yra aprašytas A2 skirsnyje.
 Naudojimo sąlygos turi tikti ženklinimui pavaros mechanizmo specifikacijų lentelėje.
Standartinės modifikacijos pavaros mechanizmą galima eksploatuoti tik
leistinosiose temperatūros ribose nuo -20°C iki +80°C (EBRO standartas).
 Bet kokius darbus ties pavaros mechanizmu leidžiama atlikti tik kompetentingiems
darbuotojams. Kompetentingi pagal šią instrukciją yra tie asmenys, kurie savo
išsilavinimo, dalykinių žinių ir profesinės patirties dėka gali teisingai įvertinti,
korektiškai atlikti jiems pavestus darbus ir atpažinti bei pašalinti galimus pavojus.

Suspaudimo
pavojus!
C2

Valdyti pavaros mechanizmą, kuris yra įrengtas ant armatūros, yra leidžiama tik tada,
kai armatūra iš abiejų pusių bus apsupta vamzdžio arba aparato atkarpos – bet koks
kitoks valdymas prieš tai reiškia suspaudimo pavojų, ir išimtinė atsakomybė tenka
naudotojui.

Automatinis režimas / rankinis režimas

Jei pavaros mechanizmas yra teisingai prijungtas pagal B skirsnį, jis dirba automatiškai, ir pagal EN157143, 1 lentelę, yra suprojektuotas nepertraukiamam režimui.
 Stabiliam veikimui pavaros mechanizmui per pneumatinį režimą reikia nuolatinio suslėgto
oro tiekimo.
 <Saugūs sugedus> pavaros mechanizmai, pertraukus (arba išjungus) suslėgto oro
tiekimą, judina armatūrą į iš anksto nustatytą padėtį UŽD arba ATID.

C3

Gedimų paieška

Prieš atliekant gedimų paieškos priemones, būtina atsižvelgti į saugos nuorodas montavimo
ir remonto darbams. Gedimų paieškos priemones leidžiama atlikti tik
apmokytiems darbuotojams.
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Naudojami įrankiai privalo atitikti specialiuosius reikalavimus; būti nepriekaištingos būklės.
Prieš išmontuojant pasukamąjį pavaros mechanizmą gedimų paieškai, atsakingas
įmonės skyrius turi duoti leidimą (atjungti).
Toliau pateikiamoje gedimų paieškos lentelėje yra aprašomos iš patirties atrinktos atsirandančių gedimų
priežastys ir jų šalinimo priemonės:

Gedimas

Gedimo priežastis

Pasukamasis pavaros
Pertrauktas įtampos tiekimas 5/2
mechanizmas nereaguoja eigų elektromagnetiniam
vožtuvui
Pertrauktas valdymo terpės
tiekimas
Per žemas valdymo slėgis prieš
pavaros mechanizmą
Sugedęs elektromagnetinis
vožtuvas
Sugedusi armatūra (stringa)
Sugedęs pavaros mechanizmas
(valdymo slėgio praradimas)

Pasukamojo pavaros
mechanizmo nepavyksta
judinti į galines padėtis

Atkurkite įtampos tiekimą;
patikrinkite veikimą
Atkurkite valdymo terpės
tiekimą; patikrinkite veikimą
Patikrinkite valdymo terpės
tiekimą (jei reikia, iš naujo
suderinkite), patikrinkite
veikimą
Atjunkite ir pakeiskite arba
pataisykite elektromagnetinį
vožtuvą; patikrinkite veikimą
žr. armatūros „Gedimų
paiešką“
Išmontuokite ir pataisykite
pavaros mechanizmą;
sumontuokite pavaros
mechanizmą, patikrinkite
veikimą

Išreguliuoti eigos ribojimo varžtai Suderinkite eigos ribojimo
varžtus; patikrinkite veikimą
Sugedusi armatūra (stringa)
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Gedimo šalinimas

žr. armatūrų gamintojo
„Gedimų paiešką“
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C4

Eksploatacijos instrukcijos papildymas ATEX aplinkai

Bendrai:
ATEX simbolis
ženklina prietaisus, skirtus naudoti potencialiai sprogiose aplinkose (ATEX, EB
direktyva 94/9/EB).
Būtina laikytis eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos BA 4.1 – MRL bei papildomos BA
4.1 – ATEX/MRL.
Būtina laikytis leistinų naudojimo ribų (temperatūros, darbinio slėgio, medžiagų ir t. t.).
Specifikacijas ir kategoriją galima rasti atitikties deklaracijoje.
Per montavimą bei per techninės priežiūros darbus reikia paskirti sprogiai aplinkai apmokytus
darbuotojus.
Prietaisai yra paženklinti specifikacijų lentelėje:
II 2GD c Tx
-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Įmontavimas:
Įmontavimą turi atlikti apmokyti asmenys, laikydamiesi BA 4.1 – MRL bei papildomos BA 4.1 –
ATEX/MRL.
Papildoma BA 4.1 – ATEX/MRL yra prieinama pas gamintoją, ir yra įrašyta interneto svetainėje
www.ebro-armaturen.com.
Už neleistiną prietaiso naudojimą atsako eksploatuotojas.
Būtina atkreipti dėmesį į potencialų išlyginimą tarp visų metalu laidžių medžiagų.
Eksploatacija:
Būtina laikytis leistinų naudojimo ribų. Už naudojimą atsako eksploatuotojas.
Būtina vengti nešvarumų, pvz., dulkių ir purvo nuogulų.
Techninė priežiūra:
Techninės priežiūros darbus turi vykdyti kvalifikuoti, apmokyti darbuotojai.
Leidžiama naudoti tik originalias atsargines dalis.
Techninės priežiūros darbai yra eksploatuotojo atsakomybės sritis.
Būtina naudoti tinkamas medžiagas ir įrankius.
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D)

Techninis priedas / projektavimo dokumentai

Nuoroda:
Šis priedas nėra <originalios montavimo instrukcijos> dalis, bet jame yra pateikiama tik papildoma informacija šia
tema.

Pavaros mechanizmą projektuotojas/užsakovas turi priderinti prie
► armatūros, ant kurios jis bus įrengtas,
► ir prie įrangos suslėgto oro tiekimo ir valdymo sistemos.
Tam svarbūs techniniai duomenys yra pateikiami toliau.

D1

Standartinė pavaros mechanizmų modifikacija

D1-1 Pritaikymas prie armatūros
Pneumatinius pasukamuosius pavaros mechanizmus, kurių modelis EBX.1 SYD (dvigubojo veikimo) ir
modelis EBX.1 SYS (su uždarymo arba atidarymo spyruokle), galima įrengti ant visų pasukamojo judesio
(90°) armatūrų, kurios turi įrengimo jungę pagal EN ISO 5211.
D1-2 Pavaros mechanizmų išėjimo sukimo momentai
D5 skirsnyje nurodyti pasukamųjų pavaros mechanizmų išėjimo sukimo momentai yra vardiniai momentai.
Jie yra pasiekiami tiekiant suslėgtą orą 6,0 bar vardiniu slėgiu.
Varomojo veleno momentas keičiasi su tuo metu pavaros mechanizme veiksmingu suslėgto oro
slėgiu.
► Viršslėgiai iki 8 bar yra numatyti pavaros mechanizmo projekte,
► į vakuuminius slėgius turi būti atsižvelgta projektuotojo/užsakovo, renkantis pavaros

mechanizmo dydį – taip pat žr. D 1.4 toliau.
D1-3 Pavaros mechanizmo sukimosi kryptis
Pagal konstrukcijos varianto standartą EN 15714-3 yra nustatyta, kad armatūra užsidaro pagal laikrodžio
rodyklę. Tai įrengimo vietoje reikia realizuoti teisingai prijungiant elektromagnetinį vožtuvą prie įtampos
šaltinio ir valdymo sistemos – taip pat žr. B4 skirsnį – elektromagnetinio vožtuvo dokumentacijoje turi būti
tam reikalinga informacija.
D1-4 Armatūros priskyrimas
Esminius paveikiuosius veiksnius reikiamam valdymo momentui lemia armatūra (vardinis skersmuo),
darbinis slėgis ir terpė. Atsižvelgiant į šiuos parametrus, yra gaunamas reikiamas armatūros valdymo
momentas, kurį turi iš anksto nustatyti armatūros gamintojas.
Patartina prie šios vertės pavaros mechanizmo projektavimui pridėti saugos rezervą.
D1-5 Savistabda stovint
► Visi dvigubojo veikimo pasukamieji pavaros mechanizmai turi pavaros momentą tik esant valdymo
slėgiui,
► o visi <saugūs sugedus> pavaros mechanizmai su spyruoklėmis – galinėse padėtyse, remiantis
techniniais duomenimis, pateikiamais D3 skirsnyje.

Hidraulinis terpės momentas paprastai negali turėti įtakos uždarymo įtaiso padėčiai.
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D1-6 Ilgaamžiškumas
Pavaros mechanizmo projektavimas pagal EN 15714-3, 1 lentelę, yra reikalavimas pavaros mechanizmo
tipo bandymui per ilgalaikį bandymą laboratorinėmis sąlygomis, esant 60% vardinės galios.
Priklauso nuo eksploatacijos sąlygų – ypač nuo suslėgto oro slėgio ir švarumo – ar ir kada yra reikalinga
pavaros mechanizmo techninė priežiūra:
Paprastai yra laikoma, kad pavaros mechanizmo techninės priežiūros intervalas yra žymiai ilgesnis
už armatūros techninės priežiūros intervalą:
► Kai armatūrai yra atliekama techninė priežiūra, reiktų patikrinti ir užtikrinti bent jau

nepriekaištingą pavaros mechanizmo veikimą.
D1-7 Avarinis rankinis valdymas
Avarinis rankinis valdymas papildomu reduktoriumi su laisvosios eigos mechanizmu nėra standartinis
pneumatiniams pavaros mechanizmams.
D1-8 Įmontavimo padėtis
Armatūros/pasukamojo pavaros mechanizmo bloko įmontavimo padėtis yra bet kokia.
► išdėstymas virš armatūros yra įprastinė padėtis pavaros mechanizmui,
► armatūros konstrukcijos variantas gali apriboti galimas montavimo padėtis,
► esant horizontaliajai armatūros veleno padėčiai ir pavaros mechanizmui su papildomu rankiniu
reduktoriumi,
įrangos projektuotojas arba armatūros gamintojas turi nuspręsti, ar pavaros mechanizmas
armatūros ir/arba vamzdyno neveikia neleistinu sukimo momentu ir neturi būti atremtas.
D1-9 Apsauga nuo korozijos
Pagal EN 15714-3 standartą, skirtą pneumatiniams pavaros mechanizmams, ji atitinka C4 korozijos
kategoriją.

D2

Pasirinktinė papildoma įranga

D2-1 Elektromagnetinis vožtuvas
Kliento pageidavimu galima kartu pristatyti ir tiesiogiai primontuoti elektromagnetinį vožtuvą – vožtuvui
reikia nustatyti gaminio modelį, įtampą ir srovės tipą (DC ar AC).
D2-2 Galiniai jungikliai (padėties signalizavimui)
Kliento pageidavimu galima kartu pristatyti ir tiesiogiai primontuoti 2 (ar daugiau) galinius jungiklius, skirtus
„ATID“ ir „UŽD“ patvirtinimui – magnetui reikia nustatyti gaminio modelį, įtampą ir srovės tipą (DC ar AC).
D2-3 Avarinis rankinis valdymas (papildomu reduktoriumi)
Kliento pageidavimu ant pasukamojo pavaros mechanizmo galima įrengti sliekinį reduktorių su rankiniu
būdu įjungiama sankaba.
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Techninės pavaros mechanizmo charakteristikos

D3

Visų modelių pavaros momentus ir valdymo trukmes rasite techninių duomenų lape (katalogo lape),
pateikiamame tinklalapyje www.ebro-armaturen.com

Nuorodos dėl rizikos veiksnių, kylančių dėl nepertraukiamo režimo

D4





Pavaros mechanizmas, remiantis EN15714-3, 1 lentele, yra suprojektuotas nepertraukiamam režimui.
Pavaros mechanizmas sąsajoje pagal ISO5211 yra prisuktas prie armatūros. B2 skirsnyje yra nurodyti
būtini srieginės jungties priveržimo momentai.
Aukšto valdymo dažnio pavaros mechanizmus reikia tinkamais intervalais (vėliausiai per techninę
armatūros priežiūrą) apžiūrint kontroliuoti, ar gerai priveržta ši srieginė jungtis, ir, esant reikalui,
atitinkamai iš naujo priveržti.
Pavaros mechanizmas yra suprojektuotas valdymui švariu ir sausu suslėgtu oru pagal 1 skirsnį
<Naudojimas pagal paskirtį>.
Armatūros pavaros veleno sąsają armatūros gamintojas privalo pagal EN 5211
reikalavimus jos medžiagų pasirinkimo ir leistinųjų gamybos nuokrypių atžvilgiu priderinti
prie perjungimo ciklų dažnio:
Armatūros <UŽD> padėtis paprastai yra suderinama įrengiant pavaros mechanizmą. Kol
armatūra yra sandari, šio nustatymo keisti nereikia.
Jei reguliavimas reikalingas, EBRO montavimo instrukcijos MA4.1-MRL B6 skirsnyje
ir/arba atitinkamoje armatūros instrukcijoje yra pateikiama tiksli informacija apie tai.

Nuorodos dėl kitų rizikos veiksnių

D5


Iš anksto įtemptų spyruoklių fiksavimas:
EBX.1 SYS modelio spyruoklių paketai yra užfiksuoti iš anksto įtempti. Šią fiksavimo tūtą naudotojui
keisti draudžiama. Daroma prielaida, kad spyruoklių neveikia korozinės valdymo terpės.



Spyruoklių paketų keitimas:
Esant reikalui, galima pakeisti EBX.1 SYS modelio spyruoklių paketus, jei to reikalauja armatūros
sukimo momento reikmė.



Mechaninės apkrovos:
► Pavaros mechanizmai nėra „kilnojamosios kopėčios“: išorines apkrovas būtina laikyti atokiai nuo
armatūros, pavaros mechanizmo ir priedų.
► Pavaros mechanizmas yra suprojektuotas statinei apkrovai vamzdžių sistemoje. Rizikos
veiksniai, kylantys dėl apkrovų esant vibracijoms sistemoje, nėra numatyti: tokiu atveju reikia su
gamintoju „EBRO Armaturen“ suderinti bent jau ilgalaikį srieginių jungčių prie pavaros mechanizmo
fiksavimą.
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Deklaracija pagal EB direktyvas
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Gamintojas

EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen

deklaruoja, kad EBRO pneumatiniai pavaros mechanizmai EBX.1 SYD/SYS atitinka šiuos reikalavimus:
Reikalavimai pagal I priedą Mašinų direktyvos 2006/42/EB
1.1.1, g) Naudojimas pagal paskirtį
1.1.2.,c) Įspėjimai dėl netinkamo
naudojimo
1.1.2.,c) Reikiamos apsaugos
priemonės
1.1.2.,e) Priedai
1.1.3 Su terpėmis kontaktuojančios
dalys
1.1.5 Tvarkymas
1.2 ir 6.2.11 Valdiklis
1.3.2 Trūkio rizikos išvengimas
1.3.4 Aštrūs kampai ir briaunos
1.3.7/.8 Susižalojimas dėl judančių
dalių
1.5.1–1.5.3 Energijos tiekimas
1.5.5. Darbinė temperatūra
1.5.7 Sprogimas
1.5.13 Pavojingų medžiagų emisija
1.6.1 Techninė priežiūra
1.7.3 Ženklinimas
1.7.4 Eksploatacijos instrukcija
III priedas
Priedai IV, VIII–XI

žr. eksploatacijos instrukciją
žr. eksploatacijos instrukciją
lygiai kaip ir vamzdžio atkarpai, į kurią yra įmontuota armatūra
susidėvinčiųjų dalių keitimui specialūs įrankiai nereikalingi
Su terpėmis kontaktuojančių dalių medžiagos buvo suderintos prieš pristatymą, ir yra
nurodytos tiek modelio duomenų lape, tiek EBRO užsakymo patvirtinime. Daroma prielaida,
kad naudotojas atliks atitinkamą rizikos analizę atsparumui darbinės terpės atžvilgiu.
įvykdomas nuorodomis įrengimo instrukcijoje
atsako naudotojas pagal pavaros mechanizmo įrengimo instrukciją
funkcinių dalių: užtikrinamas pavaros mechanizmą naudojant pagal paskirtį
reikalavimas įvykdytas
naudojant pagal paskirtį, reikalavimas įvykdytas. Techninė priežiūra ir remontas yra leistini tik
esant išjungtam pavaros mechanizmui ir išjungtam energijos tiekimui prie pavaros
mechanizmo.
atsako naudotojas. Taip pat žr. pavaros mechanizmo įrengimo instrukciją
įspėjamoji nuoroda dėl neleistino viršijimo: žr. eksploatacijos instrukciją, skirsnį <Naudojimas
pagal paskirtį>
Reikalinga
apsauga. Turi būti aiškiai susitarta pirkimo-pardavimo sutartyje. Šiuo atveju:
naudokite tik taip, kaip paženklinta prie pavaros mechanizmo.
netaikoma
žr. eksploatacijos instrukciją. Susidėvinčiųjų dalių atsargas suderinkite su „EBRO Armaturen
International Est. + Co.KG“.
Armatūra:
pagal įrengimo instrukciją.
Pavaros mechanizmas: žr. pavaros mechanizmo gamintojo dokumentaciją.
Šioje įmontavimo instrukcijoje taip pat yra pateikiama nuorodų pavaros mechanizmo
eksploatacijai. Už būtinus <pilnai sukomplektuotos mašinos> eksploatacijos instrukcijos
papildymus atsako projektuotojas / naudotojas.
Pavaros mechanizmas nėra <pilnai sukomplektuota mašina>: todėl nėra Mašinų direktyvos
atitikties CE ženklo.
netaikoma

pagal EN 12100
Pagrindas yra dešimtmečių patirtis naudojant 1 puslapyje nurodytų konstrukcijos variantų
pavaros mechanizmus.
1. Naudojimo sritis

3.20, 6.1 Saugioji konstrukcija
Analizė pagal 4, 5 ir 6 skirsnius
5.3 Mašinos ribos
5.4 Eksploatacijos sustabdymas,
šalinimas
6.2.2 Geometriniai veiksniai
6.3 Techniniai apsauginiai įtaisai
6.4.5 Eksploatacijos instrukcija
Rizikos analizė
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Nuoroda: Turi būti daroma prielaida, kad naudotojas vamzdyno atkarpai, įskaitant joje naudojamas
armatūras, padarys konkrečiam eksploatacijos atvejui pritaikytą rizikos analizę pagal EN 12100 skirsnius
nuo 4 iki 6 – tai gamintojui „EBRO Armaturen International Est. + Co.KG“ standartinių armatūrų atveju yra
neįmanoma.

Pavaros mechanizmai yra pagaminti pagal <saugiosios konstrukcijos> principą.
Buvo grindžiama gamintojo dokumentuoto neteisingo veikimo ir neleistino naudojimo patirtimis
gedimų atvejų kontekste (dokumentacija pagal ISO9001).
<Iš dalies sukomplektuotos mašinos> atribojimas buvo atliktas pagal pavaros mechanizmo
<naudojimą pagal paskirtį>.
Nėra gamintojo
„EBRO Armaturen International Est. + Co.KG“ atsakomybės srityje.
Kadangi armatūra ir pavaros mechanizmas, naudojant pagal paskirtį, apsupa funkcines dalis,
šis skirsnis netaikomas.
Jei taikoma, reikalingi tik priedams – žr. užsakymo patvirtinimą.
Kadangi armatūros su pavaros mechanizmu pagal valdiklio komandas dirba „automatiškai“,
eksploatacijos instrukcijoje yra aprašomi tie aspektai, kurie yra <būdingi pavaros
mechanizmui>, ir turi būti pateikiami (vamzdynų) sistemos gamintojui.
Atlikta rizikos analizė buvo atlikta gamintojo „EBRO Armaturen International Est. + Co.KG“
pagal Mašinų direktyvos VII, B) priedą, ir yra dokumentuota pagal Mašinų direktyvos VII B)
priedą.

