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DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 

 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

linii do produkcji 3 warstwowej folii PP 
 
 
 
 
 
 
NAZWA MASZYNY:           LINIA DO WYTŁACZANIA FOLII PP 1600 MM 
 
TYP MASZYNY:              LINIA DO WYTŁACZANIA FOLII 3 WARSTWOWEJ  
 
NUMER FABRYCZNY:        RBKCM-505A/2016 
 
ROK PRODUKCJI:            2016 
 
MODEL:                   120/75/75-1800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 LINIA DO PRODUKCJI FOLII RBKCM-505A/2016 10.01.17  Str 2/70 
  

 
Skład maszyny wchodzący w zespół / zgodność z pkt 1.2.4.4. 
DYREKTYRWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  
Z dnia 17 maja 2006 r w sprawie maszyn: 
 
GŁÓWNE SKŁADOWE LINII 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 

 

ROLBATCH Magdalena Laabs, jako wprowadzający maszynę do obrotu na 
terytorium Unii Europejskiej deklaruje, że  

Linia do produkcji 3 warstwowej folii 

do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania zawarte w:  

1. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 
166, poz. 1360 ) zmieniona ustawą z dnia 15.12.2006 o zmianie ustawy o systemie 
zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249/2006 poz.1834) wraz 
z późniejszymi zmianami.  

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do 
prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz spełnia 
wymagania następujących zharmonizowanych norm ogólnych lub szczegółowych:  

PN-EN ISO 12100:2011- Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- 
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka PN-EN ISO 13849-1:2008 - Bezpieczeństwo 
maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: 
Ogólne zasady projektowania  

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

3. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2005 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (wprowadzające Dyrektywę 
2006/95/WE o zharmonizowaniu przepisów państw członkowskich odnoszących się 
do sprzętu elektrycznego do użytkowania w określonych zakresach napięcia) spełnia 
wymagania następujących zharmonizowanych norm ogólnych lub szczegółowych:  

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

Co daje zgodność z zasadniczymi wymaganiami powyższych Dyrektyw.  

Eberswalde dnia  10.01.2017    ……………………………….. 

(Miejsce i data wystawienia)        Magdalena Laabs  
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INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT 

DEKLARACJI ZGODNOŚCI "CE" 
Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego 
upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw 
Unii Europejskiej. 
  
Na wyrobach posiadających deklarację zgodności producent umieszcza 
oznaczenie/oznakowanie CE. 
  
„Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla 
którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych 
wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach". 
  
CE = EC = WE (to samo znaczenie) 
 
EC = skrót z języka angielskiego: (European Cuncil) = Wspólnota Europejska = Unia 
Europejska po traktacie z 
CE = skrót pochodzi z języka francuskiego (Communauté Européenne) 
WE - skrót z języka polskiego (Wspólnota Europejska) 
  
Przyjęło się używać na maszynach skrót CE zaś deklarację zgodności można 
wystawić w j.angielskim i wówczas posługuje się angielskim skrótem "EC". 
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INFORMACJE OGÓLNE 
Wszelkie urządzenia muszą być bezwzględnie odłączone od zasilania podczas prac 
konserwacyjnych i czyszczenia. 
  
Należy zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu części maszyn, które 
się nagrzewają, np. grzałki w wytłaczarkach. Grozi poparzeniem! 
  
Zabrania się sięgania ręką do wnętrza maszyn i urządzeń podczas ich pracy np. 
nawijaków, grozi to wypadkiem lub śmiercią. 
  
W przypadku nie używania urządzeń przez dłuższy czas, należy odłączyć je od źródeł 
zasilania. 
  
Urządzenia należy przymocować na stałe do podłoża po ich wcześniejszym właściwym 
ustawieniu. 
  
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład linii powinny zostać wypoziomowane przed 
rozpoczęciem ich użytkowania. 
  
Jeśli maszyny będą użytkowane niezgodnie z zaleceniami lub ogólnie przyjętymi 
standardami stosowanymi w branży to Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ich 
uszkodzenie. 
  
Urządzenia są wyposażone w przycisk wyłączenia awaryjnego 
  
Jeśli jakiekolwiek urządzenie wydaje nienaturalne dźwięki, należy je bezzwłocznie 
wyłączyć, celem zapobiegnięcia wypadkom lub uszkodzeniom. Dopiero po usunięciu 
usterki można ponownie włączyć urządzenie. 
 
 

SMAROWANIE SMAREM 
W celu zapewnienia długotrwałej pracy urządzeń należy dokonywać smarowania 
smarem stałym średnio co 80 godzin pracy urządzeń oraz wymiany smaru co 500 
godzin.  
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Wstęp  

Dziękujemy za zakup naszej linii do wytłaczania 3 warstwowych folii PP. 
Niniejsza instrukcja wyjaśnia sposób obsługi oraz sposób rozwiązywania 
usterek. Należy przeczytać ją uważnie przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzeń.  

PRZEDMIOT I PRZEZNACZENIE  

Przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi jest linia do wytłaczania folii 3 
warstwowej folii z polipropylenu 

ADRES SPRZEDAJĄCEGO: 

Rolbatch Magdalena Laabs  
Agermünderstrasse 101 
16227 Eberswalde, Niemcy 
www.rolbatch.de  
email: info@rolbatch.com  
 
Tel: 0049 3334 49 668 49 
Mob: 0049 152 540 05 389 
Mob: 0049 151 4555 80 29 
 
OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI 

W celu optymalnego i bezpiecznego eksploatowania maszyny prosimy o 
uważne zapoznanie się i stosowanie do wszystkich znaków 
ostrzegawczych oraz zakazu i nakazu opisanych w niniejszej instrukcji 
obsługi lub/i mieszczących się na maszynie.  

NAJWAŻNIEJSZE ZNAKI I INFORMACJE OSTRZEGAWCZE  

UWAGA: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy maszynach, 
każdy operator musi obowiązkowo zapoznać się z treścią niniejszej 
instrukcji obsługi. Należy sporządzić pisemne instrukcje i każdy z 
pracowników obsługujących maszynę musi podpisać, iż zapoznał się z 
instrukcją obsługi maszyny DTR. 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim 
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OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA. 

Następujące przepisy bezpieczeństwa odnoszą̨ się̨ do użytkownika:  

Maszyna  

W przypadku użytkowania maszyny, lub pojedynczego urządzenia przestrzegać́ należy 

rozszerzonych zasad bezpieczeństwa opisanych w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji 

obsługi:  

Uruchamianie, konserwacje i naprawy mogą̨ być́ wykonywane tylko przez wykwalifikowany 

personel zawodowy, z uwzględnieniem:  

  >  tej instrukcji   

  >  tabliczek ostrzegawczych oraz znaków informacyjnych na maszynie.   

  >  wszystkich innych należących do maszyny dokumentacji:�-techniczno-ruchowych, 

projektowych, instrukcji obsługi, schematów podłączeń́ i innych dostarczanych przez 

producenta.   

  >  przepisów i wymagań́ specjalnych dla maszyn i urządzeń́ aktualnie obowiązujących 

dyrektyw, przepisów państwowych i regionalnych, a także przepisów i wymogów 

wewnątrz zakładowych. �Wymagania: �zgodnie z obowiązującą Dyrektywą w 

sprawie maszyn 2006/42/WE; - – tj. spełnia wszystkie odpowiednie przepisy 

dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 

sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę̨ 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, 

str. 24)”  zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz normami zharmonizowanymi, 

towarzyszącymi powyższej Dyrektywie w sprawie zasadniczych wymagań́ dla 

maszyn. �Zgodność́ z obowiązującym prawem potwierdza Deklaracja zgodności CE 

CE (WE);   
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Opis 

Linia 120/75/75-1800 do produkcji 3 warstwowych folii PP rzez wytłaczanie 
została wyposażona w zaawansowane technologicznie podzespoły. Może 
produkować arkusze z PP o szerokości 1500 mm. Grubość arkusza folii może 
wynosić 0,30 ~ 0,50 mm, natomiast jego precyzja grubości wynosi ±0.015 mm.  

Urządzenia zostały wykonane z użyciem nowej technologii, z użyciem nowych 

procesów i nowych materiałów. Proces formowania arkuszy wygląda 

następująco: materiał uplastyczniany jest w ślimakach wytłaczarek następnie 

przechodzi przez zmieniacz sit, trafiając finalnie do specjalnej głowicy 

wytłaczającej, która formuje arkusz. Wytłoczony arkusz folii trafia następnie na 

urządzenia chłodzące. W trakcie wytłaczania odcinane są brzegi folii. Finalnie 

arkusz nawijany jest w urządzeniu nawijającym na specjalnie przygotowane 

rolki. Powstający arkusz folii jest często wykorzystywany w opakowania do 

żywności np. do termoformowania, do wyrabiania elementów ozdobnych itp. 

1, Motoreduktor jest małych rozmiarów, lecz zapewnia wysoki moment 

obrotowy (dopuszczalny moment wynosi aż 17190NM), jest zdolny do 

przenoszenia dużych obciążeń, pracuje gładko oraz cicho, cechuje się wysoką 

sprawnością.  

    2, Zastosowano najnowszą technologię dzięki temu zoptymalizowana 

została budowa ślimaka i cylindra wytłaczarki, która przyczynia się do poprawy 

jakości powstającej folii. Zastosowano wysokiej jakości materiały np. stop stali 

(38CrMoAIA), który następnie precyzyjnie obrobiono, utwardzono przez 

azotowanie i wypolerowano, zapewniając idealne wymiary oraz powierzchnię.  

    3, Regulowana głowica wzdłużna została wykonana z użyciem stali 

narzędziowej (38CrMoAIA) odpowiednio obrobionej a następnie poddanej 

procesowi azotowania. Cała głowica wytłaczająca cechuje się idealną 
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powierzchnią zapewnia gładki u równomierny przepływ surowca. Głowica 

wytłaczająca jest sercem całego systemu, to w niej formowany jest arkusz folii.  

4, Rolki prowadzące zostały tak zaprojektowane by można było je w bardzo 

łatwy sposób wymienić, oraz łatwo prowadzić ich konserwację.  

5, Trzy metrowy zespół chłodzący, umożliwi wychłodzenie wytłoczonego 

arkusza do odpowiedniej temperatury.  

6, Zastosowano przekładniki częstotliwości, dzięki którym można płynnie 

zmieniać prędkość całej linii, w zależności od rodzaju produkcji.  

7, Podzespoły linii są kompaktowe oraz zintegrowane ze sobą, zasilanie 

poszczególnych systemów realizowane jest z boku. Zastosowano falowniki 

umożliwiając płynne zmiany częstotliwości. Poprawność utrzymania 

prawidłowej temperatury realizuje wysoce zaawansowany sterownik PID, 

Japońskiego producenta. z dokładnością ±1ºC.  

 

Główne parametry techniczne: 

a) Układ maszyny: 

Linia posiada: wytłaczarki: Φ120mm, 2x Φ75, zmieniacze sit, 

trapezową głowicę wytłaczającą, zbiornik na wodę, zespół chłodzący, 

urządzenie do obcinania brzegów, urządzenia nawijające oraz 

system sterowania.  

b) Główne parametry techniczne: 

Nazwa części Specyfikacja Jednostka Wartość 

Model  120/75/75-1800  

Materiał PP 

Grubość arkusza 0.30～0,50 mm 

Szerokość ≤1500mm 

 Typ ślimaka Rozdzielona  
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Φ120/34 

Wytłaczarka 

Średnica ślimaka mm Ф120 

Współczynnik L/D 34：1 

Moc silnika kW 110 kW 

Typ kontroli Przez falownik 

Max wydajność kg/godz. Max. 350 kg/godz.  

Ilość stref 

grzewczych 

7 stref, 220V 58.8 kW 

Ciśnienie Mpa  20 

 

 

 

 

Φ75/34 

Wytłaczarka 

Typ śruby Rozdzielona  

Średnica śruby mm Ф75 

Współczynnik L/D 34：1 

Max. prędkosć 100 o/min.  

Moc silnika kW 30 kW 

Typ kontroli Przez falownik 

Max wydajność Kg/godz. Max. 100 Kg/godz.  

Ilość stref 

grzewczych 

4 strefy, 220V 19.2 kW 

Ciśnienie Mpa  20 

 

 

 

Kalander, 

urządzenie 

dociskowe 

Średnica rolek. mm 316*1800 

490*1800 

316*1800 

165*1000 

Typ kontroli Przez falownik 

Moc silnika kW 3.0 

Max. prędkość m/min. 28 
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Moc silnika napędu 

Prędkość napędu 

Moc silnika wyciągu 

1.1 kW 

0.3 m/min 

3.0 kW 

Wyciąg Rolka Górna 205 x 1100,dolna φ215 x 1100 

Moc silnika kW 3.0 

Typ kontroli  

Max. prędkość 

Przez falownik  

29.7m/min 

Układ dociskowy Rolka Φ150×1800 

Moc silnika 3.0 kW 

Typ kontroli Przez falownik 

Max. prędkość 27.3 m/min. 

Automatyczne 

urządzenie 

nawijające 

Moc silnika 7.5 kWx2 

Moc silnika 

nawijającego 

1.5 kW 

Średnica wałka z 

poduszką 

74 mm 

Max.  Średnica 

nawijania 

800 mm 

Szerokość 

nawijania 

≤1500 mm 

Wymiary (mm) 32383（L）× 6818（W）× 4800（H） 
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Max. Moc zainstalowana dla 120/75/75-1800  

Nazwa części Specyfikacja Moc silnika Moc grzewcza 

Ø120/34 

Wytłaczarka 

Silnik główny 110 kW  

Grzałki cylindrów  62.3 kW 

Dmuchawy 0.28x7=1.96 kW  

Grzałka przejścia  4.4 kW 

Silnik zmieniacza sit 2.2 kW  

Dystrybutor  9.6 kW 

Grzałka dyszy  3 kW 

Grzałka zmieniacza 

sit 

 7.5 kW 

Grzałki głowicy  21.6 kW 

Pompa dozująca 11 kW 4.0 kW 

Całkowita moc wytłaczarki Ø120 123.2 kW 114.36 kW 

 

 

Ø75/34 

Wytłaczarka 

Silnik główny 30 kW  

Grzałki cylindrów  20.2 kW 

Dmuchawy 0.28x4=1.12 kW  

Grzałka przejścia  6.6 kW 

Silnik zmieniacza sit 5.2 kW  

Pompa dozująca 3.0 kW 2.0 kw 

2 zestawy, Całkowita moc Ø75 33x2=66 kW 35.12x2=16.5 kW 
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Kalander 

Grzałki rolki 3.0x2+5.5=11.5 kW 5.5 KWx3=16.5 kW 

Motoreduktor 3.0x3=9.0 kW  

Silnik przejmujący 1.1 kW  

Silnik podnoszący 3.0 kW  

Wałek  2.2 kW  

Całkowita moc kalander 26.8 KW 16.5 KW 

Zespól 

odkładający 

Silnik 3.0 KW  

Motoreduktor 2x2N.M  

Całkowita moc zespołu odkładającego 3.5 KW  

Zespół 
zaciskowy 

Motoreduktor 3.0 kW  

Total: 3.0x3=9.0 kW  

Nawijarki Silnik 2x7.5 kW  

Silnik nawijania 1.5 kW  

Całkowita 16.5 kW  

3 zestawy całkowita: 3x16.5=49.5 kW  

Moc całkowita: 479.1 kW 278 kW 201.0 kW 

Montaż 

c) Zapoznaj się z rysunkiem rozmieszczenia elementów i podzespołów 

linii. Przygotuj wszystkie media, wodę, sprężone powietrze oraz prąd. 

Wszelkie media powinny być odpowiednio zabezpieczone. Sprawdź 

czy uziemienie jest poprawne. 

d) Sprawdź wszystkie skrzynie czy ich zawartość zgadza się z listą 

pakowną. Umieść odpowiednie skrzynie w odpowiednich miejscach, 

instalacja dzięki temu zostanie zoptymalizowana. 

e) Przygotuj wszelkie narzędzia instalacyjne, takie jak szlifierka kątowa, 

młotki, pobijaki miedziane, szczelinomierz, klucz dynamometryczny, 
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pozostałe narzędzia ręczne, zawiesia. 

f) Podzespoły posiadają stopy regulacyjne należy sprawdzać 

wypoziomowanie wszystkich elementów. Do poziomowania służą 

specjalnie przygotowane śruby regulacyjne. Sprawdź równoległość 

do siebie wszystkich podzespołów.  

g) Instalacja mediów wody, sprężonego powietrza, prądu powinna być 

przeprowadzona przez profesjonalistów, w sposób profesjonalny 

gwarantując pewność połączeń bez wycieków, upływności prądu itp. 

h) Sprawdź wymogi smarowania i konserwacji wszystkich elementów 

ruchomych,  używaj tylko zalecanych smarów i olei smarnych.  

Zasady użytkowania 

i. Przygotowanie 

1. Ustawiaj linię w odpowiedniej kolejności: wytłaczarki, urządzenia 

wentylacyjne, walki dociskowe, zbiornik chłodzący, urządzenie 

odcinające, wyciąg, dwu-pozycyjne nawijarki. Należy 

uruchamiać jeden zespól po drugim, dokładnie sprawdzając 

kierunki obrotu silników. Należy sprawdzić czy nie ma wycieków 

wody bądź powietrza. UWAGA: WYTŁACZARKI ZOSTAŁY 

WCZEŚNIEJ SPRAWDZONE ZAWIERAJĄ RESZTKI 

TWORZYWA, PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA, CYLINDER 

MUSI BYĆ WCZEŚNIE ROZGRZANY. CZĘSTOTLIWOŚĆ 

STARTOWA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 20Hz. ROZRUCH 

NIE MOŻE TRWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 10 MIN. 

2. Przygotuj czyściwo 

3. Przygotuj niezbędne narzędzia takie jak łom, młotek, pobijaki 

miedziane, nożyce do blach, oraz skórzane rękawice robocze 

4. Sprawdź czy wszelkie śruby zostały mocno dokręcone, stosuj 
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klej do gwintów w miejscach narażonych na wibracje, drgania 

itp. 

5. Sprawdź czy nie ma wycieków wody ze złącz, oraz wycieków 

sprężonego powietrza. Sprawdź czy nie ma upływności prądu. 

6. Sprawdź czy zasilanie jest wystarczające, czy jest równomierne 

bez spadków napięcia 

7. Włącz zasilanie główne sprawdź czy zasilanie dochodzi do 

wszystkich podzespołów sprawdź czy wszystkie grzałki pracują 

poprawnie.  

8. Upewnij się iż silniki nie zostaną włączone automatycznie 

9. Wyreguluj szczelinę głowicy, w taki sposób by uzyskać 

jednakową szczelinę na całej długości głowicy. Jeśli jest to 

konieczne by zmniejszyć szczelinę należy obracać śrubę 

regulacyjną przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. 

Analogicznie obracając śrubę zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara szczelina zostanie zwiększona. Używaj szczelinomierza 

by sprawdzić czy szczelina ma taki sam wymiar na całej 

szerokości głowicy. Dokładnie sprawdź czy po prawidłowej 

regulacji dodatkowy listek szczelinomierza nawet (0,01 mm) nie 

wchodzi do szczeliny. 

10. Regulacja rolki dociskowej do prawidłowej pozycji, wygląda 

następująco:  

Wyreguluj stałe koła po obu stronach wałka, wyreguluj ruchome 

koła (obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara rolka 

oddali się od rolki stałej natomiast obracając przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara rolka zbliży się do rolki stałej). Nawet 

podczas jednego cyklu wałek zbliży się lub oddali od wałka 



 

 LINIA DO PRODUKCJI FOLII RBKCM-505A/2016 10.01.17  Str 16/70 
 

stałego o 0.23 mm. Kiedy prawidłowy prześwit został ustawiony 

znaczy to, że nie powinno być odstępu między skośnymi 

blokami. Należy sprawdzić szczelinomierzem wartość szczeliny, 

zwróć uwagę iż nawet listek 0,01 mm nie powinien wejść w 

szczelinę. Należy sprawdzić prawidłowość szczeliny na całej 

szerokości zespołu. 

UWAGA: NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 

PODCZAS PROCESU KALIBRACJI BY NIE USZKODZIĆ 

WRAŻLIWEJ POWIERZCHNI WAŁKÓW. MECHANICZNE 

USZKODZENIA NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI 

ii. Obsługa 

1. Przesuń blok pomocniczy, dopóki nie powstanie 800 mm 

wolnej przestrzeni. Należy wyczyścić dokładnie głowicę. 

2. Ustaw właściwą temperaturę zbiornika wody i grzałek do 

właściwej temperatury procesu i rozpocznij proces 

rozgrzewania. Następnie sprawdź przy użyciu termometru 

punkty testowe czy temperatura wszystkich elementów jest 

poprawna. Temperatura na wejściu materiału nie może być 

wyższa niż 180ºC. W przeciwnym wypadku materiał nie będzie 

się gładko zsypywać. Kiedy maszyna jest rozgrzana musi 

zostać otworzony obieg chłodzący kołnierz zasypu. 

Temperatura głowicy na krawędziach musi być o 5-10ºC 

wyższa niż w części środkowej. Pamiętaj zawory w zbiorniku z 

wodą muszą zostać otwarte a pompa wody musi pracować.  

3. Kiedy wytłaczarka wystartuje temperatura może zwiększyć się 

przez tarcie wtedy obniż temperaturę o ok 30ºC gdy 

ustabilizuje się, wtedy może zostać ponownie podwyższona. 
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Pamiętaj przed uruchomieniem wszystkie strefy grzewcze 

muszą pracować przez 60-120 min by ciepło zostało właściwie 

rozproszone na całej długości cylindra głowicy itp. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na grzanie zmieniacza sit, 

wszelkie nieprawidłowe wartości i wahania prądu płynącego 

na grzałki mogą być oznaką nieprawidłowej pracy układu 

grzewczego w zmieniaczu sit, w takim przypadku nie wolno 

uruchamiać linii. 

5. Otwórz zasuwę zasypu surowca, uruchom powolne 

wytłaczanie z niską prędkością. Pokryj szczelinę głowicy 

parafiną. Kiedy materiał zacznie wypływać z głowicy, zamknij 

zasuwę materiału. Kiedy materiał przestanie wypływać z 

głowicy zatrzymaj silnik i dokonaj wymiany sita w zmieniaczu 

sit.  

6. Otwórz ponownie zasuwę by ponownie materiał zaczął 

zsypywać się do gardzieli wytłaczarki. Wytłaczaj z małą 

prędkością, gdy materiał zacznie wypływać z głowicy 

wytłaczającej. Z użyciem miedzianego pęta usuwaj materiał 

dopóki nie przybierze on jednorodnej gładkiej formy.  

7. Odetnij zlep materiału i arkusz folii z wadami. Następnie 

przeciągaj arkusz przez wszystkie podzespoły w tym rolki 

dociskowe, rolki wyciągowe, aż do nawijarek rozpocznij 

nawijanie z małą prędkością. Zachowaj przy tym wszelkie 

zasady bezpieczeństwa opisane w tej instrukcji. 

8. Dociśnij rolkę dociskową oraz rolkę wyciągowe oraz przesuń 

blok pomocniczy do tyłu dopóki nie będzie 200 mm odległości 

między blokiem a krawędzią głowicy. Sprawdź czy jest 5-10 
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mm odległości między rolkami i czy ta wartość jest stała na 

całej długości. Jeśli wewnętrzny blokada została obrócona 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara, oznacza to iż jest 

więcej miejsca na materiał i materiał dzięki temu zacznie 

płynąć szybciej. Obróć blokadę w stronę przeciwną do ruchu 

wskazówek zegara by osiągnąć odwrotną sytuację. Po 

wykalibrowaniu stałego wypływu materiału, wyreguluj 

urządzenie do odcinania brzegów arkusza i umieść wstęgi w 

urządzeniu nawijającym celem ich ciągłego nawijania przy 

produkcji.  

9. Kiedy gotowy arkusz przejdzie przez wyciąg umieść go na 

specjalnym wałku z poduszką powietrzna w urządzeniu 

nawijającym 

10. Zwiększ prędkość linii by osiągnąć oczekiwaną wydajność 

11. Kiedy linia pracuje już przez pewien czas konieczna jest 

zmiana sita w zmieniaczu sit. By tego dokonać upewnij się iż 

silnik główny jest zatrzymany. Należy zamknąć zasuwę 

materiału w celu zmniejszenia ciśnienia panującego wewnątrz 

cylindra. Temperatura powinna być zgodna z temperaturą 

normalnej pracy. Po wymianie sita proces można rozpocząć 

ponownie. 

12. W celu zachowania odpowiedniej jakości wytłaczanego 

arkusza, temperatura głowicy powinna być ściśle 

kontrolowana i nadzorowana. Otwarcie szczeliny głowicy 

powinno być dostosowane do temperatury, na końcach 

głowicy temperatura powinna być delikatnie wyższa niż w 

środkowej jej części o 2~5ºC. 
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13. Regulacja głowicy, dotyczy regulacji szczeliny głowicy oraz 

kontrola temperatury ma ogromny wpływ na grubość arkusza 

oraz jego jakość należy te parametry ściśle i ostrożnie 

kontrolować.  

iii. Jak zatrzymać linię: 

1. Zatrzymanie awaryjne: Jeśli pojawią się oznaki 

nieprawidłowej pracy lub zagrożenie należy koniecznie 

szybko zatrzymać linię przez wciśnięcie wyłącznika 

awaryjnego zatrzymania. W momencie wciśnięcia przycisku 

wszystkie podzespoły zostaną zatrzymane oraz rozłączone, 

w tym elementy grzejne linii. Jeśli problem nie zostanie 

szybko rozwiązany należy przeprowadzić procedurę 

startową od nowa. By załącznik linię należy wycisnąć 

przycisk awaryjny przez przekręcenie go w odpowiednim 

kierunku, a następnie włączyć odpowiednimi przyciskami 

startowymi. 

2. Zatrzymanie normalne: 

1). 10 minut przed wyłączeniem linii zamknij zasuwę 

materiału, oraz zmniejsz prędkość silnika wytłaczającego, 

następnie wyłącz wszystkie strefy grzewcze.  

2). Przesuń bloki pomocnicze od głowicy 

3). Odetnij i usuń resztki materiału przy użyciu miedzianych 

prętów, oraz zabezpiecz dyszę warstwą parafiny. Gdy arkusz 

dobiegnie końca do nawijarek wyłącz wszelkie silniki. 

4). Podtrzymuj pracę głównej wytłaczarki do momentu aż 

arkusz foli nie będzie cieńszy i nie pełny, następnie odetnij go 

przy użyciu pręta miedzianego.  
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5). Wyłącz silnik główny wytłaczarki oraz zamknij wszelkie 

zawory 

6). Gdy temperatura wytłaczarki obniży się i spadnie poniżej 

80ºC wyłącz wszelkie źródła zasilania. 

 

 

F. Konserwacja oraz rozwiązywanie problemów 

   a. Rozwiązywanie problemów: 

    

no Problem Powód Rozwiązanie 

 

1 

 

Urywanie arkusza 

a. temperatura jest zbyt 

niska 

a. zwiększ temperaturę 

b. szczelina ustnika 

głowicy jest zbyt mała 

b. zwiększ szczelinę 

c. wyciąg pracuje za 

szybko 

c. zmniejsz prędkość 

wyciągu 

 

 

 

2 

 

 

 

Niejednorodna grubość 

arkusza 

a. niejednorodna 

plastyfikacja 

a. zwiększ temperaturę 

b. niejednorodna 

temperatura głowicy 

b. dokonaj kalibracji 

wszystkich stref grzewczych 

c. zła regulacja bloku  c. wyreguluj blok 

d. niejednorodna szczelina d. wyreguluj szczelinę 

e. niejednorodna prędkość 

wyciągu 

e. zapewnij jednorodną 

prędkość 

  a. zadzior na głowicy  a. wypoleruj głowicę 
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3 Ślady pasków na 

arkuszu 

b. zanieczyszczenia 

wewnątrz 

b. wyczyść głowicę 

c. uszkodzona 

powierzchnia rolek 

c. wymień lub wypoleruj 

4 Pęcherze a. temperatura jest zbyt 

wysoka 

a. zmniejsz temperaturę 

b. zawilgocony materiał  b. wysusz materiał 

 

5 

 

Plamy na powierzchni 

a. temperatura głowicy jest 

zbyt wysoka  

a. zmniejsz temperaturę 

b. materiał uległ 

rozkładowi 

b. oczyść głowicę 

c. zanieczyszczenia 

wewnątrz głowicy 

c. oczyść głowicę 

d. rolki zanieczyszczone d. oczyść rolki sprawdź 

surowiec 

 

 

 

6 

 

 

 

Brak gładkości 

materiału, oraz 

wzdłużne smugi 

a. materiał nie został 

uplastyczniony 

a. zwiększ temperaturę 

b. zbyt duża ilość między 

rolkami 

b. zmniejsz prędkość 

wytaczania lub przyśpiesz 

wyciąg 

c. niejednorodna szczelina 

w głowicy  

c. sprawdź szczelinę głowicy 

d. zbyt duża siła 

dociskowa  

d. zmniejsz siłę dociskową 

rolek 

e. zbyt duża odległość od 

głowicy do kalandra  

e. zmniejsz odległość od 

głowicy do kalandra 
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7 

 

 

 

 

Brak gładkości materiały 

lub brak połysku 

a. temperatura głowicy jest 

zbyt niska 

a. zwiększ temperaturę 

głowicy 

b. temperatura rolki 

dociskowej jest zbyt niska 

b. zwiększ temperaturę rolki 

dociskowej 

c. powierzchnia rolki 

dociskowej nie jest gładka 

c. wymień lub wypoleruj 

rolkę 

d. nie wystarczająca ilość 

materiału między rolkami 

d. zwiększ prędkość 

wytłaczania lub zmniejsz 

prędkość wyciągu 

e.  zawilgocony materiał  e. wysusz materiał 

 

8 

 

Nie równomierna 

grubość 

a. nie jednorodna 

szczelina głowicy  

a. wyreguluj szczelinę 

głowicy 

b. niejednorodna 

odległość rolek od siebie 

b. dokonaj regulacji 

równoległości rolek 

dociskowych 

c. nie jednorodna 

odległość rolek 

wyciągowych od siebie 

c. dokonaj regulacji 

równoległości rolek 

wyciągowych 

 

9 

Środek arkusza grubszy 

niż jego brzegi  

a. temperatura krawędzi 

głowicy jest zbyt wysoka 

a. zmniejsz temperatury 

krawędzi głowicy 

b. nie jednorodna 

szczelina głowicy 

b. dokonaj regulacji 

szczeliny głowicy 

c. uszkodzony kalander c. wymień lub wypoleruj rolki 

 

 

10 

 

 

Wypływ materiału 

a. poluzowana śruba a. dokręć śruby 

b. adjust material / 

surowiec 

b. wyczyść głowicę 
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c. assort clearance too big c. change assorted parts 

d. stretch distortion d. tighten screw and 

increase die head rigidity.  

 

 

 

11 

  

 

 

Głowica lub blokada, 

regulacja nie jest 

możliwa 

 

a. zapylony materiał  a. wyczyść, i zmień materiał 

b. stary materiał b. wyczyść stary materiał 

c. uszkodzone śruby  c. sprawdź i wymień 

d. poszarpana głowica 

bądź blokada 

d. wymień głowicę bądź 

blokadę 

e. nie przestrzeganie 

zasad regulacji 

e. zimna głowica nie może 

być regulowana 

b. Konserwacja  

1. Wyłączniki awaryjne powinny być używane tylko w wyjątkowych 

sytuacjach nie należy używać ich często. Zbyt częste używanie 

wyłączników awaryjnych może uszkodzić maszynę. 

2. Prędkości silników oraz linii należy kontrolować delikatnie, płynnie i powoli 

nie dozwolone są gwałtowne przyśpieszenia, w przeciwnym razie może dość 

do uszkodzenia podzespołów wałów, łożysk, ślimaków itp. 

3. Przed uruchomieniem linii wszystkie silniki powinny być wyłączone,  

4. Gdy urządzenie nagrzewa się nie jest dozwolone uruchomienie linii, nie 

wolno w tym czasie zmieniać manometrów ciśnienia itp. Nie wolno uruchamiać 

maszyny bez materiału wewnątrz cylindra.  

5. Nie wolno umieszczać metalowych przedmiotów blisko zasypu 

wytłaczarki 

6. Podczas oczyszczania cylindra oraz ślimaka konieczne jest go 

podgrzanie. Pręty i pobijaki miedziane są potrzebne do oczyszczenia ślimaka. 

Nałóż warstwę parafiny, w celu ochrony ułatwi to też usunięcie resztek 
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tworzywa z krawędzi. Jeśli istnieją poważne trudne do usunięcia przypalenia, 

należy użyć specjalnej metalowej wełny lub metalowego papieru ściernego, w 

celu usunięcia przypalenia i wypolerowania powierzchni. Nie wolno używać 

twardych i ostrych narzędzi noży, młotków, wkrętaków itp. 

7. Ślimak oraz cylinder muszą być czyszczone z użyciem parafiny lub 

specjalnej substancji do czyszczenia układów plastyfikujących 

8. W celu oczyszczenia głowicy wytłaczającej arkusz dozwolone są tylko 

miedziane przedmioty jakie jak miedziane szpachelki bądź pręty i szpilki 

10. Podłączenia grzałek należy realizować tylko i wyłącznie z użyciem 

porcelanowych kostek elektrycznych.  

11. Styk powierzchniowy grzałek z cylindrem nie może być zanieczyszczony, 

w przeciwnym wypadku wymiana cieplna zostanie pogorszona.  

12. Należy ściśle kontrolować poprawność temperatury dla stref grzewczych 

sprawdzaj poprawność temperatury z wykorzystaniem pirometru, bądź kamery 

termowizyjnej. 

13. W leju zasypowym lub zbiornikach odbiorczych materiału nie mogą 

znajdować się inne przedmioty, inne niż tworzywo materiały itp.  

14. Rolki dociskowe nie mogą mieć ze sobą bezpośredniego kontaktu 

inaczej ulegną uszkodzeniu. 

15. Nie można używać twardych materiałów, narzędzi do pomiaru szczeliny 

rolek, używaj tylko miękkich szczelinomierzy.  

16. Gdy wyciąg został uruchomiony nie można przeciągać grubszego 

arkusza niż jest to dozwolone.  

17. Stosuj regularnie smarowanie i konserwację by wszelkie mechanizmy 

pracowały gładko i nie problematycznie.  

18. Sprawdzaj regularnie system chłodzenia wodnego, oczyszczaj 

skraplacze lam elkowe w celu zachowania prawidłowej wydajności 
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chłodziarek.  

19. Wszystkie skrzynki elektryczne i panele operatorskie należy izolować od 

zanieczyszczeń np. olejów smarów wody kurzu itp. Dbaj o filtry w szafach 

elektrycznych 

20. Gdy w trakcie pracy linii powstanie nietypowy hałas lub nietypowe 

zjawiska należy niezwłocznie zdiagnozować ich przyczynę.  

21. Wszyscy pracownicy obsługujący linię muszą zostać przeszkoleni z 

zakresu obsługi, muszą działać według odpowiednich procedur 

bezpieczeństwa. 

G. Smarowanie 

Jest konieczne nadzór nad prawidłowością poziomu oleju w przekładniach, 

ponadto należy sprawdzać nasmarowania łożysk oraz pozostałych elementów 

ruchomych łańcuchów tulei ślizgowych itp. 

Olej do smarowania przekładni musi być specjalnie dobrany o odpowiedniej 

lepkości. Część łożysk została wyposażona w przewody smarujące z 

kalamitkami, należy używać specjalnych smarownic. Należy uzupełniać olej w 

przekładniach tylko do odpowiedniego poziomu, należy często sprawdzać 

poziom oleju na wskaźniku poziomu oleju. Olej w przekładni należy wymienić 

po 300-600 pierwszych godzinach pracy przekładni. Następnie wymieniaj olej 

po 5000 godzinach pracy. Wymianę oleju należy przeprowadzić gdy 

przekładnia jest letnia, wtedy olej będzie lepiej spływać. Przy łożyskach rolek 

dociskowych znajduje się zbiorniczek z olejem po 3000 godzinach uzupełniaj 

go rzadkim smarem litowym.  

Informacja: Linia przed wysyłką została sprawdzona oraz wszelkie elementy 

zostały nasmarowane. 

H. Wykaz części łatwo ulegających uszkodzeniu: 

  a. Śruby blokady głowicy, śruby regulacyjne wargi głowicy 
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  b. Grzałki cylindra 

  c. Grzałka w zbiorniku wodnym 

  d. Przekaźniki półprzewodnikowe 

  e. Bezpieczniki (w szczególności typu ,,F”) 

  f. Uszczelniacze i simmerringi; 

  g. Cewki elektrozaworów 
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KONSERWACJA ROLEK (KALANDRÓW) 
Rolki są kluczowym elementem linii do wytłaczania arkusza folii. 
Uszkodzenie rolek będzie skutkowało pogorszeniem jakości 
wytłaczanego arkusza. Bazując na wieloletnim doświadczeniu niżej 
przedstawiono kluczowe aspekty oraz punkty które pomogą utrzymać 
rolki w możliwie najlepszej jakości: 
 
1) Należy przeciwdziałać jakimkolwiek uderzeniom metalowymi narzędziami 

przedmiotami itp. w powierzchnie rolek 
2) Przed każdym uruchomieniem linii należy zwrócić uwagę na: 

a) Prawidłową szczelinę między rolkami, dokonaj regulacji jeśli jest to 
konieczne 

b) Czystość powierzchni rolek, oczyść z wszelkich zabrudzeń pyłu itp. 
Oczyść przy użyciu czyściwa bawełnianego 

c) Stan łożysk oraz ich nasmarowanie, sprawdź czy rolki obracają się 
lekko 

d) Przed zmianą położenia bloku pomocniczego upewnij się iż docisk rolek 
został zwolniony w przeciwnym wypadku może dość do uszkodzenia 
mechanizmu napędowego rolek w trakcie zmiany położenia bloku 
pomocniczego. 

e) Podczas docisku rolek materiał z głowicy musi być wytłaczany, w 
przeciwnym wypadku brak materiału między rolkami może 
spowodować ich uszkodzenie bez bezpośredni docisk rolki do rolki 

f) Kiedy blok pomocniczy jest przesunięty do pozycji startowej, sprawdź 
czy wszystkie przekaźniki krańcowe pozycji zostały prawidłowo 
ustawione 

g) Podczas rozruchu należy odciąć zimny mocno zastygnięty materiał a w 
szczególności arkusz PET, zbyt twardy arkusz bądź twarde zgrubienia 
materiału mogą uszkodzić powierzchnie rolek bądź je zdeformować. 

3) Uwagi dotyczące zatrzymania linii: 
a) Podczas zatrzymania należy pierw otworzyć zacisk rolek, zanim 

zabraknie materiału do wytłaczania. Brak materiału między rolkami 
może skutkować uszkodzeniem rolek dociskowych 

b) Należy otworzyć zacisk rolek do najniższego punktu, należy zwolnić 
blok pomocniczy i przesunąć go od głowicy, 

c) Oczyść wałki z użyciem czyściwa bawełnianego oraz zabezpiecz je na 
czas przestoju linii 

d) Używaj 1 cm arkusza gumy w celu ochrony powierzchni rolek 
e) Jeśli linia ma być przed długi czas nie używana zabezpiecz 

powierzchnie rolek dodatkowo warstwą oleju konserwacyjnego oraz 
opróżnij kanały z wody przy pomocy sprężonego powietrza.  
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Zapobieganie zatykaniu się chłodzenia rolek oraz 

konserwacja 

Rolki są niezbędne do formowania arkusza z tworzywa, mają wpływ na 

grubość arkusza oraz na jego gładkość oraz równość. Używając je w 

prawidłowy sposób można osiągnąć dokładność grubości arkusza na 

poziomie ±0.015mm, oraz jego dobre właściwości takie jak gładkość, 

przejrzystość, równomierność itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości 

arkusza niezwykle istotne jest właściwe chłodzenie rolek oraz utrzymanie 

ich stałej temperatury. W niniejszej instrukcji omówione zostaną działania 

mające na celu przeciwdziałanie zatykaniu się kanałów wodnych w 

wałkach. Zatkanie się kanału wodnego może spowodować wzrost 

temperatury o 7~8ºC co z kolei pogorszy jednorodną grubość arkusza 

nawet o ±0.04mm co może oznaczać iż taka wartość nie jest do 

zaakceptowania i należy przerwać produkcję.  

 

Przyczyny zatykania się kanałów wodnych 

1. Zanieczyszczenia mechaniczne wody 

2. Jakość wody i jej skład 

Obecnie dużo przedsiębiorstw nie zwraca uwagi na stan oraz jakość wody 

używanej do chłodzenia podzespołów. Często używana jest woda z sieci 

wodociągowej lub woda gruntowa, które w składzie zawierają takie 

pierwiastki jak: Ca+,Mg++,Al++,Fe+++  itp. stężenie tych pierwiastków może 

być naprawdę wysokie. Związki te pod wpływem częstych zmian 

temperatur zaczną osadzać się w formie osadów na metalowych 

powierzchniach wewnątrz rolek. Osady te pogorszają wymianę cieplną 

między wodą a metalowymi kanałami chłodzącymi. Należy podkreślić 

kanały wykonane zostały ze stali przy obecności tlenu z powietrza 

dochodzi do utleniania się powierzchni – powstawanie rdzy. Rdza pogłębia 

się zwężając kanały chłodzące aż do ich zatkania. Najczęstszą przyczyną 
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zatkania się kanałów są osady z wapnia i innych minerałów zawartych w 

wodzie, problem w szczególności dotyczy miejsc w których występuje 

wysoce twarda woda powyżej 250ppm ~12 dH.  

 

 Sposoby zapobiegania oraz konserwacja 

1、Używaj tylko i wyłącznie czystej przejrzystej wody  

2、Woda chłodząca powinna być odstana w celu eliminacji napowietrzenia 

3、Woda chłodząca powinna być zmiękczona, przy użyciu tabletek 

zmiękczających wodę. Lecz najlepiej sprawdzają się substancje żywiczne 

porowate do wymiany jonowej tzw. filtry jonitowe. 

4、Należy stosować specjalistyczne środki antykorozyjne 

5、Należy całkowicie opróżniać kanały z wody po zakończonym procesie 

przy użyciu sprężonego powietrza 

6、 Należy oczyścić kanały oraz wyeliminować powstałe osady w 

przypadku stwierdzenia słabej drożności kanałów, z użyciem 

specjalistycznych substancji 

7. Wymieniaj wodę oraz oczyszczaj kanały raz na 3 miesiące 

Sugestie dotyczące czyszczenia: 

WSC Phase 1  (Środek opracowany do usuwania rdzy i złogów wapnia).  

WCS Phase 2  (Środek do neutralizacji środka WCS – Phase 1) 

 

Metoda： 

Należy opróżnić całą wodę w układzie chłodzącym rolek węży teflonowych 

itp. Płyn WSC Phase 1 należy wlać do układu oraz przy użyciu pompy 

zewnętrznej wymusić obieg płynu we wszystkich układach i kanałach 

grzewczo-chłodzących. Proces należy prowadzić przez 2-4 godzin aż 

wszelkie osady zostaną rozpuszczone przez zawarty kwas fosforowy. Po 

zakończonej procedurze należy opróżnić całkowicie układ z zużytego 

środka WCS Phase 1.  Następnie należy użyć środka WCS Phase 2 

przez ok 30min który zneutralizuje zalegający kwas fosforowy oraz 
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zabezpieczy wszelkie powierzchnie kanałów chłodzących. Po skończonym 

czyszczeniu opróżnić środek WCS Phase 2 przy pomocy sprężonego 

powietrza. Należy nalać nową wodę chłodzącą o odpowiedniej twardości i 

czystości następnie można ponownie uruchomić termostat do kontroli 

temperatury rolek.  
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Instrukcja obsługi hydraulicznego zmieniacza sit 

A. Dlaczego stosowany jest hydrauliczny zmieniacz sit: 

1. Zmniejsza czas na zmianę sita, oraz zapewnia bezpieczeństwo  

2. Jest łatwy w obsłudze oraz konserwacji 

3. W porównaniu do ręcznego zmieniacza sit, zdecydowanie zmniejsza czas 

na zmianę sit 

4. Zapobiega zanikom materiału i niweluje czas przestoju. 

5. Nie występuje wyciek uplastycznionego materiału 

B. Struktura zmieniacza sit: 

 1. Struktura: 

   Zmieniacz ekranu posiada przednią płytę, pierścień uszczelniający, płytę 

filtrującą – sito, płytę tylną, tylny pierścień uszczelniający, 80L zbiornik oleju 

hydraulicznego, węże hydrauliczne, stację hydrauliczną. Tylna płyta została 

połączona z cylindrem wytłaczarki natomiast przednia płyta została połączona 

z pompą zębatą, a następnie z głowicą. Wysokie ciśnienie kierowane i 

sterowane jest przed dwu stopniowy zawór, umożliwia to ruch w obu 

kierunkach zmieniacza sit. Istnieje możliwość wymiany sita po obu stronach 

zmieniacza. 

1. Główne parametry techniczne: 

 a. pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 80 L 

b. moc silnika: 4Kw 

c. typ oleju hydraulicznego: HLP #46 

2. Instalacja: 

a. Zmieniacz sit został wcześniej zainstalowany oraz sprawdzony 

przed wysyłką, nie oddzielaj go od wytłaczarki jeśli nie jest to 
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konieczne 

b. Po przeprowadzeniu prawidłowej instalacji, oraz przed dokładnym 

nagrzaniem maszyny należy zetrzeć parafinę ochronną z 

zmieniacza sit, (parafina bądź inny środek konserwujący został 

natryśnięty w celu ochrony antykorozyjnej w czasie trwania 

transportu podzespołu) 

c. Sprawdź czy wszystkie śruby zostały mocno dokręcone, sprawdź 

czy nie pojawił się luz, w razie konieczności dokręć używając 

odpowiedniego momentu. Gdy temperatura osiągnie temperaturę 

plastyfikacji utrzymuj tą temperaturę przez min 30 min. 

d. Przed uruchomieniem płyta z gniazdami musi zostać sprawdzona 

i oczyszczona, użyj specjalistycznego sprayu z zawartością oleju 

silikonowego w celu ochrony i przeprowadzenia pierwszego 

rozruchu. 

e. Sprawdź wszelkie grzałki oraz termopary czy są na swoich 

miejscach oraz czy zostały prawidłowo podpięte do układu 

elektrycznego. Następnie rozpocznij proces nagrzewania do 

odpowiedniej temperatury plastyfikacji.  

f. Uzupełnij stację hydrauliczną olejem hydraulicznym HLP 46 bądź 

innym o podobnych właściwościach. Podłącz odpowiednie 

zasilanie do pompy tj. 3Φ400V 50Hz. Podłącz wszystkie węże 

hydrauliczne i sprawdź czy nie ma wycieków oleju. Sprawdź 

kierunkowość obrotu silnika, na silniku znajduje się strzałka 

kierunku obrotów. Sprawdź kierunek skoku siłownika 

hydraulicznego czy jest zgodny z sygnałem. 

g. Rozgrzej zmieniacz sit do ok 230-270 Cº Uzupełnij gniazdo sitem 

wykonanym ze stali nierdzewnej. Zablokuj sito przez pierścień 
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dociskowy.  

h. Podczas pracy wytłaczarki jest konieczne uruchomienie stacji 

hydraulicznej zmieniacza sit. Dźwignia kierunku suwu siłownika 

hydraulicznego powinna znajdować się na pozycji OFF. Zwróć 

uwagę koniecznie na czy siłownik hydrauliczny znajduje się na 

krańcowej pozycji dolnej bądź górnej. Oznaczać to będzie iż sito 

znajdować się będzie w odpowiedniej – centralnej pozycji. 

3. Proces wytłaczania: 

a. Sprawdź czy płyta zmieniacza znajduje się centrycznie z 

cylindrem wytłaczarki oraz czy wszystkie śruby zostały mocno 

dokręcone. 

b. Włącz zielony przycisk startu silnika stacji hydraulicznej i pozwól 

by układ się odpowietrzył. Proces zajmuje ok 1 minutę.  

c. Dźwignią ustal kierunek ruchu siłownika hydraulicznego. Trzymaj 

dźwignię w górze bądź w dole dopóki siłownik hydrauliczny nie 

przestanie się poruszać. Po zakończonym skoku wartość 

ciśnienia na manometrze gwałtownie wzrośnie oraz silnik pompy 

zacznie wykonywać cięższą pracę, będzie to odpowiednio 

słyszalne.  

d. Zwolnij dźwignię zaworu kierunkowego do pozycji OFF, następnie 

naciśnij czerwony przycisk w celu zatrzymania silnika pompy 

hydraulicznej.. 

e. Zainstaluj nowe sito ostrożnie. 

f. Uruchom stację hydrauliczną ponownie i przesuń dźwignię w celu 

załadowania nowego sita. Po zakończeniu skoku siłownika 

hydraulicznego wzrośnie ciśnienie w układzie. Sito zostało 

prawidłowo zmienione. Dźwignię należy zwolnić do pozycji OFF. 
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g. Naciśnij czerwony przycisk w celu zatrzymania silnika 

hydraulicznego 

h. Jeśli sito nie da się wyjąć, np. gdy sito zostało mocno 

zanieczyszczone należy pobić je delikatnie używając tylko i 

wyłącznie klocka drewnianego. Gdy sito posiada trudne do 

usunięcia resztki materiału itp. należy je wypalić z użyciem 

palnika, bądź pieca o temp ok 350C º Następnie oczyścić i 

zainstalować ponownie. 

4. Konserwacja 

Kiedy zmieniacz sit pracuje w prawidłowej pozycji nie ma 

konieczności oddzielania go od cylindra wytłaczarki. Natomiast jeśli 

konieczne będzie oczyszczenie układu plastyfikującego zmieniacz sit 

można odłączyć od cylindra. Gdy następuje mocny wyciek materiału 

należy sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub. Jeśli nie przyniesie to 

rezultatu oraz nie można oddzielić płyt zmieniacza sit w żaden 

sposób należy wymienić cały zespół zmieniacza sit. 

a. Zatrzymaj wytłaczarkę oraz odetnij źródło zasilania.  

b. Odłącz głowicę oraz pompę zębatą od zmieniacza sit. 

c. Odłącz kołnierz zmieniacza od cylindra wytłaczarki. Zmieniacz sit 

został odłączony od układu i można go wyczyścić z użyciem 

miedzianych narzędzi ręcznych: pobijaki szpachelki punktaki.  

d. Odkręć śruby łączące frontową oraz tylną płytę zmieniacza gdy 

zespół wciąż jest gorący a materiał wciąż jest uplastyczniony.  

e. Odłącz stację hydrauliczną, oraz rozdziel wszystkie płyty główne 

zmieniacza. Oczyść wszelkie elementy używając miedzianych 

szpachelek punktaków itp..  

f. Dokładnie oczyść wszelkie części zmieniacza sit, i zwróć uwagę 
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na stan czy nie ma uszkodzeń w szczególności na płycie z 

gniazdami oraz stan pierścieni uszczelniających. Jeśli zostaną 

stwierdzone delikatne uszkodzenia małe zadziory, przypalony 

materiał, pozostały brud itp. Należy oczyścić i wypolerować 

powierzchnie z użyciem bardzo delikatnego papieru ściernego. 

Jeśli wciąż powierzchnia nie jest równa należy płytę poddać 

specjalistycznej obróbce z wykorzystaniem frezarki. Jeśli nie 

rozwiąże to problemu należy płytę z gniazdami wymienić na 

nową.   

g. Po zakończonym oczyszczaniu złóż zmieniacz sit oraz 

zabezpiecz wszystkie powierzchnie cienką warstwą oleju 

silikonowego.  

h. Zainstaluj przedni pierścień uszczelniający do płyty w z gniazdami. 

Umieść śrubę regulacyjną na tylnim pierścieniu uszczelniającym 

następnie dokonaj montażu tych elementów do płyty z gniazdami. 

Upewnij się co do prawidłowej pozycji tych elementów zgodnie z 

rysunkiem. Dokonaj montażu śruby regulacyjnej płyty, wsadź 

ostrożnie płytę i dokonaj jej regulacji. Uwaga: dokręć i poluzuj 

śrubę regulacyjną by zachować szczelinę między pierścieniami 

uszczelniającymi na poziomie 0.3mm z obu stron. Górna i dolna 

płyta będzie miała kontakt z górną i dolną częścią płyty z 

gniazdami. Płyta powinna znajdować się w środkowej części 

centralnie. Ruch płyty góra dół powinien być lekki i gładki z 

wyczuwalnym oporem. Równoległość płyty oraz przedniego i 

tylnego pierścienia uszczelniającego musi być wysoka i powinna 

wynosić min 0.02-0.03mm Po zakończonej kalibracji elementów, 

dokonaj skręcenia wszystkich śrub, Zabezpiecz płytę z gniazdami 
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cienką warstwą oleju sylikonowego. Zainstaluj elementy grzejne 

do wszystkich podzespołów zmieniacza sit. Po zakończonym 

procesie zainstaluj zmieniacz sit do wytłaczarki. 

i. Gdy temperatura osiągnie odpowiednią temperaturę plastyfikacji 

sprawdź ruch płyty z gniazdami w górę i w dół. Czy ruch jest 

gładki i cichy. Zwróć uwagę czy szczelina płyty z gniazdami musi 

być o 0.06mm większa niż szczelina między przednim oraz tylnim 

pierścieniem uszczelniającym. Może zostać wyregulowana przez 

śrubę regulacyjną. Jeśli szczelina jest zbyt mała płyta z 

gniazdami nie będzie mogła się przemieszczać, jeśli natomiast 

przerwa będzie zbyt duża może dojść do wycieku materiału.  

5. Uwagi: 

a. Nie zmieniaj sit zbyt często. Nie używaj zanieczyszczonego 

materiału może to zniszczyć uszczelnienia bądź płytę ruchomą. 

b. Podczas zmiany sita nie używaj metalowych twardych narzędzi. 

Istnieje ryzyko zarysowania bądź uszkodzenia powierzchni.  

c. Zadbaj by podczas wymiany sit nie uszkodziły się pierścienie 

uszczelniające. 

d. Jeśli jakieś części zostały uszkodzone należy je natychmiast 

wymienić 

e. Gdy pompa oleju używana jest już przez pewien czas może dojść 

do wytarcia uszczelnień pompy, co skutkować może wyciekiem. 

W takim przypadku należy wymienić uszczelnienia pompy.  
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Specyfikacja oraz wydajność automatycznych 
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I. Warunki pracy: 
1. Natężenie światła nie większe niż 3000 lx; 
2. Temperatura otoczenie nie większa niż +40ºC oraz nie mniejsza niż -20ºC； 
3. Wilgotność powietrza poniżej 85%(przy temp. otoczenia ok 20±5ºC）； 
4. Nie istnieje źródło powstawania pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza 
5. Nie istnieje niebezpieczeństwo zapłonu i wybuchu； 
6. Podłoże trwałe i suche, w pomieszczeniu nie mogą istnieć warunki 

gazowo-parowe. 
7. Zasilanie：3Φ 400V±10%，50HZ，(3x L + 1 PE) 
8. Sprężone powietrze: zużycie ≥0.9m3/min，ciśnienie 0.8Mpa 

II. Podstawowe parametry techniczne: 
  1. Max. szerokość nawijania：                         1200mm 
  2. Max. mechaniczna prędkość：                       45m/min 
  3. Max. prędkość nawijania：                          40m/min 
  5. Max. średnica nawijania ：                          φ950mm(papier) 
  7. Max. siła naciągu nawijania：                        30Kgf 
  10. Średnica rdzenia nawijającego：                  φ3″ 
 
III. Główna konstrukcja i zasada działania: 
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Część A Nawijarki 

1. Podwójna pozycja nawijania, obrotowa rama, silnik z motoreduktorem, kulowe 
łożyska wsporcze, wałki z poduszką powietrzną, Max. średnica φ950mm, Min. 
Średnica nie mniejsza niż φ600mm. 

2. Wałek z materiałem, osadzony został na specjalnych tarczach z odchyleniem 
bocznym które umożliwia bezpieczne oraz komfortowe zdjęcie wałka z 
mechanizmu. Takie rozwiązanie umożliwia szybie rozsprzęglenie układu 
gwarantując szybkość zmiany rolki oraz znacząco podnosząc bezpieczeństwo. 
(Rys. 1 – tryb nawijania, Rys 2 – tryb rozpsrzęglenia)  

 

 
Rys. 1（Tryb nawijania - pracy） 
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Rys. 2（Tryb rozsprzęglony – zmiana wałka） 
3. Szybkość nawijania materiału oraz regulacja siły naciągu kontrolowana jest 

przez dwa zespoły napędowe które zostały wyposażone w falowniki 
zintegrowane ze centralnym sterowaniem (Rys. 3) 

Rys. 3 
(a) ,,Pływająca” rolka napinająca  
Rolka napinająca używa pewnego rodzaju dźwigni, Przy użyciu specjalnego 
siłownika regulowany jest kąt tym samym osiągana jest różna wartość naciągu. 
System używa dodatkowo ciężkiej przeciwwagi by utrzymać stałą wartość 
naciągu oraz szybką reakcję na zmiany. Obwód powietrza używa obwodów o 
dużej średnicy przekroju gwarantując stale odpowiednie ciśnienie (Rys. 4)  
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Rys. 4 
(b) Rolka dociskowa 

Dwa zestawy rolek dociskowych, zapewniają gładką pracę podczas nawijania. 
Rolka dociskowa została umieszczona w dwu-wymiarowej prowadnicy, co 
umożliwia dokonywanie wszelkich regulacji by zachować w pełni równoległy 
układ względem obu rolek (Rys. 5) 

 
Rys. 5 

 
(c) Nawijanie folii: 

Obcinak posiada bardzo duży kąt natarcia oraz bardzo szybką prędkość cięcia, to 
gwarantuje gładkie i równe cięcie. (Rys 6.)  
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Rys. 6 

 
IV. Instalacja 
Instalacja osprzętu: Należy umieszczać urządzenia na odpowiedniej betonowej posadzce 
o odpowiedniej twardości. Posadzka betonowa powinna być odstana przed montażem. 
Ok 2 mc-e. Umieść podzespoły nawijające zgodnie z rysunkiem technicznym linii. 
Zachowaj szczególną ostrożność w pozycjonowaniu elementów używaj tylko 
sprawdzonych zawiesi i pasów. Umieszczaj pasy i zawiesia tylko i wyłącznie na 
odpowiednich punktach do tego przeznaczonych. Zabezpiecz rolki i inne wrażliwe miejsca 
przed przypadkowym uszkodzeniem. Podczas pozycjonowania elementów zwracaj 
szczególnie uwagę na liniowość układu. Wypoziomuj każdą sekcję sprawdzaj regularnie 
czy poziom jest identyczny na wszystkich składowych. Wypoziomowanie nie może 
przekraczać 0.1mm/m. Natomiast równoległość układu nie może przekraczać 0.05mm/m.  
 
V. Uruchomienie oraz obsługa 
  1.Przygotowanie 
   （1）Nałóż i sprawdź czy wszelkie elementy są właściwie nasmarowane. Dodaj 

odpowiedni smar bądź olej smarny gdy jest to konieczne.  
   （2）Sprawdź obwód zasilający oraz czy wartość prądu jest wystarczająca do rozruchu 

oraz pracy. Sprawdź poprawność uziemienia i czy jej wartość rezystancji jest 
odpowiednia. Sprawdź wszystkie połączenia elektryczne w szafie sterującej w 
szczególności obwód główny zasilający oraz pozostałe obwody prądowe do 
styczników silników itp. Sprawdź czy wszystkie zaciski śrubowe przewodów 
zostały mocno i pewnie przykręcone. Sprawdź czy napędy włączników głównych 
pracują prawidłowo oraz czy wyłączniki awaryjne odcinają prąd.  

   （3）Funkcjonowanie systemu – postępuj zgodnie z instrukcją systemu operacyjnego. 
   （4）Testy układów uruchom układy w trybie biegu jałowego i obserwuj zachowanie 

oraz dźwięki dochodzące z silników, oraz pozostałych mechanizmów. Stopniowo 
zwiększaj prędkość dokonując dalszych obserwacji, czy nie występują 
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niepokojące hałasy i wibracje. Regulacja korekcji krawędzi wyjaśniona jest w 
instrukcji operacyjnej systemu.  

       Gdy tryb testowy zakończy się powodzeniem, można zatrzymać nawijarki i 
rozpocząć właściwą produkcję zasypując leje wytłaczarek materiałem. 

  2. Procedury eksploatacyjne 
  （1）Zwolnij sprężone powietrze z rolki. Nawiń materiał na rolkę powietrzną w 

środkowej jej części następnie podłącz sprężone powietrze w celu 
nadmuchania roli i by zwiększyć ciśnienie dociskowe. Następnie dokonaj 
zasprzęglenia rolki w tarczach bocznych. Można rozpocząć proces nawijania 
automatycznego.  

  （2） Umieść rdzeń papierowy na rolce nawijającej. Zawiń folię bądź arkusz na rolce 
papierowej, Gdy folia złapie finalnie odpowiedni naciąg można rozpocząć 
proces nawijania. 

  （3）Odbierz gotową rolkę z podłoża oraz odłóż ja w stosowne miejsce do transportu 
 
VI.Uwagi 
  1. Podzespoły podczas rozruchu bądź pracy zaczną pracować nietypowo lub 
niebezpiecznie należy natychmiast nacisnąć przycisk awaryjny.  
  2. Generalnie linia powinna startować z prędkości wolnej – rozruchowej a następnie 
powinna osiągać właściwą prędkość procesu. Ta sama zasada dotyczy zatrzymania linii.  
  3. Podczas uruchamiania i transferu arkusza bądź foli należy utrzymać odpowiedni 
naciąg.  
  4. Należy unikać pracy bez materiału. Stykając dwie rolki gumową oraz główną bez 

arkusza bądź folii może dość do uszkodzenia rolek. Należy zwolnić docisk w takim 
przypadku. 

  5. Linia podcza pracy powinna być odizolowana od osób. Linia zawiera wiele 
elementów ruchomych które mogą być źródłem zagrożenia. Należy bezwzględnie 
ograniczyć dostęp osób postronnych i trzecich w obrębie pracy linii. Stosuj bariery 
ochronne i stosowne oznaczenia stref. 
 
VII. Smarowanie oraz pozostałe wymagania  
Smarowanie obejmuje części takie jak: łożyska w tym łożyska kulowe, baryłkowe, 
ślizgowe igiełkowe itp. przekładnie i motoreduktory, koła zębate i napędy, łańcuchy oraz 
koła zębate. Należy prowadzić harmonogram smarowania oraz wpisywać stosowne daty. 
 

No. Pozycja Nazwa Środek smarny Częstotliwość 

1 Końce rolek Łożyska kulowe 1#lub 2# smar 
wapniowy 

1raz/sezon 

2 Pozostałe rolki Łożyska kulowe 1#lub 2# smar 
wapniowy 

1raz/miesiąc 

3 Motoreduktor  40# olej do przekładni 1raz/sezon 

4 Napęd Styk kół zębatych 1#lub 2# smar 1raz/miesiąc 
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wapniowy 
5 Łańcuch Łańcuch oraz koło 

zębate 
1#or2# calcium base 
grease 

1raz/miesiąc 

6 Gwint toczny Gwint śruby 1#or2# calcium base 
grease 

1raz/6mc-y 

7 Wał silnika Łożyska silnika 3# calcium base grease 1raz/rok 
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ROZDZIAŁ II BEZPIECZNA OBSŁUGA 

1 Regulacje bezpieczeństwa 

1) Ogólne informacje 

1.1 Artykuły ochronne BHP oraz apteczka pierwszej pomocy powinny być 

ogólnie i łatwo dostępne.  

1.2 Wszelkie podzespoły oraz urządzenia powinny być zainstalowane 

zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Urządzenia powinny być 

instalowane oraz obsługiwane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel, 

o dobrej kondycji zdrowotnej. Należy ściśle przestrzegać obowiązującego 

prawa dotyczącego minimalnego wieku pracowników.  

1.3 W czasie pracy linii należy przestrzegać dostępu pracownikom, którzy 

nie zostali odpowiednio przeszkoleni, by zapobiec ewentualnym zagrożeniom, 

w szczególności należy zwrócić uwagę gdy wokół linii przebywa wiele osób nie 

związanych z obsługą urządzeń linii. 

1.4 Operatorzy maszyn powinni zostać szczególnie przeszkoleni z źródeł 

zagrożeń, które płyną m.in. bezpośrednio z mediów takich jak: prąd, woda, 

strumień gorącego powietrza, itp, w celu uniknięcia wypadków. 

1.5 W czasie uruchamiania linii, należy w szczególności zwrócić uwagę 

czy w strefach zagrożeń nie znajdują się pracownicy, panujące oświetlenie 

powinno być zgodne z norma dotyczącą natężenia źródeł światła na 
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stanowiskach pracy.  

1.6 Środki gaśnicze powinny być łatwo i szybko dostępne. Należy używać 

tylko i wyłącznie gaśnic CO2, lub proszkowych, przystosowanych do gaszenia 

urządzeń przemysłowych.   

1.7 Służby techniczno-ratownicze, powinny zapoznać się z informacjami z 

niniejszej instrukcji obsługi przed przystąpieniem działań. Główne informacje 

dotyczące bezpieczeństwa, mocy zainstalowanej, miejsc podłączeń mediów, 

powinny być łatwo i szybko dostępne dla służb. Cała instrukcja obsługi 

powinna być zawieszona, zabezpieczona oraz oznakowana w miejscu łatwo 

dostępnym, np. na boku osłony szafy sterowniczej.  

1.8 Pracownicy obsługujący linię, nie powinni nosić krawatów, sandałów, 

zegarków, bransoletek, naszyjników, łańcuszków itp. Ubrania ochronne 

powinny być dobrze dopasowane i powinny być zapięte. Jeżeli pracownicy 

posiadają długie włosy powinny one być spięte oraz zabezpieczone, np. przez 

czapkę. 

1.9 Operatorzy urządzeń powinni nosić specjalistyczną odzież ochronną, 

która powinna być odpowiednio dobrana w zależności do charakteru 

wykonywanej pracy. 

1.10 Urządzenia, linię, oraz przestrzeń wokół linii utrzymuj w czystości i 

porządku. Regularnie sprawdzaj stan czystości miejsca pracy.  

1.11 Zwracaj uwagę na wszelkie oznaczenia ostrzegawcze, płyną z nich 

podstawowe informacje o źródłach zagrożeń. Dbaj o to by tabliczki 
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ostrzegawcze były czyste, czytelne i dobrze widoczne. Gdy ich stan będzie 

niezadowalający wymień je na nowe. 

1.12 Należy ograniczyć dostęp do linii oraz urządzeń osobom 

nieupoważnionym.  

1.13 Jeżeli nastąpiły jakieś zmiany w działaniu linii np. po zmianie 

ustawień bądź parametrów itp., koniecznie poinformuj szczegółowo o 

poczynionych zmianach pracowników, którzy będą obsługiwać linię na 

następnej zmianie. 

1.14 Wszelkie zmieniane części bądź podzespoły powinny być zgodne z 

wymaganiami technicznymi tych elementów.  

1.15 Szkodliwe oraz drażniące substancje lotne mogą być wytwarzane 

podczas procesu, hala produkcyjna powinna być wyposażona w wydajny 

układ wyciągowo-wentylacyjny,  który zapewni odpowiedni wyciąg 

szkodliwych substancji lotnych.  

1.16 Sprawdzaj regularnie poprawność przyłączy elektrycznych oraz 

wszelkie przewody hydrauliczne i powietrzne pod kątem nieszczelności. 

1.17 Unikaj bliskości substancji łatwopalnych takich jak drewno, płótno, 

smary, rozpuszczalniki itp. z linią a w szczególności bliskości z elementami 

grzejnymi takimi jak grzałki cylindra, radiatory silników, dmuchaw itp.  

1.18 Za każdym razem, gdy linia zostaje ponownie uruchamiana, zwróć 

uwagę na pracę głównych podzespołów linii pod kątem nieprawidłowości w 

działaniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu zatrzymaj 
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linię i dokonaj niezbędnych inspekcji tych podzespołów oraz dokonaj napraw.  

1.19 Zabrania się palenia papierosów w strefie roboczej, dym 

papierosowy może zostać odebrany jako pojawiające się niebezpieczeństwo 

pożaru.  

1.20 Utrzymuj czystość podłogi, w tym przestrzeni roboczych na piętrach, 

upewnij się iż konstrukcja nośna jest stabilna i jest w pionie. 

1.21 Wszelkie piętra robocze powinny być w pełni wyłożone blachą 

ryflowaną, oraz zabezpieczone barierkami ochronnymi. 

1.22 Oprócz tej instrukcji zapoznaj się z pozostałymi instrukcjami 

związanymi z linią, które dotyczą prawidłowej obsługi oraz bezpieczeństwa 

pracy.  

1.23 Należy przestrzegać pozostałych wszelkich zasad panujących w hali 

produkcyjnej, należy zapoznać się z umiejscowieniem środków gaśniczych, 

apteczki pierwszej pomocy oraz rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych.   

1.24 Wszelkie instrukcje bezpieczeństwa oraz tabliczki ostrzegawcze 

powinny być łatwe do zrozumienia. 

2) Części mechaniczne 

2.1 Zabezpieczenia i dodatkowe środki ochrony stanowią fundament 

bezpiecznej pracy maszyny, sprawdzaj je regularnie. 

2.2 Upewnij się iż wszelkie stałe wyposażenie ochronne i wyposażenie 

bezpieczeństwa są na swoim miejscu i zostały poprawnie zainstalowane, np. 

barierki, wyłączniki awaryjne, wyłączniki główne, wtyczki siłowe itp.   
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2.3 Dokonuj przeglądów maszyny oraz elementów bezpieczeństwa 

okresowo, prowadź dziennik napraw oraz wykonanych prac, konsultuj 

wszelkie naprawy z osobą odpowiedzialną. Zabronione jest samoistne 

dokonywanie napraw, bez odpowiedniego pozwolenia.  

2.4 Upewniaj się regularnie iż wszelkie funkcje bezpieczeństwa działają 

poprawnie i są używane w prawidłowy sposób. Zabronione jest użytkowanie 

linii z niesprawnymi elementami bezpieczeństwa. 

2.5 Włączenie trybu bezpiecznego, blokującego m.in. silniki, uniemożliwia 

uruchomienie urządzenia przez przypadek, bądź celowo przez osoby 

nieprzeszkolone. 

2.6 Niebezpieczne strefy maszyny powinny być szczególnie oznaczone 

tabliczkami ostrzegawczymi. 

2.7 Zabronione jest smarowanie elementów ruchomych, dokonywanie 

regulacji układów napędowych,  oraz czyszczenie pozostałych podzespołów 

gdy linia jest uruchomiona.  

2.8 Podczas prac w strefie w której występują układy napędowe, 

oscylacyjne, w tym wały z nożami, wałki, roli itp. zachowaj szczególną 

ostrożność, upewnij się iż urządzenie nie zostanie przypadkowo przesunięte.     

2.9 W procesie napraw z użyciem suwnic, wózków widłowych itp. do 

podnoszenia elementów ciężkich, używaj tylko i wyłącznie odpowiednich 

zawiesi, oraz sprawdzaj maksymalny udźwig urządzeń 

dźwigowo-transportowych. Nie stój bezpośrednio pod elementami 



 

 LINIA DO PRODUKCJI FOLII RBKCM-505A/2016 10.01.17  Str 50/70 
 

podnoszonymi.  

2.10 Podczas prac konserwacyjnych oraz różnych napraw, należy 

zwracać uwagę by wyłączenie i włączenie linii przebiegało zgodnie z 

procedurą,      

2.11 Podczas wyłączenia urządzenia w szczególnych przypadkach np., 

po wciśnięciu awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa, należy sprawdzić 

maszynę przed ponownym uruchomieniem i przywrócić wszelkie ustawienia 

do ustawień domyślnych – startowych.   

2.12 Wszelkie operacje regulujące, naprawcze oraz konserwujące 

powinny być wykonywane zgodnie z niniejszą instrukcją przez specjalistów. 

Kolejność demontażu oraz montażu elementów oraz podzespołów powinna 

być zachowana. 

3) Części elektryczne 

3.1 Wszelkie prace elektryczne, może dokonywać odpowiednio 

przeszkolony elektryk z aktualnymi uprawnieniami SEP, który zapoznał się z 

specyfikacją techniczną maszyny oraz posiada do wglądu schematy 

elektryczne.  

3.2 Przed uruchomieniem maszyny, sprawdź czy instalacja elektryczna 

została zainstalowana zgodnie z zaleceniami oraz specyfikacją, czy instalacja 

elektryczna ma prawidłowo podłączone uziemienie 

3.3  Obsługa i konserwacja elektryczna może być wykonana tylko przez 

elektryka który posiada aktualne uprawnienia SEP. Nie jest dozwolone 
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dokonywanie zmian w programie oraz w systemach sterowania. 

3.4  Jeśli występują problemy w zasilaniu, należy natychmiast wyłączyć 

urządzenie. Należy regularnie sprawdzać stan przewodów elektrycznych, pod 

kątem przetarć, uszkodzeń, solidności styków, itp. 

3.5  Podzespoły elektryczne takie jak styczniki, przekaźniki, główne 

napędy itp. powinny być regularnie sprawdzane pod kątem ich zużycia, w razie 

konieczności wymień na nowe.  

3.6  Podczas wykonywania inspekcji oraz konserwacji osprzętu 

elektrycznego należy odciąć zasilanie do urządzenia. Przed załączeniem 

zasilania sprawdź poprawność wykonanych prac, czy wszystkie przewody 

zostały prawidłowo podłączone oraz przykręcone, sprawdź instalację 

ochronną. 

3.7  Aby unikać niebezpieczeństw podczas pracy maszyn, zadbaj by był 

jeszcze jeden operator który będzie mógł aktywować wyłącznik awaryjny, 

odcinając główne zasilanie. Stefy bezpieczne powinny być oddzielone linią od 

stref niebezpiecznych.  

3.8  W przypadku konieczności wymiany podzespołów elektrycznych, 

wymieniane elementy muszą być zgodne ze specyfikacją, w razie wątpliwości 

skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej, lub z producentem. 

3.9  W przypadku prac, zawsze zabezpieczaj wyłączniki główne 

specjalnie przystosowaną do tego blokadą, by uniknąć przypadkowego 

włączenia, oraz porażenia prądem.  
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3.10 Należy stosować tylko certyfikowane bezpieczniki, o odpowiedniej 

charakterystyce i szybkości działania. Podczas prac elektrycznych używaj 

tylko i wyłącznie izolowanych narzędzi, z certyfikatem VDE do 1kV 

4) Części hydrauliczne oraz pneumatyczne 

4.1 Podzespoły zasilane przez sprężone powietrze, mogą być podłączone 

tylko i wyłącznie do systemu sprężonego powietrza, który zabezpieczony jest 

zaworem bezpieczeństwa. Sprężarka musi posiadać manometr, na którym 

zaznaczona jest maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia. Pozostałe 

regulatory ciśnienia powinny być również wyposażone w manometry z 

oznaczeniem max. Pressure (maksymalne ciśnienie).  

4.2 Ciśnienie robocze nie może przekraczać wartości maksymalnej 

określonej dla danego urządzenia, bądź podzespołów.  

4.3 Podczas prac konserwacyjnych zamknij zawory doprowadzające 

sprężone powietrze, w celu uniknięcia zagrożenia, np. gwałtownego ruchu 

siłownika.  

4.4 Podczas pracy elementów pneumatycznych odpowiadających za 

naprężenie np. urządzenie nawijające, należy sprawdzać czy wartość 

ciśnienia mieści się w granicach. 

4.5 Przeprowadzaj konserwację i naprawę zgodnie z obowiązującymi 

zaleceniami, używaj tylko i wyłącznie osprzętu hydraulicznego oraz 

pneumatycznego najwyższej jakości. Węże i wężyki powinny być odpowiednio 

dobrane, pod kątem ich wytrzymałości oraz przeznaczenia. 
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 4.6 Osprzęt pneumatyczny i hydrauliczny, wszelkie węże, wężyki 

poliuretanowe, powinny zostać prawidłowo zainstalowane oraz przymocowane, 

należy unikać zagięć, itp. Długość przewodów pneumatycznych i 

hydraulicznych powinna być odpowiednio dobrana. 

4.7 Podczas prac konserwacyjnych, sprężone powietrze powinno zostać 

odłączone. Konserwacja układów pneumatycznych powinna być dokonana 

przez profesjonalistów. 

4.8 Sprężone powietrze może spowodować obrażenia ciała, należy 

stosować środki ochrony osobistej takich jak (okulary ochronne, maski, 

nauszniki)  

 4.9 Osprzęt hydrauliczny oraz pneumatyczny, wszelkie węże, wężyki 

poliuretanowe itp. powinny być odizolowane i zabezpieczony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

4.10 Podczas odłączenia zasilania, oraz wykonywaniu prac 

konserwacyjnych zadbaj o upust ciśnienia pozostałego w układach 

hydraulicznych oraz pneumatycznych.  

4.11 Wszelkie podzespoły utrzymujące ciśnienie takie jak zbiorniki 

ciśnieniowe, akumulatory, itp. powinny być wyposażone w mechanizmy 

upustowe np.; dźwignie, zawory oraz przyciski, powinny być odpowiednio i 

zrozumiale oznaczone. 
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5) Części układów smarowania 

5.1 W trakcie dokonywania smarowania zwracaj uwagę na zalecenia 

podane w tabeli smarowania.   

5.2 Przed przystąpieniem do smarowania przeczytaj wszelkie informacje 

dotyczące aktualnie używanego środka smarnego lub konserwującego, 

szczególnie o środkach ostrożności, palności i toksyczności.   

5.3 W celu uniknięcia zapłonu środków smarnych używaj ich zgodnie z 

przeznaczeniem, izoluj je od źródeł ciepła.   

5.4 Zabronione jest smarowanie elementów które są aktualnie w ruchu.   

5.5 Zawsze usuwaj nadmiar środków smarnych z elementów maszyn oraz 

z podłogi by uniknąć niebezpieczeństwa.  

5.6 Regularnie sprawdzaj stan środków smarnych, pod kątem ich 

poziomu oraz degradacji, która można wystąpić w przypadku pracy w 

wysokich temperaturach. W razie konieczności zatrzymaj maszynę i dokonaj 

niezbędnych napraw. 

6) Pozostałe Uwagi 

6.1 Hałas może powodować szum w uszach, uczucie zmęczenia i 

otumanienia, może spowodować powolną utratę słuchu.  

6.2 Hałas panujący na hali nie powinien przekraczać wartości 85dBA  

6.3 W pewnych okolicznościach poziom hałasu może przekroczyć 

wartość 85dBa, (w przypadku rozruchu maszyny, uszkodzeń węża 

pneumatycznego). W takim przypadku należy koniecznie stosować nauszniki 
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dźwiękoszczelne, zatyczki douszne. 

6.4 Podczas pracy wszelkie osłony dźwiękoszczelne powinny być 

zainstalowane   

2 Tabliczki ostrzegawcze 

Zadbaj o prawidłowe rozmieszczenie tabliczek ostrzegawczych i 

informacyjnych, dbaj o ich czystość i o ich odpowiednią widoczność. 

 

Nakaz: ,,Noś kask ochronny” By zapewnić 

bezpieczeństwo w szczególności na dolnych 

poziomach linii noś kask ochronny. Kask przyczyni 

się do zmniejszenia ewentualnych obrażeń, 

spowodowanych spadającymi elementami. 

 

Ostrzeżenie: ,,Ogólne niebezpieczeństwo” 

etykietę te powinny być umieszczone w miejscach, 

w których panuje bezpośrednie niebezpieczeństwo 

np. (drabiny, progi, koryta kablowe, grzalki, rolki, 

wały, układy sterowania, szafy elektryczne itp.) 

 

                                                        

Ostrzeżenie: ,,Spadające obiekty” Istnieje ryzyko 

obrażeń spowodowanych spadającymi elementami 

z dużej wysokości, w szczególności na niższych 

piętrach konstrukcji. 
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Zakaz: ,,Zakaz wychylania się” Zabrania się 

wychylania się poza barierki ochronne, istnieje 

ryzyko upadki z dużej wysokości. 

 

 

 

Zakaz: ,,Zakaz zrzucania przedmiotów” Zabrania 

się zrzucania jakichkolwiek przedmiotów z górnych 

pięter. Naklejki te powinny być umieszone od 

pierwszego piętra.  

 

 

 

 

Ostrzeżenie: ,,Ryzyko upadku z wysokości” 

Należy zachować ostrożność podczas prac na 

górnych piętrach. 

 

 

 

Ostrzeżenie: ,,Ryzyko potknięcia” Istnieje 

ryzyko potknięcia spowodowane przez przedmioty, 

progi oraz pierwsze stopnie schodów, zachowaj 

ostrożność. 
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Ostrzeżenie: ,,Ryzyko poślizgnięcia się”. 

Zachowaj ostrożność podczas używania schodów i 

drabin, istnieje ryzyko poślizgnięcia się, należy 

zawsze trzymać się poręczy.  

 

 

Ostrzeżenie: ,,Ryzyko porażenia prądem” 

Istnieje ryzyko porażenia prądem, należy 

zachować ostrożność podczas obsługi urządzeń 

pod napięciem, wszelkich szaf sterowniczych 

grzałek, silników itp. 

 

 

Ostrzeżenie: ,,Ryzyko oparzeń” Istnieje ryzyko 

oparzeń, należy unikać kontaktu z gorącymi 

elementami linii takimi jak, głowica, grzałki cylindra 

wytłaczarek, radiatory silników elektrycznych itp.  

 

 

Ostrzeżenie: ,,Ryzyko zapłonu” Istnieje ryzyko 

zapłonu. Linia zawiera liczne elementy grzewcze, 

które mogą być przyczyną zapłonu, np. poprzez 

zwarcie elektryczne. Zwracaj uwagę by łatwopalne 

materiały były odizolowane od źródeł ciepła. 
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Nakaz: ,,Noś rękawice termiczne” Noś te 

rękawice termiczne podczas prac z gorącymi 

elementami np. roztopionym tworzywem, głowicą, 

w czasie obsługi wytłaczarek uruchamiania linii, 

dokonywaniu zmiany sit itp. 

 

Ostrzeżenie: ,,Ryzyko zmiażdżenia oraz 

wciągnięcia” Istnieje ryzyko poważnych obrażeń, 

płynących głównie z elementów rotacyjnych 

ruchomych, wszelkich wałów, rolek, obrotowych noży, 

trybów, zębatek, przekładni pasowych itp. Zachowaj 

szczególną ostrożność. Zwracaj uwagę na mankiety 

koszuli by były trwale i mocno zapięte.   

 

 

3 Informacje o środkach ostrożności 

Istnieją pewne niebezpieczne strefy maszyn, które mogą spowodować 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Wszystkie niebezpieczne strefy maszyn 

powinny być zabezpieczone osłonami bezpieczeństwa. Należy zachować 

szczególną ostrożność w momentach napraw oraz konserwacji maszyn, gdy 

osłony zostały zdjęte. Przepisy bezpieczeństwa oraz środki ostrożności 
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dotyczące części mechanicznych są następujące: 

1) Konstrukcja 

Konstrukcja zbudowana ze stali profilowanej. Montaż oraz konserwacja 

wszystkich elementów nośnych musi być przeprowadzana z użyciem drabin, 

podnośników koszowych itp. Obciążenie drabin podnośników nie może 

przekraczać ich dopuszczalnej ładowności. Podczas wykonywania prac z 

użyciem podnośnika koszowego lub nożycowego, należy przeciwdziałać 

nieumyślnemu ruchowi kosza. Nie należy spiętrzać elementów 

konstrukcyjnych oraz montażowych, może to spowodować przewrócenie się 

zgromadzonych elementów i upadek ich z dużej wysokości  

★ Parter 

Zwracaj uwagę na swoje bezpieczeństwo podczas pracy na najniższym 

poziomie. Istnieje zagrożenie spadających obiektów z górnych pięter, noś kask 

ochronny.  

★ Pierwsze piętro  

Zwracaj uwagę na swoje bezpieczeństwo podczas pracy na każdym 

poziomie linii. Zabronione jest zeskakiwanie z platform, schodów, drabin. 

Zabronione jest działanie w pośpiechu, zrzucanie części oraz pozostałych 

obiektów, mogą one zranić osoby znajdujące się w niższych kondygnacjach 

linii. 

★ Drabiny oraz schody 
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Podczas zmiany poziomów bądź skoncentrowany, działaj z rozwagą. 

Podczas wspinaczki należy trzymać się poręczy.  

★ Poręcze i barierki 

Wszelkie miejsca robocze, platformy powinny być zabezpieczone przez 

poręcze. Barierki ochronne służą do ochrony przed przypadkowym upadkiem, 

nie mogą być używane do wspinaczki. 

2) Wytłaczarki 

Tworzywo jest uplastyczniane w cylindrze wytłaczarki. Podczas 

plastyfikacji mogą wydzielać się substancje drażniące drogi oddechowe. 

Podczas wyłączenia wytłaczarki, zadbaj o wytłoczenie całego materiału z 

cylindra. Przed następnym uruchomieniem wytłaczarki rozgrzej cylinder a 

następnie powoli uruchamiaj silnik główny, następnie zacznij dozować 

tworzywo. Zachowanie tej kolejności stanowczo zmniejszy ryzyko uszkodzenia 

ślimaka, przeciążenia silnika i motoreduktora. Zachowaj ostrożność przy 

rozruchu wytłaczarki ryzyko oparzeń np. gorącym tworzywem. Nigdy nie 

uruchamiaj silnika wytłaczarki kiedy nie jest załączone grzanie cylindra lub 

temperatura cylindra jest zbyt niska. 

 

★ Motoreduktory 

Śruba wytłaczarki napędzana jest bez z pomocą motoreduktora CMG. 

Silnik oraz przekładnia połączona jest w całość. Wał silnika oraz śruba silnika 
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obracają się z dużą siłą i prędkością podczas pracy maszyny. Na przekładni 

umieszona jest naklejka informująca o prawidłowym kierunku obrotów. Należy 

sprawdzać czy kierunek obrotu ślimaka jest poprawny (patrząc od tyłu jest to 

kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara). Zabrania się kontaktu z 

wszelkimi rotującymi elementami. Podczas prac konserwacyjnych 

motoreduktora, silnika, ślimaka, upewnij się iż zasilanie zostało odcięte, 

ponadto nie dozwolone jest odstawianie wszelkich elementów takich jak śruby, 

podkładki itp. w okolicach otwartego motoreduktora oraz ślimaka, może to 

spowodować dostanie się tych drobnych elementów i uszkodzenie 

motoreduktora. 

★ Cylinder grzewczy wytłaczarki 

Zewnętrzna powierzchnia cylindra wytłaczarki jest bardzo gorąca. 

Cylinder grzany jest przez zestaw grzałek, operator powinien być podczas 

prac w tej strefie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz ryzyko oparzeń. 

Nie wolno bezpośrednio dotykać cylindra wytłaczarki, załóż odpowiednie 

rękawice termoizolacyjne podczas prac w okolicach cylindra. Istnie ryzyko 

pojawienia się ognia z komponentów strefy grzewczej np. poprzez zwarcie 

elektryczne, lub poluzowane zaciski. Upewnij się iż w bezpośredniej bliskości 

nie znajdują się łatwo palne substancje.  

★Czujniki  

Czujnik ciśnienia uplastycznionego tworzywa jest zainstalowany przed 

sitem, zainstalowanych jest kilka czujników temperatury m.in. w ręcznym 
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zmieniaczu sit, cylindrze. Proszę zadbaj by ciśnienie zostało obniżone w 

momencie uruchomienia wytłaczarki po raz pierwszy. Rozlegnie się alarm oraz 

sygnał świetlny gdy ciśnienie zostanie przekroczone lub temperatura będzie 

zbyt wysoka, należy natychmiast podjąć skuteczne działania. Podczas startu 

maszyny pracownicy powinny być daleko od strefy grzewczej, należy 

przestrzegać przepisów dotyczących prawidłowej obsługi.  

3) Elementy grzewcze głowicy 

Podczas pracy głowicy oraz matrycy ich powierzchnie są bardzo gorące. 

Elementy te są nagrzewane przez grzałki elektryczne, istnieje ryzyko 

porażenia prądem elektrycznym oraz ryzyko oparzeń. Nie dotykaj 

bezpośrednio tych elementów, załóż odpowiednie rękawice termoizolacyjne i 

ognioodporne podczas prac w okolicach głowicy.  

4) Zespół odciągowy folii 

Zespół odciągowy składa się przede wszystkim z wałków, rolek 

dociskowych, które ściśnięte są mocno do siebie podczas pracy linii. Nie wolno 

dotykać rolek rękami: ryzyko zmiażdżenia. Kiedy folia została już odpowiednio 

nawinięta w urządzeniu nawijającym, rolki dociskowe można otworzyć, 

następnie możliwe jest odcięcie folii. Odciąg powinien być zatrzymany do 

momentu aż maszyna nie zacznie pracować normalnie a arkusz folii zostanie 

uformowany. 
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Ponadto zabrania się wieszania, odkładania itp. różnych części 

bezpośrednio na rolkach. Pierwszy i drugi wyciąg jest napędzany przy pomocy 

silnika i pasa synchronicznego, który został obudowany osłoną. Podczas prac 

konserwacyjnych tych elementów odetnij zasilanie silnika. 
 

5) Zespół obrotowy wyciągu 

Podczas przeprowadzania folii, przez odciąg i zespół obrotowy, te 

urządzenia powinny być wyłączone. Uruchomienie oraz zacisk rolek można 

przeprowadzić wtedy gdy operator opuści tą przestrzeń. Osoby nie powinny 

zbliżać się do rolek zespołu wyciągu w czasie pracy linii, istnieje ryzyko 

wciągnięcia np. ubrań lub innych rzeczy. Upewnij się iż zespół wyciągu jest 

wyłączony w momencie, gdy nie jest  używany.  

6) Nawijaki 

Nawijarki korzystają z energii elektrycznej oraz sprężonego powietrza w 

procesie. Podczas procesu nawijania, wiele elementów nawijarki pracuje z 

dużymi prędkościami, operatorzy muszą zachować ostrożność, a w 

szczególności w momencie zmian szpul z folią. Pracownicy muszą zapoznać 

się z tą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem praz z urządzeniem 

nawijającym. Wszelkie funkcje oraz elementy składowe nawijarek muszą być 

zgodne z podaną specyfikacją. Wszelkie prace konserwacyjne powinny być 

przeprowadzone przez wyszkolony personel techniczny. Dozwala się 
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dokonywania regulacji zmian funkcji itp. tylko w taki sposób i w takim zakresie 

jak zostało to przedstawione w instrukcji obsługi. Wszelkie samoistne zmiany 

nie związane z instrukcją są zabronione i mogą być przyczyną wypadku. 

Średnica, waga oraz szerokość szpuli jest określona, zwracaj uwagę na 

stosowne oznaczenia. Istnieje ryzyko zmiażdżenia i wciągnięcia (zagrożenie 

jest takie samo jak w zespole odciągu folii.) Noś grube rękawice ochronne w 

momencie wymiany noży tnących oraz gdy szpula folii jest zmieniana. Należy 

zapoznać się z kierunkiem poruszającej się folii, zwracaj uwagę na pracę 

nawijarki oraz stacji rozładunkowej. Nie spiesz się w czasie układania folii. 

Operator powinien zachować bezpieczny odstęp od nawijarek. Nie zbliżaj się 

do urządzeń nawijających. Nie używaj zainstalowanej wyciągarki do 

podnoszenia szpul z folią.  

7) Część elektryczna 

Wymogi bezpieczeństwa pracy dotyczące zasilania elektrycznego są 

następujące: 

★ Urządzenia zasilane są trój fazowo 400V 50Hz przewodami 4 żyłowymi. 

Wszelkie zakłócenia elektryczne, spadki napięcia itp. mogą być przyczyną 

awarii oraz zatrzymania pracy linii.  

★ Nie dotykaj miejsc styków przewodów elektrycznych, tulejek, 

końcówek oczkowych, grozi to porażeniem elektrycznym. 

★ Linia może być uruchomiona tylko wtedy gdy wszelkie maszyny 

posiadają prawidłowo podłączone uziemienie. Proszę sprawdzić czy 
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rezystancja uziemienia jest prawidłowa i wszystkie urządzenia zostały 

prawidłowo podłączone.  

★ Należy zamykać każdą szafę sterowniczą, dla zapewnienia 

bezpieczeństwa personelu obsługującego linię 

★ Wyłączniki zatrzymania awaryjnego zostały zainstalowane, przy 

skrzynce kontrolno - sterującej, przy nawijarkach. Podczas zatrzymania 

awaryjnego wytłaczarki nastąpi zatrzymanie awaryjne wytłaczarki, natomiast 

wciśnięcie wyłącznika awaryjnego umieszonego przy nawijarkach, 

spowoduje zatrzymanie awaryjne nawijarek.  Sprawdzaj regularnie stan 

wyłączników awaryjnych czy działają poprawnie czy nie. W przypadku 

stwierdzenia ich uszkodzenia lub złej pracy natychmiast wymień je na nowe.  

★ W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych wyłącz zasilanie, 

wyłącznikami głównymi oraz zabezpiecz je specjalną blokadą przed 

przypadkowym załączeniem. 

★ Sprawdzaj wszystkie napędy i włączniki główne regularnie, w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu, dokonaj ich wymiany 

zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.  

★ Wszelkie przewody elektryczne powinny zostać trwale i solidnie 

zainstalowane, używaj specjalistycznych koryt kablowych. Zabezpieczaj 

przewody osłonami przed przypadkowym uszkodzeniem, spowodowanym np. 

przez upuszczenie na nie ostrych przedmiotów.  
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8) Folia oraz tworzywo 

★ Podczas pracy linii ze względu na używane tworzywa, mogą wydzielać 

się drażniące substancje lotne, które mogą powodować nudności, osłabienie, 

rozkojarzenie.  

★ Linia powinna być wyposażona w dmuchawy wyciągowe, które 

zapewnią odpowiedni wyciąg szkodliwych substancji lotnych. 

★ Nie przebywaj zbyt długo w miejscach plastyfikujących tworzywo.  

★ Przy produkcji przy której wydziela się toksyczne substancje, 

pracownicy powinni zostać poinformowani o zagrożeniu,  należy nosić 

maski z filtrami węglowymi.  

8) Czyszczenie  

★ Niektóre specyficzne środki czyszczące mogą być drażniące dla skóry, 

oczu, oraz górnych dróg oddechowych, przed użyciem zapoznaj się z ich 

etykietą, i stosuj się do zaleceń. 

★ Standardowe środki czyszczące i odtłuszczające powinny posiadać 

atest bezpieczeństwa.  

9) Pozostałe  

★ W czasie zatrzymywania oraz wyłączania linii, zawsze upewniaj się iż 

wszystkie składowe linii zostały odłączone, sprawdź wszystkie wyłączniki 

główne.  
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★ Nie zwiększaj nośności konstrukcji linii przez składowania różnych 

elementów, narzędzi, itp. na piętrach. Grozi to osłabieniem konstrukcji a w 

skrajnych przypadkach zawaleniem!!! 

★ Sprawdzaj regularnie belki nośne schody i drabiny, pod kątem ich 

zużycia, rdzy itp. Sprawdzaj czy śruby montażowe nie są luźne, zerwane, 

osłabione itp. 

★ Palenie oraz źródła ognia są zabronione w strefie pracy linii 

★ Zwracaj uwagę by zachować drożność stref komunikacyjnych, w 

szczególności dróg ewakuacyjnych. Zastawianie linii np. szpulami folii jest 

zabronione, zachowaj bezpieczne odstępy. 

 ★ Przed zakończeniem produkcji wytłocz cały materiał z cylindrów 

wytłaczarek. Podczas ponownego uruchomienia, nagrzej cylindry wytłaczarek, 

następnie uruchamiaj je powoli stopniowo dodając materiał. Taka procedura 

zmniejszy ryzyko przeciążenia silnika, ukręcenia śruby, zniszczenia 

przekładni.   
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