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Bezpečnostní pokyny

-  Před  použitím  zařízení  si  pečlivě  prostudujte  tento
návod  k  obsluze  a  bezpodmínečně  dodržujte  všechny
pokyny

-  Tento  návod k obsluze uložte tak,  aby byl  v  případě
potřeby kdykoliv k  dispozici.  Zajistěte aby každý kdo s
přístrojem  pracuje  byl  s  tímto  návodem  seznámen  a
správně pochopil všechny zde uvedené informace.

- Přístroj je určen pouze pro odlučování olejové vrstvy z
hladiny chladící kapaliny na bázi vody. Použití k jinému
účelu je nepřípustné.

- Se zařízením nesmějí pracovat děti.

- Pracoviště udržujte v čistotě a pořádku. Případné úniky
kapalin ihned odstraňte vhodným sorbentem. Neuklizená
pracoviště zvyšují riziko úrazu.

-  Výrobce  nenese  žádnou  zodpovědnost  za  jakékoliv
škody  způsobené  neautorizovaným  zásahem  do
zařízení, nebo v případě, že zařízení bylo provozováno v
rozporu s tímto návodem

-  Zařízení  nepoužívejte  ve  výbušném  prostředí  či  v
blízkosti snadno hořlavých materiálů

- Používejte pouze povolené prodlužovací kabely
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- Nedotýkejte se pohyblivých částí

- Se zařízením nepracujte s mokrýma rukama

-  Zařízení  je  možno  provozovat  pouze  v  suchém
prostředí bez kondenzující vlhkosti

-  Elektrická  část  zařízení nesmí  být  namočena ani
vystavena stříkající kapalině

-  Zařízení  nepokládejte  na  vyhřívané  plochy,  větrací
otvory motoru musí zůstat vždy volné.

- Elektrické kabely a konektory musí být udržovány čisté
a suché.

-  V  případě  opotřebení  nebo  závadě  na  zařízení
používejte pouze povolené náhradní díly.

- Použitý balící materiál předejte k recyklaci.
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Popis zařízení

1 – nosná konstrukce
2 – upevňovací šrouby
3 – hnací elektromotor
4 – PWM regulátor motoru
5  –  napájecí  zásuvka  pro  souosý  konektor  5,5/2,1mm
12V DC
6 – sběrný disk
7 – odvodné korýtko se stěrači
8 – separační nádržka
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Účel

Pro chlazení a mazání nástrojů ve strojírenství se velice
často používají různé chladící emulze. Aby nedocházelo
k  degradaci  užitných  vlastností  emulze  je  nutno
dodržovat  výrobcem  předepsaný  způsob  skladování  a
používání,  přičemž  pro  minimalizaci  rizika
bakteriologického  znečištění  je  velice  důležité
provzdušňování  připravené  emulze  v  nádrži  stroje.  Při
odstavení stroje po dokončení práce dochází na hladině
emulze k vysrážení olejové vrstvy (např. mazací olej ze
ztrátového  mazacího  systému  stroje),  která  brání
přirozenému  okysličování  emulze  a  tím  umožňuje
množení  nežádoucích  bakterií.  Rovněž  obsah
nežádoucích  olejů  v  emulzi  snižují  její  jakost.  Proto  je
žádoucí  oleje  které  se  dostanou  do  chladící  kapaliny
odstraňovat. Plovoucí olej lze s hladiny emulze snadno
odstranit  ponořením  vhodného  předmětu  (obvykle  disk
nebo pás) na který po jeho vyjmutí vlivem povrchového
napětí  ulpí  především složky  plující  na  hladině  –  tedy
oleje.  Tyto  ulpělé  oleje  pak  stačí  již  setřít  vhodným
stěračem  do  sběrné  nádoby  a  celý  proces  opakovat
dokud není odstraněna olejová vrstva z hladiny.
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Toto  konkrétní  zařízení  je  navíc  vybaveno  dopňkovou
separační  nádrží  která  slouží  k  oddělení  části  emulze
která je sesbírána z hladiny spolu s olejem. Tato emulze
se vrací zpět do nádrže s chladící kapalinou. Díky tomuto
uspořádání je minimalizováno množství užitečné chladící
kapaliny která je odvedena spolu s nežádoucím olejem. I
přes  toto  řešení  může odebraný olej  obsahovat  kolem
10% chladící kapaliny.
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Princip funkce

Zařízení  pracuje  na  principu  pomalu  rotujícího  disku
(přibližně  8 otáček  za  minutu),  ten  je  ponořován  do
nádrže s chladící kapalinou. Při jeho opětovném vynoření
na jeho povrchu ulpí olej plující na hladině emulze, který
je následně pomocí stěračů setřen a korýtkem odveden
do separační nádrže. 

V separační nádrži dochází k oddělení oleje od emulze
jež  je  diskem  také  částečně  sebrána.  Těžší  emulze
prostupuje pod dělící přepážkou separační nádrže a poté
se  vrací  přes  hranu  nižšího  přepadu  zpět  do  nádrže.
Plující olejová vrstva po dosažení patřičné hladiny odtéká
přes vyšší přepad do sběrné nádrže na odpadní olej.
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Aby  mohla  separační  nádržka  pracovat  popsaným
principem je  nutné  ji  naplnit  chladící  kapalinou.  Pokud
bude odlučovač spuštěn s prázdnou separační nádržkou,
bude sice sbírat olej z hladiny chladící kapaliny, nicméně
dokud  nedojde  k  naplnění  nádržky  chladící  kapalinou
bude  se  téměř  veškerý  sebraný  olej  vracet  zpět.  Pro
správnou  funkci  je  nutné  aby  se  vytvořil  dostatečný
hydrostatický  vztlak  k  překonání  výškového  rozdílu
jednotlivých přepadů separační nádržky.
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Instalace

Zařízení je určeno pro montáž na hranu nádrže chladící
kapaliny,  přičemž  hrana  nádrže  musí  mít  dostatečnou
pevnost  aby  s  rezervou  unesla  celou  váhu  zařízení
(přibližně 20kg).  Na nádrži je zařízení uchyceno pomocí
dvou šroubů M8.
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Montáž je nutno provést tak aby byl disk ponořen několik
cm  pod  hladinou  kapaliny,  při  větší  hloubce  ponoření
disku  je  účinnost  odlučování  vyšší.  Odlučovač  bude
povrchovou vrstvu oleje sbírat i při ponoření disku v řádu
několika mm, odllučování ale bude probíhat velmi pomalu
a množství odloučeného oleje bude malé. Pro správnou
funkci je proto nutné aby byl disk ponořen minimálně 2cm
pod hladinou kapaliny. 

Instalace musí  být  provedena tak,  aby ani  při  nejvyšší
hladině  nemohlo  dojít  ke  kontaktu  hnacího  motoru  s
kapalinou.  Optimální výška hladiny kapaliny v nádrži  je
mezi  20  až  90mm  pod  hranou  na  které  je  instalován
odlučovač.

Do  držáku  separační  nádržky  vložte  nádržku  tak,  aby
sběrné korýtko ústilo nad větší stranou nádržky a nižší
přepad  (za  oddělovací  přepážkou)  směřoval  zpět  do
nádrže s chladící kapalinou.

Před  spuštěním  zařízení  naplňte  separační  nádrž
chladící  kapalinou,  aby  mohlo  dojít  k  okamžitému
oddělování  oleje  od  emulze.  Pokud  bude  zařízení
spuštěno  s  prázdnou  separační  nádržkou  bude  trvat
několik  hodin  až  dnů  (v  závislosti  na  množství  oleje
plujícího na hladině) než začne nádržka fungovat výše
popsaným principem. Do té  doby může dojít  k  vracení
části  sebraného  oleje  zpět  do  nádrže  s  chladící
kapalinou.
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Větrací otvory hnacího motoru nesmí být uzavřeny, kolem
celého motoru je nutno umožnit volné proudění vzduchu
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Provoz

Nejvyšší  účinnosti  odlučování  oleje  je  dosahováno  v
době kdy nedochází k proudění chladící kapaliny, tedy v
době odstávky stroje. U strojů pracujících v nepřetržitém
provozu  je  odlučování  oleje  nutno  provádět  při
spuštěném  stroji  a  tedy  při  proudící  chladící  kapalině,
účinnost odlučování může být v tomto případě nižší, tedy
pro odloučení stejného množství oleje bude patrně nutno
nechat  odlučovač  delší  dobu  v  provozu.  Pro  vlastní
odlučování je vhodné použít časový spínač který zajistí
automatické  spouštění  a  vypínání  odlučovače  dle
potřeby.

Během provozu zařízení je nutno pravidelně kontrolovat
množství  vyloučeného  oleje  a  v  případě  potřeby  včas
vyprázdnit sběrnou nádobu.

Dojde-li  při  provozu  zařízení  k  jeho  mechanickému
poškození, nebo pokud zařízení přestane pracovat, ihned
jej odpojte od elektrického napájení, demontujte ze stroje
a pro opravu se obraťte na autorizovaný servis.
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Údržba

Před jakoukoliv  manipulací  se  zařízením odpojte  kabel
elektrického napájení.

Zařízení  je  konstrukčně  jednoduché  a  nevyžaduje
žádnou  zvláštní  údržbu,  pouze  je  nutno  pravidelně
provádět  čištění  všech  celků.  Interval  čištění  je  silně
individuální,  kompletní čištění by se však mělo provést
minimálně jednou ročně. 

Znečistěný povrch  omeťte  štětcem a otřete  hadrem.  V
případě odolnějších nečistot je možné hadr lehce navlhčit
vhodným  čistícím  roztokem  (nutno  vyzkoušet  na  malé
části  povrchu  jestli  čistící  roztok  povrch  nepoškodí).  K
čištění nepoužívejte agresívní rozpouštědla. Na částech
které  přicházejí  do  styku s  kapalinami  (disk,  korýtko  a
separační  nádrž)  se  časem  můžou  vyskytovat  pevné
usazeniny,  ty  je  nutno  odstraňovat.  K  odstraňování
usazenin  nepoužívejte  tvrdé nástroje  (kovová  špachtle,
šroubovák apod.).

Všechny  elektrické  kabely  chraňte  před  mechanickým
poškozením, či působením agresivních chemických látek
(včetně chladící kapaliny stroje a odloučeného oleje)

Pokud  zařízení  nepoužíváte,  uložte  jej  na  suchém  a
bezprašném místě.
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Přibližně po 3000 provozních hodinách při  jmenovitých
otáčkách max. 10 ot./min. je nutno vyměnit komutátorové
uhlíky  elektromotoru.  Po  6000  provozních  hodinách  je
nutno vyměnit celý hnací motor.

Technické parametry

Model Segot Skimmer 1

Napětí 12V DC

Proud cca 1,5A

Příkon 18W

Rychlost otáčení cca 8 ot/min

Průměr disku 300mm

Hladina kapaliny 20 až 90mm pod okrajem 
nádrže

Celkové rozměry 497mm x 203mm x 316mm

Hmotnost 12,6kg
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Kontakt

Kancelář: Štefánikova 129/59

Brno 612 00

Provozovna: Tečovice 352

Zlín 763 02

Telefon: +420 427 914 311

E-mail: segot@segot.cz

Autor: Radim Růžička

E-mail: ruzicka@segot.cz

Telefon: +420 734 202 500
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