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-31 .WSTÊP
Instrukcja obs³ugi stanowi podstawowe wyposa¿enie mieszad³a.
Z niniejsz¹ instrukcj¹ powinien bezwzglêdnie zapoznaæ siê u¿ytkownik obs³uguj¹cy i konserwuj¹cy
mieszad³o.
Przestrzeganie zaleceñ instrukcji zapewni d³ugotrwa³¹, bezawaryjn¹ i bezpieczn¹ pracê
mieszad³a.
W przypadku, gdy instrukcja obs³ugi jest niezrozumia³a lub gdy niezbêdne s¹ dodatkowe
informacje dotycz¹ce instalowania b¹dŸ eksploatacji mieszad³a nale¿y zwracaæ siê o pomoc do
dzia³u konstrukcyjnego producenta.
Producentem pomp oraz czêœci zamiennych jest BFP i A "MEPROZET" Brzeg

1.1. Oznakowanie CE
Mieszad³a, bêd¹ce przedmiotem niniejszej instrukcji obs³ugi s¹ oznaczone znakiem CE
zgodnie z Deklaracj¹ Zgodnoœci, której treœæ przedstawiono w dalszej czêœci instrukcji.
Znak CE umieszczony jest na tabliczce znamionowej, przymocowanej do mieszad³a.

2. BEZPIECZEÑSTWO
W celu zagwarantowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania niniejsza instrukcja zawiera ca³y szereg
uwag dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy, które musz¹ byæ bezwzglêdnie
przestrzegane.
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeñstwa mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla ludzi jak
równie¿ mo¿e byæ przyczyn¹ uszkodzenia agregatu pompowego i spowodowaæ utratê
wszelkich roszczeñ gwarancyjnych.

2.1. Symbole ostrzegania i wskazówek
W niniejszej instrukcji umieszczono symbole których znaczenie jest nastêpuj¹ce:

!

"Znak niebezpieczeñstwo" umieszczono przy uwagach, których nieprzestrzeganie
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia personelu.
"Znak niebezpieczeñstwo" umieszczono przy uwagach, których nieprzestrzeganie
mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia personelu ze strony
instalacji elektrycznej

Uwaga

Symbol "uwaga" zastosowano przy uwagach, których nieprzestrzeganie mo¿e
spowodowaæ zagro¿enie dla mieszad³a i jego funkcjonowania oraz œrodowiska.

Wskazówka Symbol "wskazówka" umieszczono przy uwagach, których przestrzeganie u³atwi
pracê i zwiêkszy trwa³oœæ i niezawodnoœæ mieszad³a

2.2. Przepisy bezpieczeñstwa

!
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Uwaga

Przy monta¿u, obs³udze i konserwacji mieszad³a nale¿y przestrzegaæ ogólnie
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy ze szczególnym
uwzglêdnieniem wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.
Przed monta¿em i uruchomieniem mieszad³a nale¿y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z
niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.
Dotyczy to zarówno osób stale obs³uguj¹cych mieszad³o jak równie¿ osób które tylko
okazyjnie bêd¹ mia³y do czynienia z mieszad³em (np. przy monta¿u, wykonaniu
instalacji elektrycznej czy konserwacji).
Niedopuszczalna jest obs³uga mieszad³a przez osoby nieupowa¿nione, które nie
zapozna³y siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi a szczególnie przez dzieci.
Prace elektryczne zwi¹zane z wykonaniem, napraw¹ oraz konserwacj¹ instalacji
elektrycznej mog¹ wykonywaæ jedynie osoby uprawnione do wykonywania tego typu
prac t.j. posiadaj¹ce uprawnienia SEP do 1 kV.
Mieszad³o mo¿e byæ u¿ytkowane tylko zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w dalszej
czêœci instrukcji.
Niedopuszczalne jest stosowanie mieszad³a w œrodowisku ³atwopalnym lub zagro¿onym
wybuchem, jak równie¿ u¿ywania mieszad³a w basenach i innych zbiornikach w
czasie przebywania w nich ludzi.
Przy transporcie mieszad³a nale¿y przestrzegaæ zasad opisanych w rozdziale
"Transport".
W czasie pracy mieszad³a jak równie¿ w czasie postoju mieszad³a pod³¹czonego do
sieci elektrycznej niedopuszczalne jest manipulowanie rêkami ani innymi przedmiotami
w okolicy œmig³a mieszad³a.
W czasie przegl¹du, naprawy, konserwacji czy regulacji i.t.p. mieszad³o powinno byæ
bezwzglêdnie od³¹czone od instalacji elektrycznej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
przypadkowe za³¹czenie.
W przypadku koniecznoœci oczyszczenia œmig³a nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ
mieszad³o od instalacji elektrycznej.
W czasie przegl¹dów, konserwacji b¹dŸ naprawy mieszad³a nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
zu¿yte czêœci mog¹ posiadaæ ostre krawêdzie jak równie¿ mog¹ byæ zanieczyszczone
szkodliwymi dla zdrowia resztkami mieszanej cieczy - zaleca siê stosowanie rêkawic
ochronnych przy tego typu pracach.
Zmiana po³o¿enia mieszad³a w zbiorniku, zarówno w p³aszczyŸnie poziomej jak i
pionowej mo¿e byæ wykonywana jedynie wtedy, gdy mieszad³o jest wy³¹czone (nie
pracuje).
Niedopuszczalne jest dokonywanie nieautoryzowanych zmian w budowie mieszad³a,
szczególnie w zakresie wp³ywaj¹cym na bezpieczeñstwo u¿ytkowania.
Nale¿y równie¿ przestrzegaæ innych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa, podanych
w dalszej czêœci instrukcji obs³ugi.
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3. ODBIÓR
Mieszad³a œmig³owe dostarczane s¹ jako kompletnie zmontowany agregat przedstawiony na
rys.2
Przy odbiorze nale¿y sprawdziæ kompletnoœæ mieszad³a oraz sprawdziæ wzrokowo stan
techniczny mieszad³a.
W zakres dostawy (w zale¿noœci od wyboru wersji konstrukcji wsporczej mieszad³a) wchodz¹
wszystkie elementy agregatu, przedstawione na rys.3a lub na rys.4a
Mieszad³o (poz.6, rys.3a lub rys.4a), dostarczane jest w stanie kompletnie zmontowanym jak na
rys.2.
Prowadnica kompletna z ¿urawiem (poz.1, rys.3a lub rys.4a), wspornik dolny (poz.2, rys.3a lub
rys.4a), wspornik górny (poz.3 rys.3a lub rys.4a) dostarczane s¹ jako oddzielne elementy.
Monta¿ ca³ej konstrukcji przeprowadzany jest na placu budowy.
Wraz z mieszad³em dostarczana jest "Instrukcja obs³ugi" oraz karta gwarancyjna.

4. TRANSPORT

!

Przy przenoszeniu i transporcie mieszad³a nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ ostro¿noœæ i
przestrzegaæ ogólnych przepisów BHP obowi¹zuj¹cych w tym zakresie

Mieszad³a mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu w stanie ca³kowicie zmontowanym.
Nie zaleca siê rozpakowywania nowych mieszade³, opakowanych fabrycznie, umieszczonych
na paletach transportowych i zabezpieczonych foli¹ pêcherzykow¹, a¿ do momentu
przewiezienia ich na miejsce monta¿u.
Przy doborze œrodka transportu mieszade³ nale¿y uwzglêdniæ masê agregatu, podan¹ w tabeli
1 niniejszej instrukcji, jak równie¿ na tabliczce znamionowej pompy.

Uwaga

W czasie transportu nale¿y zabezpieczyæ mieszad³o przed mo¿liwoœci¹
przewrócenia, przesuwania siê oraz powstania uszkodzeñ mechanicznych i
zanieczyszczeñ.

Po rozpakowaniu mieszad³a na miejscu monta¿u, nale¿y przenosiæ go za pomoc¹ podnoœnika
o odpowiednim udŸwigu, przy czym nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby mieszad³o zosta³o
pewnie uchwycone za pomoc¹ zastosowanego zawiesia zamocowanego w uchwycie
transportowym mieszad³a (poz.8, rys 2)

!

Upadek mieszad³a w trakcie transportu mo¿e spowodowaæ jego uszkodzenie jak
równie¿ spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa

-6-

5. PRZECHOWYWANIE
Mieszad³a zaleca siê przechowywaæ w suchym pomieszczeniu, wolnym od py³ów i oparów
¿r¹cych, szczególnie wtedy, gdy zak³ada siê sk³adowanie ich przez d³u¿szy czas.
Dopuszcza siê równie¿ przechowywanie mieszade³ na powierzchni otwartej, (np. pod wiat¹) pod
warunkiem zabezpieczenia wolnego koñca przewodu zasilaj¹cego b¹dŸ wy³¹cznika (je¿eli
wystêpuje) przed dzia³aniem warunków atmosferycznych (opadów)

Uwaga

D³ugotrwa³e przechowywanie mo¿e mieæ wp³yw za sklejanie siê par ciernych
uszczelnienia mechanicznego jak równie¿ stan techniczny gumowych
elementów mieszad³a.

W zwi¹zku z powy¿szym zaleca siê dokonywanie okresowych (co trzy miesi¹ce) przegl¹dów
przechowywanych mieszade³.
W ramach przegl¹du zaleca siê rêczne obrócenie œmig³a mieszad³a (kilka obrotów) co jest
korzystne dla uszczelnienia mechanicznego mieszad³a. W przypadku stwierdzenia sklejenia
siê par ciernych uszczelnienia nie mo¿na dopuœciæ mieszad³a do eksploatacji, poniewa¿
uruchomienie jej grozi uszkodzeniem uszczelnienia a w konsekwencji ca³ego mieszad³a.
Wymagane jest w takim przypadku dokonanie przegl¹du i ewentualnej naprawy mieszad³a.

6. PRZEZNACZENIE
Mieszad³a œmig³owe typu MS przeznaczone s¹ do mieszania cieczy np: œcieków sanitarnych i
przemys³owych, szlamów, mu³ów i.t.p.
Mog¹ byæ stosowane do:
- mieszania osadu dolotowego, recyrkulacyjnego i zawracanego w zbiornikach denitryfikacji w
biologicznych oczyszczalniach œcieków,
- natleniania lub wspomagania urz¹dzeñ natleniaj¹cych w przypadku niew³aœciwej hydrauliki
komór areacji,
- wspomagania procesów technologicznych,
- homogenizacji i stabilizacji osadów œciekowych

!

Nie wolno u¿ywaæ mieszade³:
- w œrodowisku ³atwopalnym lub zagro¿onym wybuchem
- do mieszania cieczy ³atwopalnych

!

Przy stosowaniu mieszade³ w basenach, stawach ogrodowych i.t.p. nie wolno
dopuœciæ do obecnoœci osób w wodzie.

!

Stosowanie mieszad³a niezgodne z przeznaczeniem mo¿e zagroziæ
bezpieczeñstwu obs³ugi i otoczenia jak te¿ byæ przyczyn¹ uszkodzenia b¹dŸ
zmniejszenia trwa³oœci agregatu oraz powoduje utratê praw gwarancyjnych.
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7. CHARAKTRERYSTYKA TECHNICZNA
Dane techniczne pomp przedstawiono w tabeli nr 1.
Pełną charakterystykę hydrauliczną w formie wykresów przedstawiono na rys. nr 1.

Min, temperatura czynnika
Max. temperatura czynnika

0

- 0C
0
- 40 C przy pracy ciągłej

(dopuszczalna jest 10 minutowa praca przy
0

Max. Głębokość zanurzenia
Wartość pH cieczy
Max. ciężar właściwy cieczy

max. temperaturze czynnika +60 C.)
- max. 10 m poniżej lustra cieczy
- pomiędzy 4 - 10
3
- 1,1 g/cm

Tabela 1. Dane techniczne mieszadeł
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40
MOC SILNIKA
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA

kW
min

NAPIĘCIE ZASILANIA ZNAM.

V

PRĄD ZNAMIONOWY

A

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAM.

-1

Hz

KLASA IZOLACJI
STOPIEŃ OCHRONY
WSPÓŁCZYNNIK MOCY cosf
ŚREDNICA ŚMIGŁA

mm
N

SIŁA REAKCJI

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU
MASA AGREGATU

m/s
kg

S

M
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0
4,

4,0
700
400
9,7
50
F
IP 68
0,77
378 - 3 łopatki
826
1,814
82

0

40

S

M

0
3,

3,0
710
400
7,3
50
F
IP 68
0,74
378 - 2 łopatki
604
1,522
81

POZIOM HAŁASU
Producent gwarantuje, że nowe mieszadło śmigłowe nie będzie emitowało hałasu powyżej
70dB(A) podczas normalnej pracy.
Producent nie odpowiada za źródła hałasu spowodowane niewłaściwym montażem
Pomiary hałasu dokonane zostały w pełnym zakresie parametrów pracy mieszadła.
Hałas mierzony był zgodnie z PN-EN 12639:2002

Uwaga

Stosowanie mieszadła niezgodne z charakterystyką techniczną podaną w
tabeli może być przyczyną uszkodzenia bądź zmniejszenia trwałości
agregatu oraz powoduje utratę praw gwarancyjnych.
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8. OPIS TECHNICZNY
Budowê mieszad³a (przekrój) przedstawiono na rysunku nr. 2.
Budowê mieszad³a wraz z konstrukcj¹ wsporcz¹ przedstawiono:
- wersja 1 na rys.3a i rys.3b
- wersja 2 na rys.4a i rys.4b
Mieszad³a typu MS s¹ to zatapiane agregaty o stopniu ochrony IP68, pracuj¹ce w
uk³adzie poziomym
Napêdzane s¹ silnikami elektrycznymi (poz.1, rys.2), których szczelna obudowa umo¿liwia
pracê przy zanurzeniu w mieszanej cieczy.
Na wale silnika zamocowane jest œmig³o (poz.2, rys.2). Piasta œmig³a posiada specyficzn¹
konstrukcjê, umo¿liwiaj¹c¹ ³atwy demonta¿ œmig³a bez u¿ycia œci¹gacza. Podczas
odkrêcania œruby (poz.13, rys.2) mocuj¹cej smig³o do wa³u silnika ³eb œruby wywiera
nacisk na pok³adkê (poz.14, rys.2) zamocowan¹ w piaœcie œmig³a za pomoc¹ pierœcienia
osadczego (poz.15, rys.2), co powoduje zsuniêcie siê piasty œmig³a z czopa wa³u.
Pomiêdzy tarcz¹ ³o¿yskow¹ silnika (poz.3, rys.2) a tarcz¹ uszczelnienia (poz.4, rys.2) znajduje siê
komora olejowa uszczelniona zarówno od strony œmig³a jak i od strony silnika uszczelnieniem
mechanicznym czo³owym (poz.5, rys.2)
Rozwi¹zanie takie gwarantuje bezwzglêdn¹ szczelnoœæ agregatu.
Komora olejowa wype³niona jest olejem ekologicznym “ONDINA”
W korpusie silnika znajduj¹ siê dwa otwory zaœlepione korkami:
- korek wlewu oleju (poz.7, rys 2), umo¿liwiaj¹cy nape³nienie komory olejowej
- korek spustowy oleju (poz.6, rys 2), umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie komory olejowej..
Wa³ mieszad³a u³o¿yskowany jest wewn¹trz silnika na dwóch ³o¿yskach kulkowych.
Silnik w tylnej czêœci zaœlepiony jest pokryw¹ silnika (poz.9, rys.2) o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej
zamocowanie mieszad³a do konstrukcji wsporczej. Do wsporników pokrywy silnika zamocowane s¹
rolki toczne (poz.12, rys.2), których zadaniem jest zmniejszenie oporów tarcia podczas opuszczania,
b¹dŸ podnoszenia mieszad³a po prowadnicy rurowej konstrukcji wsporczej.
Konstrukcja wsporcza mieszad³a zbudowana jest z prowadnicy kompletnej z ¿urawiem i wyci¹gark¹
(poz.1, rys.3a lub rys.4a) wykonanej z rury stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej o przekroju
kwadratowym, u³o¿yskowanej obrotowo na wspornikach (poz.2 i 3, rys.3a lub rys.4a).
Do prowadnicy w dolnej czêœci przykrêcony jest ³¹cznik prowadnicy dolny (poz.4, rys 3a lub rys.4a),
natomiast w górnej czêœci ³¹cznik prowadnicy górny (poz.5, rys.3a lub 4a).
£¹czniki s¹ osadzone obrotowo na czopie wspornika dolnego (poz.2, rys 3a lub rys.4a) i górnego
(poz.3, rys 3a lub rys.4a).
Konstrukcja wsporcza umo¿liwia sterowanie mieszad³em w pionie (opuszczanie góra - dó³) oraz w
poziomie (obrót mieszad³a w ró¿nych kierunkach).
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RYS 2. BUDOWA I WYMIARY GABARYTOWE MIESZADEŁ

2

4

7

3

1

8

9

10

Komora
olejowa
53O

13
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

Silnik elektryczny
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Tarcza łożyskowa
Tarcza uszczelnienia
Uszczelnienie mechaniczne
Korek spustowy oleju
Korek wlewu oleju
Uchwyt transportowy
Pokrywa silnika

11
10.
11.
12.
13.
14.

12
Przewód zasilający
Czujnik wilgotnościowy (jeżeli występuje).
Rolki toczne
Śruby mocujące śmigło
Nakrętka specjalna
Oś prowadnicy
kwadratowej 60x60
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14
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9. MONTA¯ AGREGATU NA STANOWISKU PRACY

Monta¿ konstrukcji wsporczej mieszad³a w zbiorniku wykonuje u¿ytkownik we w³asnym
zakresie.
Monta¿ konstrukcji wsporczej agregatu zarówno w wersji 1 jak i wersji 2 mo¿e byæ
dokonany jedynie w zbiorniku opró¿nionym z cieczy.
Je¿eli nie ma mo¿liwoœci opró¿nienia zbiornika zachodzi koniecznoœæ zaprojektowania i
wykonania specjalnej konstrukcji, indywidualnie dopasowanej do konkretnego zbiornika.

9.1 Konstrukcja wsporcza wersja 1
W celu zamontowania konstrukcji wsporczej nale¿y przymocowaæ do zbiornika wspornik
dolny (poz.2, rys.3b) i górny (poz.3, rys.3b)
Rozstaw otworów œrub fundamentowych do zamocowania wsporników podano na rys.3b.
Odlegloœæ wspornika dolnego od górnego zale¿na jest od g³êbokoœci zbiornika, w zwi¹zku
z czym rozstaw otworów œrub fundamentowych w plaszczy¿nie pionowej jest zmienny
(wymiar Hz) i nale¿y obliczyæ go wg wzoru podanego na rys.3b.
Przy monta¿u w/w wsporników nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na zachowanie
wspó³osiowoœci czopów ³o¿yskowych wspornika dolnego i górnego, oraz ustawienie ich
dok³adnie w p³aszczyŸnie pionowej.
Czop wspornika górnego jest zabezpieczony przez zakrêcenie nakrêtki (poz.7, rys.3b) po
uprzednim za³o¿eniu podk³adki specjalnej (poz.6, rys.3b).
Na czop wspornika dolnego na³o¿yæ ³¹cznik prowadnicy (poz.4, rys.3b).
Zamocowaæ prowadnicê kompletn¹ z ¿urawiem (poz.1, rys.3b) przez przykrêcenie jej w
dolnej czêœci do ³¹cznika prowadnicy dolnego (poz.4, rys.3b), a w górnej czêœci do
³¹cznika prowadnicy górnego (poz.5, rys.3b).
Mieszad³o nale¿y zamocowaæ do liny wci¹garki ¿urawia za pomoc¹ szekli dostarczanej
wraz z wci¹gark¹.
Za pomoc¹ wci¹garki nale¿y mieszad³o osadziæ suwliwie na prowadnicy.
Przed wprowadzeniem mieszad³a na prowadnice nale¿y zdemontowaæ cztery sworznie
(poz.6b, rys.3a) mocuj¹ce rolki toczne do wsporników na pokrywie silnika, poprzez
odkrêcenie nakrêtek.
Nastêpnie osadzamy mieszad³o na prowadnicy i ponownie montujemy sworznie z rolkami,
pamiêtaj¹c o podk³adkach sprê¿ystych, które zabezpieczaj¹ nakrêtki sworzni przed
odkrêceniem. Zaleca siê dodatkowe zabezpieczenie nakrêtek przed odkrêcaniem za
pomoc¹ przeznaczonego do tego celu preparatu np. LOCTITE 243.
Tak przygotowana konstrukcja wsporcza wraz z mieszad³em umo¿liwia opuszczanie i
podnoszenie go w p³aszczyŸnie pionowej i obrót w p³aszczyŸnie poziomej.
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9.2 Konstrukcja wsporcza wersja 2
W wersji 2 konstrukcji wsporczej wspornik dolny (poz.2 rys.4a) mocowany jest do dna
zbiornika, a wspornik górny (poz.3 rys.4a) mocowany jest do fundamentu umiejscowionego
poza zbiornikiem.
Rozstaw otworów œrub fundamentowych do zamocowania wsporników podano na rys.4b.
Podczas monta¿u wspornika dolnego i górnego nale¿y zwróciæ uwagê na wspó³osiowoœæ
czopów ³o¿yskowych w/w wsporników. Dla prawid³owej pracy ca³ej konstrukcji powy¿sze
wsporniki powinny byæ ustawione dok³adnie w p³aszczyŸnie pionowej
Pozosta³e czynnoœci monta¿u wykonujemy podobnie jak w wersji 1, a mianowicie:
Na czop wspornika dolnego na³o¿yæ ³¹cznik prowadnicy (poz.4, rys.4b).
Równie¿ na czop wspornika górnego na³o¿yæ ³¹cznik prowadnicy (poz.5, rys.4b).
Przed przesuwaniem osiowym ³¹cznika prowadnicy, czop wspornika górnego jest
zabezpieczony przez zakrêcenie nakrêtki (poz.7, rys.4b) po uprzednim za³o¿eniu podk³adki
specjalnej (poz.6, rys.4b).
Zamocowaæ prowadnicê kompletn¹ z ¿urawiem (poz.1, rys.4b) przez przykrêcenie jej w
dolnej czêœci do ³¹cznika prowadnicy dolnego (poz.4, rys.4b), a w górnej czêœci do
³¹cznika prowadnicy górnego (poz.5, rys.4b).
Mieszad³o nale¿y zamocowaæ do liny wci¹garki ¿urawia za pomoc¹ szekli dostarczanej
wraz z wci¹gark¹.
Za pomoc¹ wci¹garki nale¿y mieszad³o osadziæ suwliwie na prowadnicy.
Przed wprowadzeniem mieszad³a na prowadnice nale¿y zdemontowaæ cztery sworznie
(poz.6b, rys.3a) mocuj¹ce rolki toczne do wsporników na pokrywie silnika, poprzez
odkrêcenie nakrêtek.
Nastêpnie osadzamy mieszad³o na prowadnicy i ponownie montujemy sworznie z rolkami,
pamiêtaj¹c o podk³adkach sprê¿ystych, które zabezpieczaj¹ nakrêtki sworzni przed
odkrêceniem. Zaleca siê dodatkowe zabezpieczenie nakrêtek przed odkrêcaniem za
pomoc¹ przeznaczonego do tego celu preparatu np. LOCTITE 243.
Tak przygotowana konstrukcja wsporcza wraz z mieszad³em umo¿liwia opuszczanie i
podnoszenie go w p³aszczyŸnie pionowej i obrót w p³aszczyŸnie poziomej, który u³atwia
skierowanie strugi w odpowiednim kierunku.

!

Przy monta¿u agregatu na stanowisku pracy nale¿y przestrzegaæ ogólnie
obowi¹zuj¹cych jak i innych, przedstawionych w niniejszej instrukcji wymagañ
pod wzglêdem bezpieczeñstwa.

Ka¿da praca musi byæ wykonana wy³¹cznie przez wykwalifikowanych pracowników, przy
czym wymagane jest stosowanie odpowiedniego sprzêtu ochronnego jak kaski, okulary
czy odzie¿ ochronna.
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RYS 3a. BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MIESZAD£A
WERSJA 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
7.
8.

Prowadnica kompletna z ¿urawiem
Wspornik dolny
Wspornik górny
£¹cznik prowadnicy dolny
£¹cznik prowadnicy górny
Mieszad³o
Pokrywa silnika
Sworzeñ z rolk¹
Prowadnik kabla
Kotwa segmentowa HST-R M12

Miejsca mocowania przewodu
do ramy ¿urawia

7

5
1

Przekrój A-A
przedstawiono
na rysunku 5.

A

A
8

3
6b

6a
6
4

8
2
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RYS 3b. MONTA¯ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MIESZAD£A

WERSJA 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prowadnica kompletna z ¿urawiem
Wspornik dolny
Wspornik górny
£¹cznik prowadnicy dolny
£¹cznik prowadnicy górny
Podk³adka specjalna
Nakrêtka M16
Œruba specjalna

7
6

45

8

5

Hz minus 245

3
1

2

100

4

100

120

G³êbokoœæ zbiornika Hz

120
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RYS 4a. BUDOWA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MIESZAD£A
WERSJA 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
7.
8.

Prowadnica kompletna z ¿urawiem
Wspornik dolny
Wspornik górny
£¹cznik prowadnicy dolny
£¹cznik prowadnicy górny
Mieszad³o
Pokrywa silnika
Sworzeñ z rolk¹
Prowadnik kabla
Kotwa segmentowa HST-R M12

Miejsca mocowania przewodu
do ramy ¿urawia

7

5

3
Przekrój A-A
przedstawiono
na rysunku 5.

A

1

A

6b

6a
6
4

2
8

8
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RYS 4b. MONTA¯ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MIESZAD£A

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prowadnica kompletna z ¿urawiem
Wspornik dolny
Wspornik górny
£¹cznik prowadnicy dolny
£¹cznik prowadnicy górny
Podk³adka specjalna
Nakrêtka M16
Œruba specjalna
Podk³adka specjalna 1

6
8

3

5
9
3

Rzut fundamentu

1
150

2

120

4

360

150

240

70

100

dno
zbiornika

400

fundament ¿urawia
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9.3. Zamocowanie przewodu zasilaj¹cego
Po zamontowaniu mieszad³a na prowadnicy nale¿y zamocowaæ prawid³owo elektryczny
przewód zasilaj¹cy.
Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ niew³aœciwe zamocowanie przewodu mo¿e spowodowaæ,
¿e zostanie on wci¹gniêty i uszkodzony przez ³opatki œmig³a.
Mocowania przewodu dokonuje siê przy skrajnym dolnym po³o¿eniu mieszad³a.
Po opuszczeniu mieszad³a w dolne po³o¿enie nale¿y przewód w górnej czêœci zamocowaæ
w dwóch punktach (pokazanych na rys.3a i rys.4a) do ramy ¿urawia.
S³u¿¹ do tego opaski zaciskowe mocowane wkrêtami do ramy ¿urawia.
Nastêpnym etapem jest zamocowanie przewodu do liny ¿urawia za pomoc¹ prowadników
kabla (poz.7,rys.3a i rys.4a), które mocuje siê na ca³ej d³ugoœci przewodu w odstêpach ok.
500mm.
Iloœæ prowadników zale¿na jest od d³ugoœci przewodu (g³êbokoœci opuszczania mieszad³a).
Szczegó³ mocowania przewodu do liny za pomoc¹ prowadników kabla
przedstawiono na rys. 5.

RYS 5. MONTA¯ PROWADNIKA KABLA
Szczegó³ "A" wg. rys. 3a i rys.4a)

Lina ¿uraw ia

2

Przewód elektryczny mieszad ³a

1

W celu zamontowania prowadnika kabla nale¿y:
- zamocowaæ go na przewodzie elektrycznym mieszad³a za pomoc¹ obejmy
(poz. 1) i dwóch wkrêtów z nakrêtkami w taki sposób, aby nie móg³ przesuwaæ
siê wzd³u¿ przewodu.
- karabinek prowadnika (poz.2) zaczepiæ za linê ¿urawia, tak, aby móg³ swobodnie
przesuwaæ siê wzd³u¿ liny.
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10. Instalacja elektryczna
Schemat instalacji elektrycznej przy³¹czeniowej mieszade³2 typu 400 MS 4,0-8 i 400 MS 3,0-8 (bez
czujnika wilgotnoœciowego) przedstawiono na rysunku nr 6a, natomiast mieszade³ typu 400 MS 4,08/C i 400 MS 3,0-8/C (z czujnikiem wilgotnoœciowym) na rys. 6b.
Mieszad³a 400 MS 4,0-8 i 400 MS 3,0-8 wyposa¿one s¹ w przewód zasilaj¹cy typu H07RN-F 6 x
2,5 mm2, natomast mieszad³a 400 MS 4,0-8/C i 400 MS 3,0-8/C posiadaj¹ przewód H07RN-F 7 x
2,5 mm2 .
Standardowa d³ugoœæ przewodu wynosi 10 m.
Do sterowania mieszade³ “MEPROZET” oferujemy skrzynki sterownicze w³asnej konstrukcji typu:
- S02-10,0
dla mieszade³ 400 MS 4,0-8 i 400 MS 3,0-8
- S02CW-10,0 dla mieszade³ 400 MS 4,0-8/C i 400 MS 3,0-8/C
Mieszad³o powinno byæ pod³¹czona do sieci zgodnie z przedstawionym
schematem, lub innym, zaprojektowanym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Prace elektryczne mog¹ byæ wykonywane jedynie przez osobê uprawnion¹ do
wykonywania tego typu prac (uprawnienia SEP do 1 kV).

Uwaga

Skrzynka sterownicza musi zabezpieczaæ mieszad³o przed przeci¹¿eniem oraz
przekroczeniem wartoœci dopuszczalnego poboru pr¹du. Brak takich zabezpieczeñ
mo¿e byæ przyczyn¹ uszkodzenia silnika i powoduje utratê praw gwarancyjnych
Zabezpieczenia powinny byæ dobrane przez instalatora zale¿nie od parametrów silnika
(typu agregatu pompowego) i winny byæ zgodne z PN-89/E-05012.
Skrzynka sterownicza powinna zapewniaæ, ¿e uruchomienie mieszad³a jest mo¿liwe
tylko przez zamierzone uaktywnienie, przewidzianego do tego celu, elementu

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa silnik musi byæ zerowany.

¯y³a przewodu ochronnego (koloru ¿ó³to-zielonego) powinna byæ zawsze d³u¿sza
od pozosta³ych ¿y³ przewodu zasilaj¹cego. W przypadku, gdy przewód zasilaj¹cy
zostanie przypadkowo wyszarpniêty, ¿y³a ochronna zostanie od³¹czona jako
ostatnia. Dotyczy to jednego i drugiego koñca przewodu.
Urz¹dzenia zasilaj¹ce (gniazdko z wtyczk¹ lub skrzynka sterownicza ) musz¹ znajdowaæ siê w
pomieszczeniu zadaszonym lub w odpowiedniej obudowie.

Uwaga

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby napiêcie i czêstotliwoœæ sieci zasilaj¹cej by³y zgodne z
wymaganymi, podanymi w tabeli 1 i na tabliczce znamionowej silnika.
W przypadku od³¹czenia przewodu elektrycznego nale¿y w³aœciwie
zidentyfikowaæ, oznaczyæ poszczególne ¿y³y przewodu, co umo¿liwi w³aœciwe
ponowne po³¹czenie.
Dotyczy to zw³aszcza ¿y³y ochronnej, posiadaj¹cej izolacjê koloru ¿ó³to zielonego.
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Wszystkie mieszad³a posiadaj¹ zamontowane w uzwojeniu silnika czujniki termiczne oznaczone na schemacie.
W przypadku nadmiernego przyrostu temperatury silnika pompa zostaje automatycznie wy³¹czona, co zabezpiecza
silnik przed uszkodzeniem.

Uwaga

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czujniki termiczne spe³niaj¹ prawid³owo swoj¹ funkcjê tylko wtedy, gdy mieszad³o
zasilana jest poprzez w³aœciwie zaprojektowan¹ i pod³¹czon¹ skrzynkê sterownicz¹.
Niew³aœciwe pod³¹czenie lub brak pod³¹czenia czujników termicznych mo¿e byæ przyczyn¹ uszkodzenia
silnika i powoduje utratê praw gwarancyjnych

Silniki mieszade³ posiadaj¹cych w oznaczeniu literkê “C” posiadaj¹ zamontowane czujniki wilgotnoœci o charakterze
rezystancyjnym (oznaczone na schemacie 6b) .
Wzrost wilgotnoœci w komorze silnika na skutek przedostania siê do niej mieszanej cieczy powoduje obni¿enie siê
rezystancji czujnika.
W stanie suchym rezystancja czujnika ma wartoœæ powy¿ej 1MW
.
Przy pe³nym zawilgoceniu czujnika jego rezystancja spada do ok 45kW
Aby poprawnie zabezpieczyæ silnik pompy nale¿y w torze zasilaj¹co - steruj¹cym zabudowaæ przekaŸnik elektroniczny,
kontroluj¹cy rezystancjê czujnika wilgotnoœciowego.
Przyk³adowym przekaŸnikiem tego typu jest przekaŸnik zalania o symbolu PZ 828 produkowany przez firmê F&F
Pabianice
W przypadku przedostania siê mieszanej cieczy do komory silnika pompa zostaje automatycznie wy³¹czona, co
zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem.
Uszkodzenie sygnalizowane jest przez zapalenie siê kolorowej diody w przekaŸniku przelania
Przyk³adowy schemat pod³¹czenia elektrycznego pomp z czujnikiem wilgotnoœciowym przedstawiono na rysunku 6b

Uwaga

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czujniki wilgotnoœciowe spe³niaj¹ prawid³owo swoj¹ funkcjê tylko wtedy, gdy pompa
zasilana jest poprzez w³aœciwie zaprojektowan¹ i pod³¹czon¹ skrzynkê sterownicz¹ zawieraj¹c¹ przekaŸnik
kontroluj¹cy rezystancjê czujnika
Niew³aœciwe pod³¹czenie lub brak pod³¹czenia czujników wilgotnoœciowych mo¿e byæ przyczyn¹
uszkodzenia silnika w przypadku przedostania siê mieszanej cieczy do komory silnika

Wskazówka

Zadzia³anie czujnika wilgotnoœciowego œwiadczy o przedostaniu siê mieszanej cieczy do komory silnika.
Mieszad³o w którym stwierdzono takie zjawisko powinno byæ bezwzglêdnie wycofane z eksploatacji i
przekazane do remontu, polegaj¹cego na zlokalizowaniu i usuniêciu nieszczelnoœci, oraz wysuszeniu
uzwojenia silnika.
Po takiej naprawie nale¿y bezwzglêdnie zbadaæ rezystancjê silnika, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 60204, p 19.3 - nie mo¿e byæ mniejsza od 1MW
W remontowanym mieszadle zaleca siê zastosowaæ nowy czujnik wilgotnoœciowy. Dopuszcza siê
równie¿ zastosowanie wysuszonego czujnika, je¿eli po tej operacji jego rezystancja osi¹gnie wartoœæ
powy¿ej 1MW

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa silnik musi byæ zerowany.
¯y³a przewodu ochronnego (koloru ¿ó³to-zielonego) powinna byæ zawsze d³u¿sza od pozosta³ych ¿y³
przewodu zasilaj¹cego.
W przypadku, gdy przewód zasilaj¹cy zostanie przypadkowo wyszarpniêty, ¿y³a ochronna zostanie
od³¹czona jako ostatnia. Dotyczy to jednego i drugiego koñca przewodu.
Urz¹dzenia zasilaj¹ce (gniazdko z wtyczk¹ lub skrzynka sterownicza ) musz¹ znajdowaæ siê w pomieszczeniu
zadaszonym lub odpowiedniej obudowie.
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3 x 400 V
N L1 L2 L3 PE

Przewód elektryczny
zasilaj¹cy

Skrzynka sterownicza
prod.MEPROZET-Brzeg
typ SO2-10,0
dla mieszade³ 400 MS 3,0-8 i 400 MS 4,0-8
Szczegó³owy schemat pod³¹czenia
znajduje siê w "Instrukcji obs³ugi
skrzynki sterowniczej"

¿ó³to - zielony

bez czujnika wilgotnoœciowego

Przewód elektryczny H07RN-F
U

V

W T1

T2

MIESZAD£O
Silnik elektryczny
OT

Wy³¹czniki termiczne w uzwojeniu silnika

Rys 6a. Przyk³adowy schemat instalacji elektrycznej mieszad³a
(bez czujnuka wilgotnoœciowego)

- 21 -

3 x 400 V
N L1 L2 L3 PE

Przewód elektryczny
zasilaj¹cy

Skrzynka sterownicza
prod.MEPROZET-Brzeg
typ SO2CW-10,0
dla mieszade³ 400MS3,0-8/C i 400MS4,0-8/C
z czujnikiem wilgotnoœciowym

¿ó³to - zielony

Szczegó³owy schemat pod³¹czenia
znajduje siê w "Instrukcji obs³ugi
skrzynki sterowniczej"

Przewód elektryczny H07RN-F
U

V

W T1

T2

T3

MIESZAD£O
Silnik elektryczny
OT

Czujnik wilgotnoœci
Wy³¹czniki termiczne w uzwojeniu silnika

Rys 6b. Przyk³adowy schemat instalacji elektrycznej mieszad³a
(z czujnikiem wilgotnoœciowym)
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10. URUCHOMIENIE

!

Niedopuszczalne jest uruchomienie mieszad³a przez osoby nieupowa¿nione i
niezapoznane z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.
Przed uruchomieniem pompy nale¿y szczególnie zapoznaæ siê z lokalizacj¹ i
dzia³aniem urz¹dzeñ sterowniczych a w szczególnoœci wy³¹cznika.

Przed uruchomieniem mieszad³a nale¿y sprawdziæ:
- prawid³owoœæ wykonania po³¹czeñ elektrycznych i mechanicznych
- skutecznoœæ zerowania
- czy czêœci wiruj¹ce nie ocieraj¹ o czêœci sta³e, przez krótkotrwa³e w³¹czenie na sucho
(max. 10 sekund).
W celu uruchomienia mieszad³a nale¿y w³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce i sprawdziæ wizualnie
efekty pracy mieszad³a.
Kierunek obrotów powinien byæ zgodny ze strza³k¹ na korpusie silnika.

Wskazówka

Uwaga

W przypadku niew³aœciwego kierunku obrotów nale¿y go skorygowaæ,
zamieniaj¹c miejscami dwie dowolne koñcówki fazowe przewodu zasilaj¹cego.
Praca mieszad³a na sucho grozi uszkodzeniem uszczelnienia.

12. BIE¯¥CA KONTROLA PRACY MIESZAD£A
Podczas eksploatacji nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
- silnik mieszad³a nie powinien byæ przeci¹¿ony,
- niedopuszczalna jest praca mieszad³a “na sucho”
Zaleca siê codzienn¹ kontrolê pracy mieszad³a (przy eksploatacji ci¹g³ej), zwracaj¹c
uwagê na jego temperaturê, cichobie¿noœæ oraz przecieki przez d³awnicê.
Nale¿y równie¿ zwracaæ uwagê, czy nie wystêpuje nadmierny ha³as lub drgania
mieszad³a. Silnik powinien pracowaæ spokojnie i bez drgañ.
W celu stwierdzenia czy silnik mieszad³a nie jest przeci¹¿ony nale¿y obserwowaæ jego
nagrzewanie. Po kilku godzinach pracy temperatura obudowy silnika nie powinna
przewy¿szaæ temperatury otoczenia wiêcej ni¿ 500C.

Uwaga

W okresie zimowym w przypadku mo¿liwoœci zamarzniêcia nale¿y mieszad³o
opró¿niæ z pompowanej cieczy.

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zmian parametrów mieszad³a niezbêdne jest
dokonanie przegl¹du i ewentualnego remontu.
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13. OKRESOWY PRZEGL¥D I REMONT MIESZAD£A
Okresowo (po oko³o 2000 godzin pracy, lecz nie rzadziej ni¿ co pó³ roku) wskazane jest
dokonanie n/w czynnoœci, maj¹cych na celu zachowanie w³aœciwych osi¹gów i d³ugiej niezawodnej
eksploatacji:

!

Przy wykonywaniu prac zwi¹zanych z wykonaniem przegl¹du i remontu nale¿y
przestrzegaæ zaleceñ bezpieczeñstwa podanych w niniejszej instrukcji obs³ugi.
Przed przyst¹pieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoœci zwi¹zanych z
przegl¹dem i demonta¿em mieszad³a nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ j¹ od
instalacji elektrycznej.
Prace elektryczne mog¹ byæ wykonywane jedynie przez osobê uprawnion¹ do
wykonywania tego typu prac (uprawnienia SEP
do 1 kV).

!

W czasie przegl¹dów, konserwacji b¹dŸ naprawy mieszad³a nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e zu¿yte czêœci mog¹ posiadaæ ostre krawêdzie - zaleca siê stosowanie rêkawic
ochronnych.

Oglêdziny zewnêtrzne
W ramach oglêdzin zewnêtrznych nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na stan techniczny
elektrycznych przewodów zasilaj¹cych jak równie¿ stwierdziæ czy nie wystêpuj¹ pêkniêcia lub inne
uszkodzenia elementów obudowy silnika i mieszad³a.

!

W przypadku widocznych uszkodzeñ izolacji przewodów elektrycznych lub
elementów obudowy pompê nale¿y wycofaæ z eksploatacji i przekazaæ do remontu.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ dokonania specjalistycznych badañ szczelnoœciowych (po
zmontowaniu mieszad³a) niedopuszczalny jest demonta¿ mieszad³a przez u¿ytkownika we
w³asnym zakresie.
Remonty mieszade³, zwi¹zane z koniecznoœci¹ demonta¿u, zarówno w okresie
gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym wykonuje producent tj. "MEPROZET" Brzeg lub
upowa¿niony przez producenta serwis.
U¿ytkownik we w³asnym zakresie mo¿e dokonaæ jedynie demonta¿u os³ony œmig³a w celu
ewentualnego oczyszczenia smig³a z zanieczyszczeñ oraz sprawdzenia stopnia zu¿ycia
³opatek.

14. WYKAZ CZÊŒCI ZAMIENNYCH
Czêœci zu¿ywaj¹ce siê (dostarczane jako czêœci zamienne) oznaczono na rysunku 2
Przy zamawianiu czêœci zamiennych nale¿y podaæ:
- dok³adny adres zamawiaj¹cego i odbiorcy
- typ mieszad³a, numer fabryczny
- nazwê czêœci
- iloœæ sztuk.
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15. NIEDOMAGANIA EKSPLOATACYJNE MIESZAD£A
Niedomagañ pracy mieszad³a nale¿y w pierwszej kolejnoœci doszukiwaæ siê w
nieprawid³owej instalacji elektrycznej, hydraulicznej, oraz nieprawid³owym
doborze mieszad³a.
W nastêpnej kolejnoœci niedomagañ nale¿y doszukiwaæ siê w przyczynach
jakie podaje tabela 2

Tabela 2.

Lp

1

2

Niedomagania eksploatacyjne pracy mieszad³a i ich usuwanie

Objawy

Nadmierne
obci¹¿enie
pr¹dowe silnik grzeje
siê

Silnik
elektryczny
nie rusza po
w³¹czeniu

G³oœna i
niespokojna
praca
mieszad³a
3

Mo¿liwe przyczyny

a/ niew³aœciwy
kierunek obrotów

Sposoby usuwania niedomagañ

a/ zmieniæ kierunek wirowania
silnika

b/ tarcie
b/ wymieniæ zu¿yte elementy

a/ brak napiêcia
a/ sprawdziæ napiêcie, wymieniæ
lub jego asymetria bezpieczniki
b/ zablokowane
œmig³o mieszad³a

b/ wyj¹æ mieszad³o ze zbiornika i
oczyœciæ

a/ obce cia³o na
œmigle mieszad³a

a/ oczyœciæ

b/ uszkodzone
³o¿yska toczne
silnika

b/ uszkodzone lub zu¿yte
³o¿yska wymieniæ na nowe

c/ zleciæ prostowanie wa³u
c/ uszkodzony wa³ ewentualnie wymieniæ na nowy
mieszad³a

