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Rok produkcji:           ………………….. 
 
Numer fabryczny:      ………………….. 

 

 

 

 
U W A G A : Ponieważ maszyna może być modernizowana wskutek wprowadzania ulepszeń 
technicznych, dokumentacja techniczno-ruchowa jest systematycznie aktualizowana przez 
producenta i odpowiada tylko temu egzemplarzowi, do którego jest dołączona, zgodnie z 
numerem fabrycznym urządzenia. 
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1, NAZWA I ADRES PRODUCENTA 

 

Urządzenie zostało w całości wykonane przez : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcji niniejszej masownicypróżniowej 

stanowią własność firmy A&J. Kopiowanie urządzenia w całości lub elementach, bez 

uzyskania zgody firmy A&J Sp. z o.o. jest prawnie zabronione. 

 

Wszelkie sugestie dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzenia, można zgłaszać w 

dziale technicznym firmy. 

 

Firma A&J zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia na terenie całego 

kraju. Awarie należy zgłaszać  w serwisie pod numerami telefonu podanymi wyżej lub 

pocztą elektroniczną pod adresem serwis@aij.com.pl  

 

 

 

 

 

 „A&J Sp. z o.o.” 

41-947 Piekary Śląskie 

Ul.Szmaragdowa 15/II/11 

biuro@aij.com.plwww.aij.com.pl 

+48 32 2800451,    +48 32 2809906,    +48 32 2803290 

 

mailto:biuro@aij.com.pl
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2, INFORMACJE UMIESZCZONE NA   TABLICZCE 

ZNAMIONOWEJ 
 

Urządzenie przed dopuszczeniem do obrotu, zostało zaopatrzone w tabliczkę 

znamionową, trwale przymocowaną w widocznym miejscu do korpusu urządzenia  

 

 
 

Tabliczka zawiera następujące informacje :  

 

Rodzaj informacji Treść informacji 

Adres producenta  „A&J Sp. z o.o.” 41-947 Piekary Śląskie 

ul.Szmaragdowa 15/ii/11 

Potwierdzenie zgodności z odpowiednimi 

dyrektywami Unii Europejskiej 

Oznaczenie CE 

Typ urządzenia MPr500 

Numer seryjny Nadawany przez producenta dla danego 

egzemplarza urządzenia 

Rok produkcji Rok produkcji danego egzemplarza urządzenia 

Zasilanie 400 V 

Moc Maksymalna moc elektryczna urządzenia 

Stopień ochrony  
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3,   DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI 

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 
 
 

PRODUCENT: PPUH “A&J Spółka Cywilna Jacek Lis, Andrzej Browarski” 
41-943 Piekary Śląskie, ul.Szmaragdowa 15/2/11 

 
PPUH A&J Spółka Cywilna, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 o systemie oceny zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością że, dla 
wyrobu, do którego odnosi się niniejsza deklaracja: 
 

Nazwa:                   Masownica Próżniowa 
Typ/Model:             
Rok produkcji:        
Nr fabryczny:          

 
  

 
Została przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu z postanowieniami 
dyrektyw: 
- Dyrektywą 98/37/WE z 22 czerwca 1998 wdrożoną Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa 
- Dyrektywą 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 wdrożoną Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
- Dyrektywą 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 wdrożoną Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia w sprawie dokonywania oceny zgodności 
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania oraz że wyrób spełnia 
zawarte w nich zasadnicze wymagania    
 
Ta deklaracja zgodności WE traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 
przebudowana bez naszej zgody 
 

 

 

 

 

…………………………………….. 

(miejscowość i data wystawienia) 

 

 

………………………………..................... 

    (pieczęć i podpis właściciela lub                         

kierownika firmy dokonującej oceny) 
 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Z NORMAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 

PRODUCENT: “A&J Sp. z o.o.” 
41-943 Piekary Śląskie, ul.Szmaragdowa 15/2/11 

zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością że, dla wyrobu, do którego 
odnosi się niniejsza deklaracja: 
 

Nazwa:                   Masownica próżniowa 
Typ/Model:          MPr 500 
Rok produkcji:      …………………………. 
Nr fabryczny:        …………………………. 
 

Została przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu z 
postanowieniami dyrektyw: 
Dyrektywa Nr   2006/42/WE z dnia 17 maja 2006  - (wdrożona przez)  Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
maszyn.   
Dyrektywa Nr   2006/95/WE  - (wdrożona przez)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Transpozycja dyrektywy UE nr 2006/95 - niskonapięciowa). 

Oraz z normami zharmonizowanymi 
PN-EN 60204-1:201 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - 

Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60529:200   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 61310-3:200 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i 

sterowanie – Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i 
działania elementów sterowniczych 

PN-EN 61140:200  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

  
Dyrektywa 2004/108/WE     - (wdrożona przez)     Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556). 
 
oraz że wyrób spełnia zawarte w nich zasadnicze wymagania    
Ta deklaracja zgodności WE traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 
przebudowana bez zgody producenta. 

 

 

 

 
 

 Data i podpis osoby upoważnionej 

Utekstowego 

cytatu.] 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070820556
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070820556
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4,ZASTOSOWANE GATUNKI STALI KWASOODPORNEJ 

 

Skrócony opis stali 
 
 
AISI 304/304L stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz na części wymagające 

głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, 
roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych 

AISI 316/316L/316Ti stale z dodatkiem molibdenu, przez to bardziej odporne na korozję wżerową w środowisku z jonami 
chlorku 

AISI 321 stosowane na wymienniki ciepła, w elementach narażonych na działanie agresywnych środków 
konserwujących, na urządzenia pracujące w temperaturze 200°C 

AISI 309 stosowane na części mechaniczne, pracujące w wysokich temperaturach do 1050°C, obróbka 
cieplna po spawaniu nie wymagana, podgrzewanie przy spawaniu 

AISI 310 stosowane na części silnie obciążone mechanicznie i pracujące w wysokich temperaturach do 
1150°C 

AISI 314 stosowane na silnie obciążone mechanicznie części urządzeń pracujące w wysokich temperaturach, 
konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji 

AISI 303 o poprawionej skrawalności, stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego 
oraz na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku 
atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i 
nieorganicznych 

 
 
Normy i własności mechaniczne 

Pn AISI DIN EUR 
Rm Re A HRB - 

N/mm² N/mm² % - - 

OH18N9 304 1.4301 X5CrNi18 10 540/680 195 45 88 austenit 

OOH18N10 304L 1.4306 X2CrNi18 10 520/660 175 45 88 austenit 

OH18N10T 321 1.4541 X6CrNiTi1810 540/680 205 40 88 austenit 

H17N13M2T 316 1.4401 X5CrNiMo17 12 540/680 205 40 95 austenit 

OOH17N14

M2 
316L 1.4404 X2CrNiMo17 13 520/660 195 40 95 austenit 

H18N10MT 
316T

i 
1.4571 X10CrNiMoTi18 12 540/680 215 40 95 austenit 

H17 430 1.4016 X6Cr17 440/590 255 22 88 ferryt 

- 303 1.4305 Y1Cr18Ni9 500/700 230 35 60 austenit 

H20N12S2 309 1.4828 X15CrNiSi20-14 500/750 230 30 95 austenit 

H23N13 309S 1.4833 X7CrNi23-14 500/750 210 26 95 austenit 

H25N20S2 310 1.4842 X6CrNi2520 540/680 225 40 95 austenit 

H25N20S2 314 1.4842 X6CrNi2520  540/680 225 40 95 austenit 

- - 1.4462 - 680/880 450 25 105 
austenit-ferryt 

DUPLEX 

- 439 1.4510 X3CrTi17 430/630 205 22 - ferryt 

- 441 1.4509 X2CrTiNb18 430/630 250 20 - ferryt 
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Normy i skład chemiczny 

 

 

Pn AISI DIN EUR 

C Mn P S Si Cr Ni Mo 
 

% % % % % % % % % 

max 
ma

x 
max max 

     

OH18N9 304 1.4301 
X5CrNi18 

10 
0,07 2,0 

0,04

5 
0,03 1,0 17/19 09/11 - - 

OOH18N10 304L 1.4306 
X2CrNi18 

10 
0,03 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/19 

10/12,

5 
- - 

OH18N10T 321 1.4541 
X6CrNiTi18

10 
0,08 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/19 9/11 - 

Ti=5%C<0

,7 

H17N13M2T 316 1.4401 
X5CrNiMo1

7 12 
0,08 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 16/18 11/14 

2,0/2,

5 

Ti=5%C<0

,7 

OOH17N14

M2 
316L 1.4404 

X2CrNiMo1

7 13 
0,03 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 16/18 12/15 

2,0/2,

5 
- 

H18N10MT 
316T

i 
1.4571 

X10CrNiMo

Ti18 12 
0,10 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/20 9/11 

1,5/2,

2  

Ti=5%C=0

,8 

H17 430 1.4016 X6Cr17 0,10 0,8 
0,04

0 
0,03 0,8 16/18 0,6 -  - 

- 303 1.4305 Y1Cr18Ni9 
≤0,1

5 

≤2,

0 

0,20

0 

≤0,1

5 
≤1,0 17/19 8/10 ≤0,5 - 

H20N12S2 309 1.4828 
X15CrNiSi2

0-14 
0,20 2,0 

0,04

5 
0,03 

1,5/2,

0 
19/21 11/13 - - 

H23N13 
309

S 
1.4833 

X7CrNi23-

14 
0,15 2,0 

0,04

5 
0,03 1,0 22/24 12/14 - W<0,5 

H25N20S2 310 1.4842 
X6CrNi252

0 
0,20 1,5 

0,04

5 
0,03 2/3 24/27 18/21 -  - 

H25N20S2 314 1.4842 
X6CrNi252

0 
0,20 1,5 

0,04

5 
0,03 ≤3,0 24/27 18/21 -  W<0,5 

 
- 1.4462 

 
0,03 1,5 -  -  0,6 22,5 5,5 3,0 N=0,13 

- 439 1.4510 X3CrTi17 0,05 1,0 
0,04

0 

0,01

5 
1,0 16/18 - - Ti<0,8 

- 441 1.4509 
X2CrTiNb1

8 
0,03 1,0 

0,04

0 

0,01

5 
1,0 

17,5/18,

5 
- - 

Ti0,1-0,6; 

Nb<1,0 

* skład chemiczny na podstawie normy PN-H/86020;PN-H/86022 
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5,    OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA 
 

 
Masownica próżniowa ma zastosowanie w zakładach przetwórstwa mięsnego. Służy do 
uplastycznienia mięśni w produkcji wysokogatunkowych wędlin. 

 
 
 
Dane charakterystyczne 
 
 

1 Pojemność zbiornika masownicy 500 L 

2 Masa wsadu 300 Kg 

3 Obroty zbiornika regulowane płynnie 0 – 9 obr/nin 

4 Sterowanie Sterownik mikroprocesorowy 
MIKSTER MCM-023 

5 Przemiennik częstotliwości E-100 do 1,5Kw 

6 Silnik napędu głównego                                                          1,1 kW 

7 Agregat próżniowy                                                                  AT21 0,55 Kw 

8 Podciśnienie pulsujące od 0 do 0,085MPa 

9 Motoreduktor składany 130/63 obroty na wyjściu 5,6 
obr/min  

moc silnika 1,1 kW 

10  Długość x szerokość x wysokość 1945 x 870 x 1410 

11 Ciężar 350 kg 

 
 
 
 
Konstrukcja urządzenia 
 
 

Masownica próżniowa MPr-500 rys. 1 zbudowana jest z następujących podzespołów. 
 
1. Napęd urządzenia składa się z silnika oraz przekładni ślimakowej (motoreduktora) 

pracującej w oleju. Całość napędu wraz z agregatem próżniowym i szafką sterowania 
elektrycznego umieszczono w tylnej części obudowy masownicy 

2. Zbiornik masowania  wykonano z blachy nierdzewnej w kształcie walca przechodzącego 
w stożek i połączono na stałe z napędem. Wewnątrz zbiornika masowania zamocowane 
zostały łopaty zapewniające swobodne przemieszczanie się załadowanego do komory 
masowania wsadu. Jednocześnie w momencie włączenia przeciwnych obrotów bębna, 
łopaty służą do wyrzucania wsadu z masownicy. Zbiornik masowania nie jest chłodzony 
agregatem chłodniczym, dlatego zaleca się eksploatowanie urządzenia w chłodni 
(peklowni), co zapobiegnie nadmiernemu rozgrzaniu wsadu w procesie masowania. 

3. Podstawa mająca postać ramy, wykonanazostała z profili nierdzewnych i zamocowana 
na kołach, co umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia 
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4. Pokrywa wykonana została z blachy nierdzewnej obramowanej uszczelką gumową 
wykonaną z gumy spożywczej. Na powierzchni pokrywy umieszczono symetrycznie 
cztery zamki, służące do szczelnego zamknięcia komory masowania, oraz centralnie 
zawór kulowy z króćcem, przez który z komory masowania usuwa się powietrze. 
Prawidłowe zamknięcie komory masowania za pomocą pokrywy, jest niezbędne do 
osiągnięcia zadanego poziomu próżni 

5. Pulpit sterowniczy (sterownik mikroprocesorowy MCM-23 ) umieszczony został w 
skrzynce wykonanej ze stali kwasoodpornej, zamocowanej na podporze z profila 
zamkniętego. Sterownik mikroprocesorowy jest jedynym sposobem komunikowania się 
obsługi z maszyną 

6. Agregat próżniowyAT63Bumieszczony został wraz z napędem głównym, w obudowie. 
Jego zadanie to usunięcie powietrza z komory masowania (uzyskanie próżni) na 
poziomie zadanym przez operatora. 

7. Osadnik [6] to naczynie wykonane z tworzywa sztucznego, zamontowane na drodze 
powietrza wyciąganego przez agregat próżniowy. Jego zadaniem jest wyłapanie 
niewielkich ilości solanki przedostających się do instalacji próżniowej. W dolnej części 
osadnika znajduje się otwór wylotowy, do samoczynnego opróżniania osadnika. 

 

 
 

 
 
 
 
Wyposażenie elektryczne 
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W skład wyposażenia elektrycznego wchodzą: 
- silnik elektryczny o mocy 2,2 kW  400V/50Hz  - napęd główny urządzenia 
- silnik elektryczny o mocy 0,75 kW 400V/50Hz 1440 obr/min – zasilanie pompy próżniowej 
- falownik E1000 - 0022T3 3F400V 2,20kW 
- wyłącznik główny 
 
Aparatura elektryczna umieszczona jest w skrzynce rozdzielczej usytuowanej w obudowie [1]. 
Skrzynka rozdzielcza zabezpieczona jest zamkiem. Klucz do skrzynki rozdzielczej zostaje 
przekazany użytkownikowi wraz z protokołem uruchomienia urządzenia. 
Cała instalacja odłączana jest za pomocą wyłącznika głównego. 
Silniki napędu głównego i pompy próżniowej zabezpieczone są od skutków zwarć, za pomocą 
bezpieczników automatycznych, a od skutków przeciążeń, wyzwalaczami termicznymi. 
Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej, wykonuje użytkownik we własnym zakresie. W celu 
ochrony przed porażeniem elektrycznym, urządzenie należy podłączyć z przewodem zerowym. 
 
 

Zestawienie części eksploatacyjnych 
 

Zestawienie części eksploatacyjnych MPr 500 
 

Zasilanie 3x400 / 50 Hz 
Sterowanie 24 AC 

Reduktor HF-INVERTER  MHFP 050/110  

Silnik i-250 1,1KW + ramię 
Sterownik MCM-023 

Rolki RAP 80-60 
Pompa OL 020HT 0,7TA 

Uszczelka Półwałek szer. 22   wys. 35 
Łożysko 2311 

 

UWAGA !!! 
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6,    INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 
Przygotowanie do uruchomienia 
 
Miejsce instalacji masownicy 
 
Pomieszczenie i posadzka 
Ze względów technologicznych, masownica powinna być zainstalowana pomieszczeniu chłodni. 
Stanowisko na którym będzie zainstalowana masownica powinno zapewniać wygodne i 
bezpieczne warunki pracy obsługi.  
Posadzka wokół masownicy  powinna umożliwiać jej dokładne zmywanie i dezynfekcję 
i jednocześnie wykluczać możliwość poślizgnięcia 
 
 
Zasilanie 
 
W energię elektryczną 
 
Masownica wyposażona jest w trzymetrowy przewód zasilający o przekroju 5x4 mm2 
zakończony standardową wtyczką trójfazową 32A. Do obowiązków użytkownika należy 
zamontowanie w pobliżu masownicy gniazda z wyłącznikiem w obudowie IP65, oraz 
wykonanie do niego stacjonarnej instalacji elektrycznej. Instalacja powinna być wykonana 
przewodem (Cu) o przekroju minimalnym 5x4 mm2 lub 4x4 mm2 i zabezpieczona 
zwłocznym wyłącznikiem nadprądowym 3x40A. 
 
Uwaga!!! 
Instalacja może być wykonana tylko przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 
 
Warunki środowiskowe 
 
T e m p e r a t u r a  w  k t ó r e j  m o ż n a  u ż y t k o w a ć  m a s o w n i c ę  p o w i n n a  s i ę  
z a w i e r a ć  pomiędzy 0°C a 45° C. 
 
 
Uwaga!!! 
Spadek temperatury poniżej 0°C może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia. 
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M o n t a ż   
 
Masownica dostarczana jest do klienta w stanie zmontowanym. Po ustawieniu urządzenia na 
miejscu eksploatacji, należy je wypoziomować. Po podłączeniu do sieci elektrycznej urządzenie 
jest gotowe do pracy. 
 
Uwaga!!! 
Przed dopuszczeniem masownicy do eksploatacji, użytkownik ma obowiązek wykonać pomiary 
izolacji układu elektrycznego. 
 
 
 
Użytkowanie 
 
Obsługa układu sterowania 
 
 
PULPIT STEROWNICZY S.M. MIKSTER MCM 023  
 
Wszelkie operacje związane z uruchamianiem sterownika, programowaniem, ręcznymi 
zmianami, itp. są wykonywane za pomocą pulpitu sterowniczego (rys.1). 
 
 

 
 
 
Na pulpicie można wyróżnić następujące bloki funkcjonalne:  
- wyświetlacze numeryczne -1-  
- diody sygnalizacyjne -2-  
- klawisze funkcyjne -3- 
- klawisze stanu urządzeń -4- 
 
Wszelkie informacje dotyczące stanu pracującego S.M.MIKSTER MCM 023 (stan pracy, wartości 
parametrów zadanych i odczytanych, sygnalizacja zał/wył urządzeń) są wyświetlane na 
wyświetlaczach numerycznych i diodach. Jeżeli dane urządzenie jest w stanie pracy lub dana 
funkcja jest aktywna dioda świeci w sposób ciągły. Pulsujaca dioda oznacza stan oczekiwania 
lub sygnalizuje wartość chwilową.  
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Wprowadzanie danych do pamięci S.M."MIKSTER MCM 023", korekcja danych, wywoływanie 
odpowiednich funkcji sterownika odbywa się poprzez naciskanie odpowiednich klawiszy 
funkcyjnych, numerycznych i stanu urządzeń.  
 
KOD BEZPIECZEŃSTWA  
W celu uchronienia danych zapisanych w pamięci S.M. MIKSTER MCM 023 przed 
niepowołanymi osobami wprowadzono kod bezpieczeństwa. Zapytanie o podanie kodu 
bezpieczeństwa następuje, gdy chcemy wprowadzić zmiany w danych dotyczących programów 
technologicznych 
Wartość kodu bezpieczeństwa jest zapisana w pamięci SET-UP.  
 
POCZĄTEK PRACY S.M. MIKSTER MCM 023  
Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu zegara zostaje wyświetlony CZAS RZECZYWISTY.  
W tym momencie można uruchomić następujące funkcje MIKSTER MCM 023:  
- programowanie procesów technologicznych  
- ustawianie parametrów stałych SET-UP (dotyczy serwisu)  
- sterowanie urządzeniami wykonawczymi  
- uruchomienie programu realizowanego przez S.M. MIKSTER MCM 023  
- włączenie funkcji AUTO-STARTU 
 
WPISANIE PROGRAMÓW TECHNOLOGICZNYCH DO PAMIĘCI STEROWNIKA  
W S.M. MIKSTER MCM 023 można zaprogramować przez użytkownika 50 programów 
technologicznych (od nr 0-49).  
Każdy program składa się z 6 cykli podzielonych na 2 fazy,  
 
Parametrami cyklu są:  
 
- CZAS TRWANIA CYKLU max- 99h:59min  
- CZAS TRWANIA FAZY 1 max 99min  
- WIELKOŚĆ PRÓŻNI DLA FAZY 1  
- WIELKOŚĆ TEMPERATURY DLA FAZY 1  
- PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BĘBNA DLA FAZY 1  
- STAN URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DLA FAZY 1  
- CZAS TRWANIA FAZY 2 max 99min  
- WIELKOŚĆ PRÓŻNI DLA FAZY 2  
- WIELKOŚĆ TEMPERATURY DLA FAZY 2  
- PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BĘBNA DLA FAZY 2  
- STAN URZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DLA FAZY 2  
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Wprowadzenie S.M. MIKSTER MCM 023 w stan programowania: 
 

- nacisnąć klawisz  

 
(zostaje wyświetlony napis CODE oraz symbol 00 00, jest aktywny wyświetlacz CZAS 
FAZY I (pulsuje dioda)) 

 
- naciskając klawisze  

 
ustawić pierwszą cyfrę kodu bezpieczeństwa 

 
- nacisnąć klawisz 

 
(pulsuje dioda aktywnego wyświetlacza) 

 
- naciskając klawisz  

 
ustawić drugą cyfrę kodu bezpieczeństwa 

 
- po uznaniu kodu za poprawny nacisnąć klawisz .  

 
______________________________________________________________________________ 
 

Jeżeli kod jest poprawny następuje przejście do programowania. Na wyświetlaczach są 
wyświetlone parametry programu, którego numer wyświetlony jest w polu PROGRAM. 
W przypadku podania błędnego kodu S.M. "MIKSTER MCM 023 wraca do stanu 
gotowości (jest wyświetlany aktualny czas). 

______________________________________________________________________________ 
 

- nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy ,  

 
 

podać numer programu technologicznego 
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- nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać czas masowania w cyklu 1 

 
- nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać czas trwania fazy 1 

 
- nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać wielkość próżni w fazie 1 

 
- nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać prędkość obrotową bębna w fazie 1 

 
- naciskając odpowiednie klawisze w polu stanu urządzeń 

 
określić , które mają być załączone a które wyłączone w fazie 1  

______________________________________________________________________________ 
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 - nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać czas trwania fazy 2 

 
- nacisnąć klawisz 

 
 

- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać wielkość próżni w fazie 2 

 
- nacisnąć klawisz 

 
- poprzez naciskanie klawiszy  

 
zadać prędkość obrotową bębna w fazie 2 

 
- naciskając odpowiednie klawisze w polu stanu urządzeń 

 
określić , które mają być załączone a które wyłączone w fazie 2  
W tym momencie został zaprogramowany jeden cykl procesu masowania. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
W celu zaprogramowania następnych cykli należy poprzez naciskanie klawisza  

 
wybrać odpowiedni cykl do programowania a następnie postępować podobnie jak było to 
opisane dla cyklu pierwszego.  
 
Koniec programowania następuje po naciśnięciu klawisza 

   lub  
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ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU TECHNOLOGICZNEGO S.M. MIKSTER MCM 023  
 
BEZZWŁOCZNE ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU  
Rozpoczęcie cyklu automatycznego (uruchomienie urządzenia) może nastąpić, gdy S.M. 
MIKSTER MCM 023 jest w stanie gotowości (wyświetlany jest czas aktualny).  
W tym celu należy wykonać następujące czynności:  
- nacisnąć klawisz 

(miga pole wyświetlacza numeru programu) 
- naciskając klawisze  

 
wprowadzić numer programu, który chcemy realizować  
(w tym momencie istnieje możliwość przerwania uruchamiania urządzenia przez naciśnięcie 
klawisza 

 
po jego naciśnięciu S.M. MIKSTER MCM 023 wraca do stanu gotowości, jest wyświetlony czas 
aktualny)  
- po wpisaniu numeru programu i uznaniu go za poprawny nacisnąć klawisz 

(urządzenie rozpoczyna pracę) 
Przerwanie realizacji programu następuje przez naciśnięcie klawisza 

 
 
ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU Z OPÓŹNIENIEM -   
AUTO-START.  
Funkcja autostartu umożliwia uruchomienie urządzenia o zaprogramowanej godzinie.  
Aby uruchomić funkcję autostartu należy nacisnąć klawisz 

 
 
Następnie w pole PROGRAM wpisać numer programu, oraz w pole (CZAS CYKLU/ZEGAR) wpisać 
godzinę i minutę uruchomienia urządzenia.  

Po naciśnięciu klawisza funkcja autostartu jest aktywna. 
 

(pulsują diody w klawiszach   i  
wyświetlany jest czas aktualny oraz numer programu)  
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Aby wyłączyć funkcję auto-startu należy nacisnąć klawisz 

 
W czasie gdy jest aktywna funkcja autostartu można wyświetlić godzinę auto-startu przez 
naciśnięcie klawisza 

 
 
 
RĘCZNE ZMIANY PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W CZASIE PRACY 
AUTOMATYCZNEJ  
Podczas pracy automatycznej możliwe jest ręczne przeprowadzanie korekty wcześniej 
zaprogramowanego programu. Uzyskuje się to w następujący sposób : 
 
- nacisnąć klawisz  

 
(zostają wyświetlone wszystkie parametry zadane realizowanego cyklu)  
wprowadzić zmiany w programie 
 

- przez naciskanie klawisza wyświetlane są parametry kolejnych cykli programu.  
- zakończenie operacji ręcznej korekty danych następuje po ponownym naciśnięciu klawisza 

Wtedy dopiero dane zostają przepisanie do pamięci sterownika i reaguje on na 
wprowadzone zmiany.  
 
Jeżeli zakończenie wprowadzania danych nastąpi w cyklu (fazie) innym niż poprzednio 
realizowany, następuje realizacja cyklu (fazy), w którym nastąpiło wyjście z operacji ręcznej 
korekty danych. 
 
 
RĘCZNE STEROWANIE URZĄDZENIAMI WYKONAWCZYMI  
W celu ręcznego uruchomienia urządzeń wykonawczych należy wykonać następujące operacje:  
(S.M."MIKSTER MCM 023" powinien być w stanie gotowości - wyświetlany jest aktualny czas) 
 

- nacisnąć klawisz  

- wyjście następuje przez ponowne naciśnięcie klawisza  
 
 
SYGNALIZACJA AWARYJNEGO PRZERWANIA PROGRAMU  
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W przypadku awarii podczas realizacji programu (np. zanik zasilania) zostaje zapamiętany 
moment wystąpienia awarii, a następnie po ustąpieniu przyczyny awarii program jest dalej 
kontynuowany od momenu w którym nastąpiła przerwa realizacji programu.  
W tym przypadku cyklicznie na wyświetlaczu (CZAS CYKLU/ZEGAR) jest wyświetlany napis -
Error- na wyświetlaczu PROGRAM jest wyświetlany numer błędu -40-. 

Poprzez naciśnięcie klawisza można wyłączyć sygnalizację błędu. 
 
PRZERWANIE PROCESU AUTOMATYCZNEGO  

Aby przerwać proces automatyczny należy nacisnąć klawisz  
 
PROGRAMOWANIE ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO  
W celu zmiany czasu rzeczywistego należy:  
 
(w czasie gdy sterownik wyświetla aktualny czas i jest w trybie oczekiwania)  

- nacisnąć klawisz  (pulsuje wyświetlacz zagara czasu rzeczywistego)  

- naciskając klawisze ustawić odpowiedni czas.  
Aby zakończyć wpisywanie czasu rzeczywistego należy:  

- nacisnąć ponownie klawisz .  
 
PODGLĄD CZASU PRACY BĘBNA I POMPY PRÓŻNIOWEJ MASOWNICY  
W czasie postoju masownicy (jest wyświetlany czas rzeczywisty)  

nacisnąć klawisz .Na wyświetlaczu (CZAS CYKLU/ZEGAR) jest wyświetlona ilość godzin 
pracy pompy próżniowej.  
Na wyświetlaczu (CZAS FAZY I i CZAS FAZY II) jest wyświetlana ilość godzin pracy bębna 
masownicy. 
PODGLĄD PARAMETRÓW ZADANYCH PROGRAMU TECHNOLOGICZNEGO-MONITOR  
W celu wyświetlenia parametrów zadanych programu technologicznego bez możliwości ich 

zmiany należy nacisnąć klawisz:  
(zostaną wyświetlone parametry zadane procesu technologicznego) 
Powrót do stanu poprzedniego następuje automatycznie po czasie określonym w funkcji F12 

SET-UP lub po ponownym naciśnięciu klawisza  
 
 
WYŁADUNEK  
Warunki wyładunku, tzn. szybkość obrotów bębna oraz kierunek obrotów są ustalone przez 
producenta masownicy.  
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Aby przeprowadzić operację wyładunku należy:  

- nacisnąć klawisz (przejście na pracę ręczną)  

- nacisnąć klawisz  

Aby zakończyć wyładunek należy nacisnąć ponownie klawisz  
. 
 
 
 
 
Przygotowanie, przebieg i zakończenie pracy  
 
Czynności przed rozpoczęciem pracy 
 
Sprawdzić, czy stanowisko pracy w odległości 70 cm od obrysu masownicy  nie jest 
zastawione zbędnymi przedmiotami. 
Sprawdzić, czy osłony masownicy są pozamykane. 
Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej. 
 
 
Czynności podczas pracy 
 
Załączyć wyłącznik główny zasilania elektrycznego znajdujący się poza maszyną. Odblokować 
przyciski awaryjne „STOP” na panelu sterowniczym. Załadować masownicę uprzednio 
przygotowanym wsadem wraz ze wszystkimi wymaganymi technologicznie dodatkami, a 
następnie zamknąć szczelnie pokrywę komory masowania. Założyć wąż instalacji 
próżniowej na króciec zaworu w centralnej części pokrywy. Zawór w pokrywie musi być 
otwarty. 
Ustawić panel sterujący zgodnie z instrukcją, uruchomić urządzenie. 
 
 
 
Czynności po zakończeniu pracy 
 
Wyładować wsad z masownicy 
Wymyć gruntownie wnętrze komory masowania 
W razie potrzeby oczyścić osadnik 
Odłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym 
 
 
 
Niedozwolone sposoby użytkowania  
 
Na właściwy poziom bezpieczeństwa pracy ma wpływ ścisłe przestrzeganie przez użytkownika 



 

 
 

Masownica próżniowa MPr 500  Dokumentacja Techniczno Ruchowa       str. 23 
Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela 

 

 

zaleceń producenta co do zasad użytkowania masownicy, kwalifikacji operatorów i warunków 
pracy. 
Do nieprawidłowych warunków pracy zalicza się: 
 
- dopuszczenie do obsługi masownicy operatorów, którzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. W 
związku z tym program szkolenia powinien uwzględnić potencjalne zagrożenia, zastosowane 
techniczne środki bezpieczeństwa i warunki pracy określone w niniejszej instrukcji. 
 
- Dopuszczenie do usuwania usterek, przeprowadzania napraw oraz  
dokonywania zabiegów konserwacyjnych osób nieupoważnionych. 
 
- Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych i przeprowadzanie napraw bez  
odcięcia dopływu energii i zabezpieczenia przed przypadkowym jej 
przyłączeniem. 
 
- Dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych urządzenia bez 
porozumienia z producentem, gdyż mogą one mieć wpływ na obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa lub pojawienie się nowych zagrożeń. 
 
 
 
Środki ochrony indywidualnej 
 
Operatorzy masownicy powinni być wyposażeni w wysokie buty gumowe oraz nieprzemakalne 
fartuchy. 
 
 
Kwalifikacje operatorów 
 
Operatorzy masownicy muszą przejść szkolenie stanowiskowe obejmujące: 
- Budowę, działanie i obsługę urządzenia. 
- Potencjalne zagrożenia i zastosowane środki bezpieczeństwa, które eliminują lub 
ograniczają te zagrożenia. 
- Rozpoznawanie usterek i niesprawności. 
Upoważnieni do tego pracownicy powinni ponadto zostać zaznajomieni ze sposobami usuwania 
usterek, z przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, okresowych przeglądów i 
przeprowadzaniem napraw. 
 
 
Utrzymanie ruchu urządzenia  
 
Sprawne i niezawodne działanie urządzenia zależy w dużej mierze od regularnego 
wykonywania czynności konserwacyjnych, właściwej eksploatacji oraz usuwania 
zauważonych usterek podczas okresowych przeglądów lub w przypadku ich stwierdzenia. 
 
Konserwacja 
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L.p Zalecane Częstotliwość 

Czynności Środki 

1 Sprzątanie i porządkowanie stanowiska 
pracy. 

Woda ze środkami 
myjącymi 

Codziennie 

2 Mycie i czyszczenie masownicy. Woda ze środkami 
myjącymi 

Codziennie 

 
Okresoweprzeglądy 
 

Lp Przedmiotprzeglądu Postaćusterki Częstotliwośćprzeglądów  

Stanowiskopracy 

 
1 

 
Stan powierzchnipodłoża. 

Wyrwy,nierówności i 
ubytki powierzchn 

 
Raz na rok 

Zbytdużezanieczyszczenie 

 
2 

 
Pomiarinstalacjielektrycznej 

Słabystanizolacji  
Raz na rok Brakuziemienia/zerowania 

Zespołyielementymechaniczne 

3 Zawórnapokrywie Nieszczelności 
zaworuspustowego 

Codziennie 

4 Osadnik instalacji próżniowej 
Zbytduże 
zanieczyszczenie. 

Codziennie 

5 Elementynapędugłównego Smarowanieukładu Raznatydzień. 

6 Pompapróżniowa Wymianaolejusmarującego 
Po 100 godz. Pracy, 
następne co 500-700 godz 
lub co 6 m-cy 

7. Pompa próżniowa 
Wymiana filtra mgły 
olejowej 

Co 1000 godz. 

Układ elektryczny. 

9 Przewody zewnętrzne 
elementy sterownia i 
zabezpieczeń elektrycznych 

Ślady uszkodzenia izolacj Codziennie 

 Przewody wewnętrzne Ślady uszkodzenia izolacj Raz na pół roku. 

10. 

Połączenia zaciskowe 
przewodów siłowych 
i sterowniczych 

Rozluźnienia przewodów 
na 
zaciskach, szczególnie w 
obwodach siłowych 

Raz na pół roku 

11 

Stan rezystancji izolacji układu 
elektrycznego oraz 
skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej 
dodatkowej 

Uszkodzenia aparatury 
łączeniowej i sterowniczej. 

Po każdej wymianie 
jakiegokolwiek 
aparatu łączeniowego 
lub sterowniczego w 
układzie elektrycznym. 

12 

Badanie stanu rezystancji 
układuelektrycznego oraz 
skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej 

 

Okresowo zgodnie z 
przepisami energetycznymi 
o eksploatacji i nie rzadziej 
niż raz w roku. 

 



 

 
 

Masownica próżniowa MPr 500  Dokumentacja Techniczno Ruchowa       str. 25 
Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela 

 

 

7,    OSZACOWANIE ZAGROŻEŃ 
 
 
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego 
 
W związku z pracą urządzenia w warunkach dużego zagrożenia porażeniowego (wysoka 
wilgotność powietrza), zastosowano w nim ochronę podstawową w postaci izolacji części 
czynnych o rezystancji i wytrzymałości elektrycznej wymaganej przez obowiązujące przepisy i 
normy. Aparatura łączeniowa umieszczona jest w obudowie zapewniającej minimalny stopień 
ochrony IP55, a pulpit sterowniczy IP66. 
Ochronę dodatkową przed porażeniem stanowi połączenie zacisków ochronnych PE z 
przewodem ochronno neutralnym PEN w sieci zasialającej typu TN-C lub z przewodem 
ochronnym PE w sieci typu TN-S. Ochronę uzupełniającą stanowi wyłącznik różnicowoprądowy 
umieszczony w skrzynce sterowniczej. 

 

 

Uwaga!!! 

Wszelkie prace konserwacyjne do wykonania których wymagane jest zdjęcie 

osłon zabezpieczających należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu zasilania 

wyłącznikiem głównym. 

 

 
Zagrożenia mechaniczne 
 
Masownica składa się między innymi z elementu wirującego, pomimo że ruchome elementy 
masownicy obracają się z niewielką szybkością , w przypadku nieostrożnej i 
nieodpowiednio ubranej obsługi (zbyt luźne, nie pozapinane ubranie robocze lub rękawy) 
istnieje możliwość zaczepienia ubrania o poruszający się bęben. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa operatora przy konsoli sterowania, umieszczono wyłącznik bezpieczeństwa 
umożliwiające unieruchomienie masownicy w każdej chwili. 
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8,    PROTOKÓŁ ODBIORU ZEROWEGO 
 

   MASOWNICA PRÓŻNIOWA 

 

TYP  MASOWNICY MPR-200 MPR-300 MPR-500 

 

 

Przed kontrolą techniczną urządzenia, należy bezwzględnie zapoznać się z całością treści Dokumentacji 

Techniczno-Ruchowej. Elementy które nie zostały zamontowane przez producenta z uwagi na transport, należy 

zainstalować zgodnie z informacjami o konstrukcji, oraz bezpośrednimi wskazaniami producenta. W przypadku 

jakichkolwiek niejasności odnoszących się do instalacji niezamontowanych elementów,  należy bezwzględnie 

skontaktować się z producentem. Wszelkie informacje dotyczące ustawień i regulacji przed pierwszym 

uruchomieniem, zostały umieszczone w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Podczas instalacji i użytkowania 

należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące zagrożeń wyszczególnione w DTR. 

 

 

 

 
Procedura kontroli (punkty oznaczone symbolem       , kolejność wg numeracji.) 

 
Nr punktu 

kontroln. 

Punkt do 

sprawdzenia 

Procedura kontroli Wynik prawidłowy Zgodność 

(Tak/Nie) 

1  Sprawdzić stan ilościowy i jakościowy dostawy Zgodnie z zamówieniem i DTR  

2  Sprawdzić zgodność przedmiotu z  DTR Zgodnie z zamówieniem i DTR  

3  Sprawdzić zgodność informacji na tabliczce znamionowej Zgodnie z zamówieniem i DTR  

4  Sprawdzić stan osłon i zabezpieczeń, oraz przewodów elektrycznych 
i elementów sterowniczych urządzenia 

Zgodnie z DTR  

5  Załączyć dopływ prądu wyłącznikiem głównym Zgodnie z DTR  

6  Zamknąć komorę masowania i założyć wąż instalacji próżniowej Zgodnie z DTR  

7  Włączyć pompę próżniową w trybie sterowania ręcznego Osiągnąć próżnię na poziomie 

90 % 

 

8  Włączyć lewe obroty bębna w trybie sterowania ręcznego Zgodnie z DTR  

9  Włączyć prawe obroty bębna w trybie sterowania ręcznego Zgodnie z DTR  

10  Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem awaryjnym tylnym Urządzenie zatrzymuje się  

11  Odblokować wyłącznik awaryjny Zgodnie z DTR  

12  Wprowadzić program testowy do sterownika Zgodnie z DTR  

13  Włącz realizację programu testowego (do samoczynnego wyłączenia 

urządzenia) 

Zgodnie z DTR  

14  Wyrównać ciśnienie w komorze masowania do ciśnienia 

atmosferycznego i zdjąć pokrywę komory 

Zgodnie z DTR  

15   Zalać komorę masowania niewielką ilością wody, a następnie za 

pomocą odwrotnych obrotów bębna, opróżnić komorę. 

Komora masowania zostaje 

całkowicie opróżniona bez 

pozostałości wody 

 

16   Wyłączyć napęd urządzenia wyłącznikiem głównym Zgodnie z DTR  

 

 

 

 

             …………………………                                                                                            …………………  

               Data przeglądu                                                                                                                 Podpis 

 

UWAGA 

PODCZAS PRZEPROWADZANIA PONIŻSZYCH TESTÓW, NALEŻY ZACHOWAĆ 

SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. 

WSZELKIE OSTRZEŻENIA UMIESZCZONE W DTR, MAJĄ ZASTOSOWANIE W TEJ 

PROCEDURZE 
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9,    PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 
 

 

 

Urządzenie:   Masownica próżniowa MPr 500 
 

 
 
 

1. Dane techniczne zgodne z paszportem. 
2. W stanie kompletnym, pełnosprawnym i gotowym do pracy w 

warunkach zgodnych z DTR 
3. Przeprowadzono szczegółowe szkolenie załogi dotyczące  

- obsługi sterowania 
- obsługi bieżącej oraz konserwacji urządzenia 

4. Użytkownik przyjmuje urządzenie i nie wnosi żadnych roszczeń 
co do jakości, sposobu wykonania oraz ilości zapewnionej w 
zamówieniu 

5. Użytkownik zapoznał się z warunkami gwarancji oraz otrzymał 
pełny zestaw dokumentacji 

6. Uwagi 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel A&J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkownik 

Właściciel lub osoba upoważniona 

 

Typ:  MPr 500 

Nr.seryjny:   

Rok budowy:   
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10,    PROTOKÓŁ ROZRUCHOWY 
 

 

Typ urządzenia : Masownica próżniowa MPr 500 
Numer seryjny:  
Rok budowy 
 
W dniu ………………… przeprowadzono rozruch Masownicy 
próżniowej  
 
Zakres rozruchu obejmował: 

1. Ustawienie urządzenia 
2. Podłączenie urządzenia 
3. Rozruch technologiczny 
4. Szkolenie załogi w zakresie: 

- obsługi sterowania  
- bieżącej obsługi oraz konserwacji urządzenia 
 
 
Użytkownik przyjmuje urządzenie do eksploatacji bez zastrzeżeń 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujący rozruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmujący do eksploatacji 
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11,    GWARANCJA 
 

 
Karta gwarancyjna 

 
 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 
usunięcia wad fizycznych. 

2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polski. 

3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem,  
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej 
eksploatacji. 

4. Części zamienne dostarczone w czasie trwania gwarancji nie są objęte oddzielną gwarancją, ale 
włączone do oryginalnej gwarancji 

5. Warunkiem koniecznym do korzystania z gwarancji jest korzystanie z oryginalnych części 
polecanych przez producenta, oraz nie dokonywanie żadnych przeróbek. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek wadliwej obsługi, instalacji. Gwarant 
nie odpowiada również za ewentualne uszkodzenia spowodowane zasilaniem urządzeń innym 
niż 230V -5%  lub  +10%  (na jednej fazie), nieodpowiedniej częstotliwości (innej niż 50Hz). 

7. Producent zobowiązuje się do uzgodnienia w ciągu 14 dni, od daty zgłoszenia przez użytkownika, 
wyrobu do naprawy, sposobu i czasu naprawy, jak również bezpłatnej naprawy lub wymiany w 
terminie realnie najkrótszym części, które uległy uszkodzeniu z winy wad materiału lub błędów 
wykonania. 

8. Producent ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wyrób jest eksploatowany zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową, a ujawniona wada powstała z przyczyn tkwiących w rzeczy 
sprzedanej. 

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie: 
- transportu realizowanego lub zamawianego przez podmioty inne niż wykonawca 
- niewłaściwej obsługi 
- niewłaściwego przechowywania i konserwacji 
- dokonywania napraw przez osoby lub zakłady nieuprawnione 

10. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
 
 

Typ urządzenia Masownica próżniowa MPr 500 

Numer fabryczny  

Data sprzedaży  

Data rozruchu  
 

 

 
 

 
 

Pieczęć i podpis Sprzedającego 

 
Oświadczam że zapoznałem się z warunkami udzielonej gwarancji 

 
 

 
 

Czytelny podpis Nabywcy 
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13,    KARTA SERWISOWA 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDÓW I NAPRAW SERWISOWYCH 

 DATA 
DOKONUJĄCY 

PRZEGLĄDU 
WYKONANE PRACE 

1 

   

2 

   

3 

   

4 
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5 

   

6 

   

7 

   

8 
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14,    INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP 

 
INSTRUKCJA BHP 

PRZY OBSŁUDZE MASOWNICY PRÓŻNIOWEJ 
 

 
 
Uwagi ogólne 
 
1. Do samodzielnej pracy przy obsłudze masownicy próżniowej można przystąpić tylko wtedy, 
jeżeli posiada się: 

• Przyuczenie do zawodu. 
• Przeszkolenia: 

-W zakresie bhp. 
-W zakresie ochrony ppoż. 

• Kurs minimum sanitarne. 
• Dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim lub odnotowany przez 

lekarza w kartotece bhp albo w innym dokumencie. 
• Ukończony 18-ty rok życia. 
• Zezwolenie bezpośredniego zwierzchnika (mistrza) na pracę. 

 
2. Do pracy przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym w 
ubranie robocze. 
 
Czynności przed rozpoczęciem pracy 
 
Pracownik obsługujący masownicę próżniową powinien: 

1. Wysłuchać instruktażu stanowiskowego, udzielonego przez swojego bezpośredniego 
zwierzchnika na temat zadań na dany dzień roboczy oraz fachowego i bezpiecznego 
obsługiwania masownicy próżniowej. 

2. Czynności podłączenia masownicy do sieci elektrycznej, instalowania zgodnie z DTR, 
zbadania ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, wszelkie prace dotyczące, 
konserwacji, usuwania awarii instalacji elektrycznej - może wykonywać tylko uprawniony 
elektryk. 

3. Sprawdzić, czy obszar obsługi masownicy nie jest zastawiony zbędnymi przedmiotami, 
czy czynności związane z jej obsługą wykluczają zagrożenia dla obsługującego, drogi 
komunikacyjne na potrzeby transportu powinny mieć swobodny dostęp 
ze wszystkich stron maszyny. 

4. Sprawdzić, czy zespół odwadniania pompy próżniowej nie jest zanieczyszczony. 
5. Sprawdzić, czy osłony zabezpieczające nie są pozdejmowane, skrzywione, bądź 

przesunięte w stosunku do niebezpiecznych elementów. 
6. Duże zawilgocenie oraz same środki peklujące bardzo niekorzystnie oddziaływają na 

instalację elektryczną. Wynika stąd konieczność częstego jej sprawdzania - chroni to przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
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7. Sprawdzić stan elementów sterowniczych masownicy, czujników i wyłączników, 
działanie wyłącznika głównego zasilania, wyłącznika awaryjnego STOP. 

8. Przygotować niezbędne narzędzia pomocnicze do pracy - ochrony indywidualne, 
fartuch wodochronny, pojemniki. 

9. Włączyć włącznik główny zasilania elektrycznego, uruchomić pompę próżniową przy 
otwartej pokrywie bębna  
przez 10 -15 minut. 
 
Czynności podczas pracy 
 
Pracownik obsługujący masownicę próżniową powinien: 

1. Napełnić bęben masownicy mięsem i solanką o dopuszczalnej sumarycznej masie, 
zamknąć pokrywę otworu ładunkowego, sprawdzić szczelność układu próżniowego obserwując 
wskazania wielkości próżni na wyświetlaczu sterownika przy włączonej pompie, sprawdzenia 
dokonać w cyklu sterowania ręcznego, po stwierdzeniu szczelności układu uruchomić wybrany 
program masowania. 

2. Dobrać i uruchomić programy masowania, wyładunku i masowania w próżni zgodnie z 
DTR. 

3. W czasie pracy masownicy należy kontrolować stan zanieczyszczenia zespołu 
odwadniania pompy próżniowej. 

4. Utrzymywać w porządku stanowisko pracy, nie rozrzucać narzędzi pomocniczych. 
5. Zatrzymywać maszynę i zabezpieczyć ją przed przypadkowym uruchomieniem. 
6. Zanim przystąpi się do jej czyszczenia, mycia, itp. nie dopuszczać do obsługi maszyny 

osób trzecich bez wiedzy i zgody 
przełożonego. 
 
Czynności zakazane 
 
Pracownikom obsługującym masownicę próżniową zabrania się: 

1. Stwarzania niebezpiecznych sytuacji poprzez stosowanie niewłaściwych metod pracy. 
2. Uruchamiania masownicy niesprawnej technicznie, dokonywania jakichkolwiek 

napraw, konserwacji i remontów. Czynności te może dokonać jedynie uprawniony konserwator 
lub elektryk. 

3. Eksploatowania maszyny bez sprawnej i zbadanej ochrony przeciwporażeniowej i 
rezystancji izolacji. 

4. Pozostawiania na stanowisku pracy ostrych narzędzi ręcznych w czasie przerw w pracy 
i po jej zakończeniu. 

5. Pracowania bez zainstalowanych osłon, zastawiania obszaru obsługi masownicy 
zbędnymi przedmiotami, przebywania 
w obszarze pracy maszyny i dopuszczania do obsługi maszyny osób trzecich bez zgody 
przełożonego. 

6. Uruchamiania pompy próżniowej w trakcie mycia wnętrza bębna i podczas zasysania 
solanki. Po zakończeniu mycia 
i usunięciu wody z bębna przy otwartym otworze załadowczym włączyć pompę próżniową na 
10 - 15 minut w celu 
usunięcia z układu wilgoci. 
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7. Przystępowania do obsługi maszyny bez swobodnego dostępu, powodowania, aby 
posadzka wokół maszyny była śliska, 
zanieczyszczona, zatarasowana. 

8. Opuszczania stanowiska pracy bez uzasadnionej potrzeby i wiedzy przełożonego. 
9. Dokonywania jakichkolwiek czynności manipulacyjnych podczas pracy masownicy. 
10. Palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowisku pracy. 
11. Przystępowania do pracy z długimi paznokciami u rąk, polakierowanymi lub 

pomalowanymi paznokciami. 
12. Picia alkoholu w czasie pracy, branie udziału w koleżeńskich pogawędkach, żartach, 

zabawach. 
13. Mycia maszyny strumieniem wody. 
 

Czynności w razie awarii 
 

1. Każdy wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu 
przełożonemu. 

2. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić to miejsce w takim stanie, w 
jakim wypadek się wydarzył, aż do 
czasu przybycia zespołu powypadkowego, poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy. 

3. W przypadku błędnego (nieprawidłowego) działania masownicy próżniowej pracę 
przerwać, a o zaistniałej sytuacji powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. 

4. Po każdej naprawie, konserwacji, remoncie masownicy przystępować do jej obsługi 
dopiero za zezwoleniem kierownika. 

5. W razie przerwy w dopływie energii elektrycznej, wyłączyć zasilanie napędu 
masownicy. Niespodziewane włączenie zasilania może spowodować wypadek. 

6. Powodować, aby naprawa masownicy próżniowej była dokonywana przez właściwego 
specjalistę z działu technicznego, 
gdyż zapewnia to bezpieczne korzystanie z tego urządzenia. 

7. W przypadku pożaru, postępować zgodnie z instrukcją postępowania w przypadku 
powstania pożaru. 
 
Czynności po zakończeniu pracy 
 
Pracownik obsługujący masownicę próżniową powinien: 

1. Dokonać dekompresji bębna, wyładować wsad, wyłączyć zasilanie elektryczne 
wyłącznikiem głównym, umyć bęben 
zgodnie z wymaganiami DTR. 

2. Dokładnie posprzątać stanowisko pracy. 
3. Zabezpieczyć masownicę przed przypadkowym uruchomieniem. 
4. Środki ochrony indywidualnej umyć i zdać do suszarni. 
 
 
 
 

Uwagi końcowe 
 
Pracownik obsługujący masownicę próżniową powinien: 
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1. Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd. 
2. Mieć świadomość, że operacie realizowane na masownicy próżniowej rzutują na 

jakość produktu, a samo jej obsługiwanie winno być rzetelne i właściwe, przez co uniknie się 
różnorodnych zagrożeń. 

3. Należy przestrzegać zasady i przepisy podane wyżej, gdyż za nie stosowanie ich można 
być pociągniętym do odpowiedzialności. 

4. Należy wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji niewymienionych w wyżej podanej 
instrukcji, należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego po instruktaż dodatkowy 
w celu kontynuowania powierzonej pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do DTR Masownicy próżniowej z falownikiem 
 

Poszczególne zdjęcia przedstawiają pulpit sterowniczy podczas podłączenia do sieci, procesu 
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programowania, pracy w trybie automatycznym,  pracy w trybie ręcznym bez próżni oraz pracę 

w trybie ręcznym z próżnią. 

 

 

 

Załączony wyłącznik główny WG i wyłącznik W1 

 

Sprawdzenie prawidłowego podłączenia 

 
Sytuacja przed programowaniem 

 

Wprowadzenie liczby 22 w okno SET – 1 

 

Wprowadzenie liczby 22 w okno SET – 2 

 

Ogólny czas masowania 2godz. 
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Ustawienie czasu pracy w oknie SET – 1 – 30min 

 

Ustawienie próżni w oknie SET – 4 – 85% 

 

Ustawienie obrotów w oknie SET – 6 – 4obr/min 

 

Załączenie pompy i zadanie kierunku obrotów (przeciwne 

do wskazówek zegara) 

 

Ustawienie czasu postoju w oknie SET – 2 

 

Załączenie elektrozaworu do spuszczania próżni 

 

Zatwierdzenie programu klawiszem STOP 

 

Naciśniecie klawisza START miga SET – 3 dla programu 0 
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Uruchomienie programu 0 ponownym naciśnięciem 

klawisza START 

 

Realizację programu – pompa osiągnęła nastawioną 

próżnię 

 

Stan klawiszy w czasie postoju TIME PAUSE II 

 

Masowanie w obsłudze ręcznej bez próżni 

 

Masowanie w obsłudze ręcznej z próżnią 85% 

 (po wyciągnięciu próżni zamknąć zawór na pokrywie i 

zdjąć tuleję) 

 

Wyładunek po masowaniu – pokrywa zdjęta 

 

Zatrzymanie chwilowe celem podstawienia następnego 

pojemnika 

 

Ponowny wyładunek 
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Mycie zbiornika 

 

 

 


