
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
POLERKI WIROWEJ

(WYGŁADZARKI ODŚRODKOWEJ)
typu TE30

Zakład Mechaniki Maszyn "AVALON"
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ul. Grunwaldzka 38

tel. (0048)59 8622667
mob. (0048)602234909
fax (0048)59 8633039
e-mail: serwis@avalon-machines.pl
http://www.avalon-machines.pl



SPIS TREŚCI
1 ZALECENIA OGÓLNE........................................................................................................................3

2 DANE TECHNICZNE..........................................................................................................................3

3 STRUKTURA MASZYNY....................................................................................................................4

3.1. PANEL STEROWANIA....................................................................................................................5

3.2. INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA TA-040.........................................................................................5

3.3. INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY DOZUJĄCEJ...................................................................................7

4 TRANSPORT POLERKI WIROWEJ.....................................................................................................7

4.1. POSADOWIENIE...........................................................................................................................8

5 INSTALACJA.....................................................................................................................................8

6 URUCHOMIENIE..............................................................................................................................8

6.1. WYMIANA PIERŚCIENIA, PŁASZCZA ORAZ WIRNIKA.....................................................................8

6.2. USTAWIANIE SZCZELINY POMIĘDZY PŁASZCZEM A WIRNIKIEM...................................................9

6.3. WARUNKI WYMIANY PIERŚCIENI PŁASZCZA I WIRNIKA.............................................................10

7 PROCES SZLIFOWANIA I POLEROWANIA NA MOKRO....................................................................10

8 PROCES SZLIFOWANIA I POLEROWANIA NA SUCHO......................................................................11

9 PRZEGLĄDY TECHNICZNE..............................................................................................................12

9.1. PRZEGLĄD TECHNICZNY CODZIENNY PTC..................................................................................13

9.2. PRZEGLĄD OKRESOWY PIERWSZY PTO-1...................................................................................13

9.3. PRZEGLĄD OKRESOWY DRUGI PTO-2.........................................................................................13

9.4. NAPRAWA GŁÓWNA..................................................................................................................14

10 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ...........................................................................................14

11 OCENA POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.....................................................15

11.1. WSTĘP......................................................................................................................................15

11.1.1. CEL OPRACOWANIA..........................................................................................................15

11.1.2. PODSTAWA PRAWNA........................................................................................................15

11.2. ANALIZA ZAGROŻEŃ I RYZYKA..................................................................................................16

11.2.1. ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI........................................................................17

11.2.2. UWAGI I ZALECENIA..........................................................................................................17

12 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE.....................................................................................................19

13 KARTA GWARANCYJNA...............................................................................................................21

2



1 ZALECENIA OGÓLNE

1. Polerka wirowa typu TE30 jest przeznaczona do obróbki powierzchni wyrobów jubilerskich,
kamieni  jubilerskich,  elementów  wykonanych  z  plastiku  i  metali  oraz  innych  materiałów
 na mokro lub na sucho.

2. Zaleca  się,  by  polerka  była  eksploatowana  przez  jednego,  względnie  dwóch  na  zmiany
operatorów, którzy odpowiadają za stan techniczny urządzenia. Staranna obsługa i fachowa
konserwacja zapewnią stałą gotowość urządzenia do pracy.

3. Należy  systematycznie  wykonywać  zalecane  przeglądy  techniczne,  określone  w  niniejszej
instrukcji.

4. Usterki w pracy należy rozpoznawać i usuwać na bieżąco, co pozwoli uniknąć kosztownych
 i długotrwałych napraw.

5. Stwierdzono,  że  przy  eksploatacji  zgodnie  z  niniejszą  instrukcją  maszyna  bezawaryjnie
przepracuje minimum 2000 roboczo-godzin przy stosowaniu wsadu mocno szlifującego. 

W maszynach typu TE30 można realizować następujące procesy obróbki:
 Szlifowanie w procesie wodnym TE30 W
 Szlifowanie w procesie suchym TE30 D
 Polerowanie w procesie wodnym TE30 W 
 Polerowanie w procesie suchym TE30 D

Przed  rozpoczęciem  eksploatacji  maszyny,  proszę  zapoznać  się  z  poniższymi  zasadami  i
bezwzględnie ich przestrzegać:

 Utrzymywać maszynę oraz stanowisko pracy w czystości,
 Po  zakończeniu  pracy  maszynę  należy  starannie  wyczyścić  czystą  wodą;  po  procesie

szlifowania na mokro należy przepłukać maszynę około 5 litrami czystej wody na najszybszych
obrotach wirnika w celu przeczyszczenia przestrzeni pomiędzy pierścieniami,

 Codziennie  sprawdzać  i  w  razie  potrzeby  regulować  przestrzeń  pomiędzy  pierścieniami
płaszcza  i  wirnika  w  określonym  przedziale  wartości  w  zależności  od  rodzaju  procesu
 (patrz. pkt 6.3. Ustawianie szczeliny pomiędzy płaszczem a wirnikiem),

 Przed  każdym  ponownym  rozpoczęciem  pracy  należy  przeprowadzać  przegląd  techniczny
codzienny (patrz. Pkt. 9.1),

 Przed rozpoczęciem pracy należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się
do zaleceń w niej zawartych.

2 DANE TECHNICZNE

 Zasilanie.................................................................................................230V, 50Hz
 Moc zainstalowana................................................................................1,5 kW
 Pojemność całkowita.............................................................................30l
 Masa......................................................................................................168 kg
 Wymiary................................................................................................500x1040x1800 mm 
 Poziom hałasu........................................................................................65-81dB
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3 STRUKTURA MASZYNY

Rysunek 1. Struktura polerki wirowej TE30 

1. Panel sterowania
2. Pompa dozująca
3. Płaszcz
4. Rama
5. Czujnik płynu
6. Separator
7. Garnek

Korpus maszyny stanowi  konstrukcja  spawana z  profili  kwadratowych (stal  nierdzewna)  poz.4,  na
której posadowiony jest zespół roboczy napędzany silnikiem elektrycznym z przekładnią pasową. Pod
zespołem roboczym zamontowany jest układ separacyjny. Napełnienie separatora następuje poprzez
pochylenie zespołu roboczego za pomocą dźwigni umieszonej na podstawie zespołu roboczego. Nad
zespołem  roboczym  zmontowany  jest  panel  sterowania  umożliwiający  kontrolowanie  procesu
technologicznego

Całość stanowi zwartą konstrukcję z możliwością przemieszczania na wózku widłowym. Polerka jest
urządzeniem  prostym  i  bezpiecznym  w  obsłudze,  obrotowe  elementy  posiadają  stałe  osłony.
Konstrukcja nie posiada ostrych krawędzi powodujących uszkodzenie ciała.
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3.1. PANEL STEROWANIA

Rysunek 2. Panel sterowania

1. Wyświetlacz 
2. Pokrętło regulacji prędkości
3. Wyłącznik awaryjny
4. Wyłącznik główny
5. Zegar TA-040

3.2. INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARA TA-040
Po podłączeniu napięcia na wyświetlaczu głównym (7) pojawi się czas pozostały do końca procesu,
 a na wyświetlaczu (1) ostatnio realizowany numer programu (np.: >>1<<). 

Zegar umożliwia zapisanie w pamięci 10 różnych programów czasowych. 

Chcąc dokonać zmiany ustawionego programu naciśnij  na 3 sekundy klawisz START. W pierwszym
kroku  wybierz  numer  programu  do  zmiany.  Po  przejściu  kursorem  ↑  (góra)  lub  ↓  (dół)  na
odpowiedni  numer  przyciśnij  START.  Na  głównym  wyświetlaczu  na  pozycji  godzin  będzie  migał
wyświetlacz  np.:»02«.05.  Kursorami ↑ (góra)  i  ↓ (dół)  ustaw wymaganą ilość  godzin.  Następnie
przyciśnij na moment klawisz START. Na pozycji minut będzie migał wyświetlacz 02.»05«. Kursorami
↑ (góra)  i  ↓ (dół)  ustaw wymaganą  ilość  minut,  następnie  wartość  zatwierdź  klawiszem START.
Nastąpi automatycznie zapisanie ustawionej wartości w pamięci sterownika. 
Chcąc uruchomić urządzenie wybierz kursorem ↑ (góra) lub ↓ (dół) odpowiedni numer programu.
Następnie naciśnij klawisz START. Potwierdzeniem zadziałania sterownika jest świecenie diody LED (2)
oraz pulsowanie kropki 02».«05. Ustawiony czas będzie odliczany od wartości zadanej do 0. 

W  celu  dokonania  korekty  ustawionego  czasu  podczas  pracy  urządzenia  naciśnij  przycisk  STOP  -
nastąpi zatrzymanie pracy maszyny - dokonaj korekty w sposób analogiczny jak przy ustawianiu czasu
pracy.
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Aby  dokonać  chwilowego  zatrzymania  pracy  maszyny  naciśnij  klawisz  START,  aby  ponownie  ją
uruchomić naciśnij  klawisz START. Czynność ta może być wykonywana wielokrotnie podczas cyklu.
Naciśnięcie  klawisza  STOP  w  czasie  pracy  powoduje  zatrzymanie  maszyny  z  jednoczesnym
zresetowaniem zadanego czasu. 

Po odliczeniu nastawionego czasu urządzenie zatrzyma się a na wyświetlaczu pojawi się poprzednio
zadany  czas.  W  przypadku  zaniku  prądu  maszyna  zatrzyma  się.  Zgodnie  z  aktualnymi  normami
operator musi sam świadomie przywrócić maszynę do pracy. Należy zauważyć, ze maszyna uruchamia
się
 z  pewnym  małym  opóźnieniem  (ok.2s)  –  jest  to  potrzebne  przy  niektórych  procesach
technologicznych. 

W  przypadku  współpracy  zegara  ze  sterowaniem  z  zainstalowanym  falownikiem  możliwe  jest
wyświetlenie się 2 powiadomień o błędach: 

ER1 – błąd czujnika płynu (brak cieczy w zbiorniku), 
ER2 – błąd falownika. 

W  obu  przypadkach  należy  odłączyć  maszynę  od  prądu,  usunąć  przyczynę  błędu  i  zrestartować
maszynę.

1. Wyświetlacz programu
2. Dioda wskazująca
3. Przycisk START
4. Przycisk STOP
5. Kursor DÓŁ
6. Kursor GÓRA
7. Wyświetlacz główny
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3.3. INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY DOZUJĄCEJ

Rysunek 4. Pompa dozująca

1. Panel sterowania
2. Przełącznik ON/OFF*
3. Regulator przepływu (%)
4. Dioda LED 1/5 maksymalnej prędkości
5. Przełącznik maksymalnej prędkości
6. Dioda LED maksymalnej prędkości

Zakres przepływu: 4-8 l/h

Uruchomienie pompy następuje po przełączeniu przełącznika (2) w pozycję ON*. Regulacja przepływu
dokonywana jest przy pomocy pokrętła (3). W razie potrzeby zmiany zakresu przepływu należy użyć
przycisku (5). Do wyboru mamy dwa zakresy 0-20% oraz 0-100%. Diody LED (4 i 6) wskazują, który
zakres jest aktualnie wybrany.

Podłączenie przewodów wody:

1. Złączka prosta – połączenie z pompą dozującą.
2. Złączka kątowa – połączenie wody do przepłukiwania misy. Do pracy z proszkami szlifującymi

przykręcić rurę spustu piany (4 rys.5) i umieścić w niej wąż jak na rysunku (3 rys.5), podstawić
pojemnik na pianę.

* W przypadku wersji pompy bez wyłącznika ON/OFF. Wyłączenie następuje poprzez przytrzymanie 
przycisku SEL (5) do czasu migotania diody LED (4 oraz 6).

4 TRANSPORT POLERKI WIROWEJ
W  transporcie  samochodowym  polerkę  wirową  TE30  można  transportować  zarówno  w  pozycji
pionowej jak i poziomej. W obu przypadkach polerkę należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się
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w czasie transportu. Na czas transportu należy unieruchomić komorę roboczą polerki. W przypadku
transportu otwartego polerkę należy zabezpieczyć tkaniną przeciwdeszczową.

Transport  polerki  na  hali  (pomieszczeniu  produkcyjnym)  może być  realizowany za  pomocą wózka
widłowego z podparciem wideł wózka

4.1. POSADOWIENIE
Polerkę wirową TE30 należy posadowić bezwzględnie na utwardzonym, wypoziomowanym podłożu
 z zapewnieniem oświetlenia stanowiskowego, zasilania wodnego i elektrycznego. Oraz możliwością
odprowadzenia odpadów technologicznych do zbiornika.

5 INSTALACJA 
 Podłączyć polerkę do sieci elektrycznej o napięciu 230V
 Zapewnić doprowadzenie wody do instalacji wodnej polerki
 Zapewnić odprowadzenie ścieków technologicznych do zbiornika ścieków

6 URUCHOMIENIE
Szlifowanie  i  polerowanie  odbywa  się  w  komorze  roboczej  wypełnionej  wsadem  roboczym
 np.: kształtkami polerującymi, granulatem, pastą itp., oraz detalami obrabianymi. Poprzez szczególny
kształt  wirnika wsad znajdujący się wewnątrz komory roboczej  uzyskuje specyficzny spiralny ruch.
Części  wsadu  z  wyrobami  poruszają  się  w  spiralnym  strumieniu,  dzięki  temu  poddawane
 są intensywnej obróbce strumieniowo-ściernej. 

6.1. WYMIANA PIERŚCIENIA, PŁASZCZA ORAZ WIRNIKA

Rysunek 5. Struktura komory roboczej

1. Płaszcz
2. Nakładka
3. Tuleja dociskowa
4. Wirnik
5. Garnek
6. Wrzeciono
7. Pierścień płaszcza
A. Powierzchnia płaszcza
B. Powierzchnia pierścienia płaszcza

Instrukcja wymiany wirnika oraz pierścienia płaszcza:
1. Odkręcić górne nakrętki ze śrub regulacji szczeliny.
2. Zdjąć płaszcz (1) z pierścieniem (7) z garnka (5).
3. Zdjąć pasek dociskowy z płaszcza (1).
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4. Wyciągnąć pierścień (7) z płaszcza (1).
5. Zdjąć nakładkę (2).
6. Odkręcić śrubę i zdjąć tuleję dociskową (3).
7. Zdjąć wirnik (4) z wrzeciona (6).
8. Dokładnie oczyścić wnętrze garnka (5) oraz powierzchnię stykową wrzeciona (6) z nowym 

wirnikiem (4).
9. Założyć nowy wirnik (4) na wrzeciono (6) bazując na kołku ustalającym.
10. Założyć i dokręcić śrubą tuleję dociskową (3).
11. Wcisnąć nakładkę (2) na tuleję dociskową (3).
12. Powierzchnie A i B dokładnie oczyścić ze starego sylikonu i nałożyć nowy.
13. Zmontować nowy pierścień (7) z płaszczem (1).
14. Zamocować pasek dociskowy na płaszczu (1).
15. Założyć płaszcz (1) z pierścieniem (7) bazując na śrubach regulacji szczeliny (5).
16. Założyć górne nakrętki na śruby regulacji szczeliny (5).
17. Wyregulować szczelinę zgodnie z dtr-ką dołączoną do maszyny.

6.2. USTAWIANIE SZCZELINY POMIĘDZY PŁASZCZEM A WIRNIKIEM

Rysunek 7. Ustawienie szczeliny pomiędzy płaszczem a wirnikiem

1. Szczelina
 Proces mokry 0,15-0,2 mm
 Proces suchy 0,05-0,1 mm

2. Śruba regulacyjna (4 sztuki)
3. Kontra śruby regulacyjnej (4 sztuki)
4. Płaszcz
5. Wirnik
6. Pierścień płaszcza
7. Pierścień wirnika

W celu poprawnego ustawienia szczeliny należy wykonać następujące czynności za pomocą klucza
płaskiego 13 oraz szczelinomierza dołączonego do maszyny przez producenta:

A. W pobliżu śruby regulacyjnej (2) wewnątrz komory roboczej wkładamy w szczelinę blaszkę
szczelinomierza o grubości nastawianej szczeliny (np. 0,1mm).

B. Obracamy  śrubę  regulacyjną  (2)  oraz  śrubę  kontrującą  (3)  za  pomocą  kluczy  tak,  aby
pierścienie (6 i 7) zbliżyły się do siebie lekko dociskając blaszkę szczelinomierza. Następnie
lekko  luzujemy  tak,  aby  wysunąć  blaszkę  szczelinomierza  i  dokładnie  kontrujemy
przytrzymując śrubę regulacyjną w bezruchu.
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C. Czynność tę powtarzamy w trzech pozostałych punktach regulacji szczeliny.

Regulacja  jest  przeprowadzona  prawidłowo,  jeżeli  na  całym  obwodzie  obydwu  pierścieni  blaszka
szczelinomierza o grubości np. 0,1 mm przesuwa się z lekkim wciskiem - oporem, a blaszka grubsza
0,15mm nie daje się wcisnąć w szczelinę między pierścieniami.

Prawidłowy zakres szerokości szczeliny:
 Proces mokry: 0,15-0,2mm
 Proces suchy: 0,05-0,1mm

Po  przekroczeniu  granicy  szerokości  szczeliny  0,2mm  pomiędzy  płaszczem  a  wirnikiem  należy
bezwzględnie ją wyregulować!

6.3. WARUNKI WYMIANY PIERŚCIENI PŁASZCZA I WIRNIKA
Przedwczesne nadmierne zużycie pierścieni płaszcza i wirnika następuje w wyniku:

 braku  częstej  kontroli  szerokości  szczeliny  pomiędzy  pierścieniem  płaszcza  i  pierścieniem
wirnika,

 dopuszczenie  do  obróbki  drobinek  wsadu  szlifującego  o  średnicy  mniejszej  niż  2mm  w
procesie mokrym, ponieważ praca z drobinami mniejszymi  niż 2mm zdecydowanie skraca
żywotność pierścieni płaszcza i wirnika poprzez niszczenie roboczych płaszczyzn pierścieni,

 stosowania nieodpowiednich kształtek, preparatów itp.

Przy  szlifowaniu  zgrubnym  (kształtki  czarne  i  zielone)  obsługa  maszyny  musi  często  sprawdzać
szerokość szczeliny i utrzymywać ją na stałym poziomie 0,05-0,2mm w zależności od sposobu obróbki.
Po każdej operacji szlifowania na mokro separować wsad tak, aby nie dopuścić do pracy kształtek
mniejszych niż 2mm.

Pierścienie  nie  podlegają  gwarancji,  dlatego  należy  dokładnie  przestrzegać  instrukcji  eksploatacji
maszyny,  ponieważ  praca  z  drobinami  mniejszymi  niż  2  mm  zdecydowanie  skraca  żywotność
pierścieni płaszcza i wirnika poprzez niszczenie roboczych płaszczyzn pierścieni. Stwierdzono, że przy
prawidłowej obsłudze i stosowaniu się do niniejszej instrukcji pierścienie płaszcza i wirnika powinny
pracować minimum 2000 godzin przy stosowaniu wsadów mocno szlifujących w procesie obróbki na
mokro. Przy prawidłowej obsłudze bezawaryjny czas pracy można zdecydowanie przedłużyć.

7 PROCES SZLIFOWANIA I POLEROWANIA NA MOKRO
1 Napełnić wsadem komorę roboczą około 20kg w zależności od specyfikacji obrabianych detali,
2 Włączyć pompę dozowania preparatu,
3 Na zegarze nastawić czas pracy,
4 Pokrętłem nastawić prędkość obrotową,

 Dla wyrobów typu obrączka, pierścionek o regularnych kształtach bez ostrych wypustek o
masie do 5 gram, prędkość w zakresie 200-250 obr./min, ilość obrabianych detali max. do
2kg,

 Dla  wyrobów  drobnych  o  kształtach  regularnych  jak  zapięcia  o  masie  do  1  grama,
prędkość
 w zakresie 250-300 obr./min, ilość obrabianych detali max. do 3 kg,

 Dla wyrobów różnych gabarytowo o nieregularnych kształtach lub/i zróżnicowanej masie,
prędkości obróbki oraz ilości obrabianych detali należy dobierać doświadczalnie,

 Wyrobów  bardzo  delikatnych  o  ostrych  wypustkach,  przegubowych  połączeniach,
kształtach,  które  mogą  ulec  deformacji  lub  zniszczeniu  podczas  obróbki  oraz  ostrych
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kształtach, nie należy obrabiać w polerce wirowej. Do tego typu wyrobów firma AVALON
poleca polerki bębnowe oraz polerki wibracyjne.

5 Nastawić dozowanie płynu odpowiednio dla danej obróbki,
6 Płynu powinno być tyle, aby wytworzyła się wyraźna piana wspomagająca proces obróbki

 i tłumiąca hałas.  
7 Przy  zastosowaniu  nowych  kształtek  piana  może  zanikać  (dźwięk  szlifowania  wówczas

wzmaga się) w takim przypadku należy ponownie dodać preparatu.
8 Po upływie nastawionego czasu obróbki polerka wyłączy się automatycznie.
9 Wypłukać komorę roboczą polerki z wsadem czystą wodą.
10 Przechylić zbiornik pracy polerki i separować wyroby.
11 Po zakończeniu pracy opróżnić komorę roboczą polerki wirowej oraz dokładnie przepłukać

urządzenie czystą wodą.
12 Na  okres  dłuższego  przestoju  należy  bardzo  dokładnie  przepłukać  maszynę  czystą  wodą,

przesuszyć maszynę a następnie zakonserwować pierścienie płaszcza i wirnika.

Uwagi i zastrzeżenia:
 Przy obróbce na mokro kształtki, których maksymalna średnica nie przekracza 2mm muszą

być bezwzględnie odsiane, ponieważ praca z drobinami mniejszymi niż 2mm zdecydowanie
skraca  żywotność  pierścieni  płaszcza  i  wirnika  poprzez  niszczenie  roboczych  płaszczyzn
pierścieni.

 Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie przebiegu procesu szlifowania było zapewnione ciągłe
dozowanie preparatu, należy unikać pracy maszyny z kształtkami na sucho. Praca z kształtkami
na sucho powoduje szybki wzrost temperatury w komorze roboczej, co może prowadzić do
zniszczenia maszyny. W takim przypadku maszyna traci gwarancji.

 Zaleca się używanie wsadów i płynów sprzedawanych przez firmę AVALON.
 Nie  należy  używać  płynów  silnie  żrących  oraz  solanek,  w  przypadku  stosowania  solanek

 i płynów silnie żrących gwarancja na maszynę traci ważność.
 W przypadku awarii wyłączyć wyłącznikiem awaryjnym zasilanie polerki i powiadomić mistrza

lub dyrektora zakładu.
 Należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasady  okresowego  sprawdzania  właściwego  stanu

technicznego uszczelnienia pompy dozującej.
 Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać obcych przedmiotów do komory czyszczącej podczas

ruchu obrotowego wirnika w komorze.
 Podczas pracy pompy nie manewrować wężem transportującym preparat, by nie zalać silnika

i pulpitu sterowniczego płynem.
 Pod żadnym pozorem nie dopuszczać do pracy pompy na sucho.
 Komora robocza nie może być pochylona na okres dłuższy niż 30min, ponieważ może dojść

 do przecieku płynu do łożysk piasty.
 Nie wolno przechylać zbiornika pracy w trakcie pracy polerki.
 Podczas pracy na mokro czujnik preparatu musi Być podłączony do polerki.
 Po zakończeniu pracy należy dokładnie wypłukać komorę roboczą maszyny czystą wodą.
 Na  okres  dłuższego  przestoju  należy  bardzo  dokładnie  przepłukać  maszynę  czystą  wodą,

przesuszyć maszynę, a następnie zakonserwować pierścienie płaszcza i wirnika.
 Konserwacji  pierścieni  płaszcza  i  wirnika  dokonujemy  dowolnym  olejem  maszynowym

aplikując go pędzlem w okolicy szczeliny. Po zaaplikowaniu oleju włączyć na chwilę maszynę.

8 PROCES SZLIFOWANIA I POLEROWANIA NA SUCHO
Cykl uruchomienia polerki:
Jeżeli  obróbka wyrobów na sucho odbywa się w tym samym zbiorniku pracy, co na mokro, to po
każdym procesie na mokro zbiornik pracy musi być dokładnie oczyszczony.
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1. Napełnić  wsadem  komorę  roboczą  około  20kg  granulatu  orzechowego  lub  kształtek
drewnianych w zależności od specyfikacji obrabianych detali,

2. Na zegarze nastawić czas pracy
3. Pokrętłem nastawić prędkość obrotową wirnika,

 Dla wyrobów typu obrączka, pierścionek o regularnych kształtach bez ostrych wypustek
 o masie do 5 gram, prędkość w zakresie 200-250 obr./min, ilość  obrabianych detali  
max. Do 800g,

 Dla  wyrobów  drobnych  o  kształtach  regularnych  jak  zapięcia  o  masie  do  1  grama,
prędkość
 w zakresie 250-300 obr./min, ilość obrabianych detali max. do 1kg,

 Dla wyrobów różnych gabarytowo o nieregularnych kształtach lub/i zróżnicowanej masie,
prędkości obróbki oraz ilości obrabianych detali należy dobierać doświadczalnie,

 Wyrobów  bardzo  delikatnych  o  ostrych  wypustkach,  przegubowych  połączeniach,
kształtach,  które  mogą  ulec  deformacji  lub  zniszczeniu  podczas  obróbki  oraz  ostrych
kształtach, nie należy obrabiać w polerce wirowej. Do tego typu wyrobów firma AVALON
poleca polerki bębnowe oraz polerki wibracyjne.

 Prędkość obrotową wirnika należy tak dobierać, aby widoczny był  wyraźny lej wirowy.
Jeżeli  podczas  pracy  wirnika  słychać  wyraźne  metaliczne  odgłosy,  należy  zmniejszyć
obroty wirnika lub zmniejszyć ilość wyrobów w zbiorniku pracy polerki.

4. Po upływie nastawionego czasu obróbki polerka wyłączy się automatycznie.
5. Przechylić zbiornik pracy polerki i odseparować wyroby.
6. Po  zakończeniu  pracy  opróżnić  komorę  roboczą  polerki  wirowej  oraz  dokładnie  oczyścić

urządzenie.
 W  celu  uzyskania  najlepszych  efektów  zaleca  się  stosowanie  wsadów  sprzedawanych

przez firmę AVALON.
 W przypadku awarii  wyłączyć  wyłącznikiem awaryjnym zasilanie  polerki  i  powiadomić

mistrza lub dyrektora zakładu.
 Pod żadnym pozorem nie  wolno wkładać  obcych przedmiotów do komory czyszczącej

podczas ruchu obrotowego wirnika w komorze.
 Nie wolno przechylać zbiornika pracy w trakcie pracy polerki.
 Nie  należy  pracować  na  sucho  z  kamieniami  żywicznymi,  ceramicznymi  lub  wsadem

stalowym,  ponieważ  dochodzi  do  szybkiego  wzrostu  temperatury  i  może  dojść  do
uszkodzenia maszyny.

 Przy pracy na sucho z wsadem z łupin orzecha, klocków, komora robocza schładzana jest
 za pomocą specjalnej dmuchawy o wydajności 3m3/h.

9 PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Polerka  wirowa  powinna  być  poddawana  w  określonych  terminach  przeglądom  technicznym
przewidzianym instrukcją oraz, w miarę potrzeby, naprawom.

Konieczność  wykonania  naprawy  bieżącej  ustala  się  w  wyniku  przeglądu  technicznego
przeprowadzanego wraz  z  obsługą  (lub  w wyniku  zgłoszenia  operatora).  Zaleca  się  wykonywanie
napraw  bieżących  metodą  wymiany  uszkodzonych  części  lub  zespołów.  Ścisłe  przestrzeganie
ustalonego systemu obsługowo – naprawczego pozwoli  utrzymać maszynę w wysokiej  sprawności
technicznej.

Wszelkie czynności obsługowo - naprawcze powinny być wykonywane po uprzednim unieruchomieniu
i wyłączeniu zasilania prądem urządzenia! Podstawą do ustalenia liczby przepracowanych godzin są
zapisy w „Książce Serwisowej polerki wirowej typu TE30”.
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Rozróżnia się następujące rodzaje przeglądów technicznych i napraw polerki:
 Przegląd techniczny codzienny - PTC,
 Przegląd techniczny okresowy:

pierwszy - PTO-1, wykonywany, co 1000 godzin pracy,
drugi - PTO-2, wykonywany, co 3000 godzin pracy,

 Naprawę bieżącą - terminu i zakresu prac nie planuje się,
 Naprawę główną - wykonywaną po 15 000 godzin pracy maszyny.

9.1. PRZEGLĄD TECHNICZNY CODZIENNY PTC
Przegląd techniczny codzienny PTC ma na celu przygotowanie polerki do sprawnego wykonania zadań
codziennych. Przegląd wykonuje operator maszyny.

W ramach przeglądu PTC należy:
1. Oczyścić urządzenie zewnątrz, przecierając czystymi szmatami,
2. Sprawdzić stan uszczelnienia komory roboczej
3. Sprawdzić szczelinomierzem szerokość szczeliny między pierścieniami,
4. Sprawdzić wzrokowo stan izolacji pompy dozującej,
5. Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy działanie wszystkich przycisków sterowniczych,
6. Dociągnąć poluzowane śruby i nakrętki.

9.2. PRZEGLĄD OKRESOWY PIERWSZY PTO-1
Przegląd  ten  powinien  być  wykonywany  przez  operatora  polerki,  co  około  1000  godzin  pracy
urządzenia.  Wszystkie prace konserwacyjne i  naprawcze powinny być wykonywane przez personel
 z przeszkoleniem specjalistycznym w zakresie danego typu polerki.

W ramach przeglądu PTO-1 należy wykonać wszystkie czynności przeglądu PTC i ponadto:
1. Przegląd i konserwacja pompy dozującej:

 odłączyć pompę od zasilania sieciowego,
 wysunąć obudowę filtra z mocowania na silniku,
 wyjąć wkład filtrujący i starannie przepłukać pod bieżącą wodą,
 dokonać ponownego montażu filtra na silniku.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy silnika pompy:
 wysunąć obudowę filtra z mocowania silnika,
 przez obracanie odłączyć pokrywę wirnika od korpusu silnika,
 wyjąć  wirnik  z  komory  wirnika  i  starannie  przepłukać  wszystkie  elementy,  usunąć

delikatnie osad,
 W odwrotnej kolejności dokonać ponownego montażu.

3. Sprawdzić stan pasa przekładni pasowej.
4. Sprawdzić stan instalacji elektrycznej.
5. W  przypadku  stwierdzenia  przecieków  płynu  do  polerowania  wymienić  simmeringi  oraz

łożyska wału wirnika komory roboczej (zalecana regeneracja w firmie AVALON).

9.3. PRZEGLĄD OKRESOWY DRUGI PTO-2
Przegląd ten powinien być wykonywany przez operatora polerki, co 3000 godzin pracy urządzenia.
Wszystkie  prace  konserwacyjne  i  naprawcze  powinny  być  wykonywane  przez  personel
 z przeszkoleniem specjalistycznym w zakresie danego typu polerki.

W ramach  przeglądu  PTO-2  należy  wykonać  wszystkie  czynności  przeglądu  PTC,  PTO-1  i  ponadto
 w razie konieczności wymienić zużyte części.
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9.4. NAPRAWA GŁÓWNA
(po 15 000 godzinach pracy polerki) W ramach tego przeglądu należy:

 Przy  wyłączonym  napięciu  usunąć  kurz  i  zabrudzenia  z  systemów  elektronicznych
 i elektrycznych sterowania polerki,

 Dokonać przeglądu stanu instalacji elektronicznej,
 Oczyścić styczniki i kontakty instalacji elektrycznej,
 Sprawdzić stan łożysk, w razie konieczności wymienić.

10 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Rysunek 8. Schemat instalacji elektrycznejX

CZD Czujnik otwartych drzwi SA Przycisk bezpieczeństwa
CZK Czujnik komory roboczej TA040 Wyłącznik czasowy 
CZP Czujnik poziomu płynu W Warystor AS12M

F Falownik WG Wyłącznik główny

GN Gniazdo 230V
X1.1,2...1

1 Zaciski na listwie
K1, k1 Stycznik X2 Złącze silnika roboczego

M1 Silnik elektryczny X3 Złącze pompy dozującej
M2 Pompa dozująca X4 Złącze czujnika poziomu płynu
R Potencjometr regulacji obrotów   
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11 OCENA POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

11.1. WSTĘP

11.1.1. CEL OPRACOWANIA
Prace nad oceną polerki wirowej typu TE30 do polerowania elementów precyzyjnych pod względem
Bezpieczeństwa  i  Higieny  Pracy,  wykonano  w  celu  wydania  Deklaracji  Zgodności  CE
 z Dyrektywą 2006/42/WE oraz z Polskimi Normami Zharmonizowanymi dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Przeanalizowano budowę urządzenia pod kątem zgodności wykonania z aktualnie obowiązującymi
przepisami oraz skuteczności działania zabezpieczeń i możliwość wystąpienia zagrożeń.

11.1.2. PODSTAWA PRAWNA
Przy ocenie maszyny kierowano się wymaganiami następujących przepisów:

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich, dotyczących maszyn.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich, odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. Dz. U. Nr. 199 poz.1228 z 
dn. 7 listopada 2008r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. Dz. U. Nr 191 poz.1596 z dn. 18 
listopada 2002r.  przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji.

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz. U. Nr. 229 poz.2275 z dn. 12.12.2003r. ze 
zm. Dz. U.  Nr. 35 poz. 215 z dn. 12.01.2007r.

 PN- EN 60204-1:2010  Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 
Wymagania ogólne.

 PN-80/M-49060  Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania wejść i dojść maszyn i 
urządzeń, służące do wykonywania czynności roboczych, konserwacyjnych i naprawczych.

 PN-EN 1088+A2:2011  Maszyny- Bezpieczeństwo. Urządzenia blokujące do maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Ogólne wymagania.

 PN-EC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

 PN-EN 292-1, PN-EN 292-2 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa.

 PN-EN 953+A1:2009  Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące 
projektowani i budowy osłon stałych i ruchomych.

 PN-EN 981+A1:2010  Bezpieczeństwo maszyn - System dźwiękowych i wizualnych sygnałów 
niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych.

 PN-EN 1037+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu 
uruchomieniu.

 PN-EN ISO 12100-2011  Maszyny- Bezpieczeństwo. Cz.-1.  Zasady oceny ryzyka.
 PN-EN ISO 13850:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny - Zasady projektowania.
 PN-EN ISO 4413:2011 Napędy i sterowanie hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania 

bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.
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11.2. ANALIZA ZAGROŻEŃ I RYZYKA

Zagrożenie Źródło
Stopień 
zagroże
nia

Prawdop
odobień
stwo 
wystąpie
nia

Okoliczności 
wystąpienia Środki zmniejszające ryzyko

Przemieszczenie 
maszyny na środku 
transportowym 
podczas transportu.

Konstrukcja 
maszyny.

Niski Małe Nieprawidłowe 
zamocowanie 
maszyny na środku 
transportowym.

Odpowiedni załadunek oraz 
pewne mocowanie na środku 
transportowym zgodnie z 
instrukcją eksploatacji.

Zagrożenia 
mechaniczne- 
uszkodzenie ciała

Przekładnia 
pasowa

Duży Małe Samowolne 
zdejmowanie osłony 
zabezpieczającej, 
przeprowadzanie 
napraw w czasie 
pracy maszyny

Przestrzeganie instrukcji 
eksploatacji, zakaz czynności 
naprawczych w czasie pracy 
maszyny

Zagrożenie 
mechaniczne- 
uszkodzenie ciała

Wirnik 
zbiornika 
roboczego

Duży Średnie Wrzucenie do 
zbiornika roboczego 
maszyny 
przedmiotów obcych

Przestrzeganie instrukcji 
eksploatacji

Zagrożenia 
mechaniczne- 
uszkodzenie ciała 

Wirnik 
zbiornika 
roboczego

Średni Średnie Pochylenie zbiornika 
roboczego w czasie 
pracy maszyny

Przestrzeganie instrukcji 
eksploatacji

Porażenie prądem
elektrycznym

Instalacja 
elektryczna 
konstrukcji 
maszyny.

Średni Małe Podczas konserwacji i 
przeglądów przez 
osoby 
nieupoważnione.

Wykonywanie przeglądów i 
czynności konserwacyjnych 
tylko przez osoby upoważnione 
i przy wyłączonym napięciu.

Porażenie prądem 
elektrycznym.

Instalacja 
elektryczna.

Wysoki Małe Podczas eksploatacji 
maszyny.

Instalacja elektryczna posiada 
odpowiednią izolację oraz 
bezpiecznik przepięciowy.

Porażenie prądem 
elektrycznym.

Instalacja 
elektryczna.

Wysoki Małe Podczas eksploatacji 
maszyny.

Podłączyć urządzenie zgodnie 
ze Schematem Elektrycznym. 
Maszyna posiada aktualny 
protokół skuteczności 
zerowania.

Uszkodzenie oczu. Wirnik 
zbiornika 
roboczego

Średni Małe Podczas realizacji 
procesu szlifowania.

Konstrukcja komory roboczej z 
nie stwarza takiego zagrożenia 
podczas pracy maszyny. Ściśle 
PRZESTRZEGAĆ instrukcji 
eksploatacji.   

Samoczynne 
włączenie cyklu 
pracy, po przerwie w 
dostawie prądu.

Instalacja 
elektryczna

Średni Małe Ponowne włączenie 
zasilania.

Włączenie cyklu pracy maszyny 
nastąpi tylko przy umyślnym 
ręcznym ustawieniu 
odpowiednich włączników na 
odpowiednie pozycje 
sterowania.

Uszkodzenie ciała- Rozlanie Średni Małe Bałagan na Przestrzegać Instrukcji 
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złamanie, 
zwichnięcie kończyn, 
skaleczenia.

preparatu stanowisku pracy. Eksploatacji. Dbać o porządek 
na stanowisku pracy. Nakaz 
używania ubrania ochronnego i 
butów przeciwpoślizgowych.

Uszkodzenie oczu, 
poparzenie ciała.

Rozlanie 
preparatu

Średni Małe Podczas realizacji 
procesu 

Odzież robocza ochronna, 
okulary oraz rękawice 
ochronne.

Ryzyko resztkowe obsługi maszyny jest dopuszczalne.

11.2.1. ŚRODKI OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI

Na podstawie  oględzin  polerki  wirowej  stwierdzono,  że  producent  zastosował  następujące  środki
ochrony przed zagrożeniami:

 Operator urządzenia w czasie wykonywania robót ma możliwość obserwacji strefy roboczej.
Ze  względu  na  technologię  wykonywania  robót  oraz  skalę  zagrożeń  osoba  obsługująca
powinna  spełniać  odpowiednie  wymagania  zdrowotne,  oraz  przejść  odpowiednie
przeszkolenie  w  celu  uzyskania  uprawnień  kwalifikacyjnych  dla  operatorów  urządzeń
mechanicznych. Dostęp do ruchomych elementów napędowych ograniczony jest przez stałą
osłonę obudowy.

 Polerka jest wyposażona w system zapobiegający niespodziewanemu uruchomieniu.
 Zgodnie  z  instrukcją  producenta  wszelkie  czynności  obsługowo -  naprawcze  powinny  być

wykonywane po uprzednim unieruchomieniu i wyłączeniu zasilania prądem urządzenia.
 Rozwiązania  w  zakresie  konstrukcji  stanowiska  pracy  operatora,  przestrzeń  robocza

przycisków sterowniczych są zgodne z wymogami polskich norm w tym zakresie.
 Instalacja elektryczna spełnia wymogi bezpieczeństwa przed porażeniem prądem.

Szczegółowe instrukcje  w  zakresie  eksploatacji  i  bezpiecznej  obsługi  zawarto  w instrukcji  obsługi
polerki.

11.2.2. UWAGI I ZALECENIA

Użytkownik zobowiązany jest do:

 Przed  dopuszczeniem  pracownika  do  wykonywania  robót  pracodawca  zobowiązany  jest
przeszkolić  go  w  zakresie  bezpiecznej  obsługi  urządzenia  oraz  poinformować  pracownika
 o występującym ryzyku zawodowym związanym z obsługą urządzenia.

Opracować i udostępnić pracownikowi instrukcję obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Arkusz oceny ergonomicznej
POLERKI WIROWEJ

Typu   TE30
Nr. fabr………..

Przedmiot oceny
Ocena rozwiązania

Uwagi

Właściwe Z zastrzeżeniem Niewłaściwe

1 2 3 4 5
1. Bezpieczeństwo eksploatacji
1.1 Wytrzymałość
1.1.1 Mechaniczna
1.1.2 Cieplna
1.1.3 Chemiczna
1.1.4 Inna

X
X
X
X

1.2. Stabilność X
1.3 Zabezp. przed naruszeniem 
normalnych warunków eksploatacji

X

1.4. Zabezpieczenia przed zagrożeniami
1.4.1 Elementami ruchomymi i luźnymi
1.4.2 Elementami ostrymi i wystającymi
1.4.3 Związanymi z przemieszczaniem się 
ludzi
1.4.4 Porażeniem prądem elektrycznym
1.4.5 Poparzeniem
1.4.6 Pożarem (lub) i wybuchem
1.4.7 Innymi

X
X
X
X

X

X

1.5 Bezpieczeństwo i wygoda transportu i 
montażu

X

1.6 Bezpieczeństwo i wygoda konserwacji i
napraw

X

1.7 Inne X

2. Warunki i obciążenie pracą X

2.1 Warunki przestrzenne czynności 
ruchowych
2.1.1 Pozycja ciała
2.1.2 Swoboda czynności roboczych i 
innych ruchów
2.1.3 Swoboda sterowania
2.1.4 Siedzisko

X

X
X

X

2.2 Warunki pracy wzroku
2.2.1 Widoczność procesu pracy
2.2.2 Widoczność elementów 
informacyjnych i sterowniczych
2.2.3 Widoczność oznaczeń graficznych i 
barwnych
2.2.4 Widoczność otoczenia

X
X
X

X
2.3 Warunki korzystania z informacji X
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słuchowej dotykowej i innych
2.4 Oddziaływanie na człowieka i 
otoczenie
2.4.1 Substancji lotnych
2.4.2 Nielotnych substancji ( szczególnie 
trujących, uczulających, rakotwórczych)
2.4.3 Mikroklimatu
2.4.4 Drgań mechanicznych
2.4.5 Hałasu
2.4.6 Ultradźwięków i infradźwięków
2.4.7 Pól elektromagnetycznych małej i 
wielkiej częstotliwości
2.4.8 Promieniowania optycznego i 
cieplnego
2.4.9 Promieniowania jonizującego
2.4.10 Czynników biologicznych
2.4.11 Innych czynników (jak: 
nadciśnienie, podciśnienie, przeciążenie)

X

X

X
X
X

X

2.5 Obciążenie fizyczne
2.5.1 Obciążenie rąk
2.5.2 Obciążenie nóg
2.5.3 Obciążenie dynamiczne
2.5.4 Obciążenie statyczne

X
X
X
X
X

2.6 Obciążenie psychiczne
2.6.1 Aktywnością ( nadmierną lub zbyt 
małą)
2.6.2 Monotonią
2.6.3 Konsekwencjami pracy
2.6.4 Wpływami środowiska

X

X
X

3. Wymagania BHP w dokumentacji 
towarzyszącej

X

3.1 Wymagania bezpieczeństwa i wygody 
pracy podczas przemieszczania
3.2 Wymagania bezpieczeństwa i wygody 
pracy podczas montażu i pierwszego 
uruchomienia
3.3 Instrukcja bezpiecznej obsługi 
urządzenia
3.4 Zalecenia dotyczące przeprowadzania 
konserwacji i obsługi bieżącej
3.5 Inne

X

X

X

X

4. Estetyka X

4.1 Kompozycja przestrzenna
4.2 Kolorystyka oraz grafika informacyjna

X
X

12 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
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Zakład Mechaniki Maszyn „AVALON”
ul. Grunwaldzka 38
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób, do którego odnosi się niniejsza deklaracja:

Wyrób (nazwa):
Typ lub model:
Nr fabryczny:
Rok produkcji:
Data wprowadzenia do obrotu na terenie UE:

POLERKA WIROWA                                                 
TE30
....................
.................... r.
.................... r.

Jest zgodny z następującymi dyrektywami, rozporządzeniami oraz ustawami: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących maszyn.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/108/WE z dnia 15grudnia 2004r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
określonych granicach napięcia.

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.października 2008r. Dz. U. Nr.199 poz.1228 z dn. 7 listopada 2008r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 Ustawa z dnia 13.kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej. (Dz. U. Nr. 82, poz. 556)
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. Nr. 155, poz.1089).

oraz z następującymi normami:

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz. U. Nr.229 poz.2275 z dn. 12.12.2003r. ze zm. Dz. U.  Nr. 35 
poz.215. z dn. 12.01.2007r.

 PN- EN 60204-1,2+ AC: 2011  Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne.
 PN-80/M-49060  Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania wejść i dojść maszyn i urządzeń, służące do 

wykonywania czynności roboczych, konserwacyjnych i naprawczych.
 PN-EC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-EN 292-1; 2002, PN-EN 292-2;2000 Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia produkcyjne. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa.
 PN-EN 953+A1:2009  Ochrona pracy. Osłony mechaniczne maszyn i urządzeń. Wymagania ogólne.
 PN-EN 981+A1:2010  Maszyny – Bezpieczeństwo  System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa 

oraz sygnałów informacyjnych.
 PN-EN 1037+A1: 2010 Maszyny – Bezpieczeństwo – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.
 PN-EN ISO 12100-2011  Maszyny- Bezpieczeństwo. Cz.-1.  Zasady  oceny ryzyka.
 PN-EN ISO 13850:2008 Maszyny – Bezpieczeństwo – Stop awaryjny.
 PN-EN-982+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i 

pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika.

I procedurami:

 Program prób wyrobu.
 Procedura kontroli i badań.
 Walidacja wyrobu.

Nowa Wieś Lęborska; _______________________ ________________________
(data wystawienia) (podpis osoby upoważnionej) 
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13 KARTA GWARANCYJNA

Producent: 

ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN „AVALON”
UL.GRUNWALDZKA 38
84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA

udziela 12-miesięcznej gwarancji na:
Polerkę wirową typu TE30

nr fabr.________

Gwarantujemy bezawaryjną pracę polerki  wirowej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych
 w instrukcji obsługi.

W  okresie  gwarancyjnym  zobowiązujemy  się  do  bezpłatnych  napraw  uszkodzeń  powstałych
 w wyniku ukrytych wad wyrobu.

Nabywca  traci  prawo  do  korzystania  z  napraw  gwarancyjnych  w przypadku:  użytkowania  polerki
niezgodnie  z  przeznaczeniem,  demontażu lub przeróbki  polerki  bez zgody producenta,  uszkodzeń
mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub w czasie transportu.

Gwarancji  nie podlegają  elementy  bezpośrednio uczestniczące w obróbce ściernej tj.  garnek oraz
płaszcz

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
kontroli jakości sprzedawcy

data:_________ data:_________

Nr naprawy Opis naprawy Data i pieczęć serwisu

Producent  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  konstrukcyjnych  bez  podania  ich  w
instrukcji obsługi.
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