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În vederea uşurării lecturii, s-au adoptat unele inscripţionări:
PERICOL
Se utilizează menţiunea PERICOL atunci când nu sunt
respectate instrucţiunile sau când organele manipulate pot
cauza grave vătămări sau chiar moartea.

ATENŢIE
Menţiunea ATENŢIE este utilizată când nu se respectă
instrucţiunile şi acest fapt poate cauza vătămări ale maşinii,
la elementele ce o însoţesc, sau ale mediului înconjurător.

Pentru securitatea persoanelor şi a lucrurilor este furnizată o anexă specială, denumită
"NORME DE SECURITATE", împreună cu Manualul de instrucţiuni al compresorului.
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0. UTILIZARE- PE SCURT
Informaţiile următoare se vor aplica doar după citirea,
înţelegerea şi asimilarea completă a prezentului manual şi a
manualului "NORME DE SECURITATE".

- Verificaţi dacă locul unde este amplasat compresorul respectă caracteristicile de
aerisire impuse.
- Dacă maşina este instalată într-un loc care nu respectă caracteristicile menţionate
anterior, branşaţi un prelungitor la priza de aer.
- Verificaţi nivelul uleiului de ungere a grupului de pompare. Dacă nivelul nu este cel
indicat, opriţi maşina, completaţi sau goliţi din ulei.
- Puneţi maşina în funcţiune, apăsând întrerupătorul general.
- Verificaţi sensul de rotaţie al motorului. Dacă sensul de rotaţie nu corespunde celui
indicat pe apărătoarea curelei, opriţi maşina şi inversaţi fazele de alimentare principale.
- Verificaţi starea şi scadenţa buteliilor de umplut.
- Puneţi presostatul de pe rampa de comandă la valoarea presiunii de încărcare a
buteliei.
- Montaţi racordul furtunului la butelie şi verificaţi ca robinetele furtunurilor să fie
deschise.
- Deschideţi robinetul buteliei şi porniţi compresorul.
- Când umplerea s-a terminat, presostatul se opreşte automat. Închideţi robinetele
buteliei şi ale furtunului.
- Se va efectua câte o purjare la un interval de cel mult 15 minute.
- Deschideţi robinetul de purjare a presiunii din furtunul de umplere, apoi debranşaţi
racordul buteliei.
Atenţie!
Nu porniţi compresorul aflat sub presiune. În acest caz, pornirea se face numai
după purjarea completă a aerului din compresor
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1. GARANŢIE ŞI SERVICE DUPĂ VÂNZARE
1.1. Garanţie
Furnizorul garantează aparatul pentru o perioadă de 24 luni de la livrare.
Termenul de garanţie curge de la data livrării aparatului în condiţiile utilizării conform
instrucţiunilor din prezentul manual, înclusiv reviziile periodice prevăzute.
Defectele majore apărute în timpul garanţiei vor fi reparate sau înlocuite gratuit de S.C.
PROSALV S.R.L., la sediul său.
Cheltuielile de transport şi expedierea pieselor de schimb vor fi suportate de cumpărător.
Când reparaţia se face la sediul beneficiarului, cheltuielile relative la prestarea efectuată
vor fi suportate de vânzător, în vreme ce cumpărătorul va achita cheltuielile de delegare.
Nu intră sub incidenţa garanţiei materialele de consum şi întreţinere periodică (ulei, filtre
etc.) şi nici defectele datorate exploatării neconforme a aparatului.
Reparaţiile / înlocuirile efectuate în perioada de garanţie nu prelungesc durata acesteia.
Acordarea garanţiei exclude orice solicitare de despăgubire pentru perioada de
nefuncţionare.
Toate cererile de intervenţie trebuie să fie trimise la:

S.C. PROSALV S.R.L.
120167 Buzău, str. Bazalt nr. 15
tel.: 0238-710.399 fax: 0238-710.859
prosalv@buzau.ro www.prosalv.ro
Service: 0745-014.150
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2. DESCRIERE TEHNICĂ
În acest capitol se prezintă descrierea tehnologică a maşinii şi a pieselor principale ce o
compun.
2.1 Principiul de funcţionare
2.2 Descrierea grupului de pompare
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

Grup monobloc
Ansamblu chiulasă
Supape de siguranţă
Grup de ungere
Supapa de limitare a presiunii
Tub de răcire
Filtre
Şasiu

2.1. Principiul de funcţionare
Compresorul este de tipul de înaltă presiune şi răcire cu aer forţat, cu trei trepte de
compresie. Aerul din apropierea compresorului, lipsit de gaze nocive, este trecut prin
filtrul de aspiraţie şi traversează supapa de aspiraţie, intrând în cilindrul primei trepte,
unde are loc prima compresie.
O parte din căldura produsă în timpul compresiilor este disipată de fluxul de aer produs,
de-a lungul traseului său, către chiulasa cu supape, piston, cilindru, monobloc şi ulei de
ungere, prin ventilare. Căldura rămasă în aerul comprimat este disipată de-a lungul
ţevilor ce leagă treptele de compresie între ele şi care au funcţia de radiator.
Temperatura aerului la ieşirea din ţeavă are cu câteva grade mai mult în raport cu aerul
ambiant.
Temperaturile de lucru pentru fiecare treaptă sunt: racordul ţevii ce soseşte la cilindrul de
aspiraţie: în jur de 15÷200C deasupra temperaturii ambiante (este călduţ la atingere),
racordul începând de la chiulasă (supapa de evacuare), în jur de 80÷1000C.
Aerul aspirat conţine un oarecare procent de umiditate, în funcţie de condiţiile
atmosferice. În cursul compresiei, apoi a răcirii, umiditatea se condensează şi formează
cu particulele de ulei de ungere o emulsie lăptoasă, care precipită în purjele de eliminare
a condensului.
2.2. Descrierea grupului de pompare
Grupul de pompare are rolul de a produce aer comprimat de înaltă presiune (200÷300
bari) purificându-l de-a lungul sistemelor de decantare şi filtrare până la un grad de
puritate egal sau superior limitelor fixate de normele EN 12021, DIN 3188-UNI EN 132CGAV/E, sau de creştere a presiunii gazului aspirat (doar gaze inerte-neexplozive).
Acest dispozitiv este alcătuit din componentele următoare:
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Tabelul 1
Nr.
Descriere
crt.
1. Filtru de aspiraţie
2. Chiulasa primei trepte
3. Chiulasa treptei a 2 a
4. Chiulasa treptei a 3 a
5. Cilindrul primei trepte
6. Cilindrul treptei a 2 a
7. Cilindrul de ghidare al treptei a 3 a
8. Ţeava de răcire ale treptelor 1 - 2
9. Ţeava de răcire ale treptelor 2 - 3
10 Ţeava de răcire finală
11 Supapa de siguranţă a primei trepte

Nr.
crt.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Descriere
Supapa de siguranţă a treptei a 2 a
Monobloc
Brida suportului filtrului
Ventilator
Dop de umplere ulei
Purjare condens final
Purjare condens între trepte
Racorduri scurgere condens
Supapa de limitare
Brida fixare ţevi de răcire
Supapa de siguranţă finală

2.2.1. Grup monobloc
Din acest grup fac parte de asemenea
arborele cotit, pistoanele şi cilindrii.
Monoblocul este realizat din aliaj de
aluminiu; cele două flanşe sunt echipate
cu rulmenţi cu bile şi cu role, ce sprijină
arborele cotit. Etanşarea în raport cu
uleiul din monobloc se asigură cu un inel
"O" şi o garnitură de flanşă.
Arborele cotit şi bielele se rotesc doar pe
rulmenţii cu role sau cu bile.
Cele trei biele sunt montate pe arbore la
un singur unghi de manivelă.
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Cilindrii sunt din fontă, pistoanele sunt
din aluminiu şi segmentele de etanşare
multiple sunt cele tradiţionale. Pistonul
treptei de înaltă presiune este acoperit
printr-un procedeu contra uzurii.
Cilindrul treptei a 3 a posedă un
tratament de autoungere.

2.2.2. Chiulase
În chiulase sunt prevăzute supape de
evacuare şi de aspirare.
Chiulasa primei trepte este de tip
lamelar şi cuprinde în aceeaşi măsură
aspirarea şi evacuarea.
Supapele de aspirare şi de evacuare
sunt amândouă plasate direct în
corpul chiulasei treptei 1 şi respectiv
în locaşurile filetate ale chiulaselor
treptelor a 2 a şi a 3 a.

Supapele de aspiraţie pot fi demontate
cu ajutorul unei chei cu pivot special
(cod SC000480), după ce se înlătură
chiulasele.
Supapele de evacuare pot fi demontate
din exterior.
A se vedea "Întreţinere".
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2.2.3. Supape de siguranţă
Supapele de siguranţă au rolul de a proteja maşina (şi buteliile) de suprapresiune.
Aceste supape sunt în prealabil calibrate la următoarele presiuni:
- supapa de siguranţă a primei trepte: 8 bari;
- supapa de siguranţă a treptei a 2 a: 50 bari;
- supapa de siguranţă a treptei a 3 a: 225 bari sau 330 bari.
ATENŢIE
Intervenţia asupra supapelor, pentru creşterea presiunii de calibrare, este strict
interzisă.
În cazul în care ar fi totuşi necesară o intervenţie asupra lor, se recomandă să se caute
cauza care a generat creşterea presiunii, apoi să se intervină, urmând instrucţiunile de la
paragraful 11.
Manipularea necorespunzăroare a supapelor de siguranţă poate provoca serioase
vătămări şi întreruperea garanţiei.
2.2.4. Grup de ungere
Ungerea este obţinută cu ajutorul unei
tije înşurubate în partea inferioară a
bielelor treptelor a 2 şi a 3 a.
Treapta a 3-a de înaltă presiune este
unsă de vapori de ulei.

2.2.5. Supapa de limitare a presiunii
Această supapă este montată după filtrul final. Odată cu punerea în funcţiune a
compresorului, ea menţine, după câteva secunde, presiunea întregului sistem la valoarea
de 100 +20 bari (vezi tabelul prezentat la cap. 13), în scopul eliminării unei cantităţi cât
mai mari de apă din aer. Ea funcţionează de asemenea ca supapă anti-retur.
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2.2.6. Conducte de răcire

Ţevile de răcire între treptele 1 şi 2,
precum şi după treapta a 3 a, sunt
realizate din oţel inoxidabil, ca şi cea prin
care trece aerul între separator şi filtru.

2.2.7. Filtre
FILTRU DE ASPIRAŢIE
Filtrul de aspiraţie este cuplat direct
în capacul chiulasei treptei 1.
Filtrul de aspiraţie se compune
dintr-un corp cilindric din aluminiu,
dotat cu un dop înfiletat, în care se
află plasat cartuşul filtrant.
Pentru cuplarea unei prelungiri
(opţional), pe filtru este prevăzut un
racord special, cu rolul de a preleva
aer din exterior, în cazul în care locul
unde este plasat compresorul nu
dispune de aerisire proprie.
Pentru ca maşina să funcţioneze
bine, trebuie efectuată întreţinerea
filtrului, cu frecvenţa recomandată
(instrucţiuni la paragraful 10.6).
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FILTRU CU CĂRBUNE ACTIV ŞI CRIBLURĂ MOLECULARĂ

Filtrul este constituit dintr-o ţeavă din
aluminiu (B) în care se introduce
cartuşul filtrului (A).
Învelişul cartuşului conţine pe rând
cărbune activ (C) şi criblură moleculară
(D), interpuse între discurile de pâslă.
Starea cartuşului este una din condiţiile
esenţiale pentru o bună calitate a
aerului (vezi paragraful 10.7 pentru
înlocuire).

2.2.8. Rampa şi şasiul compresorului

Grupul de pompare şi motorul electric,
sunt montate pe un şasiu din oţel sudat şi
vopsit cu vopsea pe bază de răşini
epoxidice.
Şasiul se compune dintr-un cadru vopsit,
dotat cu mânere ce servesc la deplasarea
uşoară a staţiei de încărcare.
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Compresorul este montat pe o rampă de
încarcare compusă din:
1. manometru-presostat treapta a I-a de
incărcare, respectiv 300 bari
2. etichetă 300 bari
3. racorduri treapta de încărcare 300 bari
4. etichetă furnizor
5. manometru treapta de incărcare 200
bari
6. etichetă 200 bari
7. racoduri treapta a II-a de încărcare,
respectiv încărcare 300 barii
8. cutie electrică
9. contor orar
10. buton oprire
11. buton pornire
12. cadru metalic
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3. CARACTERISTICI TEHNICE

În acest capitol sunt prezentate informaţii tehnice referitoare la maşină.

3.1 Caracteristicile tehnice ale grupului de pompare
3.2 Zgomot

3.1. Caracteristicile tehnice ale grupului de pompare
Grupul de pompare se compune din: trei trepte de compresie, trei cilindri, răcirea forţată a
aerului prin intermediul unui ventilator de mari dimensiuni, ungere prin barbotare, ţevi de
răcire din oţel inoxidabil.
Presiunea maximă de lucru
Debitul
Diametrul cilindrilor
Turaţia motorului
Cursa pistonului
Presiunile intermediare
treapta 1
treapta a 2 a
trepta a 3 a
Puterea motorului
Tensiunea şi frecvenţa
Dimensiuni de gabarit ale compresorului propriu-zis
Dimensiuni de gabarit totale inclusiv rampa
Masa compresorului propriu-zis
Masa totală
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225 sau 330 bari
aprox. 210 l/min.; 13 m 3/h
88/36/14 mm
1550 r.p.m.
40 mm
5 bari
40 bari
330 bari
4 kW – 5,5 Cp
380 V – 50 Hz
850x450x635 mm
1065x535x950 mm
99 kg
140 kg
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3.2. Zgomot
Compresoarele seria "Standard" sunt astfel proiectate şi construite încât să reducă la
maxim poluarea acustică.

Determinarea zgomotului maşinii a fost
efectuată la "poziţia operatorului", după
modalităţile şi cu rezultatele următoare:

Procedeul de măsurare
MCH 13/ET Standard

ISO 3746

Instrumente

- Nivelul presiunii acustice la
postul operatorului

dB(A) 80,7

- Fonometru integrator
Bruel&Kjacr

- Nivelul puterii acustice

dB(A) 93,2

- Microfon pt. fonometru

- Nivelul de vârf

-

- Calibrator

În cazul în care maşinile utilizate pentru lucrul în locuri unde nivelul de expunere zilnică la
zgomot a operatorilor ar putea fi mai mare de 80 dBA, va trebui să se poată aplica
măsurile de securitate corespunzătoare pentru protejarea sănătăţii operatorilor.
Operatorul, în caz de necesitate, va trebui să apeleze la accesorii individuale de protecţie
contra zgomotului.
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4. PRECAUŢII PENTRU UTILIZARE ŞI OBLIGAŢII PRIVIND ÎNTREŢINEREA
Consultaţi "Manualul Norme de securitate" livrat alăturat acestui manual
(din care face parte integrantă).

4.1 Schema zonelor maşinii
4.1.1 Dispozitive de siguranţă
4.1.2 Zona cu pericole reziduale
4.1. Schema zonelor maşinii
Compresoarele serie "Standard" sunt aparate cu funcţionare automată şi alimentare
electrică.
În general, termenul "operator", aşa cum este el utilizat în acest manual, defineşte
profilurile profesionale următoare:
- responsabilul cu întreţinerea, este persoana însărcinată cu transportarea, instalarea,
punerea în funcţiune, reglarea, curăţarea, repararea, înlocuirea utilajelor, efectuarea
întreţinerii maşinii. Acest profil trebuie să corespundă unei persoane calificate, care a
urmat un curs de specializare şi care are oarecare experienţă în materie de transport,
instalare, punere în funcţiune, întreţinere de instalaţii mecanice, electrice, pneumatice.
- responsabilul cu funcţionarea, este persoana însărcinată să lucreze pe maşină;
munca sa se limitează la încărcarea buteliilor şi la operaţii de comandă. Această
persoană trebuie să cunoască perfect maşina, toate comenzile şi modalităţile de
funcţionare a maşinii ce face obiectul acestui manual şi al manualului de norme.

Responsabilului cu funcţionarea îi este
categoric interzis să efectueze alte operaţii
decât cele descrise mai sus şi să
muncească în zone diferite de cele marcate
în fig. alăturată.
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4.1.1. Dispozitive de siguranţă
Compresoarele sunt echipate cu o serie de apărători fixate cu şuruburi precum şi cu
dispozitive de protecţie care asigură securitatea operatorului, ce delimitează câmpul
operaţional, asigurând în acelaşi timp buna funcţionare.
În figură se pot localiza dispozitivele de siguranţă prezente pe compresor şi etichetele de
atenţionare aplicate.
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POZIŢIA

DISPOZITIV DE SIGURANŢĂ

DESCRIERE

CONTROL

1.

Supapa de siguranţă

Protejează treapta a 3-a
şi buteliile de o
supraîncărcare; ea este
calibrată de către
fabricant.

2.

Şasiu

Realizat din oţel

3.

Simbol de atenţionare şi avertizare cu ideograme înţelese prin lecturarea obligatorie a
manualului de instrucţiuni (doar motoare cu explozie)

4.

Robinete de evacuare manuală a
condensului

Condensul este o
emulsie lăptoasă de apă
şi ulei.
Umiditatea absorbită de
filtru îi provoacă
acestuia uzura şi
îmbâcsirea.

Calitatea aerului
depinde în bună măsură
de starea sa.

Se verifică periodic
starea lui.

Se deschid robinetele de
evacuare la intervale de
10÷15 min. şi se verifică
dacă condensul este
eliminat într-o manieră
vizibilă şi consistentă. În
caz de evacuare
automată a condensului,
se verifică buna
funcţionare
deschizându-se
robinetele de evacuare;
condensul trebuie
eliminat în cantitate
minimă.
Cartuşul trebuie înlocuit
înainte ca aerul să
miroasă urât. Pentru
frecvenţa înlocuirii, vezi
cap. 10 "Întreţinere".

5.

Filtru cu cărbune activ şi criblură
moleculară

6.

Manometru ce indică presiunea de lucru

7.

Presostat cu calibrare manuală, indicând presiunea maximă de încărcare a buteliei; când se
depăşeşte presiunea stabilită, compresorul se opreşte.

8.

Presiunea de lucru maximă

9.

Simbol de pericol de strivire a mâinilor

10.

Simbol de pericol de organe în mişcare

11.

Simbol de interzicere de scoatere a dispozitivelor de siguranţă

12.

Simbol: organe în mişcare, interzis de a interveni

13.

Simbol de pericol de tensiune electrică

14.

Simbol: interzis de a fuma

15.

Plăcuţă ideogramă: obligatoriu de purtat mănuşi

16.

Plăcuţă ideogramă: obligatoriu de purtat ochelari

17.

Plăcuţă ideogramă: obligatoriu de purtat cască

18.

Plăcuţă pe motorul electric cu informaţii privind tensiunea, fazele, frecvenţa, puterea
nominală

19.

Indicator al nivelului de ulei din grupul de pompare

20.

Plăcuţă cu marcaj CE

21.

Zona furtunului: pericol de contact direct cu operatorul în caz de rupere în timpul umplerii
buteliilor

22.

Separator de apa si ulei
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(Vezi anexa
"Norme de
securitate)
(Vezi cap.
10)

Avertisment: utilizaţi maşina şi efectuaţi activităţile de întreţinere conform manualului de
întreţinere
Avertisment: întrerupeţi curentul electric înaintea oricărei activităţi de întreţinere

4.1.2. Zone cu pericole reziduale
În anumite zone ale maşinii, există pericole reziduale ce nu pot fi eliminate în faza de
proiectare şi nici nu pot fi delimitate cu ajutorul unor apărători, ţinând cont de
funcţionalitatea specifică compresoarelor. Fiecare operator trebuie să cunoască
pericolele reziduale prezente pe maşină, în vederea evitării oricărui incident.
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POZIŢIA

DESCRIERE

1.

Pericol de poluare a aerului utilizat, de către un eventual amestec de fum sau vapori de ulei de
ungere, precum şi a aerului comprimat produs.

2.

Pericole de natură electrică. Utilizaţi maşina echipată cu protecţii electrice adecvate, în special
în cazul prezenţei apei sau umidităţii.

3.

Pericole datorate zgomotului emis de compresor, dacă în timpul activităţilor de întreţinere
trebuie să se muncească fără protecţii.

4.

Zona grupului de pompare: pericole de natură termică. Pentru toate activităţile de întreţinere
(protecţii înlăturate) aşteaptă în jur de 30 min. după oprirea motorului.

5.

Zona curelei de transmisie: pericol de strivire sau de agăţare, atunci când, în cursul
desfăşurării activităţii de întreţinere se munceşte fără apărători de protecţie.

6.

Zona ventilatorului de răcire: pericol de lovire şi de rănire, atunci când, în timpul umplerii
buteliilor se munceşte fără apărătorile de protecţie.

7.

Zona motorului: pericol de natură termică; după oprirea motorului, aşteaptă răcirea sa înainte
de a atinge piesele cu mâinile.
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5. INSTALAREA
În acest capitol sunt ilustrate operaţiile având drept scop amenajarea maşinii.
Referitor la instrucţiunile următoare, se presupune că operatorul are deja însuşite
cunoştinţele consemnate în cap. 4 "Precauţii pentru utilizare şi întreţinere".
5.1 Amplasare
5.2 Branşări
5.2.1 Branşarea prelungitorului prizei de aer
5.2.2 Branşarea racordurilor furtunelor
5.2.3 Conexiunile electrice pentru MCH 13/ET
ATENŢIE:
Înainte de a începe operaţiile de amenajare de mai jos, citiţi cu atenţie cap. 4 "Precauţii
pentru utilizare şi întreţinere", apoi acţionaţi cum s-a prescris.
5.1. Amplasare
1. Aşezaţi maşina pe locul prevăzut şi verificaţi ca ea să fie în plan orizontal (înclinarea
planului nu trebuie să depăşească 50, pentru a asigura o ungere perfectă).
Aşezaţi maşina pe suportul special prevăzut al rampei de comandă. Verificaţi ca rampa
să fie în plan orizontal (înclinarea planului nu trebuie să depăşească 50, pentru a asigura
o ungere perfectă). Compresorul se va amplasa între cei patru opritori sudaţi pe suport,
pentru evitarea deplasării maşinii în timpul funcţionării, din cauza vibraţiilor.
2. Verificaţi ca aerisirea locului ales pentru amplasare să fie adecvată:
- trebuie să fie un bun schimb de aer (mai multe ferestre), să nu fie praf şi pericole de
explozie, coroziune sau incendiu.
3. În încăperi unde temperatura creşte peste 400C, este necesară folosirea uleiului de
ungere sintetic şi climatizarea.

4. Se aşează maşina (pe rampă) la o
distanţă de cel puţin 1 m de pereţii
învecinaţi şi la cel puţin 1,5 m de plafon,
astfel încât să nu se compromită buna
funcţionare şi răcirea grupului de
pompare .
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5.2. Branşamente
5.2.1. Branşarea prelungitorului prizei de aer
În cazul în care maşina va fi amplasată într-un loc ce nu are caracteristicile de aerisire
indicate în paragraful precedent, instalaţia va trebui prevăzută cu un prelungitor pentru
priza de aer extern, sau dintr-un loc având caracteristicile de aerisire citate.

Această prelungire, furnizată la cerere, va
trebui să fie legată la racordul de aspiraţie
special.

ATENŢIE:
Utilizaţi doar un furtun flexibil dotat cu spirală de oţel internă, pentru întărire,
astfel încât să evitaţi îndoirea şi, în consecinţă, reducerea secţiunii.

1 Legaţi furtunul prelungitor la racord.

2 Montaţi filtrul de aspiraţie suplimentar
la extremitatea furtunului prelungitor.
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3 Plasaţi extremitatea prelungitorului pe care este montat filtrul de aspiraţie (priza de aer)
într-un loc aerisit, ferit de agenţii atmosferici.

4 Orientaţi priza de aer într-o poziţie
"contra vântului".

5 Verificaţi ca furtunul prelungitor să nu
fie îndoit sau rupt.
În cazul în care prelungitorul s-a stricat în
cursul branşării, înlocuiţi-l.
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că priza de aer este departe
de gazele de eşapament ale motoarelor
cu explozie sau fum toxic.

5.2.2. Branşarea furtunurilor de încărcare
REMARCĂ:
- Verificaţi orele de exploatare ale furtunurilor, pe contorul orar.
- Furtunurile trebuie înlocuite periodic (o dată pe an sau după fiecare 1000 ore) sau când
se constată rupturi.
- Raza minimă de curbură a fiecărui furtun nu trebuie să fie mai mică de 250 mm.
5.2.3. Conexiunile electrice pentru modelele MCH 13/ET
- Instalaţia reţelei va trebui să fie echipată cu o legătură la pământ eficace.
- Verificaţi în special dacă rezistenţa pământului este conformă cu exigenţele de protecţie
şi exploatare ale instalaţiei electrice a compresorului.
ATENŢIE:
O legătură la pământ performantă este una din caracteristicile fundamentale în
materie de securitate.
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6. TABLOUL DE COMANDĂ
În acest capitol sunt explicate funcţiile diferitelor dispozitive montate pe
tabloul de comandă.
6.1 Tablou de comandă
6.2 Dispozitive de semnalizare şi control

6.1. Tablou de comandă
Tabloul de comandă este amplasat pe rampa de
comandă, într-o cutie. El cuprinde: butonul verde pentru
pornirea maşinii, butonul roşu pentru oprirea ei, contorul
de timp cu rolul de a înregistra în memorie orele de
exploatare efective, în scopul de a efectua sarcinile de
întreţinere preventive precum şi dispozitive de
sisguranţă.

6.2. Dispozitive de semnalizare şi control
Staţiile de încărcare dispun de mai multe dispozitive de control al evacuării condensului,
filtru de curăţare şi jojă pentru uleiul de ungere:
• Filtru de curăţare
El are sarcina de a reţine impurităţile prezente în aer înainte de a pătrunde în butelii.
• Robinete de evacuare a condensului
Au rolul de a elimina manual condensul acumulat în timpul funcţionării maşinii.
• Jojă pentru uleiul de ungere
Pentru controlul încărcării, pe panoul superior al rampei de încărcare sunt amplasate:
• Manometru-presostat
Are un rol dublu, atât de urmărire a presiunii de încărcare cât şi de a opri compresorul la
presiunea reglată
• Manometru 200 bari
Pe acest manometru se urmăreşte presiunea de încărcare pe aripa de 200 bari
• Contor orar
Este utilizat pentru urmărirea timpului de funcţionare a compresorului în vederea
efectuării lucrărilor de întreţinere
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7. PUNERE INIŢIALĂ ÎN FUNCŢIUNE
În acest capitol sunt explicate operaţiile referitoare la punerea în funcţiune
a maşinii.
În ce priveşte instrucţiunile următoare, se presupune că operatorul are
deja cunoştinţele conţinute în cap. 4 "Precauţii pentru utilizare şi
întreţinere" şi că maşina a fost amenajată respectând instrucţiunile
capitolului precedent.

ATENŢIE:
Verificaţi branşamentele electrice!
ATENŢIE:
Verificaţi nulul de protecţie (firul verde-galben)!
Verificaţi legarea la istalaţia de impământare a cadrului metalic al rampei
de încărcare!
ATENŢIE:
Verificaţi sensul de rotaţie!

7.1. Uleiul de ungere
ATENŢIE:
Înainte de a trece la operaţiile de punere în funcţiune descrise în continuare, citiţi cu
atenţie "Precauţii pentru utilizare şi întreţinere" şi efectuaţi după cum este prescris.

Procedaţi la umplerea carterului de ulei de
ungere al grupului de pompare numai când
maşina este oprită.
ATENŢIE:
Maşina se livrează cu ulei de ungere;
pentru primele 25 ore de funcţionare.
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Pentru înlocuirea uleiului, acesta se
toarnă înlăturând buşonul marcat "OIL".
Cantitatea de ulei ce trebuie turnată este
de 1,5 litri; nivelul uleiului va trebui
verificat când maşina este în repaus,
ţinând cont că un exces de ulei poate
cauza infiltraţii în cilindrii şi depuneri pe
supape, în timp ce un nivel prea scăzut
împiedică ungerea corectă a lagărelor
bielelor şi provoacă riscul gripării
cilindrilor.
Pentru a verifica cantitatea uleiului
introdus, vezi paragraful următor.
Când operaţia este terminată, reînşurubaţi
buşonul.
7.2. Verificări
1. Pentru a verifica conexiunea corectă a fazelor electrice, puneţi motorul în funcţiune
verificând sensul de rotaţie.
Dacă sensul de rotaţie nu corespunde celui indicat de săgeata plasată pe tablou (sau pe
motor), va fi necesară oprirea curentului şi inversarea a două din cele trei faze între ele,
de la alimentarea principală sau de la fişă.

ATENŢIE:
2. Firul de culoare galbenă / verde
corespunde legăturii la pământ. NICIODATĂ
nu debranşaţi sau inversaţi acest fir.
Asiguraţi legarea la instalaţia de
împământare a cadrului metalic al rampei de
încărcare.
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3. Deschideţi robinetul de evacuare.

4. Porniţi maşina apăsând pe butonul verde de pe tabloul de comandă, amplasat pe
rampa de comandă.
5. Lăsaţi să meargă compresorul în jur de 15 min., apoi puneţi-l în repaus timp de 20
i
6. Verificaţi nivelul uleiului de ungere al
grupului de pompare.
Dacă nivelul este insuficient, procedaţi la
umplere, urmând instrucţiunile din
paragraful precedent.
Dacă nivelul uleiului este prea ridicat,
scurgeţi din el, urmând instrucţiunile din
cap. 10.3 "Golirea uleiului de ungere".
Pentru tratarea uleiului uzat consultaţi
cap. 9.2 "Tratarea deşeurilor".
7. Sarcina referitoare la verificarea uleiului de ungere se îndeplineşte la primirea maşinii
şi apoi, înainte de punerea în funcţiune a compresorului. Se aminteşte că un nivel prea
scăzut sau prea ridicat poate provoca prejudicii bunei funcţionări a compresorului.
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8. UTILIZARE
În acest capitol sunt explicate operaţiile având drept scop încărcarea
buteliilor.
În ce priveşte instrucţiunile următoare, se presupune că operatorul are deja
cunoştinţele conţinute în cap. 4 "Precauţii pentru utilizare şi întreţinere" şi că
maşina a fost pusă în funcţiune respectând instrucţiunile capitolului
precedent.

8.1 Operaţii prealabile
8.2 Încărcarea buteliilor
ATENŢIE:
Înainte de a trece la operaţiile descrise în continuare, citiţi cu atenţie cap. 4 "Precauţii
pentru utilizare şi întreţinere" şi lucraţi după cum este prescris.
8.1. Operaţii prealabile
1. - Efectuaţi o verificare vizuală generală.
2. - Verificaţi registrul de evidenţă a încărcărilor şi a perioadei la care se înlocuiesc
elementele consumabile (ulei, filtre, etc) sau de uzură.
3. - Verificaţi nivelul de ulei în compresor.
ATENŢIE:
Înlocuiţi uleiul şi filtrele la termenele recomandate în prezenta carte tehnică.
4. - Verificarea supapei de siguranţă se face de către personal instruit şi autorizat.
Supapa este calibrată prealabil la uzină, la presiunea de 225 bari, respectiv 330 bari.
ATENŢIE:
Este categoric interzisă intervenţia asupra acestor supape pentru a creşte presiunea de
calibrare. Manipularea supapelor de siguranţă poate provoca serioase pagube maşinii
sau personalului şi antrenează întreruperea garanţiei.
5. - Verificaţi sensul de rotaţie al motorului
6. - Verificaţi starea buteliilor de umplut. Verificaţi
încadrarea în perioada de verificare ISCIR, inscripţionată pe
fiecare butelie în parte.
Consultaţi de asemenea instrucţiunile fabricantului de butelii
furnizate în cadrul echipamentului.
Zona de poansonare ISCIR
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PERICOL:
În cazul în care buteliile au urme de coroziune internă/externă, este
recomandabil să nu se procedeze la umplerea lor, chiar dacă sunt
conforme în urma probelor şi sunt în perioada de scadenţă ISCIR.
ATENŢIE:
Utilizaţi doar butelii probate şi poansonate conform legislaţiei naţionale
în vigoare, respectiv conform normelor ISCIR.
Este interzisă depăşirea presiunii de încărcare pentru care a fost
poansonată butelia.
După ce au fost încărcate, buteliile nu se vor goli complet, chiar şi în timpul depozitării,
pentru a evita pătrunderea aerului umed.
7. - Verificaţi starea furtunurilor şi a racordurilor lor.
EVACUAREA CONDENSULUI

8. - Plasaţi un recipient sub cele două robinete
de scurgere a condensului, evacuaţi manual
prin deschiderea robinetelor special concepute
în acest scop.
Această operaţie se efectuează şi în timpul
încărcării buteliilor, la un interval de 10-15 min.

8.2. Încărcarea buteliilor
În timpul acestei sarcini postul operatorului este cel descris la cap. 3.2 "Zgomot".
ATENŢIE:
În timpul încărcării buteliilor, este recomandat ca personalul executant să
păstreze o distanţă de trei metri de acestea. Este interzisă debranşarea
furtunurilor de la racorduri sau de la robinetul de încărcare, când maşina
este sub presiune.
INDICAŢIE:
Este recomandabil ca, în timpul încărcării, buteliile să fie scufundate în apă rece pentru a
încetini diminuarea presiunii prin răcirea acestora.
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Racordurile disponibile sunt: DIN 200 şi DIN
300.

9. - Verificaţi inelul "0" al racordului de etanşare
cu robinetul buteliei (poz. 1)
10. - Montaţi racordul furtunului pe robinetul
buteliei prin intermediul filetului (2) şi a rozetei (3),
în funcţie de presiunea maximă de umplere a
buteliei.
ATENŢIE:
Montarea necorespunzătoare a racordului precum
şi montarea unui racord DIN 300 la o butelie de
200 bari duce la nerealizarea etanşării şi deci la
imposibilitatea încarcării buteliei.
11. - Deschideţi robinetul (4) al racordului.
12. - Închideţi robinetul (5) de purjare

13. - Deschideţi robinetul buteliei.

14. - Deschideţi robinetele de evacuare a condensului.
15. - Reglaţi presostatul la presiunea dorită pentru umplere.
16. - Puneţi compresorul în funcţiune prin apăsarea butonului verde de pe cutia de
automatizare.
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17. - Se închid robinetele de evacuare a
condensului de la fiecare treaptă de compresie.
Robinete de evacuare a condensului
18. - Urmăriţi permanent procesul de umplere prin
supravegherea manometrelor şi a funcţionării
generale a compresorului.
19. - Odată butelia umplută, compresorul se opreşte
manual la 200 bari sau automat de către presostat la
presiunea reglată. În aripa de umplere de 200 bari, presiunea rămâne constantă la
această presiune.
20. - Închideţi robinetul buteliei.
21. - Deschideţi robinetele de evacuare a condensului de la fiecare treaptă de
compresie.
22. - Deschideţi robinetul racordului de încărcare.
23. - Deschideţi robinetul de purjare plasat pe racordul de încărcare, apoi, după
eliminarea completă a presiunii din racord, debranşaţi racordul de robinetul buteliei.
ATENŢIE:
În cazul în care nu a fost eliminată toată presiunea din racordul de încărcare, datorită
presiunii acesta nu poate fi debranşat de la robinet.
24. - După fiecare încărcare se verifică etanşeitatea buteliilor (asamblare robinet –
butelie şi închidere ventil robinet) prin scufundare în apă sau pensulare cu soluţie de apă
şi săpun.
25. - Se recomandă completarea unui registru de evidenţă al încărcărilor (vezi tabelul
următor).

Nr.
crt.

Data

Seria şi
anul de
Fabricantul
fabricaţie al
buteliei

Data
Presiunea Presiunea
Volum
scadenţei admisibilă
de
(litri)
ISCIR
de lucru încărcare

Timpul de Operator
încărcare (Numele şi
(min.) semnătura)

ATENŢIE:
În caz de urgenţă în timpul încărcării buteliilor, opriţi compresorul, apăsând pe butonul
roşu.
După opririle de urgenţă, înainte de a repune maşina în funcţiune, asiguraţi-vă că motivul
pentru care a fost provocată oprirea a fost înlăturat.
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9. Punerea în afara serviciului şi casarea maşinii
În acest capitol sunt expuse toate instrucţiunile de urmat în caz de
perioade lungi de inactivitate, referitor la casarea maşinii.

9.1 Instrucţiuni în caz de inactivitate prelungită
9.2 Tratarea deşeurilor
9.3 Casarea maşinii
ATENŢIE:
Înainte de a începe orice activitate pe maşină, citiţi cu atenţie cap. 4 „Precauţii
pentru folosire şi întreţinere”.

9.1. Instrucţiuni în caz de conservare
e Scoateţi cartuşul cu carbon activ al filtrului de curăţare.
e Daţi drumul maşinii în gol pentru câteva minute pentru a purja în întregime condensul
rezidual.
e Opriţi compresorul, demontaţi filtrul de aspiraţie.
e Reporniţi compresorul pulverizând câteva picături de ulei în orificiul de aspiraţie încât
o perdea de lubrifiant să fie aspirată şi să pătrundă în interiorul compresorului.
e Opriţi compresorul, remontaţi filtrul de aer aspirat.
e Curăţaţi părţile externe încercând să eliminaţi umezeala, sărurile şi depunerile de
ulei. Puneţi compresorul la adăpost de praf şi apă, amenajându-i o atmosferă proprie şi
fără umiditate.
e Închideţi maşina apăsând pe butonul roşu, înlăturaţi fişa de alimentare.
e Faceţi o curăţire completă a maşinii şi a componentelor sale.
ATENŢIE:
Repunerea in funcţiune după o perioadă prelungită de nefuncţionatre se face
conform cap. 7.
9.2. Tratarea deşeurilor
Utilizarea compresorului comportă producerea de deşeuri speciale. Este de amintit că
sunt considerate deşeuri speciale toate reziduurile rezultate din uzinare industrială, munci
agricole, artizanale, comerciale, servicii care prin calitatea sau cantitatea lor nu pot fi
tratate ca deşeuri urbane. Chiar şi maşinile deteriorate sau ieşite din uz constituie deşeuri
speciale.
O atenţie specială trebuie acordată filtrelor cu carbon activ deteriorate, care nu pot fi
tratate ca deşeuri urbane, precum şi tratării uleiurilor uzate, trebuind respectate legile în
vigoare cu privire la tratarea deşeurilor şi protecţia mediului.
Trebuie amintit că este obligatorie înregistrarea încărcăturilor şi evacuărilor de uleiuri
uzate, de deşeuri speciale, toxice şi vătămătoare provenind din uzinajul industrial sau
artizanal. Retragerea uleiurilor uzate şi a deşeurilor speciale, toxice şi vătămătoare
trebuie să fie efectuată de firme agreate.
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9.3. Casarea maşinii
Operaţiile de demontare şi demolare trebuie să fie efectuate de personal calificat.
Pentru casarea maşinii urmaţi indicaţiile impuse de legile în vigoare cu privire la tratarea
şi deşeurilor şi protecţia mediului. Înaintea demontării, faceţi apel la organismul abilitat
pentru a face o expertiză şi raportul aferent.
Debranşaţi maşina de la instalaţia electrică.
Eliminaţi orice interfaţă a maşinii cu alte maşini.
Goliţi rezervoarele de ulei de ungere şi depozitaţi-l conform cu normele în vigoare.
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10. ÎNTREŢINERE
În acest capitol se găsesc toate instrucţiunile relativ la operaţiile de
întreţinere preventive, obişnuite şi neobişnuite.
Întreţinerea preventivă necesară diferitelor dispozitive indică frecvenţa
intervenţiei.
Înainte de a consulta capitolul, este imperios necesar să citiţi cap. 4
„Precauţii pentru folosire şi întreţinere”.
10.1 Generalităţi
10.2 Întreţinere preventivă
10.3 Golirea uleiului de ungere
10.4 Verificarea curelei de transmisie
10.5 Filtru de aspiraţie
10.6 Filtru cu cărbune activ şi criblură moleculară
10.7 Furtun de umplere
10.8 Supapa de aspiraţie / descărcare
10.9 Chiulase
10.10 Cilindri
10.11 Intervenţii de întreţinere
ATENŢIE:
Toate sarcinile de întreţinere, atât cele obişnuite cât şi cele neobişnuite, vor
trebui să fie efectuate cu maşina în repaus (compresorul oprit) şi curentul
electric debranşat.
Presiunea reziduală prezentă în maşină (circuit de pompare) va trebui să fie disipată.
Toate sarcinile pe maşină nu se vor putea efectua decât după citirea cu atenţie şi
aplicarea cu scrupulozitate a cunoştinţelor prezentate în cap. 4 „Precauţii pentru folosire
şi întreţinere”.
10.1. Generalităţi
Pentru buna conservare a maşinii este recomandată o curăţare amănunţită.
Acest tip de staţie de reîncărcare este conceput şi realizat pentru o reducere la esenţial a
sarcinilor de întreţinere obişnuite.
Este obligatoriu să se respecte strict cerinţele legate de întreţinere din acest capitol, ca şi
frecvenţa lor. În perioada de garanţie producătorul îşi declină orice responsabilitate în
cazul apariţiei de defecţiuni sau disfuncţionalităţi datorate nerespectării normativelor în
vigoare.
Paragraful următor prezintă intervenţiile de întreţinere pentru maşină. Este recomandabil
să se utilizeze cu grijă acest paragraf ce prezintă în egală măsură operaţii efectuate
pentru remedierea unor mici defecte ale maşinii.
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10.2. Întreţinere preventivă
Frecvenţa
X

1
zi

15
min.

30
min.

25
h

50
h

125
h

250
h

1

Schimbarea cartuşului cu
cărbune activ

2

Controlarea nivelului de ulei
din] compresor



3

Prima golire a uleiului de
compresor



4

Golirea uleiului de
compresor

5

Cartuş filtru de aspiraţie

6

Supapa de siguranţă finală,
funcţionare

7

Supapa de încărcare,
funcţionare şi etanşeitate



8

Alinierea la indicaţia „0” a
acelor manometrelor cu
compresorul depresurizat



9

Strângerea ţevilor de răcire



10

Strângerea racordurilor de
branşare



11

Tensiunea şi uzura curelei

12

Schimbarea furtunurilor de
umplere

13

Supapa de aspiraţie şi de
purjare, treapta 2 şi 3

14

Purjări finale, curăţare
internă



15

Strângerea tuturor
şuruburilor



16

Curăţare generală



17

Schimbarea containerului
exterior al filtrului epurator

18

Schimbarea capului primei
trepte

 = schimbare

500
h

1000
h

5000
h
















 = executarea unei verificări, curăţare

10.3. Golirea uleiului de ungere
Cantitatea de ulei de ungere se va controla la fiecare 25 ore.
Pentru această activitate, vezi cap. „Punerea în funcţiune şi oprirea”.
Uleiul trebuie golit şi înlocuit la fiecare 250 ore de funcţionare sau la fiecare an.
La golirea uleiului trebuie ţinut cont că nu poate fi folosit un amestec de uleiuri diferite.
Caracteristicile uleiului vor trebui să fie următoarele:
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Conţinutul carterului

cm3

1500

litri

1,5
Uleiul recomandat de producător

Ulei preconizat
Vâscozitatea uleiului
Înclinarea maximă a
compresorului pentru nivelul
maxim al uleiului

vara

peste +10oC – SAE 20 W/40

iarna

între +10oC şi -15oC – SAE 10 W
sub -15oC – SAE 5 W

grade

aprox. 5 o

Pentru golirea uleiului procedaţi după cum urmează:

e
Plasaţi o tavă, cu o capacitate de min. 2,5
l, sub robinetul de golire al uleiului.
e
Deşurubaţi capul hexagonal de închidere
plasat înaintea scurgerii uleiului şi goliţi tot
uleiul prezent în carter.
e

Închideţi robinetul de golire.

e
Efectuaţi operaţiile de umplere descrise
la cap. „Punerea în funcţiune şi oprirea”.

ATENŢIE:
În ceea ce priveşte uleiul, se va respecta cu stricteţe tot ce se descrie la cap.
9.2 „Tratarea deşeurilor”.
Pentru umplere vezi 7.1 "Uleiul de ungere".
10.4. Verificarea curelei de transmisie
Controlul curelei de transmisie constă în a măsura întinderea curelei.
Această activitate se efectuează la fiecare 250
ore de exploatare ale maşinii, după cum se
descrie în continuare:

e
Demontaţi apărătoarea de protecţie,
deşurubând şuruburile de fixare speciale.

Compresor aer respirabil - Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere

Pag. 34 /64

e
Exercitând o presiune de minim 5 kg, verificaţi
ca întinderea curelei să nu depăşească 5 mm în raport
cu poziţia iniţială.

e
În cazul în care acest ecart este mai mare de 5
mm, interveniţi prin deşurubarea şuruburilor de fixare a
motorului, demontaţi cureaua de transmisie,
îndepărtaţi motorul compresorului cu câţiva milimetri
făcându-l să alunece de-a lungul ghidajelor sale.
e

Strângeţi şuruburile motorului.

e
Remontaţi cureaua punând-o la loc în şanţul roţii
motorului, apoi în şanţul intern al ventilatorului,
învârtiţi-o la mână permiţând curelei să treacă
deasupra diametrului ventilatorului şi de a se aşeza în
şanţul său.

e
Măsuraţi din nou şi dacă este nevoie, repetaţi
operaţia până la obţinerea unui ecart de maxim 5 mm.
e
Remontaţi apărătoarea fixându-o solid cu
şuruburile.

10.5. Filtrul de aspiraţie
Starea filtrului de aspiraţie se verifică la fiecare 25 ore de
exploatare.
Curăţarea filtrului se face cu ajutorul aerului comprimat suflat
în interiorul cartuşului, după ce acesta a fost înlăturat.

Repuneţi cartuşul pivotându-l cu 60 o faţă de poziţia iniţială.
Apăsaţi uşor pe butonul nr. 1, apoi răsuciţi în sens anti-orar.
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Extrageţi filtrul şi înlocuiţi-l cu unul nou.
Pentru comandarea unui filtru de schimb, se
face referire în cap. 13 „Piese de schimb”.

10.6. Filtrul cu cărbune activ şi criblură
moleculară
Filtrele se schimbă înainte să apară mirosuri
neplăcute în aerul comprimat.
ATENŢIE:
Calitatea aerului depinde în măsură foarte mare de starea cartuşului filtrant.
De aceea trebuie să se respecte intervalele indicate.
MODELUL
MCH 13/ET

NUMĂRUL BUTELIILOR DE 7,5
LITRI DE ÎNCĂRCAT
200 bari
300 bari
430
285

VOLUMUL DE
AER FILTRAT
m3
644

DURATA
FILTRULUI
ore
50

Intervalele de recondiţionare sunt calculate pentru temperatura aerului aspirat de 20 oC.
În caz că temperatura diferă, se aplică la durata filtrului coeficientul din tabelul următor:

C

Coeficient de
multiplicare

50

0,20

40

0,34

30

0,57

20

1

10

1,85

5

2,60

0

3,80

o

Verificaţi garniturile de etanşare, înlocuiţi-le dacă sunt defecte.
Lăsaţi cartuşul în filtru în timpul utilizării compresorului.
Menţineţi o presiune de 40-70 bari în interiorul filtrului astfel încât să împiedicaţi
pătrunderea umidităţii externe.
Pentru înlocuirea cartuşului cu carbon activ, acţionaţi după cum urmează:
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e
deşurubaţi capacul exterior cu
ajutorul unui levier între şuruburile „A”;

e
extrageţi capacul exterior şi pe cel
interior;

e
deşurubaţi cartuşul uzat din capacul
extern (fig. 129) şi reînşurubaţi unul nou;

e
reînşurubaţi capacul intern după ce l-aţi
uns sau aţi schimbat garniturile de etanşare
uzate şi ungeţi filetele capacului extern cu
vaselină siliconică
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ATENŢIE:
Filtrele cu carbon activ deteriorat sunt deşeuri neasimilabile deşeurilor
urbane, fapt pentru care trebuie respectate cu stricteţe instrucţiunile din
cap. 10.2 „Tratarea deşeurilor”.
10.7. Furtunurile de umplere
Furtunul de încărcare trebuie să fie în bună stare, mai ales în zona racordurilor.
Teaca din plastic, care acoperă furtunul, nu trebuie să fie ruptă pentru că umiditatea ce
pătrunde ar putea coroda tresa de oţel, micşorându-i rezistenţa. Furtunul trebuie
schimbat periodic (o dată pe an) şi/sau când există urme de uzură. Nerespectarea
indicaţiilor poate atrage mari pericole pentru operatori. Aveţi grijă ca raza minimă a
furtunului să nu fie mai mică de 250 mm.

10.8. Supapele de aspiraţie / refulare
În caz de uzură sau defectare, supapele de aspiraţie / refulare se înlocuiesc în întregime,
cu excepţia supapei de aspiraţie a treptei a 2 a care poate fi demontată pentru
întreţinere. Locaşurile se curăţă cu grijă, cu benzină, perii suple din alamă sau nylon.
Momentul de strângere al buloanelor chiulasei treptei a 3 a este iniţial de 1 kgm. După ce
s-a apropiat chiulasa, se strâng buloanele cu 2,2 kgm, se verifică ca în timpul operaţiei de
strângere pistonul să fie în punctul mort inferior.
Evitaţi utilizarea periilor de oţel sau a şurubelniţelor. Frecvenţa întreţinerii este la 400-600
ore de exploatare. În caz de uzură sau defectare, înlocuiţi-le. Supapele de descărcare pot
fi demontate şi scoase după înlăturarea chiulasei cilindrului.
SFAT: înlocuirea supapelor se recomandă a se face pe un banc de lucru de către
tehnicieni calificaţi şi dispunând de utilaje speciale pentru demontare.
10.9. Chiulasele

- Chiulasa treptei 1 a (A) este de tip lamelar,
ea se montează menţinând inscripţia „TOP”
în sus, corespondenţă cu compartimentele
chiulasei.

Compresor aer respirabil - Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere

Pag. 38 /64

- Chiulasa treptei a 2 a (B) este din
aluminiu, supapele sunt înşurubate.
Supapa de aspiraţie din interior se
demontează cu ajutorul unei chei cu pivot
speciale. Supapa de refulare este la
exterior şi se demontează cu o cheie fixă
sau tubulară.

- Chiulasa treptei a 3 a (C) este din
aluminiu, supapa de aspiraţie din interior se
demontează cu ajutorul unei chei cu pivot
speciale, supapa de refulare este la
exterior, menţinută pe poziţie printr-un
reper filetat, înşurubat în capac.

10.10. Cilindri

Când se înlătură cilindrii, trebuie ca,
înainte de a-i repune, să se verifice ca
pistonul să fie la punct maxim şi marginea
superioară a cilindrului să fie la acelaşi
nivel.
Corectaţi eventualele diferenţe, calând
cilindrul de bază cu garnituri.
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10.11. Intervenţii de întreţinere
Utilizaţi paginile următoare pentru a nota activităţile de întreţinere programate şi
neprogramate efectuate pe maşină.
Redactarea îngrijită şi corectă a planificării activităţilor de întreţinere va permite
tehnicienilor să intervină mai eficient.
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
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Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
Data ..................................................................................................................................
Intervenţie efectuată .........................................................................................................
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11. RECUNOAŞTEREA DEFECTELOR
În acest capitol sunt prezentate anomaliile care se pot verifica în timpul
funcţionării maşinii.
La fiecare anomalie se prezintă cauza şi remediul de adoptat.

11.1. Listă cu anomalii
În tabelul 1 ce urmează sunt prezentate defectele şi anomaliile care ar putea apărea în
timpul funcţionării, ca şi soluţiile de remediere recomandate.

PROBLEME

CAUZA

REMEDIUL

Motorul electric nu porneşte

O fază lipsă.

Verificaţi siguranţele.

Supapa de siguranţă a
treptei 1 a descarcă

Supapa de admisie a treptei
a 2 a nu funcţionează.

Reparaţi sau schimbaţi.

Supapa de siguranţă a
treptei a 2 a descarcă

Supapa de admisie treptei a
3 a nu funcţionează.

Schimbaţi.

Puterea motorului nu este
suficientă.

Verificaţi motorul şi reţeaua
de alimentare.

Cureaua patinează.

Întindeţi cureaua.

Supape care nu
funcţionează.

Faceţi apel la service-ul de
după vânzare.

Pistonul treptei a 3 a uzat.

Faceţi apel la service-ul de
după vânzare.

Racorduri nestrânse sau
garnituri care scapă.

Verificaţi scăpările cu apă şi
săpun pentru a le elimina.

Filtru de aspiraţie colmatat.

Schimbaţi.

Prelungitor de aspiraţie
îndoit (obturat).

Redresaţi, utilizaţi un tub
semi-rigid.

Piston sau segmente
elastice uzate.

Faceţi apel la service-ul de
după vânzare.

Cartuşul filtrului epuizat.

Schimbaţi.

Segmente elastice uzate.

Faceţi apel la service-ul de
după vânzare.

Purjare necorespunzătoare

Purjaţi toate treptele cel
puţin la intervalele
recomandate

Viteza de rotaţie şi debitul
diminuate

Debitul diminuat fără
diminuarea regimului de
rotaţie.

Suspensie de ulei în aer
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Compresor supraîncălzit

Sens de rotaţie greşit.

Verificaţi sensul de rotaţie
inversând două faze de la
fişele de alimentare.

Serpentinele de răcire
murdare.

Faceţi apel la service-ul de
după vânzare.

Închidere incompletă a
supapelor (cauzează o
suprasarcină).

Faceţi apel la service-ul de
după vânzare.

12. SCHEMA MAŞINII
În acest capitol sunt prezentate schemele şi diagramele referitoare la
instalaţiile maşinii.

12.1. Schema de compresie
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12.2. Scheme electrice
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13. PIESE DE SCHIMB
13.1. Vedere în explozie a pieselor maşinii
13.1.1. Blocul motor
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POZ.

COD

DESCRIERE

001

13-00-0001

MONOBLOC

008

13-01-0008

PREZON PRIMA TREAPTĂ

016

13-03-016

PREZON TREAPTA A-3-A

040

13-02-0040

PREZON TREAPTA A-2-A

042

13-00-0042

RULMENT CU ROLE NU305

050

13-00-0050

FLANŞĂ COTĂ FILTRU

052

13-00-0052

RACORD GOLIRE ULEI

053

13-00-0053

GARNITURĂ CUPRU

054

13-00-0021

RACORD UNGHI 1/8 ŢEAVĂ 8 mm RILSAN

055

13-00-0055

INEL SIGURANŢĂ SEEGER J 62

058

13-00-0018

PIULIŢĂ 8 mm

059

13-00-0009

ŞAIBĂ PLANĂ 8 mm

060

13-00-0018

PIULIŢĂ 8 mm

061

13-00-0061

INEL „o” FURTUN GOLIRE ULEI

062

13-00-0062

INEL „o” FLANŞĂ

063

13-00-0063

CAPAC GOLIRE ULEI

064

13-00-0064

FURTUN CONTROL NIVEL ULEI

065

13-00-0065

RACORD FURTUN UMPLERE ULEI

066

13-00-0048

ŞURUB 8X25 TCE

067

13-00-0067

ŞURUB 6X35 TCE

068

13-00-0062

INEL „o” FLANŞĂ

070

13-00-0070

RULMENT CU BILE 6302

071

13-00-0071

FLANŞĂ DINSPRE ELICE

073

13-00-0073

SIEMERING 30-48-8

074

13-00-0074

BUTUC PORT-ELICE

076

13-00-0076

FURTUN UMPLERE ULEI FLANŞA SUPERIOARĂ

088

13-00-0088

TIJĂ FILETATĂ 8 mm

090

13-00-0090

CAPAC DE UMPLERE ULEI

091

13-00-0048

ŞURUB 8X25 TCE
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13.1.2. Grup biele - pistoane
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POZ.
072
098
099
100
101
104
105
106
107
108
109
110
111
112
112/A
113
113/A
114
115
116
116/A
117
117/A
118
118/A
119
120
121
122
127
128
129
130
131
132
192
193
194

COD
13-00-0072
13-00-0098
13-00-0099
13-00-0100
13-00-0101
13-00-0104
13-00-0105
13-00-0106
13-01-0107
13-00-0106
13-00-0105
13-00-0110
13-02-0111
13-02-0112
16-02-0112
13-02-0113
16-02-0113
13-00-0110
13-00-0110
13-01-0116
16-01-0116
13-01-0117
16-01-0117
13-01-0118
16-01-0118
13-00-0110
13-03-0120
13-02-0111
13-00-0110
13-00-0110
13-00-0128
13-00-0128
13-00-0128
13-00-0106
13-00-0132
13-00-0192
13-00-0192
13-00-0192

DESCRIERE
INEL SIGURANŢĂ SEEGER A 30
VILBROCHEN
PANĂ
CONTRAGREUTATE
PIULIŢĂ 8 mm ANTIDEŞURUBARE
ŞURUB 8X65 TCE
BIELĂ TREAPTA a-3-a
ŞAIBĂ
BIELĂ TREAPTA 1-a
ŞAIBĂ
BIELĂ TREAPTA a-2-a
INEL SIGURANŢĂ SEEGER
BUCŞĂ
PISTON TREAPTA a-2-a 36 mm
PISTON TREAPTA a-2-a 38 mm
SERIE SEGMENŢI TREAPTA a-2-a 36 mm
SERIE SEGMENŢI TREAPTA a-2-a 38 mm
INEL SIGURANŢĂ SEEGER
INEL SIGURANŢĂ SEEGER
BUCŞĂ TREAPTA 1-a 88 mm
BUCŞĂ TREAPTA 1-a 95 mm
PISTON TREAPTA 1-a 88 mm
PISTON TREAPTA 1-a 95 mm
SERIE SEGMENŢI TREAPTA a-2-a 88 mm
SERIE SEGMENŢI TREAPTA 1-a 95 mm
INEL SIGURANŢĂ SEEGER
CANAL DE PANĂ
BUCŞĂ TREAPTA a-3-a
INEL SIGURANŢĂ SEEGER
INEL SIGURANŢĂ SEEGER
COLIVIE CU ROLE
COLIVIE CU ROLE
COLIVIE CU ROLE
ŞAIBĂ
INEL CĂLIT
COLIVIE CU ROLE
COLIVIE CU ROLE
COLIVIE CU ROLE
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13.1.3. Grup cilindri

Compresor aer respirabil - Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere

Pag. 50 /64

POZ.

COD

DESCRIERE

002

13-01-0002

CILINDRU TREAPTA 1-a 88 mm

002/A

16-01-0002

CILINDRU TREAPTA 1-a 95 mm

007

13-01-0007

INEL „O” TREAPTA 1-a

015

13-00-0015

INEL „O” TREAPTA a-3-a

017

13-02-0017

CILINDRU GHIDARE TREAPTA a-3-a

018

13-00-0018

PIULIŢĂ 8mm

019

13-00-0019

TUB VIZUALIZARE UNGERE

021

13-00-0021

RACORD UNGHI 1/8 ŢEAVĂ 8 mm RILSAN

022

13-00-0018

PIULIŢĂ 8mm

024

13-00-0018

PIULIŢĂ 8mm

037

13-02-0037

CILINDRU GHIDARE 60 mm TREAPTA a-2-a

038

13-00-0015

INEL „O” CILINDRU GHIDARE

039

13-00-0039

INEL „O” CILINDRU TREAPTA a-2-a

043

13-02-0043

CILINDRU TREAPTA a-2-a 36 mm

043/A

16-02-0043

CILINDRU TREAPTA a-2-a 38 mm

123

13-03-0123

INEL „O” TREAPTA a-3-a VITON

124

13-03-0124

SERIE SEGMENŢI TREAPTA a-3-a

125

13-03-0125

CILINDRU TREAPTA a-3-a 14mm

126

13-03-0126

PISTON TREAPTA a-3-a 14 mm

190

13-03-0190

CILINDRU GHIDARE 60 mm TREAPTA a-3-a

191

13-03-0039

GARNITURĂ CILINDRU GHIDARE TREAPTA a-3-a
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13.1.4. Grup chiulase
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POZ.

COD

DESCRIERE

003

13-01-0003

GARNITURĂ TREAPTA 1-a 88 mm

003/A

16-01-0003

GARNITURĂ TREAPTA 1-a 95 mm

004

13-01-0004

CHIULASĂ TREAPTA 1-a CU VALVĂ

005

13-01-0005

GARNITURĂ TREAPTA 1-a

006

13-01-0006

CAPAC CHIULASĂ TREAPTA 1-a

009

13-00-0009

ŞAIBĂ PLANĂ 8 mm

010

13-00-0010

ŞURUB 8X55 TCE

011

13-01-0011

INEL „O” CAPAC FILTRU ASPIRAŢIE

012

13-00-0012

RACORD DREPT ¼ FURTUN 10 mm

013

13-01-0013

INEL „O” FILTRU ASPIRAŢIE

014

SC000370

CARTUŞ FILTRU ASPIRAŢIE

020

13-03-0020

SUPAPĂ ASPIRAŢIE TREAPTA a-3-a

025

13-00-0025

RACORD DREPT ¼ TUB 6 mm

026

13-01-0026

ARC FILTRU ASPIRAŢIE

027

13-03-0027

CHIULASĂ TREAPTA a-3-a

028

13-03-0028

SUPAPĂ EVACUARE TREAPTA a-3-a

029

13-03-0029

INEL „O” VITON SUPAPĂ EVACUARE TREAPTA a-3-a

030

13-03-0030

CAPAC CHIULASĂ TREAPTA a-3-a

031

13-00-0031

ŞURUB 8X50 TCE

032

13-00-0032

PIULIŢĂ ÎNFUNDATĂ INOX 8 mm

033

13-03-0033

ŞAIBĂ CUPRU 8 mm

034

13-03-0034

ŞTIFT FILETAT INOX 8X25

035

13-00-0035

RACORD ¼ FURTUN 8 mm DREPT

041

13-01-0041

CAPAC FILTRU ASPIRAŢIE

044

13-02-0044

SUPAPĂ ASPIRAŢIE TREAPTA a-2-a

045

13-02-0045

RACORD DREPT LUNG ¼ TUB 10

046

13-02-0046

CHIULASĂ TREAPTA a-2-a

047

13-02-0047

RACORD DREPT LUNG ¼ TUB 10

048

13-00-0048

ŞURUB 8X25 TCE

049

13-02-0049

SUPAPĂ EVACUARE TREAPTA a-2-a

051

13-02-0051

GARNITURĂ CUPRU TREAPTA a-2-a

056

13-02-0056

INEL „O” VITON SUPAPĂ TREAPTA a-2-a

195

13-00-0195

SUPAPĂ SECURITATE TREAPTA 1-a

196

13-02-0051

GARNITURĂ CUPRU TREAPTA a-2-a
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13.1.5. Conducte de răcire
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POZ.

COD

DESCRIERE

023

13-03-0023

TUB RĂCIRE 6 mm

036

13-00-0036

TUB 8 mm

074

13-00-0074

BUTUC PORT-ELICE

075

13-00-0075

ŞURUB 8X30 TCE

077

13-00-0077

ELICE DE RĂCIRE

079

13-00-0079

ŞAIBĂ PLANĂ 12 mm

080

13-00-0080

ŞURUB 12X35 TCE

081

13-00-0081

ŞURUB 10X40 TCE

082

13-00-0082

FLANŞĂ ELICE

083

13-00-0083

BRIDĂ PORT-TUB GALVANIZATĂ

084

13-00-0084

ŞURUB 6X15 TCE

085

13-00-0085

TUB DE RĂCIRE 10 mm 1-a ŞI a-2-a TREAPTĂ

086

13-00-0086

PIULIŢĂ 6 mm

087

13-00-0087

ŞURUB 6X30 TCE

089

13-00-0089

TUB DE RĂCIRE 10 mm a-2-a ŞI a-3-a TREAPTĂ

133

13-00-0133

BRIDĂ PORT-TUB 6 mm

134

13-00-0134

DOP MIC ANTIVIBRATOR CAUCIUC PORT-TUB

135

13-00-0135

BRIDĂ PORT-TUB SIMPLĂ 6 mm

136

13-00-0136

BRIDĂ PORT-TUB DUBLĂ 6 mm

137

13-00-0137

PIULIŢĂ 6MA ANTIDEŞURUBARE

138

13-00-0137

PIULIŢĂ 6MA ANTIDEŞURUBARE

139

13-00-0137

PIULIŢĂ 6MA ANTIDEŞURUBARE

140

13-00-0137

PIULIŢĂ 6MA ANTIDEŞURUBARE

141

13-00-0141

ŞURUB 6X25 TCE

142

13-00-0141

ŞURUB 6X25 TCE

186

13-00-0186

BRIDĂ PORT-TUB 3 GĂURI

197

13-00-0197

BRIDĂ PORT-TUB 2 GĂURI
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13.1.6. Sistem filtrant
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POZ.

COD

DESCRIERE

097

13-00-0097

FILTRU EPURATOR

152

13-00-0152

ŞURUB 8X30 TCE

153

13-00-0153

ŞURUB 8X12 TCE

154

13-00-0154

DOP SUPERIOR FILTRU

155

13-00-0155

INEL „O” DOP FILTRU

156

13-00-0156

DOP INTERIOR FILTRU

157

13-00-0155

INEL „O” DOP FILTRU

158

13-00-0158

INEL „O” CARTUŞ FILTRU

159

13-00-0155

INEL „O” DOP FILTRU

160

13-00-0160

DOP INFERIOR FILTRU

187

13-00-0187

DISC REŢEA DIAM. 39 mm

188

13-00-0188

ARC CARTUŞ FILTRU INTERN

189

13-00-0189

DISC PÂSLĂ DIAM. 40 mm

198

13-00-0144

RACORD 1/8 – TUB 6 mm ÎN UNGHI
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13.1.7. Separator de condens
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POZ.
023
036
089
091
092
094
096
102
103
145
146
147
148
149
150
151
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
178
179
181
182
183
184
198
232
233
234
235
320
321

COD
13-03-0023
13-00-0036
13-00-0089
13-00-0048
13-00-0092
13-00-0094
13-00-0096
13-00-0102
13-00-0018
13-00-0025
13-00-0146
13-00-0147
13-00-0148
13-00-0149
13-00-0150
13-00-0151
13-00-0165
13-00-0166
13-00-0167
13-00-0168
13-00-0169
13-00-0170
13-00-0171
13-00-0172
13-00-0173
13-00-0174
13-00-0174
13-00-0174
13-00-0178
13-00-0179
13-00-0181
13-00-0182
13-00-0182
13-00-0184
13-00-0144
13-00-0164
13-00-0163
13-00-0162
13-00-0161
13-04-0320
13-04-0321

DESCRIERE
TUB RĂCIRE 6 mm
TUB 8 mm
TUB DE RĂCIRE 10 mm a-2-a ŞI a-3-a TREAPTĂ
ŞURUB 8X25 TCE
ŞURUB 8X20 TCE REDUS
PLACĂ PORT-FILTRE
SEPARATOR DE CONDENS
BRIDĂ PORT-SEPARATOR
PIULIŢĂ 8 mm
RACORD ¼ - TUB 6 mm DREPT
RACORD ¼ - TUB 6 mm ÎN UNGHI
CORP V.M.P.
SFERĂ OŢEL V.M.P.
PISTON MIC V.M.P.
SERIE RESORT
MANŞON V.M.P.
CAPAC REGLAJ SUPAPA DE SECURITATE
ARC SUPAPĂ DE SECURITATE
PISTON MIC SUPAPĂ DE SECURITATE
INEL „O” PISTON MIC V.S.
CORP SUPAPĂ DE SECURITATE
SCAUN NYLON V.S.
ARC SCAUN V.S.
INEL „O” V.S.
RACORD SUPAPĂ DE SECURITATE
RACORD 1/8 TUB 6 DREPT
RACORD 1/8 TUB 6 DREPT
RACORD 1/8 TUB 6 DREPT
RACORD ¼ TUB 10 mm ÎN UNGHI
SUPAPĂ DE SECURITATE TREAPTA a-2-a
DOP SEPARATOR SUPERIOR S/F
INEL „O” DOP SEPARATOR
INEL „O” DOP SEPARATOR
INEL „O” DOP SEPARATOR INFERIOR
RACORD 1/8 TUB 6 mm ÎN UNGHI
VOLANT MIC SCURGERE CONDENS
ARC SCURGERE CONDENS
NYLON SCURGERE CONDENS
CORP ROBINET SCURGERE CONDENS
TUB HP 6 mm
TUB HP 800 mm
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13.1.8. Compresor propriu-zis MCH 13/ET
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POZ.

COD

DESCRIERE

001

GRUP DE POMPARE

002

RACORD 1/8 A „T”

003

RACORD ¼ - TUB 6 mm DREPT

004

ROBINET BC INTERN

005

MOTOR ELECTRIC TRIFAZIC

006

CUREA DE TRANSMISIE A71

007

SCRIPETE

008

ŞAIBĂ

009

ŞURUB TE

010

CAPAC STANDARD MCH 13-16/ETC

011

ŞASIU

012

PIULIŢĂ

013

SUPORT ANTIVIBRANT

014

ŞURUB TE

015

ŞURUB TCEI

016

BRIDĂ
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13.1.9. Ansamblu staţie de încărcare cu automatizare
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