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Informacje ogólne
Zwalniak hamulca tz 900 PL/IFVÜL z układem dźwigni hamulca został skonstruowany i wyprodukowany do stosowania 
jako hamulec tarczowy jezdny, roboczy i bezpieczeństwa w przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych oraz 
w urządzeniach zmechanizowanych. 
Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji dotyczy wszystkich typów urządzeń. Zwalniak hamulca tz jest 
przeznaczony do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem grupy I pod warunkiem przestrzegania 
odpowiednich przepisów.

Urządzenie spełnia następujące wymagania:
- spełnia wymagania c, zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE (patrz deklaracja zgodności WE do produktu)
- współobowiązujące deklaracje zgodności WE podzespołów,
- spełnia wymagania przepisów dotyczących obszarów zagrożonych wybuchem wg dyrektywy 94/9/WE (ATEX) i nadaje 

się do pracy pod ziemią, grupa urządzeń I, kategoria M2.

Oznaczenie ATEX: I M2 c e, 
zgodność wg EN 1710

Producent: Tüschen & Zimmermann (adres patrz strona tytułowa)

Nazwa: Zwalniak hamulca tz 900 PL/IFVÜL
(zgodny z ATEX

Identyfikacja produktu: Tabliczka znamionowa (lokalizacja: u góry na pokrywie)

Dane techniczne: Masa:
(z pojemnikiem transportowym)

ok. 140 kg

Aktywacja: pneumatyczna

Typy akumulatorów ciśnienia: 20 bar, 25 bar, 30 bar

Standardowe typy szczęk hamulcowych: B,C

Do tarczy hamulcowych o grubości: S15 i S30

Ø tarczy hamulcowej: 400 mm do 750 mm

Temperatura otoczenia: -20 °C do +40 °C

Położenie montażowe: dowolne

Dalsze informacje: patrz załączniki

Zakres dostawy: 1 szt. zwalniaka hamulca, kompl.

1 szt. instrukcja montażu i obsługi

1 szt. deklaracja zgodności WE

 Copyright tz 2009 Nota ochronna wg DIN 34
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Konkretne wskazówki bezpieczeństwa i użyte symbole

Poniższa instrukcja eksploatacji zawiera konkretne zasady bezpieczeństwa, zwracające 
uwagę na pozostałe zagrożenia podczas eksploatacji urządzenia, Te pozostałe ryzyka 
obejmują zagrożenia dla
• osób
• produktu i maszyny
• środowiska

Symbole użyte w instrukcji eksploatacji mają przede wszystkim zwracać uwagę na zasady 
bezpieczeństwa!

Ten symbol informuje, że należy się liczyć przede wszystkim z zagrożeniem dla osób.
(zagrożenie życia, niebezpieczeństwo obrażeń)

Najważniejszym celem zasad bezpieczeństwa jest eliminacja szkód na zdrowiu i życiu.
Użyty symbol nie może zastąpić tekstu opisu zasady bezpieczeństwa. Dlatego należy 
zawsze czytać cały tekst!

Ten symbol nie oznacza wskazówki bezpieczeństwa, lecz szczególne informacje 
potrzebne dla lepszego zrozumienia pracy maszyny.

Ten symbol ostrzega przed zagrożeniami, mogącymi pogorszyć stan zabezpieczenia 
przed wybuchem lub spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. E
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1.0 Informacje ogólne
Ta instrukcja obsługi została opracowana z największą starannością. Mimo tego nie można 
całkowicie wykluczyć wszystkich błędów i pomyłek. Producent nie przejmuje 
odpowiedzialności za szkody rzeczowe oraz szkody na zdrowiu i życiu, spowodowane 
błędami i pomyłkami w tej instrukcji obsługi.

Prawa autorskie
Firma tz jest właścicielem wszelkich praw autorskich do dokumentacji, oznaczonej sygnaturą 
firmy tz i przekazanej wraz z produktem lub uzyskanej od tz w jakikolwiek inny sposób. Bez 
zgody firmy tz nie wolno udostępniać tej dokumentacji osobom trzecim ani używać jej 
w jakikolwiek inny nieuprawniony sposób.

Wykorzystywanie dokumentacji
Przedsiębiorstwo tz zezwala wyłącznie na wewnątrzzakładowe wykorzystanie dokumentacji.

1.1 Wprowadzenie, informacje ogólne
Ta instrukcja obsługi i montażu ma pomóc w bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej obsługi 
zwalniaka hamulca tz. Przestrzegając wskazówek w tej instrukcji można:

• zwiększyć niezawodność oraz trwałość układu hamulcowego,
• unikać zagrożeń,
• unikać napraw i przestojów.

Podczas montażu, konserwacji i napraw urządzenia instrukcja musi być zawsze dostępna 
i musi zostać przeczytana oraz być stosowana przez wszystkie osoby, którym zlecono pracę 
z układem hamulcowym.
Zwalniak hamulca tz został zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i według 
uznanych zasad bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Pomimo tego w przypadku 
nieprawidłowej obsługi lub nieprawidłowego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla 
zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich albo pogorszenie stanu maszyny lub innych 
wartości trwałych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian w celu ulepszenia właściwości produktu.

1.1.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.5 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 4.4.
Zwalniak hamulca tz jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako hamulec tarczowy 
jezdny, roboczy i bezpieczeństwa w przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych oraz 
w urządzeniach zmechanizowanych.

Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne 
z przeznaczeniem.

Do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem należy przestrzeganie tej instrukcji obsługi 
i stosowanie się do zaleceń dotyczących przeglądów i konserwacji oraz ich terminów 
i wymagań odpowiednich przepisów ATEX.
Producent nie odpowiada za szkody, które są wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem 
zastosowania urządzenia. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Części zamienne muszą 
spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. Gwarantują to zawsze oryginalne 
części zamienne, podlegające w procesie produkcji ciągłej kontroli jakości.
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1.1.2 Wskazówki i przepisy dotyczące zastosowania na 
obszarach zagrożonych wybuchem
• Maks. temperatura powierzchni okładzin hamulcowych i układu dźwigni hamulca 

w typowych warunkach roboczych nie przekracza 150 °C.
• Urządzenia mogą być instalowane w kopalniach i w razie zagrożenia metanem 

(CH4) muszą być zintegrowane w obwodach wyłączania (kat. M2).
• Przestrzegać zaświadczeń homologacyjnych UE i zawartych tam ewentualnie 

„wymagań specjalnych”.
• Należy przestrzegać także obowiązujących wymagań dotyczących montażu.
• Przedsiębiorstwo montujące lub eksploatujące całkowicie zainstalowane urządzenie 

jest zobowiązane do udokumentowania nagrzewania tarczy hamulcowej i okładzin 
hamulcowych.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

1.2.1 Prace przy zwalniaku hamulca tz 
ZAGROŻENIE!
Przy wykonywaniu wszystkich prac przy układzie hamulcowym upewnić się, że zarówno silnik 
napędowy, jak i maszyna robocza są w bezruchu i ich uruchomienie jest zawsze niemożliwe.

1.2.2 Zabezpieczenie przed wirującymi częściami
OSTRZEŻENIE!
Wirujące elementy, np. tarcza hamulcowa czy swobodnie dostępne części wału itp., muszą 
zostać zabezpieczone przez użytkownika przed dotknięciem przez odpowiednie 
zabezpieczenia.

1.2.3 Ochrona przed promieniowaniem cieplnym
OSTROŻNIE!
W zależności od zakresu zastosowania urządzenia, tarcza hamulcowa i jego otoczenie mogą 
nagrzewać się do temperatury nawet 150 °C. Użytkownik musi ew. przedsięwziąć 
odpowiednie środki w celu uniemożliwienia dotykania tarczy hamulcowej.

1.2.4 Postępowanie z olejami i smarami
UWAGA!
Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dla danego produktu.

Kontakt ze skórą Unikać dłuższego, powtarzającego się kontaktu ze skórą. 
Zabrudzone miejsca ciała umyć wodą i mydłem. 
Podczas pracy stosować środki pielęgnacyjne do skóry 
Ewentualnie nosić odzież ochronną, odporną na olej (np. rękawice, 
okulary ochronne). 
Nie czyścić rąk naftą, rozpuszczalnikiem lub emulsją.

Kontakt z oczami Przepłukać oczy dużą ilością wody. Przy trwałym podrażnieniu udać 
się do okulisty.

Połknięcie Nigdy nie doprowadzać do wymiotów. Bezzwłocznie wezwać 
lekarza. 

Środowiska Materiały eksploatacyjne mogą zagrażać środowisku naturalnemu. 
Dlatego nie mogą się dostawać do powietrza, gleby lub wody.

Karty bezpieczeństwa 
produktów

Zawierają one informacje o ochronie zdrowia, BHP i środowiska. 
Można je uzyskać u producenta.
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1.2.5 Transport, montaż, demontaż
UWAGA!
Podczas transportu, montażu i demontażu starannie zawieszać i zabezpieczać na 
dźwignicach i uchwytach transportowych o wystarczającym zasięgu wszystkie zespoły 
transportowe, podzespoły i elementy.

Rys. 1 Zespół transportowy

Zespół transportowy można przeładowywać wyłącznie przy użyciu przewidzianych do tego 
zaczepów. Przeładunek przy użyciu żurawia elektromagnetycznego jest niedopuszczalny. 
W zespole transportowym znajdują się elementy elektroniczne, które mogą zostać zniszczone 
pod działaniem żurawia elektromagnetycznego.

1.2.6 Personel
Personel, któremu zlecono pracę przy układzie hamulcowym, musi przed rozpoczęciem pracy 
przeczytać instrukcję eksploatacji, a zwłaszcza rozdział 1. Podczas montażu i demontażu 
należy przestrzegać uznanych zasad techniki Zwłaszcza podczas prac przy urządzeniach 
elektrycznych i pneumatycznych należy przestrzegać specjalnych zasad bezpieczeństwa.
W Niemczech należy przestrzegać aktualnej wersji „Instrukcji bezpieczeństwa dla 
rzemieślników”.

1.2.7 Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie w stanie 
sprawności

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.5 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 4.4.
Podczas eksploatacji obowiązują przepisy na temat bezpieczeństwa i zapobiegania 
nieszczęśliwym wypadkom.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia. Zmiany lub modyfikacje układu 
hamulcowego mogą zredukować jego bezpieczeństwo i nie mogą być wykonywane bez 
zgody firmy tz. Dotyczy to również oprogramowania sterownika.

Uwaga!
Układ hamulcowy może być eksploatowany tylko pod warunkiem, że zamontowane i sprawne 
są wszystkie mechaniczne zabezpieczenia oraz działają wszystkie elektryczne elementy 
wyposażenia nadzoru i bezpieczeństwa. Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie 
z kompletnie podłączonymi układami transmisji sygnałów.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zalecane jest wykonanie nadrzędnego układu 
sterującego co najmniej zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 13849-1. Należy to jednak do 
zakresu odpowiedzialności użytkownika.

Co najmniej raz w miesiącu sprawdzać, czy układ hamulcowy nie wykazuje widocznych od zewnątrz 
uszkodzeń i usterek. Ewentualnie natychmiast wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed nieupoważnionym 
włączeniem. Części zamienne muszą spełniać wymagania techniczne określone przez firmę tz. Gwarantują to 
zawsze oryginalne części zamienne. 
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Do przeprowadzenia napraw niezbędne jest odpowiednie wyposażenie warsztatu. Zwalniak 
hamulca tz jest sterowany za pomocą elektrozaworów i poruszany pneumatycznie. 
Przestrzegać wymagań dotyczących instalacji elektrycznych. Nieprawidłowe i niebezpieczne 
użytkowanie, obsługa i naprawy maszyny mogą być przyczyną poważnych obrażeń, nawet ze 
skutkiem śmiertelnym.

Do przeprowadzenia napraw niezbędne jest odpowiednie wyposażenie warsztatu. Zwalniak 
hamulca tz jest sterowany za pomocą elektrozaworów i poruszany pneumatycznie. 
Przestrzegać wymagań dotyczących instalacji elektrycznych. Nieprawidłowe i niebezpieczne 
użytkowanie, obsługa i naprawy maszyny mogą być przyczyną poważnych obrażeń, nawet ze 
skutkiem śmiertelnym.

Przed rozpoczęciem konserwacji, utrzymywania w stanie sprawności lub napraw należy 
całkowicie odłączyć zwalniak hamulca tz od zasilania i zabezpieczyć przed ponownym 
włączeniem. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć wszystkie dodatkowe 
zabezpieczenia do montażu.

1.2.8 Ochrona środowiska
Uwaga!
Zadbać o bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska usuwanie materiałów eksploatacyjnych 
i pomocniczych oraz wymienionych części. Przestrzegać odnośnych przepisów krajowych. 
Przy obchodzeniu się z olejami, smarami i innymi substancjami chemicznymi przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa, obowiązujących dla tych produktów.

1.2.9. Pozostałe zagrożenia
Ten rozdział zawiera podsumowanie pozostałych zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas 
transportu, składowania, montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw.

Zagrożenia mechaniczne
• Zgniecenie lub niebezpieczeństwo odcięcia pomiędzy ruchomymi częściami produktu 

i otoczeniem
• Nadmierne rozciągnięcie i oderwanie kabli i węży. Ześlizgnięcie się zwalniaka hamulca tz
• Niewystarczająca stateczność

Zagrożenie elektryczne:
Uszkodzone przewody lub elementy.

Niebezpieczeństwo awarii obwodu sterowania lub regulacji:
Uszkodzenie układu logicznego obwodu sterującego.
Zakłócenie lub uszkodzenie obwodu sterującego może skutkować niebezpiecznymi 
sytuacjami w instalacji.

Zagrożenia termiczne:
Poparzenie na skutek dotknięcia gorących elementów. Zapłon przez iskry.

Zagrożenie w wyniku chwilowej awarii zabezpieczeń:
Chwilowy brak zabezpieczeń lub mostkowanie elementów sterujących itp. podczas napraw 
lub konserwacji.

Aby uniknąć podanych pozostałych zagrożeń należy przestrzegać odpowiednich zasad 
bezpieczeństwa, podanych w tej instrukcji eksploatacji! 

W przeprowadzonej analizie monter musi uwzględnić zagrożenia całej maszyny oraz 
zagrożenia spowodowane przez zanik energii elektrycznej lub pneumatycznej oraz 
przedsięwziąć stosowne kroki.
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1.3 Opis urządzenia
Zwalniak hamulca tz 900 PL / IFVÜL z układem dźwigni hamulca to układ hamulcowy ze 
sprężynowym dociskiem i pneumatycznym zwalnianiem.

Ciśnienie zwalniania jest wytwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznego zasilania w medium 
robocze. 
Standardowo sprężone powietrze jest doprowadzane do tłoka zwalniającego przez 
zamontowany zawór sterujący. Do nadzoru działania i zużycia szczęk hamulcowych zwalniak 
hamulca tz jest wyposażony w układ pomiaru drogi z modułem analizującym. 
Aby zapewnić stałą siłę hamowania niezależnie od zużycia okładzin hamulcowych urządzenie 
jest wyposażone w układ kompensacji zużycia okładzin.
Siły hamowania można dostosowywać dzięki różnym typom zwalniaków hamulca tz.

Zwalniaki hamulca tz są wyposażone w różne typy układów dźwigni i szczęk hamulcowych, 
odpowiednio do zastosowania i grubości używanych tarczy hamulcowych.

Siła hamowania jest przekazywana na tarczę hamulcową przez konstrukcję układu dźwigni 
hamulca. 
Układ dźwigni hamulca jest zamocowany na płycie montażowej do uchwytu zacisku, 
połączonego z kołpakiem hamulca, i jest wypośrodkowany w stosunku do tarczy hamulcowej.

System działa typowo po stronie szybkobieżnej pomiędzy silnikiem napędowym i przekładnią. 
Przełożenie przekładni nie ma tym samym wpływu na skuteczność hamowania urządzenia.
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1.3.1 Konstrukcja
(patrz również rysunek tz-012591/MB)
Zwalniak hamulca tz z układem dźwigni hamulca (wg Rys. 2) składa się z następujących 
głównych podzespołów:

• Zwalniak hamulca tz z następującymi podzespołami
• siłownik (2.1.1),
• akumulator ciśnienia (2.1.2),
• wskaźnik ciśnienia (2.1.3),
• przyrząd pomiarowy (2.1.4)
• moduł analizujący (2.1.5),
• zawór sterujący (2.1.6),

• Układ dźwigni hamulca (2.2) oraz,
• zestaw szczęk hamulcowych (2.3),
• uchwyt (2.4).

f

Rys. 2: Zwalniak hamulca tz z układem dźwigni hamulca

Wskaźnik ciśnienia (2.1.3) jest podłączony do zwalniaka hamulca tz od strony tłoka poprzez 
złączkę z pierścieniem nacinającym. Przyrząd pomiarowy (2.1.4) i moduł analizujący (2.1.5) 
do monitorowania działania i zużycia oraz zawór sterujący (2.1.6) są przyporządkowane do 
części siłownikowej (2.1.1) zwalniaka hamulca tz. 
Zwalniak hamulca tz jest przegubowo połączony z układem dźwigni hamulca (2.2). Szczęki 
hamulcowe (2.3) są zamocowane do ramion szczęk hamulcowych za pomocą kołków 
rozprężnych. 
Uchwyt (2.4) jest przykręcony do kołpaka hamulca, który nie został pokazany na rysunku.
Przy współpracy z tarczą hamulcową, połączoną z zespołem napędowym, opisany system 
działa jako pneumatycznie zwalniany hamulec tarczowy z akumulatorem sprężynowym.
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1.3.2 Sposób działania
(patrz rys. 2.
Przy braku ciśnienia w komorze roboczej tłoka hamowania (roboczego) szczęki hamulcowe 
są obustronnie dociskane taką samą siłą sprężyny do tarczy hamulcowej. 

Do zwolnienia hamulca przestrzeń robocza tłoka roboczego zostaje zasilona medium 
roboczym zgodnie z przynależną charakterystyką sprężyny, przez co tłok roboczy jest 
poruszany w kierunku przeciwnym do działania siły sprężyny. Przy wzroście ciśnienia 
powstają początkowo spadające siły docisku układu dźwigni hamulca do tarczy hamulcowej, 
aż po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia szczęki hamulcowe zostają odsunięte od tarczy 
hamulcowej. Dalszy wzrost ciśnienia ma na celu jednoznaczną stabilizację otwarcia. Skok 
podnoszenia jest ograniczony śrubami regulacyjnymi. Niewyważenia układu dźwigni hamulca 
są kompensowane przez zaciskanie śrubami regulacyjnymi, co pozwala zapobiec tarciu 
szczęk hamulcowych o tarczę hamulcową.

Ciśnienie wymagane do określonego stanu hamowania zależy od używanego typu hamulca.

Standardowo zwalniak hamulca tz jest zasilany ciśnieniem 25 bar (żółty zbiornik ciśnieniowy) 
z siłowni. Ciśnienie można redukować przy użyciu akumulatora ciśnienia.
Do niezawodnego zwalniania układu dźwigni hamulca wymagane jest minimalne ciśnienie 
zewnętrzne, wynoszące 3,5 bar.

Ze względu na zużycie okładzin hamulcowych i tarczy hamulcowej układ dźwigni hamulca jest 
coraz dalej zaciskany. Oznacza to, że kolumna sprężyn byłaby coraz bardziej odciążana, 
powodując zmniejszenie siły hamowania. Temu efektowi zapobiega tłoczek kompensacyjny, 
który zapewnia zawsze takie samo naprężenie wstępne pakietu sprężyn. W chwili zamykania 
hamulca do komory przed tłoczkiem kompensacyjnym przez zawór zwrotny wtłaczana jest 
ciecz robocza, przez co następuje samoczynna kompensacja zwiększenia objętości na 
skutek zużycia okładzin hamulcowych. W ten sposób siła hamowania pozostaje praktycznie 
stała niezależnie od zużycia okładzin.

Uwaga!
W chwili montażu nowej tarczy hamulcowej i wymiany szczęk hamulcowych należy otworzyć 
i ponownie zamknąć zawór kulowy.
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1.3.2.1 Zawór sterujący
(patrz rys. 3)
Zawór sterujący (3.1) składa się z zaworu głównego (3.2) z zaworem dławiąco-zwrotnym 
(3.3), zaworu pilotowego (3.4) z napędem elektromagnetycznym (3.5), uruchamiania 
ręcznego (3.6) i presostatu (3.9). 

Zawór sterujący (3.1) jest zamocowany do korpusu zwalniaka hamulca tz przez zawór 
dławiąco-zwrotny (3.3), wykonany jako śruba drążona, rozmiar klucza 17, oraz dwie śruby 
imbusowe, rozmiar klucza 6. Zawór główny (3.2) składa się z korpusu zaworu ze znajdującym 
się wewnątrz tłokiem roboczym, cofanym sprężynowo. W korpusie zaworu znajduje się 
przyłącze wejściowe (P) oraz przyłącze wylotowe powietrza (R), wyposażone w filtr spiekowy 
(3.7). Poprzez śrubę drążoną wyjście (A) zaworu głównego jest połączone ze zwalniakiem 
hamulca tz. Uszczelnienie do obudowy zapewniają o-ringi (3.8).

Uwaga!
Podczas montażu śruby drążonej (3.3) zwrócić uwagę na prawidłowe położenie o-ringów 
(3.8).

Korpus zaworu głównego (3.2) jest symetryczny wobec osi wzdłużonej, dzięki czemu przez 
obracanie zaworu sterującego przyłącze powietrza (P) można ustawić po lewej lub prawej 
stronie zwalniaka hamulca tz.
Suwakowy zawór pilotowy 3/2-drogowy (3.4) z napędem elektromagnetycznym (3.5) jest 
przykręcony do zaworu głównego (3.2) za pośrednictwem uruchamiania ręcznego (3.6). 
Kanały powietrza sterującego (P) i (A) są uszczelnione również za pomocą o-ringów. 
Presostat (3.9) znajduje się obok zaworu pilotowego (3.4). 

Rys. 3: Zawór sterujący

Zawór sterujący (3.1) jest zaworem 3/2-drogowym z wysterowaniem wstępnym i cofaniem 
sprężynowym.

Zawór sterujący (3.1) jest zasilany uzdatnionym medium roboczym przez przyłącze (P) (Pmin = 3,5 bar). 
Znajdujący się wewnątrz tłok roboczy jest sterowany przez stopień pilotowy za pośrednictwem napędu 
elektromagnetycznego.
Po włączeniu zasilania cewki napęd elektromagnetyczny oddziaływuje na suwak zaworu 
pilotowego (3.4), który otwiera przepływ powietrza do tłoka roboczego i dociska tłok roboczy 
do sprężyny cofającej, co otwiera przepływ z (P) do (A).
Po wyłączeniu sygnału elektrycznego zawór pilotowy (3.4) zwalnia tłok sterujący, a sprężyna 
cofająca przesuwa tłok roboczy do pozycji wyjściowej i otwiera połączenie z (A) do (R).
Elektryczne wysterowanie napędu elektromagnetycznego (3.5) jest sygnalizowane optycznie 
żółtymi LED.
Do rejestracji ciśnienia wejściowego w przewodzie P zaworu sterującego znajduje się 
presostat (3.9).
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Zawór dławiąco-zwrotny (3.3) pozwala na regulację prędkości dociskania szczęk 
hamulcowych do tarczy hamulcowej (patrz 1.3.2.1.1 Ustawianie czasu „zaciskania hamulca”). 
W razie potrzeby zawór główny (3.2) może być przełączany ręcznie za pomocą uruchamiania 
ręcznego (3.6). W tym celu należy wetknąć klucz imbusowy o rozmiarze 6 do mimośrodu 
sterującego z boku zaworu pilotowego (3.4) i obracać nim. Po pokonaniu punktu oporu 
następuje przełączenie zaworu roboczego. 
Pozycja „WŁ.” jest utrzymywana za pomocą zapadki. 

Rys. 4: Schemat instalacji pneumatycznej

1.3.2.1.1 Ustawianie czasu „zaciskania hamulca”
(patrz rys. 5)
Czas „zaciskania hamulca” zależy od prędkości wypływu powietrza.
Ustawianie dokonywane jest za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego (5.1), zamontowanego 
w zaworze sterującym. W tym celu usunąć zatyczkę (5.2) na zaworze dławiąco-zwrotnym 
(5.1) i za pomocą śrubokrętu przestawić wrzeciono dławiące (5.3). 

Rys. 5: Zawór sterujący

Uwaga!
Ponieważ czas „zaciskania hamulca” jest monitorowany przez elektroniczny układ 
analizujący, po dokonaniu regulacji konieczne jest dwukrotne uruchomienie ręczne. Pozwala 
to na zaprogramowanie nowego czasu zaciskania i jego zapisania w sposób zabezpieczony 
przed awarią zasilania. Od tego momentu będzie to nowa wartość zadana do nadzoru przy 
automatycznym trybie pracy.
Maksymalnie programowalny czas zaciskania wynosi 15 sekund.
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1.3.2.2 Kompensacja zużycia okładzin hamulcowych
(patrz rys. 6) 
W przedłużonej osi systemu tłoka roboczego znajduje się blok zaworów akumulatora 
ciśnienia (6.1) do kompensacji zużycia okładzin hamulcowych. Blok zaworów akumulatora 
ciśnienia (6.1) służy do zamocowania złączki (6.2) i wkładu zaworu zwrotnego (6.3), do 
którego wkręcony jest zawór zwrotny (6.4). Złączka (6.2) i wkład zaworu zwrotnego (6.3) są 
wyposażone w przynależne otwory na przewody i kanały okrężne. W osi podłużnej 
przykręcony jest na końcu akumulator ciśnienia (6.5). Do bloku zaworów akumulatora 
ciśnienia (6.1) za pomocą czterech śrub przykręcony jest kulowy zawór odcinający (6.6).
Komora hydrauliczna jest w tym kierunku zamknięta przez zawór zwrotny (6.4) i odcinający 
zawór kulowy (6.6). Ciśnienie kompensacji można odczytać na hydraulicznym wskaźniku 
ciśnienia (6.7). Cały system służy jako układ ciśnieniowy do kompensacji zużycia okładzin 
hamulcowych.
(patrz rozdział 1.3.2, punkt 5)

Rys. 6: Kompensacja zużycia okładzin hamulcowych
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1.3.2.3 Monitorowanie działania i zużycia
(patrz rys. 7)
Układ monitorowania działania i zużycia składa się z bezdotykowego systemu pomiaru drogi 
(7.1) i elektronicznego modułu analizującego (7.2) 
System pomiaru drogi (7.1) znajduje się w korpusie (7.3) zadajnika siły hamowania tz. Składa 
się on z miernika kontaktronowego (7.4) i magnesu pierścieniowego (7.5). Magnes 
pierścieniowy (7.5) jest zamocowany do tłoka (7.7) za pomocą tulei przedłużającej (7.6). 
Miernik kontaktronowy (7.4) jest zamontowany na końcu korpusu (7.3). Jest on przesuwany 
przez magnes pierścieniowy (7.5) i wsuwany do tulei przedłużającej (7.6).

Elektroniczny moduł analizujący (7.2) znajduje się na konsoli (7.8), zamocowanej do obudowy 
przyrządu pomiarowego. Elektroniczny moduł analizujący (7.2) jest połączony przewodem 
z miernikiem kontaktronowym (7.4), presostatem i zaworem sterującym.

Uwaga!
System pomiaru drogi (7.1) znajduje się w komorze ciśnieniowej zwalniaka hamulca tz. Prace 
montażowe przy tym systemie mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony 
personel. 

Rys. 7: Monitorowanie działania i zużycia

Uwaga!
Układ monitorowania działania i zużycia to układ elektryczny, posiadający zaświadczenie 
zgodnie z Ex ib I, który może być podłączany i uruchamiany wyłącznie przez specjalistów.

Rejestracja drogi odbywa się przez zamknięty hermetycznie miernik kontaktronowy (7.4), 
który bezpośrednio rejestruje położenie tłoka. Mechaniczne manipulacje są niemożliwe. 
Zmiana działania lub zużycie okładzin hamulcowych powoduje zmianę drogi, która jest 
analizowana elektronicznie. Elektroniczny moduł analizujący (7.2) jest zamocowany 
mechanicznie do konsoli na obudowie (7.8) hamulca.

W obudowie modułu analizującego obok elektronicznego układu analizującego, trwale 
zalanego tworzywem sztucznym, znajduje się też komora przyłączeniowa. Schemat połączeń 
jest przedstawiony po stronie wewnętrznej pokrywy obudowy (patrz rys. 9). Połączenia 
przewodów pomiędzy modułem analizującym i system pomiaru drogi oraz zaworem 
elektromagnetycznym i presostatem są wykonane fabrycznie.

Do lokalnych kontroli systemu oraz do wizualizacji stanów roboczych w ściance bocznej 
obudowy znajduje się wyświetlacz LCD. Przez to okno, po wymianie klocków hamulcowych 
lub przeniesieniu zwalniaka hamulca tz, można dokonać parametryzacji za pomocą magnesu 
stałego. (Patrz rys. 8 i 1.3.2.3.2.7)
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1.3.2.3.1.1 Elektryczny schemat blokowy

Rys. 8: Elektroniczny schemat blokowy

1.3.2.3.1.2 Definicja wartości elektrycznych

Listwa przyłączeniowa

Wtyk ME 3A Listwa zaciskowa Nazwa Wartości elektryczne

1, 2 1, 2 Wyjście K1

3, 4 3, 4 Wyjście K2

5. 6 5, 6 Wyjście K3

9, 10 7, 8 Wyjście K4

Patrz 1.3.2.3.1.3, wartości 
odpowiednio do wybranego 
sposobu nadzoru przewodów lub 
bezpośredniego połączenia, tylko 
jeden obwód prądowy

11, 12 12 (+), 11 (GND) Wejście 1

7, 8 24 (GND), 23 (+) Zasilanie

20 (sygnał)
21 (+), 22 (GND)

Wejście systemu pomiaru 
drogi
Zasilanie syst.pomiaru drogi

do 15 V, połączony galwanicznie 
z zasilaniem

17, 18 Wejście 2 do 13 V

15, 16 Wyjście do zaworu 
elektromagnetycznego

do 13 V

Listwa zaciskowa 1 do 8 iskrobezpieczny obwód elektryczny
Listwa zaciskowa 11 i 12 iskrobezpieczny obwód elektryczny
Listwa zaciskowa 15 do 24 iskrobezpieczny obwód elektryczny
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1.3.2.3.1.3 Wyjściowe obwody elektryczne
Wartości znamionowe dla każdego wyjściowego obwodu elektrycznego przy 
połączeniu bezpośrednim

Napięcie maksymalne U0 ≤ 30 V

Prąd maksymalny I0 ≤ 2 A

Indukcyjność wewnętrzna: Li pomijalna 

Pojemność wewnętrzna: Ci pomijalna 

Indukcyjność zewnętrzna: L0 zależnie od zasilającego urządzenia sieciowego

Pojemność zewnętrzna: C0 zależnie od zasilającego urządzenia sieciowego

Wartości znamionowe dla każdego wyjściowego obwodu elektrycznego przy obciążeniu 
rezystancyjnym do nadzoru przewodów lub przy obwodzie sygnałowym z transoptorem

Napięcie maksymalne U0 ≤ 15 V

Indukcyjność wewnętrzna: Li pomijalna

Pojemność wewnętrzna Ci pomijalna

Indukcyjność zewnętrzna: L0 zależnie od zasilającego urządzenia sieciowego

Pojemność zewnętrzna C0 zależnie od zasilającego urządzenia sieciowego

Wartości znamionowe dla każdego wyjściowego obwodu elektrycznego przy obciążeniu diodowym do 
nadzoru przewodów

Napięcie maksymalne U0 ≤ 30 V 

Prąd maksymalny I0 ≤ 0,2 A 

Indukcyjność wewnętrzna: Li pomijalna

Pojemność wewnętrzna: Ci pomijalna

Indukcyjność zewnętrzna: L0 zależnie od zasilającego urządzenia sieciowego

Pojemność zewnętrzna: C0 zależnie od zasilającego urządzenia sieciowego
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1.3.2.3.1.4 Dane techniczne

Tytuł Moduł analizujący WMG 1-4

Wykonanie zabezpieczenie przeciwwybuchowe, 
Ex ib I

Stopień ochrony wg DIN IP 54

Napięcie robocze do 13 V DC

Pobór prądu ok. 200 mA ok. 25 mA

Odporność na temperaturę -30 °C do 90 °C

Materiały obudowy Blacha stalowa, ocynkowana lub lakierowana bądź stal 
nierdzewna

Przyłącze przez przepust kablowy lub za pomocą wtyku 

Temperatura robocza -20 °C ... 60 °C

Temperatura składowania 
i transportu -30 °C ... 90 °C
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Rys. 9: Plan zacisków

MBA – tz-012591 BKG 900 PL/IFVÜL; stan na: 23.09.10; indeks: l Strona 21

      Tüschen & Zimmermann



BKG PL/IFVÜL
Uruchamianie

1.3.2.3.1.5 Plan zacisków

Rys. 10: Elektroniczny moduł analizujący bez płytki adaptera

Rys. 11: Elektroniczny moduł analizujący z płytką adaptera w poz. „A”
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1.3.2.3.1.6 Płytka adaptera
Aby dostosować wyjścia elektronicznego modułu analizującego do różnych systemów 
sterowania przenośników taśmowych skonstruowana została płytka adaptera.
Tworzy ona połączenie pomiędzy bezpotencjałowymi wyjściami elektronicznego modułu 
analizującego i wtykiem przyłączeniowym ME (patrz też 1.3.2.3.1.5)
Cztery różne możliwe sposoby połączeń są oznakowane literami A, B, 
C i D. 

Uwaga!
Aktywny jest układ z założoną płytką adaptera.
W chwili dostawy płytka adaptera jest wetknięta w pozycji „A”.

Pozycja „A” = wyjście analogowe

W pozycji „A” bezpotencjałowe wyjście transoptora jest podłączone do 
styków 1 i 2 wtyku systemowego ME. Styk 2 musi mieć przy tym 
potencjał dodatni.

Pozycja „B” = mostek

W pozycji „B” styki robocze czterech przekaźników wyjściowych bez aktywacji mają 
następujące połączenia na zewnątrz: 

A1: „Hamulec ok” = Styk 1 i 2

A2: „Hamulec zwolniony” = Styk 3 i 4

A3: „Serwis hamulca” = Styk 5 i 6

A4: „Błąd hamulca” = Styk 9 i 10
Przy tym położeniu biegunowość nie ma znaczenia.

Pozycja „C” = połączenie rezystancyjne

W pozycji „C” styki przełączające czterech przekaźników wyjściowych z rezystorami mają 
następujące połączenia: 

Komunikat jest prawdziwy = Logiczne 1 = 4,7 kΩ 

Komunikat jest nieprawdziwy = Logiczne 0 = 51,8 kΩ 
Przyporządkowanie przyłączy komunikatów jest identyczne z pozycją „B”.
Przy tym położeniu biegunowość nie ma znaczenia.

Pozycja „D“ = połączenie diodowe

W pozycji „D” styki przełączające czterech przekaźników wyjściowych z diodami 
przeciwrównoległymi mają następujące połączenia:

Komunikat jest prawdziwy = Logiczne 1 = Ujemna półfala 

Komunikat jest nieprawdziwy = Logiczne 0 = Dodatnia półfala
Przyporządkowanie przyłączy komunikatów jest identyczne z pozycją „B”.

Należy zwracać uwagę na biegunowość – napięcie przemienne musi być podłączane do 
zacisków lub styków o nieparzystych numerach.
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1.3.2.3.1.7 Oznaczenie

Spełnia wymagania c, zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE 

Moduł analizujący 
Typ: TZ-BKG 900 PL/IFVÜL
Numer seryjny: XXXX Rok produkcji: 
XX/XX
E I M2 Ex ib l 
U maks. ≤ 13 V 
-20 °C ≤ Ta ≤60 °C
0158 DMT 02 ATEX E 021

Rys. 12: Oznakowanie na tabliczce znamionowej –  
moduł analizujący

Numer kodowy jednostki notyfikowanej, nadzorującej produkcję, jest podany na tabliczce 
znamionowej.

System pomiaru drogi
Typ: WMS-1-FL-72,3-SP-S
BVS 08 ATEX E 058 CE 
0158 E I M2 Ex ib I
Ui = 13 V DC
-20 ≤ Ta ≤ +60 °C
Nr ser.: XX/XXX

Rys. 13: Oznakowanie na tabliczce znamionowej – nadajnik  
pomiaru drogi

W numerze seryjnym zakodowany jest rok produkcji. Numer kodowy jednostki notyfikowanej, 
nadzorującej produkcję, jest również podany na tabliczce znamionowej.

1.3.2.3.2 Działanie modułu analizującego
Moduł analizujący BKG 900 PL / IFVÜL jest stosowany do sterowania i analizy działania 
hamulców pneumatycznych w stacjach napędowych przenośników taśmowych na obszarze 
grupy I. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie wyjścia sygnalizacyjne są wykonane jako 
zestyki przełączające. Odpowiednio do wykorzystania płytki adaptera są one wyposażone 
w typowe obwody do monitorowania przewodów (patrz też 1.3.2.3.1.6).

1.3.2.3.2.1 Autotest systemu
Po każdym ponownym włączeniu modułu analizującego (Power on Reset) system sprawdza 
następujące punkty; napięcie robocze > 9, sygnał analogowy rejestracji drogi nie wykazuje 
błędów w przewodach, nie ma polecenia włączenia ze sterownika przenośnika taśmowego, 
sygnał rejestracji drogi odpowiada ostatniej zapamiętanej wartości dla „hamulec zaciśnięty”. 
Po stwierdzeniu spełnienia warunków sterownik przenośnika otrzymuje komunikat „hamulec 
OK”. Ten sam komunikat jest pokazywany lokalnie wskazaniem 01, 04 lub 05.

W przeciwnym razie sterownik przenośnika nie otrzymuje komunikatu „hamulec OK”. Pojawia 
się komunikat „błąd hamulca”, który jest sygnalizowany lokalnie odpowiednią kombinacją 
liczb.
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1.3.2.3.2.2 Nadzór skoku (zahamowany / zwolniony)
Skok roboczy hamulca jest mierzona przez system pomiaru drogi i przesyłana do modułu 
analizującego w postaci proporcjonalnego sygnału analogowego. Za pomocą fabrycznie 
ustawionych parametrów można rejestrować bądź określać następujące stany:

Hamulec zwolniony
Po otrzymaniu od sterownika przenośnika taśmowego polecenia „zwolnić hamulec” wartość 
dociśniętych szczęk hamulcowych jest zapisywana w pamięci zabezpieczonej na wypadek 
awarii zasilania. Następnie aktywowane jest wyjście „zawór elektromagnetyczny”, na 
wyświetlaczu LCD jest aktywowany symbol tz i uruchamiany jest układ monitorowania drogi 
w czasie. Jeżeli w określonym czasie nastąpi przejechanie sparametryzowanego 
minimalnego skoku zwalniania oraz zaprogramowanej wartości „hamulec zwolniony” 
następuje aktywacja wyjścia „hamulec zwolniony” i pokazanie lokalnego komunikatu 03, 06 
lub 07.
Jeżeli w określonym czasie nie nastąpi przejechanie sparametryzowanego minimalnego 
skoku zwalniania oraz zaprogramowanej wartości „hamulec zwolniony”, następuje 
dezaktywacja wyjścia „hamulec OK”, wewnętrzny reset wyjścia „zawór elektromagnetyczny” 
i pokazanie lokalnego komunikatu 18 na wyświetlaczu LCD przez 20 sekund. Jeśli w tym 
czasie nie nastąpi wyłączenie zewnętrznego polecenia „zwolnić hamulec”, następuje 
aktywacja komunikatu „błąd włączania” i na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat 16. Ten 
komunikat pozostaje aktywny aż do momentu wycofania zewnętrznego polecenia „zwolnić 
hamulec”. Następnie, jeżeli szczęki hamulcowe znajdują się w przedziale tolerancji 
zapamiętanej wartości, następuje automatyczne potwierdzenie. Aktywowane jest wyjście 
„hamulec OK” i lokalnie na wyświetlaczu LCD pokazywany jest komunikat 01, 04 lub 05.

Hamulec zaciśnięty
Jeżeli sterownik przenośnika taśmowego wycofa polecenie „zwolnić hamulec”, następuje 
zresetowanie wyjścia „zawór elektromagnetyczny”, symbol tz na lokalnym wyświetlaczu LCD 
jest dezaktywowany i uruchamiany jest układ monitorowania drogi w czasie.
Jeżeli w określonym lub zaprogramowanym czasie nastąpi przejechanie poniżej zapisanej 
wartości „hamulec zaciśnięty”, następuje dezaktywacja wyjścia „hamulec zwolniony” 
i pokazanie lokalnego komunikatu 01, 04 lub 05 na wyświetlaczu LCD.
Jeżeli w określonym lub zaprogramowanym czasie nie nastąpi przejechanie poniżej zapisanej 
wartości „hamulec zaciśnięty”, następuje zresetowanie wyjścia „hamulec OK” i aktywacja 
wyjścia „błąd hamulca”. Wyjście „hamulec zwolniony” pozostaje aktywne. Lokalnie 
pokazywany jest komunikat „błąd skoku hamulca”, nr 19. Należy teraz dokonać lokalnego 
sprawdzenia hamulca.Ten stan pozostaje utrzymany aż do momentu osiągnięcia przez 
hamulec położenia „hamulec zaciśnięty”. Jeżeli jednak po pewnym czasie nastąpi 
automatyczne potwierdzenie hamulca, to występuje „błąd czasowy skoku” (patrz 1.2.3.3.2.3). 
Wyjście „hamulec zwolniony” jest resetowane, wyjście „błąd hamulca” jest aktywowane 
i lokalnie pojawia się komunikat nr 20. Aktywowane jest wyjście „hamulec OK” i lokalnie na 
wyświetlaczu pokazywany jest komunikat 01, 04 lub 05.

Skok zwalniania zbyt duży
Ma to miejsce, jeżeli w „stanie zwolnij hamulec” nastąpi przejechanie drugiej 
sparametryzowanej wartości. Wyjście „serwis” pracuje cyklicznie z częstotliwością 1 Hz. 
Lokalnie pojawia się komunikat 04 lub 06. Ten stan pozostaje utrzymany aż do momentu 
wyregulowania śrub regulacyjnych układu dźwigni hamulca (patrz 2.3.2) i przeprowadzenia 
dwukrotnego uruchamiania ręcznego w celu zaprogramowania nowego skoku zwalniania.

Skok zwalniania zbyt mały
Jeżeli oczekiwany skok luzowania nie zostanie osiągnięty, to znaczy nie nastąpi przekroczenie 
sparametryzowanej wartości minimalnego skoku luzowania i nie jest osiągana zaprogramowania lub ostatnia 
droga luzowania, pojawia się komunikat „błąd skoku luzowania”.
Aktywowane jest wyjście błędu, pojawia się lokalny komunikat nr 18 i następuje reset wyjścia nr 3 „MV EIN”. 
Hamulec jest ponownie zaciskany i przez 20 sekund pokazywany jest komunikat nr 18 błąd skoku zwalniania”. 
Jeśli w tym czasie nie nastąpi wyłączenie zewnętrznego polecenia „zwolnić hamulec”, następuje aktywacja 
komunikatu „błąd włączania” i na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat 16. Ten komunikat pozostaje aktywny 
aż do momentu wycofania zewnętrznego polecenia „zwolnić hamulec”. Następnie następuje automatyczne 
potwierdzenie.
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1.3.2.3.2.3 Monitorowanie skoku w czasie
Czas „zaciskania hamulca” zależy od prędkości wypływu powietrza, ustawionej zaworem 
dławiąco-zwrotnym (patrz 1.3.2.1.1)

Jeżeli czas zaciskania hamulca różni się od zadanego lub zaprogramowanego czasu, pojawia 
się „błąd skoku hamowania”, który po osiągnięciu przedziału tolerancji „hamulec zaciśnięty” 
przechodzi na błąd czasu skoku.

W takim przypadku następuje automatyczne potwierdzenie po 20 sekundach. Wyjście 
„hamulec zwolniony” jest resetowane, wyjście „błąd hamulca” jest aktywowane i lokalnie 
pojawia się komunikat nr 20. Po 20 sekundach aktywowane jest wyjście „hamulec OK” 
i pokazywany jest komunikat 01, 04 lub 05.

1.3.2.3.2.4 Uruchomienie ręczne
Jeżeli hamulec zostanie zwolniony przez ręczne uruchomienie zaworu pilotowego, wyjście 
„hamulec OK” jest dezaktywowane i lokalnie pojawia się komunikat nr 11. Wyjście „błąd 
hamulca” jest aktywowane i pracuje cyklicznie z częstotliwością 1 Hz. Jeżeli w określonym 
czasie nastąpi przekroczenie sparametryzowanego minimalnego skoku zwalniania oraz 
zaprogramowanej wartości „hamulec zwolniony” następuje dodatkowo aktywacja wyjścia 
„hamulec zwolniony” i pokazanie lokalnego komunikatu nr 12.

Po zaprzestaniu uruchamiania ręcznego i pod warunkiem, że szczęki hamulcowe znajdują się 
w zaprogramowanym przedziale tolerancji, następuje dezaktywacja wyjść „błąd hamulca” 
i „hamulec zwolniony” oraz wyłączenie diod LED. Ponownie aktywowane jest wyjście 
„hamulec OK” i lokalnie pokazywany jest komunikat 01, 04 lub 05.

Dwukrotne uruchomienie ręczna powoduje równocześnie zaprogramowanie aktualnego 
skoku zwalniania i czasu „zaciskania hamulca” (patrz 1.3.2.3.2.8).

Wskazówka:
Komunikaty błędów zastępują komunikaty robocze i serwisowe. Komunikaty serwisowe 
zastępują komunikaty robocze. Uruchomienie ręczne powoduje wobec powyższego 
komunikat błędu.
Komunikat „skok zwalniania > maks.” jest usuwany w chwili zaniku zasilania.

1.3.2.3.2.5 Ocena zużycia okładzin hamulcowych
Kontrola zużycia okładzin hamulcowych jest wykonywania wsposób ciągły przy zaciśniętym 
hamulcu. Oznacza to, że układ pomiaru drogi sprawdza przy zaciśniętym hamulcu aktualną 
pozycję tłoczków w odniesieniu do pozostałego skoku. Po osiągnięciu ustawionego 
parametru „ostrzeżenie wstępne” ustawiany jest znacznik, zabezpieczony przed awarią 
zasilania, oraz aktywowane jest wyjście „serwis”, a lokalnie pojawia się komunikat nr 05 lub 
07. Zwalniak hamulca tz pozostaje nadal gotowy do eksploatacji. Należy przeprowadzić 
wymianę szczęk hamulcowych (patrz 2.4.2).

Jeżeli pozostały skok osiągnie ustawiony parametr „maks. zużycie”, ustawiany jest drugi 
znacznik, zabezpieczony przed awarią zasilania. Wyjście „hamulec zwolniony” jest 
resetowane. Aktywowane jest wyjście „błąd hamulca” i lokalnie pokazywany jest komunikat nr 
22. Wyjście „serwis” pozostaje aktywne. Zwalniak hamulca tz nie jest wtedy gotowy do pracy. 
Konieczna jest wymiana szczęk hamulcowych (patrz 2.4.2).

Uruchomienie przenośnika taśmowego możliwe jest dopiero po wymianie okładzin 
hamulcowych i „parametryzacji” (patrz 1.3.2.3.2.7).
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1.3.2.3.2.6 Monitorowanie ciśnienia wejściowego
Do monitorowania ciśnienia wejściowego zawór sterujący jest wyposażony w presostat. Progi 
przełączania presostatu wynoszą > 3,5 bar dla punktu włączenia i < 3,0 bar dla punktu 
wyłączenia. Jeżeli przez ponad 1 s ciśnienie wejściowe spadnie poniżej 3,0 bar, generowany 
jest komunikat błędu: Medium robocze < 3,5 bar

Wyjście „hamulec OK” jest dezaktywowane.
Wyjście „błąd hamulca” jest aktywowane.
Wyjście „serwis” pracuje cyklicznie z częstotliwością 1 Hz.
Lokalnie pojawia się komunikat nr 17.

Po ponownym wzroście ciśnienia na wlocie powyżej 3,5 bar następuje automatyczne 
potwierdzenie błędu po 20 s. 

1.3.2.3.2.7 Parametryzacja
Fabrycznie ustawione parametry oceny zużycia szczęk hamulcowych są ustalane 
w określonych granicach za pomocą prawidłowej „parametryzacji” hamulca. Zapewnia to 
optymalne wykorzystanie okładzin hamulcowych przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. 
Prawidłowa parametryzacja dopasowuje ponadto granice monitorowania większości błędów 
do uwarunkowań lokalnych.

Do „parametryzacji” zamontowany jest zestyk kontaktronowy, który jest przełączany ręcznie 
za pomocą magnesu zewnętrznego. Magnes zewnętrzny jest tym samym „kontrolą dostępu” 
do systemu. Dlatego użytkownik musi zdecydować, kto może dysponować tym magnesem 
przełączającym. W trakcie „parametryzacji” zwalniaka hamulca musi znajdować się 
w zahamowanej pozycji, wyjście „hamulec OK” jest dezaktywowane, co powoduje 
zablokowanie przenośnika przez sterownik przenośnika taśmowego. Tym samym 
„parametryzacja” jest nastawiona na bezpieczeństwo, to znaczy w razie nieprawidłowego 
położenia styku kontaktronowego „parametryzacja przenośnik taśmowy pozostaje 
zablokowany. Lokalnie styk kontaktronowy „parametryzacja” jest umieszczony pod 
wyświetlaczem LCD.

Aby przejść do trybu parametryzacji po wymianie szczęk hamulcowych lub po przeniesieniu 
zwalniaka hamulca tz, należy całkowicie wykręcić śruby regulacyjne z ramion szczęk 
i otworzyć zawór kulowy. Następnie hamulec musi zostać zwolniony przez ręczne 
uruchomienie zaworu pilotowego. Wyjście „hamulec OK” jest teraz resetowane. Wyjścia „błąd 
hamulca” i hamulec zwolniony są aktywowane i pracują cyklicznie z częstotliwością 1 Hz. 
Lokalny wyświetlacz sygnalizuje nr 13 (uruchomienie ręczne, przygotowana parametryzacja). 
Po wymianie szczęk hamulcowych można ponownie zamontować zwalniak hamulca. 
Następuje przy tym dezaktywacja uruchomienia ręcznego. Lokalnie pojawia się komunikat nr 
08, 09 lub 10, wezwanie do parametryzacji. Przyłożenie magnesu trwałego do okna LCD 
powoduje aktywację parametryzacji. Po zakończeniu parametryzacji aktywowane jest wyjście 
„hamulec OK” i lokalnie pokazywany jest komunikat nr 01. Po wyregulowaniu układu dźwigni 
hamulca (patrz 2.3.3) i zamknięciu zaworu kulowego hamulec jest gotowy do pracy.

Jeżeli pojawi się lokalny komunikat nr 15, zostały zamontowane nieprawidłowe szczęki 
hamulcowe i parametryzacja jest niemożliwa.
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1.3.2.3.2.8 Zapisywania drogi luzowania i czasu „zaciskania hamulca”
Każda regulacja układu dźwigni hamulca (patrz też 2.3.3) lub zmniejszenie skoku zwalniania 
ze względu na „skok zwalniania powyżej maks.” wymaga ponownego zaprogramowania 
przez dwukrotną aktywację zwalniania ręcznego.

Wskazówka:
Sparametryzowany fabrycznie minimalny skok zwalniania musi być przekroczony, a podczas 
uruchamiania ręcznego nie mogą występować błędy. Każda regulacja lub zmiana czasu 
zaciskania hamulca (patrz też 1.3.2.1.1) wymaga ponownego zaprogramowania przez 
dwukrotną aktywację zwalniania ręcznego.

Wskazówka:
Maksymalny czas zaciskania jest ograniczony do 15 s., a podczas uruchamiania ręcznego 
nie mogą występować błędy.
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1.3.2.3.2.9 Wyświetlacz LCD

Komunikaty robocze, serwisowe i błędu oraz ustawienia przekaźnika wyjściowego (A1-A4)

Odczyt pamięci zdarzeń:

Jeżeli w przeciągu 20 sekund nach wyświetlaczem LCD zostanie 5-krotnie przesunięty 
magnes, wyświetlacz LCD zostaje przełączony do trybu pamięci zdarzeń. Ostatnich 80 
komunikatów jest pokazywane na przemian z przynależnymi wartościami napięcia systemu 
pomiaru drogi i numerem bieżącym komunikatu. Polecenie zwolnienia hamulca, uruchomienie 
ręczne lub przesunięcie odpowiednim magnesem nad wyświetlaczem LCD powoduje 
zakończenie trybu pamięci zdarzeń.
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Komunikat Krótki tekst Częstotliw

ość 
wyjściowa 

A1, 
Hamulec 

OK 

A2, 
Hamulec 
zwolniony 

A3, 
Serwis 

hamulca 

A4, 
Błąd 

hamulca 
1 Hamulec gotowy do pracy (zaciśnięty) 6,0 Hz 1 0 0 0 

02 02 02 Zwolnić hamulec, zawór elektromagnetyczny 
wł. 

6,0 Hz, 
6,5 Hz, 
7,0 Hz 

1 0 0 lub 101 
lub 1 

0 

3 Hamulec zwolniony 8,0 Hz 1 1 0 0 
4 Hamulec gotowy do pracy, skok zwalniania 

zbyt duży 
6,5 Hz 1 0 101 0 

5. Hamulec gotowy do pracy, wstępne 
ostrzeżenie o zużyciu 

7,0 Hz 1 0 1 0 

6 Hamulec zwolniony, skok zwalniania zbyt 
duży 

8,5 Hz 1 1 101 0 

7 Hamulec zwolniony, wstępne ostrzeżenie 
o zużyciu 

9,0 Hz 1 1 1 0 

8 Wezwanie do parametryzacji  9,5 Hz 0 0 0 0 
9 Wezwanie do parametryzacji po ostrzeżeniu 

o zużyciu 
9,5 Hz 0 0 1 0 

10 Wezwanie do parametryzacji po maks. 
zużyciu 

9,5 Hz 0 0 1 1 

11 Hamulec uruchomiony ręcznie 10,0 Hz 0 0 0 101 
12 Hamulec uruchomiony ręcznie i zwolniony 11,0 Hz 0 1 0 101 
13 Hamulec uruchomiony ręcznie, 

przygotowany do parametryzacji 
10,5 Hz 0 101 0 101 

14 Błąd przewodu systemu pomiaru drogi 
(przymiar kontaktronowy) 

5,0 Hz 0 0 101 101 

15 Niedopuszczalna okładzina hamulcowa po 
wymianie okładzin 

5,5 Hz 0 0 0 1 

16  Błąd włączania 12,5 Hz 0 0 0 1 
17 Sprężone powietrze poniżej 3,5 bar 12,0 Hz 0 0 101 1 
18 Błąd skoku zwalniania hamulca (zwalnianie) 13,0 Hz 0 0 0 1 
19 Błąd zaciskania hamulca 13,5 Hz 0 0 0 1 
20 Błąd czasu skoku zaciskania hamulca 14,0 Hz 0 0 0 1 
21 Skok hamulca za duży 14,5 Hz 0 0 0 1 
22 Maksymalne zużycie okładzin hamulcowych 15,0 Hz 0 0 1 1 
23 Napięcie robocze > 14 V, napięcie robocze  

< 9 V 
11,5 Hz 0 0 0 1 

24 Błąd przewodu zaworu 
elektromagnetycznego 

7,5 Hz 0 0 0 1 

   101 = wyjście pracuje cyklicznie 
z częstotliwością 1 Hz 
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2 Montaż

2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.5 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 4.4.
Jako medium roboczego używać tylko czystego, naolejonego sprężonego powietrza lub azotu 
(np. z akumulatora ciśnieniowego). Ciśnienie minimalne 3,5 bar.

Uwaga!
Podczas prac przy zwolnionym zwalniaku hamulca tz pamiętać o zabezpieczeniu przed 
spadkiem ciśnienia zwalniającego i zaciśnięciem układu dźwigni hamulca! Także po 
opróżnieniu układu kompensacji zużycia okładzin hamulcowych nacisk sprężyny zapewnia 
pozostałą siłę hamowania.

2.1.1 Instalacja elektryczna
Uwaga!

a) Urządzenia mogą być instalowane na obszarze zagrożenia 2 wg EN 1127-2 
(kategoria M2). 

b) Iskrobezpieczne obwody elektryczne muszą być wykonywane przez specjalistów 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami instalacyjnymi (np. DIN VDE 0118) 
(udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej przez instalatora, 
chronione ułożenie iskrobezpiecznych obwodów elektrycznych itp.).

c) Urządzenia są skonstruowane ze stopniem ochrony IP54 i dlatego muszą być 
odpowiednio chronione przy utrudnionych warunkach otoczenia, np. przy 
rozpryskach wody lub zanieczyszczeniu powyżej stopnia zanieczyszczenia 2.

d) Należy przestrzegać zaświadczeń homologacji typu WE. Przestrzegać zawartych 
tam ewentualnie „wymagań specjalnych”. 

e) Urządzenie wolno użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem. 
f) Połączenia z układami zasilania należy sprawdzić oddzielnie. Podłączać połączenia 

zgodnie ze schematem zacisków.
g) Podłączyć ekwipotencjalizację do centralnego punktu przyłączeniowego.

2.1.2 Stan w chwili dostawy
Produkt jest dostarczany przez producenta z zamkniętym układem dźwigni hamulca. 
Transport odbywa się wyłącznie w pojemniku transportowym zwalniaka hamulca.

2.1.3 Kontrola przed rozpoczęciem montażu
Uwaga!
Do uruchomienia zwalniaka hamulca tz należy napełnić akumulator ciśnienia odpowiednim 
ciśnieniem ładunku gazu. 
W przypadku niedopuszczalnie niskiego ciśnienia (patrz wskaźnik ciśnienia) należy wymienić 
akumulator ciśnienia (patrz 2.4.1). 
Zwrócić uwagę na mocne osadzenie przyłączy ciśnieniowych. 
Wymienić okładziny hamulcowe, uszkodzone podczas transportu.
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2.2 Przygotowanie

2.2.1 Przygotowanie pokrywy sprzęgła i hamulca tz
(patrz rys. 14)
Pokrywa z zamknięciami bagnetowymi 
(patrz rys. 14, lewa połowa)
W przypadku pokrywy z zamknięciami bagnetowymi cofnąć zasuwy ryglujące (14.1) 
zamknięć bagnetowych z pozycji blokady. Zdjąć pokrywę otwieraną (14.2) przez wybicie tulei 
rozprężnej (14.3).

Pokrywa z zamocowaniem śrubowym 
(patrz rys. 14, prawa połowa)
Pokrywa z zamocowaniem śrubowym jest przygotowana do montażu zwalniaka hamulca tz.

Rys. 14: Uchwyt układu dźwigni hamulca bez zwalniaka 
hamulca

2.2.2 Przygotowywanie zwalniaka hamulca tz do montażu
(patrz rys. 15) 
Ustawić zawór kulowy (15.1) do akumulatora hydraulicznego na przepust. W tym celu ustawić znacznik 
kwadratu (15.2) za pomocą klucza rozmiaru 8 w osi wzdłużnej zaworu kulowego (15.1).

Rys. 15: Zawór kulowy
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2.3 Montaż zwalniaka hamulca tz

2.3.1 Montaż zwalniaka hamulca tz w pokrywie sprzęgła i hamulca tz
(patrz rys. 16)
Przedmuchać wąż sprężonego powietrza przed montażem i podłączyć do zwalniaka hamulca tz.
Przez podanie medium roboczego (ciśnienie minimalne 3,5 bar) do zwalniaka hamulca tz 
następuje otwarcie układu dźwigni hamulca. Ustawić szczęki hamulcowe równolegle do 
ramienia szczęk, ew. wypozycjonować lekkimi uderzeniami młotka i wsunąć zwalniak 
hamulca do przewidzianego uchwytu (16.2) pokrywy sprzęgła i hamulca.

Pokrywa z zamknięciami bagnetowymi (patrz rys. 16 – lewa połowa):
Wsunąć zasuwy ryglujące (16.3) zamknięć bagnetowych.

Pokrywa z zamocowaniem śrubowym (patrz rys. 16 – prawa połowa):
Zamontować śruby (16.7) M24 x 90 bez dokręcania.

2.3.2 Ustawianie zwalniaka hamulca tz do tarczy hamulcowej
(patrz rys. 16)
Do ustawiania układu dźwigni hamulca do tarczy hamulcowej należy odpowietrzyć zwalniak 
hamulca tz w uruchamianiu ręcznym (powoduje zamknięcie układu dźwigni hamulca). 
W rezultacie hamulec ustawia się centrycznie do tarczy hamulcowej. Jeden lub dwa razy 
zwolnić i zacisnąć zwalniak hamulca tz. Zawór kulowy zostaje również zamknięty przy 
zaciśniętym hamulcu. Znacznik na kwadracie musi być wtedy ustawiony prostopadle do osi 
wzdłużnej zaworu kulowego. Teraz kilkakrotnie zwolnić i zacisnąć hamulec. Następnie 
założyć podkładki dystansowe (16.4) pomiędzy płytę montażową (16.5) zwalniaka hamulca 
i zamocowanie układu dźwigni hamulca (16.2) (w zależności od orientacji po lewej i po prawej 
stronie mogą być potrzebne różne liczby podkładek). 
Po zakończeniu procesu ustawiania dokończyć montaż układu dźwigni hamulca poprzez 
dokręcenie śrub (16.6) M16 (rozmiar klucza 24).

W przypadku pokryw mocowanych śrubowo należy dociągnąć śruby (16.6) M16 (rozmiar 
klucza 24) oraz (16.7) M24 (rozmiar klucza 36) (rys. 16 prawa połowa)

Rys. 16: Uchwyt układu dźwigni hamulca z zwalniakiem 
hamulca
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2.3.3 Ustawianie układu dźwigni hamulca
(patrz rys. 17)
Luz pomiędzy szczękami hamulcowymi i tarczą hamulcową:
Układ dźwigni hamulca jest prawidłowo ustawiony, jeżeli przy zwolnionym zacisku 
hamulcowym luz pomiędzy szczękami hamulcowymi i tarczą hamulcową po każdej stronie 
wynosi ok. 1 mm. Luz zwalniania jest ograniczony śrubami regulacyjnymi (gniazdo 
sześciokątne, klucz 6 – 17.1). Przy zwalnianiu, na końcu skoku zwalniania śruby regulacyjne 
(17.1), dotykają płyty montażowej (17.2).
Właściwy luz jest wyznaczany przez regulację śrub regulacyjnych (17.1) przy zaciśniętym 
hamulcu. W tym celu włożyć końcówkę przymiaru (3 mm grubości) jako szablon pomiędzy 
śrubę regulacyjną (17.1) ramienia zacisku i płytę montażową (17.2). Ustawienie należy 
sprawdzić przez zwolnienie hamulca. Śruby regulacyjne muszą przy tym przylegać do mostka 
płyty montażowej (ew. doregulować śruby). Po ustawieniu szerokości przerwy, zablokować 
śrubę regulacyjną (17.1) nakrętką zabezpieczającą (klucz oczkowy rozmiar 19). Aby zapobiec 
przestawianiu śruby regulacyjnej (17.1) przy dokręcaniu nakrętki zabezpieczającej, 
przytrzymać śrubę regulacyjną (17.1) za pomocą klucza imbusowego rozmiaru 6.

Uwaga!
Droga luzowania wpływa na czas zaciskania hamulca. Ustawienie powinno być sprawdzane 
w regularnych odstępach czasu, w zależności od intensywności hamowania, na równi 
z przynależnym zużyciem okładzin hamulcowych. Za duża droga luzowania jest 
sygnalizowana komunikatem roboczym 07 lub 22 (patrz rozdział 4.2).

Rys. 17: Układ dźwigni hamulca 
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2.4 Wymiana części
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.5 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 4.4.

2.4.1 Wymiana akumulatora ciśnienia

2.4.1.1 Informacje ogólne
(patrz rys. 18)
Należy zawsze montować lub wymieniać tylko takie akumulatory ciśnienia (18.1), które 
zostały wstępnie ustawione przez producenta (tz).

Powłoka lakiernicza 
akumulatora ciśnienia

niebieski 30 bar

żółty 25 bar (standard)

zielony 20 bar

Akumulatory ciśnienia są dostarczane fabrycznie z prawidłowym ciśnieniem ładunku azotu. 
Dlatego po stronie gazowej akumulatora nie ma potrzeby dokonywania żadnych ingerencji.

Uwaga!
Podczas wymiany zawór kulowy (18.2) musi pozostać bezwzględnie zamknięty. Inaczej 
zachodzi niebezpieczeństwo wytryskiwania cieczy roboczej, gdyż za zaworem zwrotnym 
(18.3) występuje jeszcze ciśnienie.

Rys. 18: Akumulator ciśnienia
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2.4.1.2 Demontaż akumulatora ciśnienia
(patrz rys. 18)
Zdemontować (18.4) osłonę blaszaną po odkręceniu i wyjęciu śrub (18.5).
Odkręcić akumulator ciśnienia (18.1) kluczem płaskim o rozmiarze 30, obracając sześciokąt 
(18.6).

Uwaga!
Dalej ręcznie odkręcać akumulator ciśnienia (18.1) i poziomo zdjąć go z bloku zaworów 
akumulatora (18.8), aby nie uszkodzić kołka otwierającego zawór (18.7). 
Chronić swobodnie dostępną końcówkę złączki w bloku zaworów akumulatora przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Uwaga!
Akumulatora ciśnienia nie wolno ani spawać, ani lutować, ani też wykonywać przy nim 
żadnych prac mechanicznych.

2.4.1.3 Montaż akumulatora ciśnienia
Uwaga!
Montować tylko nieuszkodzone akumulatory ciśnienia (patrz wykaz części zamiennych tz-
012591/MBS).
Element przyłączeniowy szybkozłączki musi być nieuszkodzony i czysty. 
Używać wyłącznie nowych uszczelek. (patrz rys. 18)
Prosto nasunąć akumulator ciśnienia na wystającą końcówkę złączki i wkręcić szybkozłączkę 
do bloku zaworów akumulatora. 
Dokręcić szybkozłączkę kluczem o rozmiarze 30. 

2.4.2 Wymiana szczęk hamulcowych
(patrz rys. 19)
W zależności od zastosowania zwalniak hamulca tz może być wyposażony w różne typy 
szczęk hamulcowych.
Typ „A” (małe) zielone
Typ „B” (duże) żółte
Typ „C” (średnie) czerwone

Rys. 19: Pozycja tulei zaciskowej szczęk hamulcowych
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Szczęki hamulcowe typu „A” są używane np. w połączeniu ze sprzęgłami skrętnie-
elastycznymi tz typu SV-S-Duplex i z tarczami hamulcowymi Ø 400, Ø 450 i Ø 600 mm.
(Ogólnie tylko do układu dźwigni hamulca tz z ręcznym układem zaciskania.)

Szczęki hamulcowe typu „B” są używane np. w połączeniu ze sprzęgłami tz typu S-SV-
Duplex, S-SV / SWL i z tarczami hamulcowymi Ø 480, Ø 560, Ø 600, Ø 625, Ø 640 
i Ø 750 mm oraz przy eksploatacji ze sprzęgłami strumieniowymi tz w połączeniu 
z obudowami pośrednimi hamulca tz /tarcza hamulcowa na wale kołnierzowym).

Szczęki hamulcowe typu „C” są na używane np. ze sprzęgłem tz-230 S-SV z tarczą 
hamulcową o średnicy 400 mm, stosowanymi najczęściej w napędach przenośników 
taśmowych (np. BEA 500), gdzie przestrzeń nie pozwala na zastosowanie większej 
konstrukcji.

2.4.2.1 Grubość okładzin hamulcowych
Nowe szczęki hamulcowe mają okładziny hamulcowe o grubości 10 mm. Dopuszczalna 
pozostała grubość klocków hamulcowych nie może spaść poniżej 3 mm (maksymalne 
zużycie). 
Przy pozostałej grubości okładziny hamulcowej równej 4 mm (ostrzeżenie wstępne o zużyciu) 
pojawia się już komunikat „wymienić szczękę hamulcową”.
Po osiągnięciu tego wymiaru zużycia należy natychmiast wymienić szczęki hamulcowe. To 
samo dotyczy sytuacji, jeżeli przed osiągnięciem tego wymiaru stwierdzone zostanie 
zniszczenie większej powierzchni okładziny hamulcowej. Przy zwiększonym zużyciu okładzin 
hamulcowych należy zwrócić uwagę na stan i równomierność ruchu obrotowego tarczy 
hamulcowej.

2.4.2.2 Demontaż szczęk hamulcowych
Uwaga!
Nie wkładać kończyn w obszar zacisku!
Nagle występujące duże nieszczelności (zerwanie lub pęknięcie węży) mogą spowodować 
utratę ciśnienia i tym samym nieprzewidziane zamknięcie zacisku. Skutkiem może być 
zgniecenie i odcięcie części ciała.

Szczęki hamulcowe zawsze wymieniać tylko parami i zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi.
Zwrócić uwagę na rozmieszczenie kołków rozprężnych! (Patrz rys. 19) – Typ szczęk 
hamulcowych A, B, C
Nigdy nie stosować używanych kołków rozprężnych! Zamienne szczęki hamulcowe są 
dostarczane przez tz zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi.

Do demontażu szczęk hamulcowych konieczny jest demontaż zwalniaka hamulca tz. W tym 
celu całkowicie cofnąć śruby regulacyjne i przestawić zawór kulowy na przelot. Następnie 
otworzyć układ dźwigni hamulca przez podanie medium roboczego do zwalniaka hamulca tz.

Demontaż zwalniaka hamulca tz z układem dźwigni hamulca przebiega w odwrotnej 
kolejności do opisu w punkcie 2.3. 
Zacisnąć hamulec. 
Przez wybicie tulei rozprężnych (rys. 19) z otworów można wymontować zużyte szczęki 
hamulcowe.

2.4.2.3 Montaż szczęk hamulcowych
Uwaga!
Nie wkładać kończyn w obszar zacisku!
Nagle występujące duże nieszczelności (zerwanie lub pęknięcie węży) mogą spowodować 
utratę ciśnienia i tym samym nieprzewidziane zamknięcie zacisku. Skutkiem może być 
zgniecenie i odcięcie części ciała.
Szczęki hamulcowe zawsze wymieniać tylko parami i zawsze z nowymi kołkami rozprężnymi.
Zwrócić uwagę na rozmieszczenie kołków rozprężnych (patrz rys. 19)! – Typy szczęk 
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hamulcowych: A, B, C
Nigdy nie stosować używanych kołków rozprężnych! 
Zamienne szczęki hamulcowe są dostarczane przez tz zawsze z nowymi kołkami 
rozprężnymi.

Do montażu szczęk hamulcowych konieczne jest otwarcie układu dźwigni hamulca.
W tym celu całkowicie cofnąć śruby regulacyjne i przestawić zawór kulowy na przelot. 
Następnie otworzyć układ dźwigni hamulca przez podanie medium roboczego do zwalniaka 
hamulca tz.

W razie potrzeby skorygować położenie szczęk hamulcowych do płyty montażowej lekkimi 
uderzeniami młotka.
Montaż zwalniaka hamulca tz przebiega zgodnie z opisem w punkcie 2.3.
Po zamontowaniu sprawdzić mocne osadzenie szczęk hamulcowych oraz płaskie 
i równoległe przyleganie okładzin hamulcowych do tarczy hamulcowej (układ dźwigni 
hamulca zamknięty).
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3 Uruchamianie
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.5 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 4.4.

3.1 Kontrola i regulacja siły hamowania zwalniaka 
hamulca tz

(patrz załącznik „odpowiedni wykres”)
Po starannym i fachowym montażu zwalniaka hamulca tz należy sprawdzić ustawienie 
podstawowe. Hamulec jest przy tym zaciśnięty.
Siłę hamowania i tym samym moment hamowania [Nm] można regulować w następujący 
sposób:
Ustawiane ciśnienie musi odpowiadać wartości wymaganego momentu z obliczeń przenośnika 
taśmowego (użytkownik) i wartości podanej na wykresie dla używanej tarczy hamulcowej.
Należy przy tym przestrzegać następujących informacji: Fabrycznie siła hamowania jest 
ustawiona wstępnie na 25 (20, 30) bar, zarówno w przypadku użycia sprężyn talerzowych, jak 
i akumulatora ciśnienia (wypełnionego olejem i azotem). 

3.2 Kompensacja ciśnienia i sprawdzanie ustawienia 
podstawowego

(patrz załącznik „odpowiedni wykres”)
Ustawić zawór kulowy na przelot (rozmiar klucza 8) (patrz rys. 15). Zwalniak hamulca jest 
kilkakrotnie uruchamiany za pomocą uruchamiania ręcznego, aby dokonać kompensacji 
systemów w zwalniaku tz. Następnie ponownie zamknąć zawór kulowy (patrz rys. 15) oraz 
otworzyć i zamknąć układ dźwigni hamulca 2 do 3 razy.
Po tych operacjach hydrauliczny wskaźnik ciśnienia pokazuje po zahamowaniu występujące 
ciśnienie znamionowe agregatu.
Ponadto należy zwrócić uwagę na mocne osadzenie układu dźwigni hamulca oraz wszystkich 
przyłączy ciśnieniowych i akumulatora ciśnienia. 
Po zahamowaniu zwalniaka hamulca tz szczęki hamulcowe muszą przylegać całą 
powierzchnią do tarczy hamulcowej.

3.3 Nagrzewanie urządzenia podczas pracy zgodnie  
z przeznaczeniem
Podczas pracy zgodnie z przeznaczeniem dochodzi do wyraźnego nagrzewania się układu 
hamulcowego. Przy odpowiednim doborze i sposobie pracy (zakres odpowiedzialności 
użytkownika) zagwarantowane jest, że nie wystąpią temperatury powyżej 150 °C.
Krótkotrwale występujące przegrzania, np. przez małe gorące elementy, odrywające się 
z okładziny hamulcowej, nie są niebezpieczne. Szczytowe temperatury nie przekraczają 
450 °C i nie mogą doprowadzić do zapłonu metanu.
Należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby te drobne gorące części nie wpadały do 
nagromadzonego pyłu węglowego, gdyż w niekorzystnych okolicznościach może tam 
powstać żar. Dlatego konieczne jest regularne czyszczenie układu hamulcowego!
Dokumenty dotyczące obliczania lub stanowiące pomoc do określania bilansu cieplnego 
reprezentatywnego urządzenia są dostępne u producenta.
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4 Serwis
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zgodnie z rozdziałem 4.5 oraz ostrzeżeń 
w rozdziale 4.4.

4.1 Konserwacja

4.1.1 Konserwacja zwalniaka hamulca tz
(patrz wykaz czynności konserwacyjnych tz-012591/MB)
W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać stopień zużycia szczęk i tarczy 
hamulcowych. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zużycia okładzin.
Zwracać uwagę na równomierne zużycie okładzin. Okładziny hamulcowe i ich otoczenie 
regularnie czyścić z osadów pyłu. 
Grubość tarczy hamulcowej nie może spaść poniżej dopuszczalnego wymiaru, 
a powierzchnia tarczy nie może wykazywać głębokich rowków lub śladów docierania. Rowki 
w powierzchniach tarczy hamulcowej nie mogą przekroczyć maksymalnej głębokości 0,5 mm.

Sprawdzić swobodę ruchów układu dźwigni hamulca. 
Usunąć duże zanieczyszczenia i nagary.
Sprawdzić powierzchnię ruchową tłoczka roboczego, czy nie jest uszkodzona.
Nie może występować korozja lub pęknięcia. 

Sprawdzić cały system, czy nie wykazuje nieszczelności medium roboczego. W razie 
potrzeby należy dokręcić przyłącza.
Sprawdzić filtry spiekowe w korpusie zadajnika siły hamowania tz, w zaworze sterującym oraz 
w przyłączu P, czy nie wykazują zanieczyszczeń i w razie potrzeby wymienić.
W przypadku nie dających się usunąć uszkodzeń zwalniak hamulca tz musi zostać 
wymieniony.

Uwaga!
Do wymiany elementów należy używać tylko dopuszczonych oryginalnych części 
zamiennych!

4.1.2 Sprawdzanie i ustawianie ciśnienia kompensacji
Uwaga!
Ciśnienie w komorze kompensacyjnej wpływa na siłę hamowania. 
Tylko przy prawidłowo napełnionym akumulatorze ciśnienia można uzyskać wymaganą siłę 
hamowania.

4.1.2.1 Sprawdzanie ciśnienia kompensacji
Przed sprawdzaniem układu kompensacyjnego ustawić zawór kulowy na „przelot”.
Ciśnienie w komorze kompensacyjnej zależy od ciśnienia azotu w akumulatorze.

Wskazanie na hydr. Wartość na wskaźniku ciśnienia wynosi przy zaciśniętym hamulcu 25 bar 
(standard) = wysoka siła hamowania. Zmniejszenie ciśnienia jest możliwe przez spuszczenie 
azotu z akumulatora ciśnienia.
(Nigdy poniżej 15 bar!)
Żółty akumulator ciśnienia = ciśnienie zasilania 25 bar.
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4.1.2.2 Ustawianie ciśnienia kompensacji
Przed sprawdzaniem układu kompensacyjnego ustawić zawór kulowy na „przelot”.

Ciśnienie w komorze kompensacyjnej zależy od ciśnienia azotu w akumulatorze ciśnienia.
Żółty akumulator ciśnienia = ciśnienie zasilania 25 bar.

Zacisnąć hamulec. Odkręcić nakrętkę złączkową z akumulatora ciśnienia. Widoczna staje się 
śruba zaworu z gniazdem sześciokątnym. Ew. usunąć plombę ołowianą. Otworzyć zawór 
kulowy. Ostrożnie odkręcić śrubę zaworu za pomocą klucza imbusowego (maks. 1/4 obrotu). 
Obserwować przy tym hydrauliczny wskaźnik ciśnienia.

Zmniejszać ciśnienie małymi krokami, w międzyczasie ręcznie aktywować zwalniak hamulca 
(zwalniać i zaciskać – wyrównanie ciśnienia), aż do osiągnięcia żądanego ciśnienia. 
Zamknąć zawór kulowy, zakręcić nakrętkę złączkową.

Zwiększenie ciśnienia w akumulatorze ciśnienia, z którego uprzednio spuszczono 
ciśnienie, jest możliwe tylko przez montaż nowego akumulatora ciśnienia.

4.1.3 Sprawdzanie i ustawianie skoku zwalniania
Ograniczenie skoku zwalniania ze względu na komunikat „skok zwalniania > maks.”.
Następnie wykonać dwukrotne uruchomienie ręczne, gdyż konieczne jest ponowne 
zaprogramowanie skoku zwalniania.
Ustawianie patrz też 2.3.3

4.1.4 Sprawdzanie i ustawianie czasu zaciskania hamulca
Zmiana czasu zaciskania, aby uzyskać szybsze lub wolniejsze hamowanie, następuje przez 
przestawianie wrzeciona dławika. Także w tym przypadku wykonać dwukrotne uruchomienie 
ręczne, gdyż konieczne jest zaprogramowanie nowego czasu zaciskania. 
Patrz też 1.3.2.1.1
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4.2 Komunikaty robocze, serwisowe i błędów – 
przyczyny i sposoby usuwania
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(BKG = zwalniak hamulca), podświetlenie tła: zielone = OK, niebieskie = serwis, czerwone = błąd 
 

Hz Komunikaty Wyświetlacz Przyczyna, 
wyjaśnienie 

Możliwe środki 
zaradcze 

 
6,0 Hz 
 

Komunikat roboczy 
 

Hamulec jest   
gotowość robocza   

Zwalniak hamulca 
przechodzi do pozycji  
zahamowany 

Brak, wszystko 
w porządku! 

6,0 
6,5 
7,0 
Hz 

Komunikat roboczy 
 

zwolni j  hamulec,  
Zawór 

elektromagnetyczny 
wł.  

 

Sterownik taśmy wysłał 
polecenie zwalniania do 
zwalniaka hamulca. 
(Czas pokazywania ok.  
1–2 s) 

Brak, wszystko 
w porządku! 

 
8,0 Hz 
 

Komunikat roboczy 
 

Hamulec jest  
zwolniony   

Sterownik taśmy wysłał 
polecenie zwalniania do 
zwalniaka hamulca. 
Zwalniak hamulca jest 
zwolniony. 

Brak, wszystko 
w porządku! 

 
6,5  
Hz 
 

Komunikaty robocze 
i serwisowe 

 
Hamulec gotowy do 

pracy,  skok 
zwalniania powyżej 

maks.  

 
Zwalniak hamulca 
w pozycji zahamowanej,  
ostatni skok zwalniania 
był za duży 

Ustawić śruby 
regulacyjne w ramionach 
zacisku, następnie 
dwukrotnie uruchomić 
ręcznie. 
(patrz 2.3.7) 

 
7,0 Hz 
 

Komunikaty robocze 
i serwisowe 

 
Hamulec gotowy do 

pracy  
Wstępne ostrzeżenie 

o zużyciu  

 

Zwalniak hamulca 
w pozycji zahamowanej,  
Zużycie okładzin 
hamulcowych  
> 6 mm 

Jak najszybciej wymienić 
szczęki hamulcowe. 
(np. na zmianie 
serwisowej)  
(patrz 2.4.2) 

 
8,5 Hz 
 

Komunikaty robocze 
i serwisowe 

 
Hamulec jest  

zwolniony,  
skok zwalniania 
powyżej maks.  

 

Zwalniak hamulca 
w pozycji zwolnionej,  
Skok zwalniania jest za 
duży 

Ustawić śruby 
regulacyjne w ramionach 
zacisku, następnie 
dwukrotnie uruchomić 
ręcznie. 
(patrz 2.3.7) 

 
9,0 Hz 
 

Komunikaty robocze 
i serwisowe 

 
Hamulec jest  

zwolniony,  
Wstępne ostrzeżenie 

o zużyciu  

 

Zwalniak hamulca jest 
zwolniony oraz  
zużycie  
okładzin hamulcowych  
> 6 mm 

Jak najszybciej wymienić 
szczęki hamulcowe. 
(np. na zmianie 
serwisowej) 
(patrz 2.4.2) 

 
9,5 Hz 

Komunikat serwisowy 
Wezwanie do  

Parametryzacja  
(NOWY)   

Tryb parametryzacji  
jest rozpoczęty 

Parametryzacja przez 
przyłożenie magnesu 
trwałego do okna 
wyświetlacza LED. 

 
9,5 Hz 

Komunikat serwisowy 
Wezwanie do 

parametryzacj i  po 
ostrzeżeniu Zużycie   

Tryb parametryzacji  
jest rozpoczęty 

Parametryzacja przez 
przyłożenie magnesu 
trwałego do okna 
wyświetlacza LED. 

 
9,5 Hz 

Komunikat serwisowy  
Wezwanie do 

parametryzacj i  po 
maks.  Zużycie   

Tryb parametryzacji  
jest rozpoczęty 

Parametryzacja przez 
przyłożenie magnesu 
trwałego do 
Okno wyświetlacza LED 
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Komunikaty robocze, serwisowe i błędów – przyczyny i sposoby usuwania 
(BKG = zwalniak hamulca), podświetlenie tła: zielone = OK, niebieskie = serwis, czerwone = błąd 

Hz Komunikaty Wyświetlacz Przyczyna, 
wyjaśnienie 

Możliwe środki 
zaradcze 

 
10,0 Hz 
 

Komunikat serwisowy 
 

 Uruchomienie ręczne 

 

Zawór 
elektromagnetyczny 
uruchomiony ręcznie, 
zwalniak hamulca nie 
osiągnął min. skoku 
zwalniania lub 
zaprogramowanego 
znacznika zwalniania 

Powtórzyć uruchomienie 
ręczne lub ustawić śruby 
regulacyjne w ramionach 
zacisku, skok za mały 

 
11,0 Hz 
 

Komunikat serwisowy 
 

Uruchomienie ręczne,  
Hamulec zwolniony 

 

Zawór 
elektromagnetyczny 
uruchomiony ręcznie, 
zwalniak hamulca 
osiągnął znacznik 
zwalniania 

Uwaga! 
Automatyczny tryb pracy 
niemożliwy 

 
10,5 Hz 
 

Komunikat serwisowy 
 

Uruchomienie ręczne, 
Przygotowanie do 

parametryzacji  

Zawór 
elektromagnetyczny 
uruchomiony ręcznie, 
zwalniak hamulca maks. 
otw.  
(Warunek: Zawór kulowy 
otw., śruby regulacyjne 
cofnięte) 

Uwaga! 
Automatyczny tryb pracy 
niemożliwy 

 
5,0  
Hz 
 

Komunikat błędu 
 

Błąd przewodu  
Sygnał pomiarowy 

 

Przerwa lub zwarcie 
sygnału pomiarowego 
(przymiar kontaktronowy) 
 
Komunikat przedłużony 
ok. 20 s 

Sprawdzić przewód 
pomiędzy przymiarem 
kontaktronowym / 
elektronicznym układem 
analizującym Zmierzyć 
napięcia na zaciskach 20 
i 22. (0,5-4,5 V) ew. 
wymienić przymiar 
kontaktronowy. 

 
5,5 Hz 
 

Komunikat błędu 
 

Niedopuszczalna 
okładzina hamulcowa  
po wymianie okładzin  

Po rozpoczęciu trybu 
parametryzacji  
stwierdzona 
niedopuszczalna 
okładzina hamulcowa 

Użyj nowych okładzin 
hamulcowych 

 
12,5 Hz 
 

Komunikat błędu 
 

Błąd włączania 

  

Występowało zakłócenie 
zwalniaka hamulca,  
– zostało usunięte, 
polecenie zwalniania nie 
zostało zresetowane przez 
sterownik taśmy 

Polecenie zwalniania od 
Sterowanie taśmy 
resetuj 

 
12,0 Hz 
 

Komunikat błędu 
 

Sprężone powietrze 
 poniżej 3,5 bar 

 

Występujące ciśnienie 
powietrza  
za niskie.  
Komunikat przedłużony 
ok. 20 s 

Sprawdzić ciśnienie 
powietrza, sprawdzić 
przewód giętki 

 
13,0 Hz 

Komunikat błędu 
 

Błąd skoku zwalniania 

 

Skok zwalniania za mały 
na skutek: Błędy montażu, 
mech. uszkodzenia, 
uszkodzenie zaworu 
elektromagnetycznego, 
utrudniony ruch układu 
dźwigni hamulca.  
Komunikat przedłużony 
ok. 20 s 

Usunąć błędy montażowe 
lub blokadę, sprawdzić 
śruby regulacyjne, zawór 
elektromagnetyczny i filtr 
powietrza wylotowego, 
ew. wymienić 

 
13,5 Hz 

Komunikat błędu 
 

Błąd skoku hamowania 

 

Skok hamowania za mały 
na skutek: 
Błędy montażu, mech. 
uszkodzenie, uszkodzony 
zawór 
elektromagnetyczny. 

Usunąć błędy montażowe 
lub blokadę, sprawdzić 
zawór 
elektromagnetyczny i filtr 
powietrza wylotowego, 
ew. wymienić 
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Hz Komunikaty Wyświetlacz Przyczyna, 
wyjaśnienie 

Możliwe środki 
zaradcze 

 
14,0 Hz 
 

Komunikat błędu 
 

 Błąd czasu skoku  

 

Czas zamknięcia zwalniaka 
hamulca nie przed upływem 
zaprogramowanego czasu 
(maks. 15 s) Utrudniony ruch 
układu dźwigni hamulca.  
Komunikat przedłużony  
ok. 20 s 

Sprawdzić ustawienie dławika 
powietrza wylotowego, 
sprawdzić filtr powietrza 
wylotowego lub zawór 
elektromagnetyczny, usunąć 
utrudniony ruch, ponownie 
zaprogramować czas 
zamykania  
(patrz 1.4.3.4.2.8) 

 
14,5 Hz 

Komunikat błędu 
 

 Skok hamulca  za 
duży  

 

Skok zamykania zwalniaka 
hamulca za duży: 
zwalniak hamulca nie 
zamocowany, okładzina 
hamulcowa ścięta 

Sprawdzić okładzinę 
hamulcową, ew.  wymienić, 
zamocować zwalniak  
hamulca 

 
15,0 Hz 
 

Komunikat błędu 
 

 Maks. zużycie  

 

Okładziny hamulcowe zużyte 
ponad granicę zużycia 

Wymienić okładzinę 
hamulcową 

Uwaga! 
Automatyczny tryb pracy 
niemożliwy. 

 
11,5  
Hz 
 

Komunikat błędu Napięcie 
robocze > 14 V, napięcie 

robocze < 9 V 

 

Napięcie zasilania 
niewystarczające 

Sprawdź zasilacz, sprawdzić 
przewód zasilający 

 
7,5 Hz 
 

Zakłócenie przewodu 
zaworu 

elektromagnetycznego 

 

Przerwa żyły przewodu 
zasilającego zaworu 
elektromagnetycznego 

Sprawdzić przewód 
zasilający, sprawdzić wtyk. 

Nr Wskazówki dotyczące 
konserwacji 

 Przyczyna, wyjaśnienie Możliwe środki zaradcze 

1 Nierównomierny skok 
zwalniania szczęk 
hamulcowych w stosunku 
do tarczy hamulcowej 

 
Nieprawidłowo ustawione 
śruby regulacyjne 

Doregulować śruby 
regulacyjne i zabezpieczyć je. 

2 Nierównomierne zużycie 
okładzin hamulcowych 

 Utrudniony ruch 
Układ dźwigni hamulca. 
Błędy montażu 
Zwalniak hamulca nie 
zamocowany 

Sprawdzić swobodę ruchów 
układu dźwigni hamulca. 
Sprawdzić i ew. skorygować 
położenie montażowe 
zwalniaka hamulca, 
zamocować zwalniak 
hamulca, wymieniać 
okładziny hamulcowe tylko 
parami. 

3 
Grubość 

 Zużycie okładzin 
hamulcowych 

 

Rowki na  
Tarcza hamulcowa. 
Za niska skuteczność 
hamowania  
zainstalowana. 

Sprawdzić, czy na tarczy 
hamulcowej nie ma rowków, 
skontrolować skok 
zwalniania, sprawdzić dobór 
wymiarowy układu 
hamulcowego 

4 Nieszczelności zwalniaka 
hamulca (pneumatyczne)  

Odkręcone przyłącze węża. 
Odkręcony zawór.  
Zatkany filtr powietrza 
wylotowego 

Sprawdzić przyłącza węży. 
Sprawdzić mocne 
zamocowanie zaworu. 
Sprawdzić filtr powietrza 
wylotowego, ew. wymienić. 

5. Nieszczelności zwalniaka 
hamulca (hydrauliczne)  

Odkręcone hydrauliczne 
złącze gwintowe. 
Urządzenie kompensacyjne  
uszkodzone. 

Sprawdzić ciśnienie 
hamowania w Hydrostar.  
Ewentualnie wymienić 
zwalniak hamulca 

6 
Spadek ciśnienia 

hamowania  
w zwalniaku hamulca 

 

Zawór kulowy otwarty. Duże 
zużycie okładzin 
hamulcowych. Nieszczelność 
akumulatora ciśnienia. 
Nieszczelność instalacji 
hydraulicznej 

Zamknąć zawór kulowy. 
Wymienić okładziny 
hamulcowe. Wymienić 
akumulator ciśnienia.  
Ewentualnie wymienić 
zwalniak hamulca. 
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4.3 Naprawy i przeglądy
Uwaga!
Naprawy i prace regulacyjne zwalniaka hamulca tz, wykraczające poza zakres przeglądów, 
mogą być dokonywane wyłącznie u producenta.

Fachowa naprawa lub remont mogą być zapewnione wyłącznie przez producenta.

Obce ingerencje w urządzenie mogą ewentualnie zmienić jego właściwości i spowodować 
poważne usterki i błędy działania, za które firma tz nie ponosi odpowiedzialności.

4.4 Ostrzeżenia
Uwaga!
Jako medium roboczego używać tylko czystego, naolejonego sprężonego powietrza lub azotu 
(np. z akumulatora ciśnieniowego). Ciśnienie minimalne 3,5 bar.

Zwracać uwagę na czystość oleju kompensacyjnego. Zanieczyszczenia powodują 
zniszczenie uszczelek i zakłócenia kompensacji zużycia okładzin hamulcowych.

Wymiana przyłączy tylko w stanie bez napełnienia i ciśnienia.

Do uszczelniania połączeń nie używać konopi i podobnych materiałów.

Przy wymianie akumulatora ciśnienia używać tylko oryginalnych części zamiennych. 
Używać wyłącznie nowych uszczelek.

Przed ponownym uruchomieniem bezwzględnie przywrócić pierwotny stan odkręconych 
zabezpieczeń śrub.

Należy używać tylko oryginalnych okładzin hamulcowych z nowymi kołkami rozprężnymi.
Nie używać uszkodzonych okładzin.

Nie eksploatować systemu powyżej maksymalnego ciśnienia zwalniania (maks. ciśnienie 
zwalniania 5 bar).

4.5 Zasady bezpieczeństwa

4.5.1 Informacje ogólne
Uwaga!
Podczas prac przy układzie hamulcowym należy zabezpieczyć instalację przed ruszeniem.
Nigdy nie otwierać pomieszczeń pod ciśnieniem.
Podczas prac przy zwalniaku hamulca tz pamiętać o zabezpieczeniu pozycji pośredniej oraz 
mocne osadzenie przyłączy ciśnienia.
Podczas prac przy zwolnionym zwalniaku hamulca tz pamiętać o zabezpieczeniu przed 
spadkiem ciśnienia zwalniającego i zaciśnięciem układu dźwigni hamulca. Siła hamowania 
pozostaje zachowana także po opróżnieniu układu kompensacji zużycia okładzin 
hamulcowych.
Przy wymianie akumulatora ciśnienia uważać na zamknięte położenie zaworu kulowego 
(nacięcie prostopadle do osi wzdłużnej). Niebezpieczeństwo wydostawania się medium 
roboczego.
Akumulatora ciśnienia nie wolno ani spawać, ani lutować, ani też wykonywać przy nim 
żadnych prac mechanicznych.
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4.5.2 Postępowanie z instalacjami pneumatycznymi
Prace konserwacyjne i naprawy wyposażenia pneumatycznego należy zlecać wyłącznie 
odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi. Przed pracami konserwacyjnymi i naprawami 
pozbawić ciśnienia elementy układu pneumatycznego. Wszystkie prace serwisowe przy 
instalacji pneumatycznej muszą być wykonywane tylko przy nieruchomej maszynie. Przed 
rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie napędy przed niezamierzonym 
włączeniem. Wymieniać przewody giętkie (węże) w ramach konserwacji prewencyjnej 
(przestrzegać wskazówek producentów).

4.5.3 Uzdatnianie medium roboczego
Wstęp
Medium robocze w sieci przewodów może zawierać wilgoć oraz inne zanieczyszczenia 
w postaci cząsteczek brudu i rdzy. Te zanieczyszczenia mogą zmniejszać żywotność 
podłączonych urządzeń pneumatycznych i zakłócać działanie.

Wahania ciśnienia
Wahania ciśnienia mogą powodować problemy z działaniem urządzeń pneumatycznych. 
Niedopuszczalne nadciśnienie może spowodować uszkodzenie urządzeń pneumatycznych.

Smarowanie olejem
Smar zapewnia niskie zużycie, chroni przed korozją, a tym samym przyczynia się do 
zwiększenia żywotności urządzeń pneumatycznych.
Używać tylko oleju do młotów pneumatycznych typu DA 50 ML.

Zalecenie:

Zalecane jest zasilanie zwalniaka hamulca tz uzdatnionym medium roboczym. 
Należy przewidzieć następujące układy uzdatniania medium roboczego:

• Zawór redukcji ciśnienia
• Filtr medium roboczego z oddzielaczem skroplin 
• (dokładność filtrowania 30 µm, skuteczność oddzielania skroplin 95-98%)
• Olejarka medium roboczego

4.6 Utylizacja
Utylizacja opakowania i zużytych części musi spełniać wymagania kraju, w którym zostało 
zainstalowane urządzenie.
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Legenda do wykazu czynności konserwacyjnych

W wykazie prac konserwacyjnych używane są następujące skróty i pojęcia.

Pojęcia Nazwa na 
liście

Krótkie wyjaśnienie

Czynność Czynność Krótki opis czynności do wykonania.
Nr rysunku Nr rys. Informacja o przepisach producenta, 

stanowiących podstawę podanych danych, lub 
informacja o rysunkach urządzenia.

Parametr 
eksploatacyjny

Parametr 
eksploatacyjny

Przed parametrami eksploatacyjnymi 
umieszczono opisane poniżej oznaczenia 
skrótowe.

Wartość znamionowa NW Wartość znamionowa wartości pomiarowych.
Górna wartość 
parametru 
eksploatacyjnego

OB Maksymalnie dopuszczalna wartość w czasie 
pracy; przy tej wartości uszkodzenie jest mało 
prawdopodobne.

Górna nastawa OE Maksymalna dopuszczalna wartość po 
ustawianiu; nie są uwzględniane zmiany 
wartości w czasie (osiadanie) itp.

Dolna wartość 
parametru 
eksploatacyjnego 

UB Minimalnie dopuszczalna wartość w czasie 
pracy; przy tej wartości uszkodzenie jest mało 
prawdopodobne.

Dolna nastawa UE Minimalnie dopuszczalna wartość po 
ustawianiu; nie są uwzględniane zmiany 
wartości w czasie (osiadanie) itp.

Materiał pomocniczy Materiał 
pomocniczy

Informacja o pomocach pomiarowych lub 
smarach itp.

Uwaga Uwaga Informacja o sposobie postępowania podczas 
przeglądu lub konserwacji.

Termin Termin Dane producenta lub dostawcy, dotyczące 
terminów. Bez informacji miarodajne są przepisy 
lub terminy użytkownika.
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Wykaz narzędzi

Do montażu i konserwacji zwalniaka hamulca wymagane są co najmniej 
następujące narzędzia:

Nazwa Wielkość Główne przeznaczenie
Klucz imbusowy rozmiar 6 - regulacja wkrętów bez łba

- ręczne uruchamianie zaworu sterującego
- montaż zaworu sterującego

Klucz oczkowy rozmiar 19 - przytrzymywanie przy regulacji wkrętów bez 
łba

Klucz oczkowy rozmiar 24 - montaż zacisku hamulca do pokrywy
- montaż filtra spiekowego

Klucz oczkowy rozmiar 36 - montaż zacisku hamulca do pokrywy
- montaż zatyczki na akumulatorze 
przeponowym

Klucz szczękowy rozmiar 30 - montaż akumulatora przeponowego
Klucz szczękowy rozmiar 8 - przełączanie odcinającego zaworu kulowego
Klucz szczękowy rozmiar 17 - montaż zaworu sterującego
Przebijak D 9 x 120 - wymiana szczęk hamulcowych
Przymiar metrowy
(drewno, grubość 3 mm)

- regulacja szczeliny powietrznej

Młotek ślusarski
Śrubokręt 5,5 x 1 - ustawianie dławika
Magnes - parametryzacja
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25bar 25 bar 
30bar 30 bar 
Benennung Nazwa 
Bremskraftgeber BKG900PL / IFVÜL 
Montage-und Betriebsanleitung 

Zwalniak hamulca BKG900PL / IFVÜL 
Instrukcja montażu i obsługi 

Zng.-Nr. Nr rys. 
Art.-Nr. Nr art. 
Index Indeks 
Blatt1 Strona 1 
1 Bl. 1 str. 
Datum Data 
Name Nazwisko 
Bearb Oprac. 
Gepr. Spr. 
Norm Norma 
Ind. Ind. 
Änderung Zmiana 
Urspr. Oryg. 
Schutzvermerk nach DIN 34 Nota ochronna wg DIN 34 
Stecko DN12 
Min.3,5bar 
Max.5,0bar 

Stecko DN12 
Min. 3,5 bar 
Maks. 5,0 bar 
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1 2 3 4 5. 6 

Poz. Ilość Jedn. Nazwa Nr rys. TZ/Nr wykazu części TZ Nr art. TZ 
1 1 Szt. Akumulator ciśnienia, kompl. 

SBO 100-0,7/25 bar żółty, z przyłączem 
manometru i zaworem zwrotnym 

 162 025 Z51 085 

2 1 Szt. Akumulator ciśnienia, kompl. 
SBO 100-0,7/30 bar niebieski, 
z przyłączem manometru i zaworem 
zwrotnym 

 162 030 Z51 085 

3 1 Szt. Stalowy kołpak ochronny 
M28x1.5,SW36 

 162 000 007 376 

4 1 Szt. Zawór kulowy do montażu na płycie, 
kompl. 
DN10/PN250 
z uszczelkami i przyłączem gwintowym 

 162 000 Z15 964 

5. 1 Szt. Hydr. wskaźnik ciśnienia, kompl. 
0–30 bar 
włącznie nakrętka i pierścień nacinający 

 160 476 080 030 

6 2 Szt. Spiekowy filtr wkręcany R 1/2” 
Typ: M 1514 

 160 554 330 000 

7 1 Szt. Przyrząd pomiarowy, kompl. 
BKG900PL/IFVÜ przymiar z magnesem 
pierścieniowym 

 162 000 Z15 946 

8 1 Szt. Zawór sterujący, kompl. 
BKG900PL /IFVÜ-ATEX z filtrem 
i mat.przyłączeniowymi 

 162 000 008 435 

9 1 Szt. Moduł analizujący 
BKG900PL/IFVÜL 

 162 000 010 806 

10 1 Szt. Kozioł oporowy z gwintem RUD 
0.3t, M8 
włącznie śruba 

 162 000 007 377 

11 1 Szt. Osłona, kompl. 
BKG900PL/IFVÜ + GBSIII hydr. 
wskaźnik ciśnienia, akum.ciśnienia 

 162 000 Z15 788 

12 1 Szt. Osłona, kompl. 
zawór sterujący, kompl. BKG900PL 
/IFVÜ 

 162 000 Z15 789 

13 1 Szt. Osłona 
część boczna 
BKG900PL + GBSIII 

 162 000 005 868 

14 20 Szt. Tarcza korekcyjna 
do układu dźwigni hamulca 

 160 554 360 767 

15 2 Szt. Śruba regulacyjna z nakrętka 
zabezpieczająca 
M12/8G/8 
do układu dźwigni hamulca S30”B” 

 M12 934 Z10 915 

16 2 Szt. Szczęka hamulcowa, wyk. „A”, kompl. 
włącznie Kołek rozprężny, zielony 

 160 475 18A000 

Uwaga: 
 
 
 
 

 
 
     Data Nazwi

sko 
    Oprac. 19.01.09 CR 
    Spr. 27.01.09 MS 
    Norma   

 

    

 
 

Nazwa: 
 

Zwalniak hamulca 
BKG900PL/IFVÜL 

Instrukcja montażu i obsługi Indeks 

    F. Rys. TZ-012591/M Montaż, eksploatacja 
Wykaz części nr: 

TZ-012591/MBS 

Arkusz 1 

Odp. Zm. Data Nazwisko Ur. St. TZ-012591/MS Nr art.: 
MBA DE0 012 591 

2 str. 
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1 2 3 4 5. 6  
Poz. Ilość Jedn. Nazwa Nr rys. TZ/Nr wykazu 

części TZ 
Nr art. TZ  

17 2 Szt. 

Szczęka hamulcowa, wyk. 
„B”, kompl. 
włącznie Kołek rozprężny, 
żółty 

 160 475 19B 000  

18 2 Szt. 

Szczęka hamulcowa, wyk. 
„C”, kompl. 
włącznie Kołek rozprężny, 
czerwony 

 160 475 20C 000  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Uwaga: 

 
 
     Data Nazwi

sko 
    Oprac. 19.01.09 CR 
    Spr. 27.01.09 MS 
    Norma   

 

    

 
 

Nazwa: 
 

Zwalniak hamulca 
BKG900PL/IFVÜL 

Instrukcja montażu i obsługi Indeks 

    F. Rys. TZ-012591/M Montaż, eksploatacja 
Wykaz części nr: 

TZ-012591/MBS 

Arkusz 
2 

Odp. Zm. Data Nazwisko Ur. St. TZ-012591/MS Nr art.: 
MBA DE0 012 591 

2 str. 
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Benennung Nazwa 
Diagramm/Bremsmomente 
BS:Ø400-Ø750, BZ:S15/S30, BB:A/B 

Diagram / momenty hamowania 
BS:Ø400-Ø750, BZ:S15/S30, BB:A/B 

Zng.-Nr Nr rys. 
TZ-013772/MB TZ-013772/MB 
Index Indeks 
Art.-Nr. Nr art. 
Blatt 1 Arkusz 1 
Datum Data 
Name Nazwisko 
Bearb. Oprac. 
Gepr. Spr. 
Norm Norma 
Ind. Ind. 
Änderung Zmiana 
Urspr. Oryg. 
Schutzvermerk nach DIN 34 Nota ochronna wg DIN 34 
hydraulische Druckanzeige (bar) hydrauliczny wskaźnik ciśnienia (bar) 
Bremsmoment [ Nm ] Moment hamowania [ Nm ] 
Mindestdruck Ciśnienie minimalne 
Maximaldruck Ciśnienie maksymalne 
Bremsmomente = f(Bremsscheiben-Ø) Momenty hamowania = f(Ø tarczy 

hamulcowej) 
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Deklaracja zgodności WE w rozumieniu dyrektywy 94/9/WE (ATEX), X. B  
 
Producent 
 

GeDi-Technik GmbH, Ringeldorfer Strasse 10, DE 45968 Gladbeck  
 

oświadcza niniejszym, że poniższy produkt 
 
Nazwa 
 
Presostat DWS-1-**-***--*/*** 
 
Oznaczenie CE Ex M2 Ex ia l 
 
Nr seryjny wg dokumentów dostawy 
 
spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich: 
 
EN 1127-2 Atmosfery wybuchowe – zapobieganie wybuchowi, część 2: Zasady 
i metodologia dla górnictwa 
 
EN 50014 Elektryczne środki produkcji do przestrzeni zagrożonych wybuchem – wymagania 
ogólne 
 
EN 50020 Elektryczne środki produkcji do przestrzeni zagrożonych wybuchem – 
iskrobezpieczeństwo *i* 
 
DIN EN 60079-0 Elektryczne środki produkcji do przestrzeni zagrożonych wybuchem gazu – 
część 0: Wymagania ogólne 
 
EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe – część 11: Ochrona urządzeń przez 
iskrobezpieczeństwo *i* 
 
Producent przeprowadził ocenę zgodności elektrycznych środków produkcji zarówno wg 
norm EN 500... jak i EN 60079-... Także bez zmian elektryczne środki produkcji spełniają 
wymagania norm, podanych aktualnie w Dzienniku Urzędowym UE. 
 
Producent oświadcza, że wyżej wymieniony produkt odpowiada modelowi, który otrzymał 
zaświadczenie homologacji typu UE o numerze DMT 02 ATEX E 019, wystawione przez 
jednostkę notyfikowaną 0158 EXAM BBG, Dinnendahlstrasse 9, DE 44809 Bochum.  
 
Sporządzono w Gladbeck dnia 29 stycznia 2010 r. 
Nazwiska podpisujących 
Stefan Seyfried, dyrektor 
Podpis 
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Deklaracja zgodności WE w rozumieniu dyrektywy 94/9/WE (ATEX), X. B  
 
Producent 
 

GeDi-Technik GmbH, Ringeldorfer Strasse 10, DE 45968 Gladbeck  
 

oświadcza niniejszym, że poniższy produkt 
 
Nazwa 
 
Czujnik pomiaru drogi WMS-1-**-***--*/*** 
 
Oznaczenie CE Ex M2 Ex ib l 
 
Nr seryjny wg dokumentów dostawy 
 
spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich: 
 
EN 1127-2 Atmosfery wybuchowe – zapobieganie wybuchowi, część 2: Zasady 
i metodologia dla górnictwa 
 
DIN EN 60079-0 Elektryczne środki produkcji do przestrzeni zagrożonych wybuchem gazu – 
część 0: Wymagania ogólne 
 
EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe – część 11: Ochrona urządzeń przez 
iskrobezpieczeństwo *i* 
 
Producent oświadcza, że wyżej wymieniony produkt odpowiada modelowi, który otrzymał 
zaświadczenie homologacji typu UE o numerze BVS 08 ATEX E 058, wystawione przez 
jednostkę notyfikowaną 0158 DEKRA EXAM GmbH placówka certyfikacyjna, 
Dinnendahlstrasse 9, DE 44809 Bochum.  
 
Sporządzono w Gladbeck dnia 29 stycznia 2010 r. 
Nazwiska podpisujących 
Stefan Seyfried, dyrektor 
Podpis  
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