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1. Wzór deklaracji zgodności 
Poniżej przedstawiono dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności bez podania numeru seryjnego wyrobu i bez podpisu osoby upoważnionej 

do wystawienia deklaracji. Formalna deklaracja jest dołączona do dostarczonego wyrobu 

 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

Producent:           

BART Sp. z o.o.  

ul Będzińskiej 41/I 

41-205 Sosnowiec, PL 

Oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że następujący wyrób: 

F I L T R    

Model:  
Nr seryjny:  
Rok produkcji:  

spełnia następujace wymagania zasadnicze: 

Dyrektywy 2006/42/WE  – Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn 

 

 

Wyrób został zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady: 

Dyrektywa 2014/34/UE  –  dotycząca projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 
 przestrzeniach zagrożonych wybuchem wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. 
 Dz.U. 2016 poz. 817)  

oraz spełnia wymagania niżej wymienionych norm zharmonizowanych: 

PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe – Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych – Metodyka  
 i wymagania 

PN-EN 1127-1:2009  Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe  
 i metodologia 

PN-EN ISO 12100:2012P  Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka 

Wyrób został oznakowany: 
 

 
Przygotowano odpowiednią dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem VII część B Dyrektywy 2006/42/WE    Firma zobowiązuje się  do przekazania, na uzasadniony 

wniosek władz krajowych, odpowiednich informacji na temat maszyny     Maszyna objęta niniejszą deklaracją, nie może zostać oddana do użytku do momentu, gdy maszyna 

finalna, do której ma zostać wbudowana uzyska deklarację zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE     Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną 

odpowiedzialność producenta    Deklaracja traci swoją ważność przy zastosowaniu wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przy nie przestrzeganiu zaleceń określonych w 
Instrukcji Obsługi oraz przy zmianach w urządzeniu które nie zostały uzgodnione z jej  producentem 

 

 

 

 

Sosnowiec, [data]  [podpis] 
 Miejsce, Data Podpis osoby upoważnionej 
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1.1 Identyfikacja maszyny 

 
Maszyna:  Filtr BFC EX     
Model:  31/16; 19/8 
 
Poniższe szczegóły odpowiadają tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Objaśnienie oznaczeń znajdujących się na tabliczce znamionowej 
 

Oznaczenie Opis 

Model Opis maszyny 

Rok produkcji  Rok, w którym urządzenie zostało wprowadzone do obrotu 

Numer seryjny Numer urządzenia/fabryczny kolejny nadany ułatwiający  identyfikacje maszyny 

Nr. projektu wewnętrznego Numer projektu producenta urządzenia 

CE Oznaczenie zgodności 

EX II 3 D Ex h IIIB T115 Oznaczenie specjalne zabezpieczenia przeciwwybuchowego 
 

 
Powyższe dane są przykładowe,  
Dokładne dane znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia  
 
Tabliczka znamionowa przymocowana jest na części cylindrycznej nad kołnierzem 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RYSUNEK 1. Umiejscowienie tabliczki znamionowej 

 

  

Tabliczka 
znamionowa 
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2. Informacje wstępne 

2.1 Informacje ogólne 

Filtr BART BFC Ex jest zaprojektowany jako wzmocniona wersja filtra BART BFC. Jego konstrukcja oparta jest na trzech modułach C1, 
B1B2 i A1. Dla uzyskania różnych konfiguracji moduły B1B2 i A1 występują w odmianach lewy i prawy a ich wzajemne ustawienie w poziomie 
można zmieniać co 90˚.  

Filtr BART BFC Ex występuje w dwóch odmianach wydajności:  
1. 1600 do 2000 m3/h 
2. 800 do 1000 m3/h 
Zmianę wydajności uzyskano przez skrócenie modułu B1B2 i skrócenie worków filtracyjnych przy zachowaniu ich ogólnej ilości 31 sztuk. 
Odprężanie potencjalnego wybuchu pyłu wewnątrz filtra zrealizowano przez zastosowanie panelu eksplozyjnego o średnicy 

dostosowanej do objętości części brudnej filtra. Dodatkowo przewidziano możliwość ukierunkowania wybuchu za pomocą kanału prostego, 
kolana lub deflektora. 

Układ czyszczenia worków pracuje w oparciu o impulsy sprężonego powietrza wstrzykiwane do wnętrza worków od strony czystej. 
Worki podzielono na siedem rzędów. 

Odbiór odseparowanego pyłu może być zrealizowany różnymi urządzeniami bez konieczności wymieniania segmentu C1 dzięki 
ujednoliceniu kołnierza przyłączeniowego. 

Całość filtra wraz z urządzeniami towarzyszącymi została posadowiona na konstrukcji o wysokości 2500 mm. Dzięki zastosowaniu 
ujednoliconych łap wsporczych przy segmencie C1, przestawienie filtra na konstrukcje o innej wysokości jest proste i szybkie.  

Sterowanie pracą filtra odbywa się za pośrednictwem dwóch szafek zasilająco-sterujących. Pierwsza steruje praca wentylatora, druga 
steruje pracą zaworów czyszczących. 

 
Filtr Serii BFC/Ex został zaprojektowany i wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami przyjętymi w Unii Europejskiej, w szczególności  

z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ 2006/42/WE i DYREKTYWĄ ATEX 2014/34/UE 

2.2  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa  

Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli zapobiec powstawaniu zagrożeń 
1. Obsługa musi przeczytać i zrozumieć tę instrukcję zanim przystąpi do montażu, obsługi, naprawy lub użytkowania urządzenia; 

2. Obszar odpowiedzialności za montaż, obsługę, naprawę lub użytkowanie filtra musi być jednoznacznie określony; 

3. Dla zachowania bezpieczeństwa nie może być wątpliwości odnośnie kompetencji osób zatrudnionych do obsługi filtra; 

4. Filtr BFC/Ex/31/16 i BFC/Ex/19/8 może być użytkowany wyłącznie po sprawdzeniu przez wykwalifikowany personel jego 
kompletności, zgodności z zamówieniem i specyfikacją techniczną właściwą dla konkretnego modelu filtra; 

5. Po zmontowaniu i uruchomieniu filtra, wszelkie prawa, zarządzenia i postanowienia właściwe dla danego modelu filtra oraz 
warunków miejscowych jego użytkowania, muszą być przestrzegane; 

6. Na czas transportu i montażu wszelkie przepisy bezpieczeństwa dotyczące dopuszczalnych obciążeń urządzeń transportowych i 
załadowczych muszą być przestrzegane; 

7. Podczas eksploatacji filtra resztkowe części pyłu zawarte w czystym powietrzu muszą być kontrolowane stosownie do 
obowiązujących przepisów; 

8. Osoba odpowiedzialna za eksploatację musi się upewnić, że pył nie jest szkodliwy dla zdrowia. To tyczy się głównie możliwości 
kontaktu z pyłem podczas obsługi filtra i napraw; 

9. Z pyłem wydzielonym w filtrze należy obchodzić się tak jak wskazują to obowiązujące przepisy. Dotyczy to opróżniania i 
składowania, ew. utylizowania; 

10.  Przed wymianą, lub wyrzuceniem części uszkodzonych które zostały w filtrze wymienione i miały kontakt z pyłem, należy się 
upewnić, że nie będzie to kolidować z obowiązującymi przepisami; 

11.  Filtr został zaprojektowany tylko do oddzielania pyłu, który został określony w tej instrukcji lub w zamówieniu. Producent nie 
odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zastosowania filtra do innych pyłów lub w innych warunkach 
eksploatacyjnych niż to zostało określone w zamówieniu i dokumentach dostawy; 

12. Filtr BFC/Ex/31/16 i BFC/Ex/19/8  został zaprojektowany do odpylania pyłów klasy St1 grupy IIIB mogących tworzyć mieszankę 
wybuchową. Jednak w żadnym przypadku nie może on być stosowany do odpylania gazów palnych lub wybuchowych; 

13. Niedopuszczalne jest wrzucanie do instalacji niedopałków papierosów lub innych przedmiotów mogących stać się źródłem pożaru 
lub wybuchu wewnątrz filtra lub instalacji; 

14. Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, należy odłączyć je z sieci i upewnić się że wszystkie czynności opisane w rozdziale 
7 „Prace Konserwacyjne” zostały spełnione. Wszystkie prace elektryczne realizowane na filtrze muszą być przeprowadzone przez 
wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

15. Dla bezpieczeństwa obsługi w trakcie normalnej pracy, dostęp do wirnika wentylatora musi być uniemożliwiony zgodnie  
z Dyrektywą maszynową (patrz PN-EN ISO 13857) 
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16.  Zaleca się aby w razie niejasności dotyczących montażu, eksploatacji i napraw, osoba odpowiedzialna za te działania 
skontaktowała się z firmą BART Sp. z o.o. 

2.3  Kwalifikacje personelu 

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo urządzenia lub instalacji muszą upewnić się, że: 
- tylko wykwalifikowany personel zostanie skierowany do pracy  przy urządzeniu lub instalacji; 
- osoby skierowane do tych prac muszą mieć stały dostęp do instrukcji obsługi, opisu instalacji oraz reszty dokumentacji; 
- zakazuje się przeprowadzenia prac na urządzeniu lub w jego pobliżu osobom nie posiadającym odpowiednich kwalifikacji 

Wykwalifikowanym personelem są osoby, które z racji odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i poinstruowania oraz znajomości 
obowiązujących norm, zaleceń, przepisów zapobiegania wypadkom i stosunków w zakładzie, przez osobę odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo urządzenia, zostały uprawnione do wykonywania wymaganych prac lub czynności, oraz posiadające zdolność do 
stwierdzenia ewentualnych zagrożeń oraz ich zapobiegania. Poza tym wymagane są znajomości udzielenia pierwszej pomocy i używania 
podręcznych elementów ratunkowych.  

Zadania wykwalifikowanego personelu: 
INSTALATOR  

• Transport i instalacja urządzenia w miejscu użytkowania,  

• Wprowadzenie do eksploatacji  
  

UŻYTKOWNIK 
• Uruchomienie 
• Obsługa i użytkowanie maszyny 
• Wycofanie z eksploatacji i utylizacja 

  
SERWISANT, UŻYTKOWNIK 

• Konserwacja 
• Wymiana części zamiennych 

2.4  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa  

Wytyczne i zasady dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w instrukcji zakładają, iż w miejscu pracy są powszechnie znane i 
stosowane wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Zawierają one ważne 
informacje dotyczące: 

− bezpieczeństwa osób zajmujących się obsługą i konserwacją maszyny; 

− bezpieczeństwa maszyny 
 

Zabrania się dostępu osobom nie upoważnionym! 
Użytkownik powinien wykonać takie zabezpieczenia, aby dostęp do urządzenia był dozwolony tylko osobom 
upoważnionym. 

 
Zabrania się używania ognia oraz palenia tytoniu! 
Użytkownik powinien zadbać, aby w obszarze urządzenia nie doszło do używania otwartego ognia, jak również był 
przestrzegany zakaz palenia tytoniu. 
 
Uwaga! 
Wszelkie prace konserwacyjne, remontowe dozwolone są jedynie w czasie postoju urządzenia. Prace te muszą być 
prowadzone wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony personel. 
 

2.4.1 Pokrywa filtra, dennica 

Uwaga 
Otwieranie pokrywy filtra jest dozwolone jedynie podczas postoju urządzenia 

 
Po zakończeniu wszystkich prac remontowych czy konserwacyjnych, pokrywa filtra musi być należycie zamknięta. 
Nieprawidłowe jej zamknięcie lub uszkodzone uszczelki drzwi mogą doprowadzić do wydostania się w czasie pracy 
urządzenia, szkodliwych dla zdrowia pyłów.   

 
Uwaga! Ostrzeżenie przed gorącymi elementami 
W przypadku gdy urządzenie użytkowane jest przy wyższych temperaturach, pokrywa filtra może się nagrzać do tych 
temperatur.  
Uwaga!  
W zależności od zastosowania instalacji, w trakcie otwierania pokrywy filtra, może dojść do wydostania się gorących pyłów.  
 
Przed otwarciem pokrywy należy dopuścić do jej ochłodzenia, używać środków ochrony indywidualnej (rękawice) 
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Zamknięcie / otwarcie pokrywy 
Należy pamiętać aby pokrywa filtra była prawidłowo zamknięta. Gwarantuje to odporność na skoki (uderzenia) ciśnienia 

 
 

Pokrywę otworzyć do skrajnego położenia (kąt między kołnierzem pokrywy a poziomem powinien wynosić około  100O  – aż do 
momentu zablokowania pokrywy (poz. 1) w dźwigni blokującej dennicę (poz. 2) zgodnie z rysunkiem. Przed przystąpieniem do dalszych 
prac należy bezwzględnie zablokować możliwość zamknięcia dennicy poprzez przekręcenie zapadki (poz. 4) aż do jej oparcia o blokadę  
(poz. 5) – PATRZ RYSUNEK 2 

Blokada zapadki jest tak skonstruowana aby jej zamknięcie było możliwe dopiero po prawidłowym, pełnym zablokowaniu pokrywy / 
dennicy w dźwigni /krzywce. 

 
 

RYSUNEK 2. System zabezpieczenia dennicy przed samoistnym zamknięciem 

 
1 – Dennica / pokrywa  
2 – Dźwignia blokująca dennicę / krzywka 
3 – Trzpień blokady dennicy 
4 – Zapadka blokująca 
5 - Blokada zapadki 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2  Układ czyszczenia wkładów filtracyjnych 

W przypadku konieczności wymiany worków filtracyjnych, należy zdemontować powietrzny układ czyszczenia. Przy tych czynnościach 
należy zachować szczególną ostrożność i zastosować indywidualne środki ochrony jak przy pracach na wysokości. 

 
Niebezpieczeństwo wpadnięcia 
Należy zachować ostrożność aby nie wpaść do cylindrycznej części modułu z powietrznym układem czyszczenia worków 
filtracyjnych. 

2.4.3  Zbiornik na pył 

Ostrzeżenie 
Zbiornik nie służy do magazynowania pyłu.  
W przypadku nieregularnego opróżniania istnieje ryzyko pożaru, eksplozji, może nawet dojść do uszkodzenia całej 
konstrukcji nośnej. 
Należy zapewnić aby poziom napełnienia nie przekroczył 2/3 wysokości zbiornika 

  
Ostrzeżenie przed występowaniem szkodliwych dla zdrowia substancji! 
W zależności od zastosowania, w filtrze mogą znajdować się pyły szkodliwe dla zdrowia. Przy opróżnianiu pojemnika z pyłem 
może dojść do kontaktu z tymi substancjami. Należy używać odpowiednich środków ochronnych jak maski, ubrania 
ochronne, okulary, rękawice. Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać atesty 

2.4.4  Panel eksplozyjny 

Dostarczane urządzenie wyposażone jest w panel eksplozyjny zabezpieczający przed niekontrolowanym zniszczeniem w przypadku 
wybuchu zgromadzonego w nim pyłu. Panel jest dobrany tak, aby umożliwiał normalną eksploatację. Jest najsłabszym elementem 
konstrukcyjnym filtra. W przypadku wybuchu pyłu wewnątrz filtra, panel ulega rozerwaniu uwalniając energię wybuchu, która nie niszczy 
filtra. 

Uwaga 
Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia strefy oddziaływania fali wybuchu zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale 
5.1.1 „Wymagania odnośnie dostępu”. 
 

2.4.5  Uziemienie 

Wszystkie części przewodzące muszą być uziemione lub związane i podłączone do uziemienia. 
Uziemienie urządzenia jest integralnym elementem zabezpieczenia.  W celu zapewnienia ciągłości pracy należy 
przeprowadzać regularne (coroczne) kontrole i udokumentowane pomiary. 
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2.5  Pozostałe zagrożenia 

2.5.1 Zagrożenia wynikające z transportu, montażu/ demontażu 

Niebezpieczeństwo Czynności zapobiegawcze  

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na 
skutek nieprawidłowego, niefachowego 
rozładunku, montażu/demontażu 

→ Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu urządzenia 

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia ciała 
spowodowane ciężarem maszyny 

→ Należy zachować ostrożność podczas opuszczania i 
ponownego montowania urządzenia. Należy mieć na 
uwadze położenie środka ciężkości urządzenia. Filtr jest 
wyposażony w elementy pozwalające na jego transport 
dźwigiem z zastosowaniem zawiesi klasycznych lub pasów  

Ostrożnie   

Niebezpieczeństwo spowodowane pracą na 
wysokości    

→ Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.  Pracownicy 
pracujący na wysokości powinni posiadać ważne badania 
wysokościowe 

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas 
rozładunku ze strony ostrych krawędzi i dźwignic 

→ Należy stosować środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, buty 
ochronne) Przestrzegać ogólnych zasad BHP 

Niebezpieczeństwo spowodowane pracą z 
dźwigiem 

→ Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Pracownicy 
operujący dźwigiem powinni posiadać odpowiednie 
uprawnienia 

Porażenie prądem elektrycznym → Instalacje elektryczne, uziemienie mogą być wykonywane 
jedynie przez wykwalifikowany personel. Należy zwracać 
uwagę na właściwe normy i przepisy 

 

2.5.2 Zagrożenia wynikające z pierwszego uruchomienia, uruchomienia  

Niebezpieczeństwo Czynności zapobiegawcze 

Porażenie prądem elektrycznym  → Przed uruchomieniem cały system należy uziemić. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy przeprowadzać 
regularne, coroczne kontrole, wykonywać  okresowe 
pomiary elektryczne 

→ Przed uruchomieniem należy sprawdzić ważność wszelkich 
wymaganych protokołów z pomiarów elektrycznych 

2.5.3 Zagrożenia wynikające z obsługi, użytkowania urządzenia  

Niebezpieczeństwo 
 

Czynności zapobiegawcze 

Szum w uszach spowodowany głośną pracą 
wentylatora oraz przez stale, cyklicznie 
powtarzające się impulsy sprężonego powietrza 

→  Jeżeli w pobliżu urządzenia prowadzone są stale prace, 
należy zabudować w obudowie dźwiękochłonnej, stosować 
ochronniki słuchu 

Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku 
odciągania pyłu innego niż to zostało określone w 
niniejszej instrukcji  

→  Odciąganie innego pyłu niż to zostało określone w niniejszej 
instrukcji jest kategorycznie zabronione 

Uwaga  

Gdy odciągane są gorące pyły ok. 60oC, przy 
dotknięciu niektórych elementów urządzenia 
może dojść do odczucia gorąca   

→ Należy stosować środki ochrony osobistej (m.in. rękawice) 
Przestrzegać ogólnych zasad BHP 
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 → Zaleca się utrzymanie jak najmniejszej warstwy pyłu na 
silniku. Powstanie warstwy pyłu powyżej 5mm jest 
niedopuszczalne 

 →  Należy przeprowadzać regularne kontrole całej instalacji 
oraz instalacji elektrycznej pod względem ewentualnych 
nieprawidłowości 

Uwaga  

Na skutek nagromadzonych ładunków 
elektrostatycznych na obudowie  filtra i 
elementach instalacji mogą wystąpić następujące 
zagrożenia: 
1. Zapłon zgromadzonego na powierzchni 

elementów pyłu 
2. Chwilowa utrata równowagi i koordynacji 

pracownika na skutek porażenia ładunkiem 
elektrostatycznym 

3. Zakłócenie w pracy urządzeń 
elektronicznych  

→ Urządzenie (filtr) należy uziemić aby umożliwić swobodny 
odpływ ładunków elektrostatycznych. Na wszystkich 
połączeniach kołnierzowych i podobnych należy 
zamontować mostki z linek miedzianych uniemożliwiające 
gromadzenie się ładunków elektrostatycznych 

→ Worki filtracyjne powinny być wykonane z materiału 
antyelektrostatycznego 

 
 
 
 
 

2.5.4 Zagrożenia związane z zadziałaniem panelu eksplozyjnego  

 Niebezpieczeństwo  Czynności zapobiegawcze 

Zadziałanie (rozerwanie) panelu eksplozyjnego 
uwalnia falę uderzeniową, falę termiczną, pył i 
pozostałe produkty spalania. Każdy z tych 
elementów może spowodować uszkodzenia ciała 
pracowników i uszkodzenia mienia znajdujących 
się w strefie działania fali wybuchu. 

→ Należy wyznaczyć i wyraźnie oznakować strefę 
oddziaływania potencjalnej fali wybuchu.  

→  Obszar potencjalnego oddziaływania fali wybuchu powinien 
być wystarczająco oddalony od innych urządzeń 
procesowych aby zapobiec powstaniu dodatkowych 
wybuchów i pożarów, a personel nie powinien mieć 
dostępu do miejsca w którym istnieje zagrożenie 
wybuchem 

2.5.5 Zagrożenia związane z wykonywaniem prac konserwacyjnych, przeglądów, (wyszukiwanie 
i naprawa usterek, wymiana zużytych elementów) 

  
Niebezpieczeństwo  Czynności zapobiegawcze 

Porażenie prądem elektrycznym  →  Przystąpienie do prac możliwe jedynie po wyłączeniu 
maszyny z zasilania. Należy zabezpieczyć urządzenie przed 
przypadkowym uruchomieniem przez osoby trzecie oraz 
poinformowanie o wykonywanych pracach naprawczych, 
konserwacyjnych np. za pomocą tabliczki informacyjnej 

Niebezpieczeństwo pochwycenia części ciała 
przez ruchome części maszyny 

→ Przed przystąpieniem do prac odczekać i sprawdzić czy 
wszystkie elementy ruchome maszyny się zatrzymały. 

Uwaga  
Kontakt z pyłem 

→ Należy stosować środki ochrony osobistej (m.in. rękawice, 
maski ochronne, okulary itp.) 

Upadek z wysokości podczas wymiany wkładów 
lub wymiany panela wybuchowego 

→ Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.  Pracownicy 
pracujący na wysokości powinni posiadać ważne badania 
wysokościowe oraz być odpowiednio zabezpieczeni przed 
upadkiem 
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2.5.6 Zagrożenia związane z czyszczeniem, utrzymaniem porządku przy pracującej maszynie  

  
Uwaga  Czynności zapobiegawcze 

Gdy odciągane są gorące pyły ok. 60o C, przy 
dotknięciu niektórych elementów urządzenia 
może dojść do odczucia gorąca   

→ Należy stosować środki ochrony osobistej (m.in. rękawice) 
Przestrzegać ogólnych zasad BHP 

2.6 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Workowy filtr produkowany przez firmę BART jest  jednostką filtracyjną i służy do separacji pyłów:  

� suchych, klasy nie wyższej niż St1, 

� dla których maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia wynosi nie mniej niż T115˚C, 

� nie klejących się, 

� nie posiadających własności samozapłonu, 

� mogących tworzyć mieszankę wybuchową, pyły podgrupy IIIA oraz IIIB, 
� odpylania powietrza nie zawierającego gazów palnych, wybuchowych i toksycznych, 

� nietoksycznych dla organizmu człowieka 

Filtr przeznaczony do palnych pyłów i ich mieszanek powinien być zlokalizowany na zewnątrz budynku w miejscu bezpiecznym dla 
urządzeń, otoczenia i ludzi. 

 
Filtr może pracować w strefie 22, wyłącznie po spełnieniu następujących warunków: 

1. Filtr należy umieścić w pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpożarowego, chyba że stanowi 
on bezpośrednie wyposażenie urządzeń i agregatów produkcyjnych. 

2. Wszystkie urządzenia współpracujące z filtrem, takie jak: wentylator, sterownik układu czyszczenia wkładów 
filtracyjnych, sterownik sterujący pracą wentylatora, elementy automatyki (czujniki i elementy wykonawcze), 
urządzenia w układzie odbioru i transportu zebranego pyłu, muszą być dopuszczone do pracy w strefie 22 lub wyższej. 

3. Należy zastosować element, posiadający certyfikat badania typu UE, umożliwiający odprowadzenie energii oraz 
płomienia potencjalnego wybuchu, po rozerwaniu panelu eksplozyjnego, poza strefę 22.  

4. W zasięgu potencjalnego wybuchu uwolnionego ze zbiornika nie mogą znajdować się ciągi komunikacyjne, urządzenia 
mogące ulec uszkodzeniu, substancje łatwopalne. 

2.7 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem 

Każde inne zastosowanie niż to zostało określone w rozdziale 2.6 jest niezgodne z przeznaczeniem. 
Za niezgodne z przeznaczenie użytkowanie uważa się również sytuację, w której maszyna używana jest, aby uzyskać wydajność większą 

niż ta, o której mowa w niniejszej instrukcji. 
Uwaga! 

� Urządzenie nie nadaje się do usuwania płynów, pyłów wilgotnych, klejących się 
� Pod żadnym pozorem nie zezwala się na jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne urządzenia bez pisemnej zgody firmy 

BART 
� Doprowadzenie materiałów „obcych” czyli takich, do których odciągania filtr nie został przystosowany musi zostać 

całkowicie wykluczone  
  



       ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI  
             Filtr workowy BART BFC/Ex 

BART Sp. z o.o.     ul. Będzińska 41/I, PL41-205 Sosnowiec     tel.: +48 32 256 22 33, fax: +48 32 256 22 35     info@bart-vent.pl, www.bart-vent.pl Strona 12 / 37 

3. Ogólny opis urządzenia  

3.1  Budowa filtra 

 
Urządzenie zbudowane jest z następujących elementów: 
 

1. Podstawa filtra, wersja o wysokości 2500 mm 

2. Moduł C1, lej zsypowy 

3. Moduł B1B2 z wlotem brudnego powietrza 

4. Wlot brudnego powietrza 

5. Króciec przyłączeniowy panelu eksplozyjnego 

6. Panel eksplozyjny – dostarczany wraz z filtrem. Wlot brudnego 
powietrza 

7. Moduł A1 z wylotem czystego powietrza i systemem czyszczenia 
worków filtracyjnych  

8. Konsola przyłączeniowa zbiornika sprężonego powietrza 

9. Wylot oczyszczonego powietrza 

10. System dysz oczyszczających 

11. Uchwyty transportowe 

12. Pokrywa modułu A1 

13. Zawias łączący pokrywę z częścią cylindryczną modułu A1 

14. Dźwignia bezpieczeństwa blokująca pokrywę w pozycji otwartej 

15. Układ odbioru pyłu nie dostarczany w wersji podstawowej filtra BFC. 
W miejscu tym może zostać zastosowany dwuklapowy system 
zrzutu, zawór obrotowy lub inny  dostarczany wraz z filtrem 

16. Zbiornik sprężonego powietrza wraz z zaworami 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RYSUNEK 3. Elementy składowe urządzenia   
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Poniżej, na rysunkach przedstawiono filtr w typowej konfiguracji z naniesionymi głównymi wymiarami 
 

 
 

RYSUNEK 4. Typowa konfiguracja filtra 
 

 

TABELA 1. Główne  wymiary urządzenia 
 

Uwaga! Powyżej podano wymiary typowego filtra workowego BFC EX. Wymiary te mogą ulec zmianie w zależności od przeznaczenia filtra i określonej 

wielkości wentylatora 
 

W zależności od przeznaczenia filtra i określonej wielkości wentylatora wymiary króćców wlotowych i wylotowych są ustalane 
indywidualnie. 

 

3.2 Informacje o produkcie  

Jednostka filtracyjna BFC/Ex z automatycznym oczyszczaniem worków filtracyjnych jest przeznaczona do oczyszczania  
zanieczyszczonego  powietrza  w  przemysłowych  instalacjach  odpylania i odkurzania. Urządzenie, które może stanowić część wyposażenia 
linii produkcyjnej lub samodzielny odpylacz zanieczyszczonego powietrza zapewnia niezwykle skuteczne, nieprzerwane zbieranie pyłów w 
trakcie pracy zakładu. 

Oczyszczanie przepływającego przez filtr powietrza, wykonywane jest na workach filtracyjnych o odpowiednio dobranym typie 
materiału filtracyjnego w zależności od przeznaczenia. Firma BART lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach upoważniona przez firmę BART 
dokona doboru właściwego materiału filtracyjnego, wymaganej powierzchni filtracyjnej dla żądanego przepływu powietrza. Jakakolwiek 
zmiana przeznaczenia filtra zwalnia firmę BART z odpowiedzialności za dotrzymanie gwarancji prawidłowej pracy filtra. 
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Dane techniczne filtra wersji BFC/Ex 

 
 

 

3.3 Działanie filtra  

Filtr workowy BFC/Ex firmy BART jest jednostką filtracyjną ze zautomatyzowanym oczyszczaniem worków filtracyjnych poprzez impulsy 
sprężonego powietrza i służy do usuwania pyłów suchych mogących stwarzać mieszaninę wybuchową. 

Filtr został zaprojektowany do pyłów klasy St1, podgrupy IIIA i IIIB. 

Zapylone powietrze emitowane przez urządzenie technologiczne lub instalację wprowadzane jest do jego wnętrza kanałem dolotowym 
usytuowanym stycznie do części cylindrycznej w jej dolnej części. Wprowadzony strumień zapylonego powietrza zwalnia uzyskując 
jednocześnie ruch wirowy. Cięższe cząstki zawarte we wprowadzonym powietrzu opadają na dno leja dzięki uzyskaniu prędkości mniejszej 
niż prędkość porywania. Z dna leja pył jest przesypywany do pojemnika na pył lub do dalszej części układu transportu pyłu. Powietrze 
przechodzi przez worki filtracyjne pozostawiając na ich powierzchni zanieczyszczenia i poprze wentylator zostaje wyprowadzone na 
zewnątrz.  

W celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia, niezbędny jest sprawnie działający system regeneracji worków filtracyjnych.  
Podczas cyklu oczyszczania, sygnał ze sterownika uaktywnia zawór elektromagnetyczny, co sprawia, że odpowiadający mu zawór 

membranowy wysyła impuls sprężonego powietrza płynący zwrotnie przez grupę worków filtracyjnych, usuwający nagromadzony pył z ich 
zewnętrznej powierzchni. Pył opada na dno leja i do pojemnika na pył. 

3.4  Ochrona filtra przed eksplozją pyłu 

Filtr workowy BFC/Ex firmy BART jest chroniony przed eksplozją zarówno przez rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające eksplozji, jak 
również przez zastosowanie rozwiązań rozładowujących energię wybuchu. 

Rozwiązania zapobiegawcze polegają na takim zaprojektowaniu filtra, aby nie był źródłem zapłonu dla potencjalnie wybuchowej 
mieszanki pyłu i powietrza oraz na takim skonfigurowaniu filtra z urządzeniami współpracującymi, aby uniemożliwiły one rozprzestrzenianie 
się energii wybuchu poprzez te urządzenia. Spełniono to między innymi: 

• przez zastosowanie osprzętu elektrycznego przeznaczonego do pracy co najmniej w strefie 22, tam gdzie to niezbędne 
zastosowano materiały nieiskrzące oraz zastosowano połączenia wyrównawcze dla ładunków elektrostatycznych, 

• aby ograniczyć drogi niekontrolowanego rozprzestrzeniania się energii wybuchu, należy zastosować urządzenia spełniające 
wymogi Dyrektywy ATEX na dolocie brudnego powietrza (np. klapa zwrotna) i na odbiorze odseparowanego pyłu (np. zawór 
celkowy) 

Konstrukcja filtra jest wzmocniona w takim zakresie, aby w razie wybuchu, zredukowane ciśnienie wybuchu nie naruszyło konstrukcji 
filtra. Rozwiązania rozładowujące energię wybuchu mogą zostać zrealizowane w dwojaki sposób: 

− Panel eksplozyjny odprowadzający energię wybuchu opcjonalnie wyposażony w kanał o długości maksymalnie 1500mm 

− System bezpłomieniowego uwalniania wybuchu np. zawór Hoerbigera  

W sytuacjach, gdy w odciąganym pyle mogą pojawić się także iskry lub inne cząstki mogące zainicjować pożar lub wybuch, filtr należy 
poprzedzić separatorem iskier. 

W niektórych przypadkach instalacja wyposażona w filtr workowy BFC/Ex firmy BART może być wyposażona w systemy gaśnicze lub 
zraszające. 

 
Uwaga 
Standardowo filtr workowy BFC/Ex firmy BART jest dostarczany wraz z panelem eksplozyjnym, co wymusza szczególną 
dbałość o prawidłowe i pewne zakotwienie filtra w związku z potencjalnym pojawieniem się destrukcyjnych sił odrzutu 
działających na konstrukcję. 

 
Uwaga 
Aby zapobiec cofnięciu eksplozji do podłączonych urządzeń i instalacji, należy zainstalować układ odcinający filtr od reszty 
instalacji po wykryciu wybuchu.  
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Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia z systemu wyładowania pyłu, należy zamontować odporny na eksplozję zawór 
obrotowy zatrzymujący się automatycznie po wybuchu, lub odporny na eksplozje pojemnik na pył, lub inny odporny na 
eksplozję system odbioru i transportu pyłu. 

 
Filtry BART BFC Ex standardowo wyposażone są w panel eksplozyjny.  
Oszacowanie powierzchni odciążenia dokonano w oparciu o wzory zamieszczone w rozdziale 5 normy EN 14491:2012. 
Maksymalne zredukowane ciśnieni wybuchu przyjęte do sprawdzenia wytrzymałości filtra i do oszacowania powierzchni odciążającej 

przyjęto Pred.max=0,6 bar. Do określenia powierzchni odciążenia przyjęto statyczne nadciśnienie aktywacji  Pstat = 0,1 bar. Przyjęto, że filtr 
przeznaczony jest do usuwania pyłów wybuchowych klasy St1 dla których stała wybuchowości Kst nie przekracza 200 m bar/s. 

 
Filtr BART BFC/Ex przeznaczony jest dla pyłów o Kst ≤200 m bar/s.  
 

 
Zasięg płomienia powstającego po zadziałaniu panelu odprężającego pokazano na Rysunkach 11, 12, 13. Oszacowanie zasięgu płomienia 
wykonano w oparciu o wzory zaproponowane w normie EN 14491:2012. 
Procedury jakich należy przestrzegać po wybuchu oraz zalecenia dla służb utrzymania ruchu zawarte są w rozdziale 6.6 „Ponowne załączenie 
po awaryjnym zatrzymaniu”  oraz w rozdziale 7. „Prace konserwacyjne”. 

4. Transport  

4.1  Kontrola dostawy 

Zwykle filtr jest dostarczany samochodem w postaci całkowicie zmontowanego urządzenia, toteż należy sprawdzić czy podczas 
transportu nie uległ jakimś uszkodzeniom. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub brakuje jakichś części, należy niezwłocznie skontaktować 
się ze spedytorem oraz lokalnym przedstawicielem firmy BART. 

Części wysłane luzem (zależnie od zakresu zamówienia) 

� Panel eksplozyjny 

� Kanał odprowadzający energię wybuchu 

� Pojemnik na pył lub inny zamówiony system odbioru pyłu 

� Wentylator z elastycznym króćcem przyłączeniowym- wyposażenie dodatkowe niewchodzące w skład filtra. Dobór 

odpowiedniego urządzenia zależy od zagrożeń występujących w miejscu instalacji. 

� Części zamienne  

� Śruby kotwowe  

� Rama pod wentylator 

� Wkłady filtracyjne  

� Skrzynka sterownicza - wyposażenie dodatkowe niewchodzące w skład filtra. Dobór odpowiedniego urządzenia zależy od 

zagrożeń występujących w miejscu instalacji. 

�  Wibroizolatory 

4.2 Załadunek i transport  

Niezbędne informacje o ciężarach, wymiarach i sposobie przygotowania do transportu zawierają poniższe rysunki.  
Transport zmontowanego filtra pokazany na poniższym rysunku może się odbywać wyłącznie bez koszy i worków filtracyjnych oraz bez 

panelu eksplozyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYSUNEK 5. Transport i rozładunek 
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Może się okazać, że ze względów logistycznych wygodniej jest przetransportować moduły filtra osobno i zmontować je w całość na 
miejscu docelowym. 

Sposób przygotowania do transportu poszczególnych modułów pokazano na poniższych rysunkach. Rysunki odzwierciedlają idee 
załadunku. Wymiary pokazane na rysunkach mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wersji filtra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYSUNEK 6. Transport modułu A1 na palecie typ EUR 

 

 
 

RYSUNEK 7. Transport modułu B1B2 na palecie EUR 
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RYSUNEK 8. Transport modułu C1 na palecie EUR 

4.3 Wyładunek i transport do miejsca montażu 

Uwaga! 

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, patrz rozdział 2.2 ”Wskazówki bezpieczeństwa”, 2.3 „Kwalifikacje personelu”  

oraz rozdział 2.5 „Pozostałe zagrożenia” niniejszej instrukcji 

 

Uwaga! Ryzyko obrażeń ciała, ryzyko zmiażdżenia  
� Należy zawsze używać odpowiednich urządzeń podnoszących i środków ochronnych 
� Należy zachować ostrożność podczas opuszczania i ponownego montowania urządzenia 

 
Uwaga! Ryzyko przewrócenia  
Podczas transportu należy mieć na uwadze położenie środka ciężkości 
 
Uwaga!  

Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i rozporządzeń w odniesieniu do wszystkich kroków procesu transportu 
 

4.3.1 Rozładunek filtra w stanie zmontowanym 

Filtr workowy BFC/Ex firmy BART zwykle jest dostarczany w stanie zmontowanym. Na czas transportu jest umieszczony na konstrukcji 
transportowej i zabezpieczony przed uszkodzeniem oraz przed zdarzeniami mogącymi spowodować szkodę u osób trzecich. 

Filtr jest wyposażony w elementy pozwalające na jego transport/montaż dźwigiem za pomocą przeznaczonych do tego uszu i kauszy o 
odpowiedniej średnicy z zastosowaniem zawiesi klasycznych lub pasów. 

 
Uwaga!  
Do rozładunku filtra można przystąpić wyłącznie po pozytywnym wyniku sprawdzenia stanu jego konstrukcji i powłok 
lakierniczych. 

 
Kolejność czynności: 

1) Zdjąć filtr wraz z ramą transportową z jednostki transportującej. Można to wykonać przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego o 
odpowiednim udźwigu 

2) Ułożyć filtr w pobliżu docelowego miejsca montażu 

3) Zdjąć zabezpieczenia nałożone na czas transportu samochodowego 

4) Podnieść filtr zapinając zawiesia do uszu transportowych przy segmencie A oraz po przypięciu dwóch linek pomocniczych do kierowania 
podnoszonym ciężarem 
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Uwaga! 
Przy podnoszeniu filtra powinny uczestniczyć co najmniej cztery osoby: 

• Operator dźwigu 

• Kierujący rozładunkiem 

• Obsługujący linki pomocnicze – dwie osoby 
Wszystkie powyższe osoby muszą posiadać niezbędne uprawnienia zgodne z warunkami miejscowymi oraz powinny posiadać 
udokumentowane przeszkolenie pod kątem bezpiecznego organizowania prac transportowych 

5) Tak podniesiony filtr posadowić na wcześniej zmontowaną i zakotwioną konstrukcję nośną 

Przed posadowieniem filtra na konstrukcji należy sprawdzić następujące punkty: 
A. Wypoziomowanie ramy pośredniej konstrukcji wsporczej filtra 

B. Prostopadłość nóg konstrukcji w stosunku do podłoża i ramy pośredniej 

C. Trwałość zakotwienia konstrukcji do podłoża. W tym celu należy sprawdzić czas jaki upłynął od czasy wykonania podłoża oraz 
czas jaki upłynął od czasu zamontowania kotew jeżeli zastosowano tzw. kotwy chemiczne 

6) Po sprawdzeniu zgodności usytuowania filtra i jego króćców z dokumentacją należy skręcić stopy segmentu C z blachami ramy 
pośredniej 

4.3.2  Rozładunek filtra w stanie niezmontowanym 

Filtr został zaprojektowany również w taki sposób, że jeżeli warunki transportu lub montażu nie pozwalają na zamontowanie filtra  
w stanie zmontowanym, można dostarczyć go w postaci pojedynczych segmentów i zmontować w miejscu docelowym. 

 
Uwaga! 
Do rozładunku segmentów filtra można przystąpić wyłącznie po pozytywnym wyniku sprawdzenia stanu ich konstrukcji  
i powłok lakierniczych. 
 

Kolejność czynności: 

1) Zdjąć segmenty filtra wraz z ramami transportowymi z jednostki transportującej. Można to wykonać przy pomocy dźwigu lub 
wózka widłowego o odpowiednim udźwigu. 

2) Ułożyć filtr w pobliżu docelowego miejsca montażu 

3) Zdjąć zabezpieczenia nałożone na czas transportu samochodowego 

4) Podnieść poszczególne segmenty filtra zapinając zawiesia do uszu transportowych oraz po przypięciu dwóch linek pomocniczych 
do kierowania podnoszonym ciężarem 

 
Segment C można podnosić zapinając pasy transportowe do elementów konstrukcyjnych 

Uwaga! 
Przy podnoszeniu filtra powinny uczestniczyć co najmniej cztery osoby: 

• Operator dźwigu 

• Kierujący rozładunkiem 

• Obsługujący linki pomocnicze – dwie osoby 
Wszystkie powyższe osoby muszą posiadać niezbędne uprawnienia zgodne z warunkami miejscowymi oraz powinny 
posiadać udokumentowane przeszkolenie pod kątem bezpiecznego organizowania prac transportowych 

 
5) Montaż filtra należy rozpocząć od posadowienia segmentu C na wcześniej zmontowaną i zakotwioną konstrukcję nośną. 

 
Przed posadowieniem segmentu C  na konstrukcji należy sprawdzić następujące punkty: 

A. Wypoziomowanie ramy pośredniej konstrukcji wsporczej filtra 

B. Prostopadłość nóg konstrukcji w stosunku do podłoża i ramy pośredniej 

C. Trwałość zakotwienia konstrukcji do podłoża. W tym celu należy sprawdzić czas jaki upłynął od czasy wykonania podłoża oraz 
czas jaki upłynął od czasu zamontowania kotew jeżeli zastosowano tzw. kotwy chemiczne 

6) Po docelowym skręceniu segmentu C z konstrukcją nośną należy dokonać kontroli wypoziomowania kołnierza Ø1200 lub Ø900 
segmentu C i dokonać ewentualnych korekt wypoziomowania poprzez wstawienie podkładek pod stopy łączące segment C z 
konstrukcją nośną 

7) Po pozytywnym wyniku wypoziomowania kołnierza segmentu C można przystąpić do zmontowania pozostałych segmentów filtra 
z zachowanie zgodności konfiguracji poszczególnych segmentów z dokumentacją dostawy. 
 

� Pełny opis czynności montażowych znajduje się w rozdziale 5.2 „Instrukcja montażu”  
� Należy pamiętać o utylizacji wszelkich materiałów użytych do transportu tak aby było to w zgodzie z przepisami i warunkami 

miejscowymi 
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5. Instalacja  

Uwaga! 

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, patrz rozdział 2.2 ”Wskazówki bezpieczeństwa”,   

2.3 „Kwalifikacje personelu” oraz rozdział 2.5 „Pozostałe zagrożenia” niniejszej instrukcji 

 

Uwaga! Ryzyko obrażeń ciała, ryzyko zmiażdżenia  
� Należy zawsze używać odpowiednich urządzeń podnoszących i środków ochrony indywidualnej 
� Należy zachować ostrożność podczas opuszczania i ponownego montowania urządzenia 

 
Uwaga! Ryzyko przewrócenia  
Podczas instalacji urządzenia należy mieć na uwadze położenie środka ciężkości 
 
 
Uwaga! Ryzyko przewrócenia  
Instalacji urządzenia może dokonywać wyłącznie personel firmy BART lub upoważniony personel przez BART, ponieważ 
ewentualne błędy mogą spowodować uszkodzenie podzespołów, a tym samym znacznie zmniejszyć trwałość urządzenia  
 

5.1 Usytuowanie  

Filtr workowy BFC/Ex należy usytuować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi posadowienia maszyn, uwzględniając 
miejsce dla obsługi filtra, dla otwarcia pokrywy filtra, dla wykonania podłączeń elektrycznych itp. 

Wyznaczając miejsce pracy filtra należy uwzględnić następujące aspekty:  

� opróżnianie pojemnika na pył; 
� maksymalne skrócenie przewodów wlotowych i wylotowych; 
� jak największy promień zgięcia kolanek; 
� łatwy dostęp do połączeń elektrycznych i przewodów ze sprężonym powietrzem;  
� dostępność urządzenia w przypadku napraw i prac konserwacyjnych w szczególności wymiany worków filtracyjnych 
� strefę zagrożenia skutkami wybuchu pyłu 

5.1.1 Wymagania odnośnie dostępu i stref zagrożonych wybuchem 

Minimalne odległości wymagane do wymiany worków od góry, do ustawienia rusztowania lub ruchomego podestu oraz innych 
niezbędnych czynności serwisowych lub obsługowych pokazano na RYSUNKACH 9, 10 

Na RYSUNKACH 11, 12, 13, 14 pokazano strefy zagrożenia wybuchem. 
Strefy wyliczono w oparciu o obliczone objętości obudowy filtra wg wzoru (19) i (21) zamieszczone w normie PN EN 14491 (2012).  
Należy pamiętać, że odciążany wybuch wyrzuca spalony i niespalony materiał oraz płomienie do obszaru na zewnątrz odciążenia. Z 

uwagi na to należy podjąć działania w celu zapewnienia, że sąsiednie instalacje i obsługa nie będą zagrożone. Obszar do którego wybuch 
jest odciążany, powinien być wystarczająco oddalony od innych urządzeń procesowych, aby zapobiec wystąpieniu dodatkowych, wtórnych, 
pożarów i wybuchów, a personel nie powinien mieć dostępu do miejsca w którym istnieje zagrożenie wybuchem. 

Użytkownik ma obowiązek oznaczyć strefę zagrożoną odciążanym wybuchem. Przestrzeń powinna być wolna od przedmiotów które 
mogłyby być oderwane i miotane przez falę uderzeniową i stać się źródłem zniszczeń wtórnych. 

W strefie tej należy do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie ludzi i ostrzec ich o zagrożeniach. 
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RYSUNEK 9. Strefy serwisowe filtra BFC Ex 31-16 

 
 
 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYSUNEK 10. Strefy serwisowe filtra BFC Ex 19-8 
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RYSUNEK 11.  Strefy oddziaływania płomienia przy odprowadzeniu wybuchu przez kanał prosty dla filtra BFC Ex 31-16 
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RYSUNEK 12 Strefy oddziaływania płomienia przy odprowadzeniu wybuchu przez kolano 45O dla filtra BFC Ex 31-16 

 
 

 

 
 

RYSUNEK 13. Strefy oddziaływania płomienia przy odprowadzeniu wybuchu przez kanał prosty dla filtra BFC Ex 19-8 
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RYSUNEK 14. Strefy oddziaływania płomienia przy odprowadzeniu wybuchu przez kolano 45O dla filtra BFC Ex 19-8 

5.2  Instrukcja montażu 

Montaż i demontaż filtra może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Montaż musi 
zostać wykonany stosownie do poniższego opisu. Demontaż musi być przeprowadzony analogicznie.  

Montaż opisano na przykładzie modelu 31-16. Montaż i demontaż modelu 19-8 odbywa się w sposób analogiczny. 

5.2.1  Posadowienie na fundamencie 

Standardowy filtr  BFC/Ex  firmy BART wymaga trwałego, płaskiego i poziomego fundamentu, zaprojektowanego tak, aby był zdolny 
utrzymać następujący ciężar:  

1) Przybliżona masa brutto modelu 31-16 wraz z konstrukcją wsporczą  około 1130 kg1 

2) Przybliżona masa brutto modelu 19-8 wraz z konstrukcją wsporczą  około 650 kg2 

3) Przybliżona masa pyłu zgromadzonego w leju zsypowym w przypadku awarii systemu odbioru pyłu  około 850 kg2 

Obliczając parametry fundamentu i kotew należy również wziąć pod uwagę następujące czynniki: 
� materiał zbierany przez odpylacz; 
� całe wyposażenie pomocnicze; 
� obciążenia ruchome; 
� w przypadku montażu na wolnym powietrzu – obciążenia związane z opadami atmosferycznymi i z wiatrem 

Urządzenie należy ustawić na równej płycie betonowej i zakotwić 

                                                   
1 Masa filtra może się różnić o kilkadziesiąt kilogramów w przypadku zastosowania innego urządzenia odbioru pyłu lub zastosowania kanału 

odprowadzającego energię wybuchu 

2 Masę pyłu obliczono dla gęstości pyłu 3g/cm3 
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5.2.2  Montaż konstrukcji 

1. Moduł A1 
2. Moduł B1B2 
3. Moduł C1 
4. Konstrukcja wsporcza H2500 
5. Zespół odbioru pyłu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYSUNEK 15. Konfiguracja modułowa filtra BFC Ex 31-16 z odbiorem pyłu 

za pośrednictwem zespołu przepustnic z napędem pneumatycznym. 

Konfiguracja filtra BFC Ex 31-8 wygląda analogicznie (Rysunek poglądowy) 

 

 

 

Przebieg montażu filtra należy przeprowadzić wg poniższych zasad: 

1. Montaż konstrukcji filtra należy zacząć od zmontowania i zakotwienia do podłoża konstrukcji wsporczej Poz. 4 na RYSUNKU 11. Należy 
zwrócić uwagę aby strona rozładowania zbiornika z pyłem była skierowana w odpowiednią stronę zgodnie z wytycznymi użytkownika; 

2. Kolejnym modułem który należy zamontować jest moduł C1 – lej zsypowy; 
3. W następnej kolejności należy zamontować moduł B1B2 z króćcem dolotowym skierowanym w odpowiednią stronę zgodnie ze 

schematem instalacji; 
4. Na module B1 należy zamontować moduł A1 z króćcem wylotowym  

UWAGA!  Należy bezwzględnie zweryfikować kierunek, w którym może być skierowana energia potencjalnego wybuchu uwolnionego 
przez panel eksplozyjny. 

Przy montażu konstrukcji filtra należy przestrzegać między innymi: 

• Między kołnierze modułów C1, B1B2 i A1 należy nałożyć uszczelkę dostarczoną wraz z filtrem 

• Skręcanie segmentów należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą filtra 

• W trakcie montażu należy na bieżąco sprawdzać poziom kołnierzy poszczególnych segmentów. 

Po zmontowaniu całości filtra i wykonaniu prób ruchowych dennicy, należy zamontować worki filtracyjne. Po zamontowaniu worków, 
można przystąpić do zamontowania i regulacji układu czyszczenia worków. Po zamontowaniu tego układu i sprawdzeniu prawidłowości 
jego działania, można skręcić dennicę z częścią cylindryczną segmentu. 

1. Moduł A1 

2. Moduł B1B2 

3. Moduł C1 

4. Konstrukcja 
wsporcza H2500 

5. Zespół 
odbioru pyłu 
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W następnej kolejności można zamontować układ odbioru pyłu. 

Układ ten podlega osobnemu opracowaniu ze względu na wymagania miejscowe i oczekiwania klienta. 

Układ ten musi spełniać wymagania dla instalacji transportu pyłu wybuchowego.  

5.2.3  Podłączenie wentylatora 

Po zamontowaniu filtra na fundamencie należy zamontować podstawę wentylatora na odpowiedniej wysokości zgodnie z 
wymaganiami w zależności od jego wielkości. Do wentylatora należy dokręcić wibroizolatory i zabudować go na ramie wsporczej. Wykonać 
podłączenie króćca wylotowego filtra elastycznym połączeniem z wlotem wentylatora.  

Na konstrukcji wsporczej wentylatora na wysokości około 1,5-1,7m zabudować skrzynkę sterującą. Podłączyć do króćców 6mm wężyki 
układu pomiarowego stanu zabrudzenia wkładów filtracyjnych. (patrz instrukcja sterownika). 

5.2.4  Montaż worków filtracyjnych 

W zależności od warunków sprzedaży montaż worków filtracyjnych wykonuje pracownik serwisu BART lub pozostaje to w gestii klienta. 
W celu montażu worków filtracyjnych należy przestrzegać następującej kolejności: 

1. Podnieść dennicę o około 100o aż do zadziałania zapadki zabezpieczającej przed przypadkowym zamknięciem dennicy. W 
przypadku kłopotów z ”odklejeniem” kołnierza dennicy od kołnierza części cylindrycznej, należy wykorzystać dwie nakrętki 
wspawane w kołnierz dennicy. Wkręcane równomiernie śryby M16 powinny pomóc w otwarciu dennicy 

2. Odkręcić cztery nakrętki mocujące układ czyszczenia worków do korpusu segmentu A1 

3. Poluzować czternaście obejm na elastycznych łącznikach układu czyszczącego z króćcami pośrednimi między zbiornikiem 
sprężonego powietrza a układem czyszczącym 

4. Wyjąć układ czyszczący worki i odłożyć w bezpieczne miejsce 
 

5. Założyć nowe worki na kosze stabilizujące i wsunąć w odpowiednie gniazdo w dnie sitowym 

6. Sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich worków 
 

7. Sprawdzić jakość uszczelki Ø1200 montowanej między denicą a częścią cylindryczną modułu A1. Przy jakichkolwiek 
uszkodzeniach, uszczelkę wymienić na nową. 

8. Postępować jak w punktach od 2 do 4 lecz w odwrotnej kolejności 

9. Opuścić dennicę po odblokowaniu zapadki zabezpieczającej przed przypadkowym zamknięciem i skręcić dennicę z częścią 
cylindryczną  

5.2.5 Montaż panelu eksplozyjnego 

Panel eksplozyjny (membrana) dostarczany jest jako osobna przesyłka. Należy ze szczególną uwagą dokonać sprawdzenia  stanu 
przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń, kompletności i zgodności numeru seryjnego z załączoną dokumentacją. Montaż panelu 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta membrany. 

5.2.6  Montaż kanału odprowadzającego energię wybuchu 

Jeżeli filtr jest wyposażony w kanał odprowadzający energię wybuchu, należy go zamontować jednocześnie z membraną eksplozyjną. 
Membrana eksplozyjna jest mocowana między kołnierz uszczelniający a kołnierz kanału odprowadzającego energię wybuchu. Szczegóły 
mocowania pokazano w dokumentacji filtra. 

5.2.7  Podłączenie sprężonego powietrza 

• Sprężone powietrze powinno być utrzymane pod ciśnieniem mieszczącym się w zakresie 6-7 bar; 

• Czyste powietrze (maks. Rozmiar zanieczyszczeń 50µm) 

• Wolny od kondensatu przy temperaturze roboczej 

• Mak. zawartość oleju 3mg/m3 

• Przyłącze sprężonego ciśnienia musi być pozbawione wilgoci i oraz substancji olejowych; 

5.2.8  Skrzynka sterownika 

Wszystkie wskazówki dotyczące układu sterowania zostały zamieszczone w oddzielnej dokumentacji 

5.2.9 Instalacja elektryczna   

Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 
Prace z urządzeniami elektrycznymi muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. 
Podłączenie zasilania musi być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami. Instalacja elektryczna urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym wykonana zgodnie z normą  
PN-EN 60079-14. 

 
Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dostarczoną oddzielnie instrukcją dla systemu zasilania i sterowania. 
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6. Praca urządzenia 

Uwaga! 

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, patrz rozdział 2.2 ”Wskazówki bezpieczeństwa”, 2.3 „Kwalifikacje personelu” 

oraz rozdział 2.5 „Pozostałe zagrożenia” niniejszej instrukcji 

 
Uwaga! 
Prace uruchomieniowe mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony personel 
W przeciwnym razie należy skontaktować się z firmą BART  
 

6.1 Przed rozruchem 

� Przed rozruchem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję; 
� Należy również zapoznać się z oddzielnie dostarczanymi instrukcjami obsługi; 
� Dokładnie sprawdzić komory odpylacza i kanały instalacji odciągowej, należy usunąć z nich wszystkie obce ciała; 
� Przed rozruchem każda zauważona usterka musi być usunięta 

6.2 Pierwsze uruchomienie 

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy sprawdzić następujące rzeczy: 

1) Przed uruchomieniem instalacji odpylania, osobne urządzenia muszą być odpowiednio sprawdzone i skonfigurowane; 

2) Zweryfikować czy jest zapewniony niezakłócony przepływ powietrza przez filtr oraz czy nie są zamknięte na instalacji zasuwy, 
przepustnice itp. ograniczające dopływ  

3) Wypełnić „Protokół pierwszego uruchomienia” rozdziału 12 niniejszej Instrukcji 

6.3 Kolejne uruchomienie eksploatacyjne  

Przed dokonaniem uruchomienia należy skontrolować następujące rzeczy: 

1) Zweryfikować czy jest zapewniony niezakłócony przepływ powietrza przez filtr oraz czy nie są zamknięte na instalacji zasuwy, 
przepustnice itp. ograniczające dopływ  

2) Sprawdzić ciśnienie sprężonego powietrza na reduktorze; 

3) Usunąć ze zbiornika sprężonego powietrza kondensat; 

4) Sprawdzić poziom syntetycznego węglanu wapnia przy napylaniu; 

 
Uruchomienia dokonuje się ręcznie za pomocą przycisku „włącz” zlokalizowanego na elewacji szafy zasilająco-sterowniczej. Przed 

uruchomieniem systemu należy zapoznać się z instrukcją systemu sterowania dostarczaną oddzielnie przez producenta szafy rozdzielczej.
  

6.4 Normalne wyłączenie z ruchu  

Uwaga! 
Normalnego wyłączenia nie wolno dokonywać przyciskiem awaryjnym 
 
 

Normalnego wyłączenia układu dokonuje się ręcznie poprzez naciśnięcie przyciska „wyłącz” zlokalizowanego na elewacji szafy 
zasilająco-sterowniczej zgodnie z oddzielną instrukcją dla systemu zasilająco-sterującego. 
W związku z tym, że filtr po wyłączeniu uruchamia tryb doczyszczania off-line nie należy wyłączać zasilania szafy zasilająco-sterującej 
 

6.5 Wyłączenie awaryjne 

W razie niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia personelu obsługującego lub niewłaściwego działania urządzenia grożącego 
jego zniszczeniem lub uszkodzeniem należy natychmiast wyłączyć urządzenie poprzez wciśnięcie wyłącznika awaryjnego umieszczonego na 
drzwiach szafki. Główny wyłącznik awaryjny – zwykle jego przycisk ma kształt grzybka i jest koloru czerwonego – znajduje się na płycie 
czołowej szafy sterowniczej.  

6.6 Ponowne załączenie po awaryjnym zatrzymaniu 

Stosować się do wskazówek podanych w opisie instrukcji! 
W przypadku, gdy w opisie szafki zasilająco-sterującej nie podano inaczej, stosować się do niższej podanej kolejności: 

1. Usunąć przyczynę lub zakłócenie,  które spowodowało konieczność nagłego wyłączenia urządzenia za pomocą wyłącznika 
awaryjnego 
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2. Odblokować wciśnięty wyłącznik 

3. Załączyć zasilanie 

4. W przypadku gdy instalacja gotowa jest do ruchu postępować zgodnie z rozdziałem 6.3 „Kolejne uruchomienie 
eksploatacyjne” 
 

Uwaga! 

Jeżeli wyłączenie awaryjne nastąpiło jako skutek wybuchu lub rozerwania panelu eksplozyjnego, ponowne uruchomienie 

może nastąpić po pozytywnym wypełnieniu PROTOKOŁU PRZEGLADU FILTRA PO WYŁACZENIU AWARYJNYM 

SPOWODOWANYM WYBUCHEM LUB ROZERWANIEM PANELU EKSPLOZYJNEGO stanowiącego rozdział 13 „Protokół 

przeglądu filtra”  niniejszej Instrukcji. 

7. Prace konserwacyjne  

Uwaga! 

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, patrz rozdział 2.2 ”Wskazówki bezpieczeństwa”, 2.3 „Kwalifikacje personelu”  

oraz rozdział 2.5 „Pozostałe zagrożenia” niniejszej instrukcji 

 

Uwaga! 
Konserwacja urządzenia musi być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel.  

 
Uwaga! 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności inspekcyjnych czy konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie systemu energią 
elektryczną i sprężonym powietrzem, a wyłącznik główny zasilania zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem 

 
Wszelkie prace konserwacyjne muszą być odpowiednio pisemnie udokumentowane zgodnie z „Kartą eksploatacji urządzenia”,  
rozdział 11 niniejszej Instrukcji. 

 
Przez wzgląd na zastosowanie filtra w różnych aplikacjach, warunki eksploatacji i konserwacji mogą się różnić. Rekomendowane są 

następujące czynności obsługowe wymagane do poprawnego funkcjonowania. Jednocześnie zaleca się, aby osoby wykonujące prace 
konserwacyjne, dostosowywały czas i rodzaj działań w zależności od konkretnego zastosowania filtra i jego obciążenia. 

 
 

7.1 Usuwanie pyłu  

Uwaga! 
Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć całe urządzenie od sieci i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem 
poprzez oznakowanie zgodnie z przepisami miejscowymi 

 
Uwaga! 

Należy pamiętać, że dla bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem działania filtra, powinien on być wyposażony w 
urządzenia spełniające wymogi Dyrektywy ATEX na dolocie brudnego powietrza (np. klapa zwrotna) i na odbiorze 
odseparowanego pyłu (np. zawór celkowy) 

Sposób usuwania pyłu jest zależny od zastosowanego układu zbierania lub odbioru pyłu. 
W każdym przypadku będzie dostarczona osobna instrukcja usuwania pyłu uwzględniająca obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

Instrukcja będzie uwzględniała ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Nr. Rodzaj czynności kontrolnej 
Codzienni

e 

Raz w 

tygodniu 

Co 6 

miesięcy 

1. Sprawdzić zawartość pojemnika na pył. W razie potrzeby, opróżnić X   

2. 
Otworzyć zawór spustu kondensatu na zespole przygotowania powietrza oraz 
zweryfikować wartość ciśnienia W zależności od ilości skroplin, może nastąpić 
konieczność otwierania zaworu częściej 

 X  

3. 
Odczytywać wartość różnicy ciśnień między komorą czystego i brudnego powietrza 
aby szybciej zdiagnozować mogącą wystąpić usterkę (wg instrukcji sterownika) 

 X  

4. 
Osłuchowa kontrola działanie zaworów elektromagnetycznych wg instrukcji 
sterownika 

 X  

5. 
Całkowicie zdiagnozować obudowę filtra pod względem przecieków, uszkodzeń  
i korozji 

  X 

6. Wyjąć i dokładnie zdiagnozować materiał wkładu filtracyjnego pod kątem uszkodzeń    X 

7. 
Wymienić/uzupełnić smar w łożyskach wentylatora jeśli zastosowany typ tego 
wymaga 

  X 
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7.2 Wymiana elementów filtracyjnych  

Wymianę elementów filtracyjnych – worków – należy wykonać w poniższych przypadkach: 

� Po przekroczeniu godzin pracy przewidzianych  dla danego typu worków filtracyjnych; 
� Po przekroczeniu dopuszczalnego zabrudzenia worków filtracyjnych; 
� W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia któregoś worków filtracyjnych; 
� Każdorazowo po rozerwaniu panelu eksplozyjnego lub stwierdzeniu wybuchu w filtrze 

 
Uwaga! 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

� zamknąć zasilanie sprężonym powietrzem i rozładować nagromadzoną energię w zbiorniku sprężonego 
powietrza; 

� odłączyć całe urządzenie od sieci elektrycznej i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem poprzez 
oznakowanie zgodnie z przepisami miejscowymi 

Aby wymienić worki filtracyjne należy wykonać następujące czynnośći: 

1. Odkręcić 32 śruby łączące dennicę z korpusem segmentu A1; 
2. Podnieść dennicę o około 100o aż do zadziałania zapadki zabezpieczającej przed przypadkowym zamknięciem dennicy. W 

przypadku kłopotów z „odklejeniem” kołnierza dennicy od kołnierza części cylindrycznej, należy wykorzystać dwie nakrętki 
wspawane w kołnierz dennicy. Wkręcane równomiernie śryby M16 powinny pomóc w otwarciu dennicy; 

3. Odkręcić cztery nakrętki mocujące układ czyszczenia worków do korpusu segmentu A1; 
4. Poluzować czternaście obejm na elastycznych łącznikach układu czyszczącego z króćcami pośrednimi między zbiornikiem 

sprężonego powietrza a układem czyszczącym; 
5. Wyjąć układ czyszczący worki i odłożyć w bezpieczne miejsce; 

 
Uwaga! 
Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy wyposażyć pracowników w odzież ochronną 

 
6. Wyjąć uszkodzone worki wraz z koszami stabilizującymi i zsunąc je do worka / pojemnika przeznaczonego na tego typu 

odpady; 
7. Założyć nowe worki na kosze stabilizujące i wsunąć w odpowiednie gniazdo w dnie sitowym; 
8. Sprawdzić prawidłowość mocowania wszystkich worków; 
9. Sprawdzić jakość uszczelki Ø1200 montowanej między denicą a częścią cylindryczną modułu A1; 
10. Postępować jak w punktach od 1 do 5 lecz w odwrotnej kolejności 

8. Usterki i ich usuwanie   

Usterka  Możliwa przyczyna  Środki zapobiegawcze 

Nadmierny hałas / drgania 
wentylatora 

Pył zalegający na łopatkach 
 
Zużyte łopatki 
 
Zużyte łożyska 

Koło wentylatora musi być wymienione 
 
 
 

Należy wymienić łożyska 

Emisja pyłu 

Elementy filtra zainstalowane 
nieprawidłowo 

 
 
 
 
 
 

Uszkodzenie elementu filtra, zgięcia w 
nakładkach, uszkodzenie uszczelki lub worka. 
 

Pokrywy elementu filtrującego nie są 
hermetyczne 

Sprawdź czy uszczelki na elementach  
filtra są mocno dociśnięte do ścianki  
rurki (dźwignia szybkiego zwolnienia  
elementów filtra powinna być  
dokręcona ręcznie) 
 
Wymień elementy filtra 
 
Dociśnij szczelnie pokrywy i sprawdź  
uszczelnienie 

Niewystarczający przepływ  
powietrza 

Koło wentylatora obraca się w złym 
kierunku 

 
 
Otwory nie uszczelnione prawidłowo 
 
 
 
 
 
Wylot lub wlot  jest zablokowany 
 

Sprawdzić kierunek obrotu wentylatora.  
Patrz nalepka wskazująca kierunek  
rotacji na obudowie wentylatora 
 
Sprawdź pokrywy, czy są zamknięte i  
szczelne. Sprawdź również, czy otwory  
leja są domknięte, i czy zainstalowane  
są elementy do eliminacji pyłu. 
 
 
Sprawdzić wylot pod kątem drożności  
Usuń materiał lub zanieczyszczenia  
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Elementy filtrujące zapchane:  
a. Brak sprężonego powietrza 
 
 
b. System usuwania pyłu jest zapchany lub 

przepełniony 
 
c. Lej zsypowy jest wypełniony pyłem lub 

zapchany 
 
d.  Zawór suwakowy (jeżeli jest na 

wyposażeniu) zamknięty pod lejem 
 
e. Należy wymienić elementy filtra 

stałe, które blokują wylot. 
 
 
Sprawdzić ciśnienie podawanego  
sprężonego powietrza, czy wynosi minimum 6 bar, 

a maksimum 7 barów 
 
Wyczyść system eliminacji pyłu 
 
 
Wyczyść lej zsypowy 
 
 
Otwórz zasuwę suwakową pod lejem 
 
 
Wymień elementy filtra 

Panel eksplozyjny  

Uszkodzenie mechaniczne panela 
 
Wybuch  

Wymiana panela 
 
Wymiana panela 
 

9. Wykaz części zamiennych 

                                 

Element 

Część 
Typ  

31-16 
Typ  
19-8 

Producent/Dostawca 
Eksploatac

yjna 
Zamienna Ilość Ilość 

Worki filtracyjne x x 31 19 BART* 

Kosze wsporcze  x 31 19 BART* 

Połączenia elastyczne 
wentylatora 

 x 2 2 BART* 

Wężyki pomiaru różnicy ciśnień  x 2 2 BART* 

Sterownik  x 1 1 Mikroster SO10P + RPC-2,5 

Zawór elektromagnetyczny  
 
 

x 7 5 24VAC ASCO 

Membrana zaworu x x 7 5 ASCO 

Filtroreduktor  x 1 1 ½” (odwadniacz + filtr cząstek stałych) 

Uszczelka dennicy  x 1 1 BART* 

Filtr zabezpieczający sterownik x x 2 2 BART* 

Wibroizolalotry   x 4 4 BART* 

 
* Przy konieczności wymiany elementu należy podać numer seryjny z tabliczki znamionowej urządzenia  
 
 

10.  Demontaż, utylizacja 

Uwaga! 

Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa, patrz rozdział 2.2 ”Wskazówki bezpieczeństwa”, 2.3 „Kwalifikacje personelu”  

oraz rozdział 2.5 „Pozostałe zagrożenia” niniejszej instrukcji 

 
Uwaga! Ryzyko obrażeń ciała, ryzyko zmiażdżenia  
� Należy zawsze używać odpowiednich urządzeń podnoszących i środków ochronnych 
� Należy zachować ostrożność podczas demontażu urządzenia 
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Uwaga! Ryzyko przewrócenia  
Podczas demontażu urządzenia należy mieć na uwadze położenie środka ciężkości 

 
Odłączenie urządzenia od sieci zasilającej w celu jego demontażu powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa jakie obowiązują podczas prac elektrycznych. 
Zdemontowane urządzenie powinno być rozmontowane, elementy składowe powinny być posegregowane według materiału z jakiego 

są wykonane.  
� Demontaż należy przeprowadzać analogicznie do montażu urządzenia. Patrz rozdział 5.2 „Instrukcja montażu” 
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11. Karta eksploatacji urządzenia 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ LUB NAPRAWY WYKONAŁ 
DATA 

I PODPIS 

1. 

 
 
 

  
 
 
 

2. 

 
 
 

  
 
 
 

3. 

 
 
 

  
 
 
 

4. 

 
 
 

  
 
 
 

5. 

 
 
 

  
 
 
 

6. 

 
 
 

  
 
 
 

7. 

 
 
 

  
 
 
 

8. 

 
 
 

  
 
 
 

9. 

 
 
 

  
 
 
 

10. 

 
 
 

  
 
 
 

11. 

 
 
 

  
 
 
 

12. 

 
 
 

  
 
 
 

13. 

 
 
 

  
 
 
 

14. 

 
 
 

  
 
 
 

15. 
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Lp. OPIS CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ LUB NAPRAWY WYKONAŁ 
DATA 

I PODPIS 

 

16. 

 
 
 

  
 
 
 

17. 

 
 
 

  
 
 
 

18. 

 
 
 

  
 
 
 

19. 

 
 
 

  
 
 
 

20. 

 
 
 

  
 
 
 

21. 

 
 
 

  
 
 
 

22. 

 
 
 

  
 
 
 

23. 

 
 
 

  
 
 
 

24. 

 
 
 

  
 
 
 

25. 

 
 
 

  
 
 
 

26. 

 
 
 

  
 
 

27. 

 
 
 

  
 
 
 

28. 

 
 
 

  
 
 
 

 
29. 

 

   

 
30. 
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12. Protokół pierwszego uruchomienia 

 
UŻYTKOWNIK ……………………………………………………………………………….….…………….………………………… 

ADRES ZAINSTALOWANIA …………………………………………………………………….……………………………………… 

TYP FILTRA / NR FABRYCZNY………………………………………………………………………………………………………… 

DATA DOSTAWY…………………………………………………………………….…………………………………..……………… 

 

L.p. Przeprowadzone czynności 
TAK/ 
NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Firma lub osoba 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Data, Podpis UWAGI 

1 Kontrola stanu konstrukcji 

1.1 Filtr zmontowano zgodnie z dokumentacją       

1.2 
Brak widocznych wgnieceń lub uszkodzeń 
elementów filtra i konstrukcji wsporczej 

    

1.3 
Zachowano poziom i pion elementów filtra i 
konstrukcji wsporczej 

      

1.4 
Konstrukcja wsporcza zakotwiona zgodnie z 
dokumentacją i sztuka budowlaną 

      

1.5 
Połączenia śrubowe są kompletne i zgodne z 
dokumentacją 

      

1.6 
Zamontowano połączenia wyrównawcze 
ładunków ekwipotencjalnych 

      

1.7 Powłoka antykorozyjna nieuszkodzona       

2 Kontrola panelu eksplozyjnego, nr fabryczny   …………………………… 

2.1 Panel zgodny ze specyfikacją       

2.2 
Panel zamontowany zgodnie z Instrukcja 
Montażu producenta 

      

2.3 Podłączono czujnik rozerwania panelu       

3 Kontrola stanu instalacji elektrycznej 

3.1 
Wszystkie elementy instalacji elektrycznej 
zamontowano zgodnie z dokumentacją 

      

3.2 
Obroty wentylatora i jego działanie 
mechaniczne prawidłowe 

      

3.3 Działanie wyłącznika awaryjnego - prawidłowe       

3.4 
Pomiary parametrów instalacji elektrycznej 
prawidłowe 

      

4 Kontrola stanu instalacji sprężonego powietrza 

4.1 
Wszystkie elementy instalacji sprężonego 
powietrza zamontowano zgodnie z 
dokumentacją 

      

4.2 
Pomiary parametrów instalacji sprężonego 
powietrza prawidłowe 

      



       ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI  
             Filtr workowy BART BFC/Ex 

BART Sp. z o.o.     ul. Będzińska 41/I, PL41-205 Sosnowiec     tel.: +48 32 256 22 33, fax: +48 32 256 22 35     info@bart-vent.pl, www.bart-vent.pl Strona 34 / 37 

L.p. Przeprowadzone czynności 
TAK/ 
NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Firma lub osoba 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Data, Podpis UWAGI 

4.3 
Usunięto kondensat ze zbiornika sprężonego 
powietrza i układu przygotowania powietrza 

      

5 Kontrola stanu instalacji automatyki 

5.1 
Wszystkie elementy instalacji automatyki 
zamontowano zgodnie z dokumentacją 

      

5.2 
Dokonano nastaw sekwencji działania 
zaworów i sprawdzono prawidłowość ich 
działania 

      

5.3 
Zasymulowano rozerwanie panelu 
eksplozyjnego - działanie automatyki 
prawidłowe 

      

5.4 
Zasymulowano wzrost ciśnienia po stronie 
brudnej - działanie automatyki prawidłowe 

      

6 Kontrola działania instalacji odbioru pyłu (jeżeli objęte dostawą) 

6.1 
Wszystkie elementy instalacji odbioru pyłu 
zamontowano zgodnie z dokumentacją 

      

6.2 
Dokonano nastaw sekwencji działania klap i 
sprawdzono prawidłowość ich działania  

      

6.3 
Dokonano nastaw sekwencji działania zaworu 
celkowego i sprawdzono prawidłowość jego 
działania  

      

7 Ruch próbny (60 minut jeżeli nie uzgodniono inaczej) 

7.1 
Sprawdzono drożność przewodów i otwarcie 
klap i zasuw i zaworów podłączonej instalacji 

      

7.2 
Urządzenie pracuje bez zauważalnych drgań i 
nadmiernych hałasów 

      

7.3 
Silnik wentylatora oraz łożyska zachowują 
normalną temperaturę pracy 

      

7.4 
Cykl pracy zaworów powietrza zgodny z 
nastawioną sekwencją 

      

7.5 
Praca układu odbioru pyłu zgodna z 
nastawami (jeżeli dotyczy) 

      

7.6 
Dokonano pomiarów wydajności i głośności 
(jeżeli objęte dostawą) 

      

8 Przeszkolono personel obsługi wg osobnego protokołu 
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13. Protokół przeglądu filtra  

Protokół przeglądu filtra po wyłączeniu awaryjnym spowodowanym wybuchem lub rozerwaniem panelu eksplozyjnego 
 
UŻYTKOWNIK ……………………………………………………………………………….….…………….………………………… 

ADRES ZAINSTALOWANIA …………………………………………………………………….……………………………………… 

TYP FILTRA / NR FABRYCZNY………………………………………………………………………………………………………… 

DATA DOSTAWY…………………………………………………………………….…………………………………..……………… 

 

L.p. Przeprowadzone czynności 
TAK/ 
NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Firma lub osoba 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Data, Podpis UWAGI 

1 Kontrola stanu konstrukcji 

1.1 
Brak widocznych wgnieceń, wybrzuszeń lub 
uszkodzeń elementów filtra i konstrukcji 
wsporczej 

      

1.2 
Zachowano poziom i pion elementów filtra i 
konstrukcji wsporczej 

      

1.3 
Konstrukcja wsporcza zakotwiona zgodnie z 
dokumentacją i sztuka budowlaną 

      

1.4 
Połączenia śrubowe są kompletne i zgodne z 
dokumentacją 

      

1.5 Powłoka antykorozyjna nieuszkodzona       

1.6 
Brak widocznych wgnieceń, wybrzuszeń lub 
uszkodzeń elementów filtra i konstrukcji 
wsporczej 

      

1.7 
Zachowano poziom i pion elementów filtra i 
konstrukcji wsporczej 

      

2 
Kontrola panela eksplozyjnego   
Nr fabryczny   …………………………… 

2.1 Panel zgodny ze specyfikacją       

2.2 
Panel zamontowany zgodnie z Instrukcją 
Montażu producenta 

      

2.3 Podłączono czujnik rozerwania panelu       

3 Kontrola stanu instalacji elektrycznej 

3.1 
Obroty wentylatora i jego działanie 
mechaniczne prawidłowe 

      

3.2 Działanie wyłącznika awaryjnego - prawidłowe       

3.3 
Pomiary parametrów instalacji elektrycznej 
prawidłowe 

      

4 Kontrola stanu instalacji sprężonego powietrza 

4.1 
Pomiary parametrów instalacji sprężonego 
powietrza prawidłowe 

      

4.2 
Usunięto kondensat ze zbiornika sprężonego 
powietrza i układu przygotowania powietrza 
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L.p. Przeprowadzone czynności 
TAK/ 
NIE/ 

NIE DOTYCZY 

Firma lub osoba 
przeprowadzająca 

kontrolę 
Data, Podpis UWAGI 

5 Kontrola stanu instalacji automatyki 

5.1 
Dokonano nastaw sekwencji działania 
zaworów i sprawdzono prawidłowość ich 
działania 

      

5.2 
Zasymulowano rozerwanie panelu 
eksplozyjnego - działanie automatyki 
prawidlowe 

      

6 Kontrola działania instalacji odbioru pyłu (jeżeli objęte dostawą) 

6.1 
Dokonano nastaw sekwencji działania klap i 
sprawdzono prawidłowość ich działania  

      

6.2 
Dokonano nastaw sekwencji działania zaworu 
celkowego i sprawdzono prawidłowość jego 
działania  

      

7 Ruch próbny (60 minut jeżeli nie uzgodniono inaczej) 

7.1 
Sprawdzono drożnośc przewodów i otwarcie 
klap i zasów i zaworów podłączonej instalacji 

      

7.2 
Urządzenie pracuje bez zauważalnych drgań i 
nadmiernych hałasów 

      

7.3 
Silnik wentylatora oraz łożyska zachowują 
normalną temperaturę pracy 

      

7.4 
Cykl pracy zaworów powietrza zgodny z 
nastawioną sekwencją 

      

7.5 
Praca układu odbioru pyłu zgodna z 
nastawami (jeżeli dotyczy) 

      

7.6 
Dokonano pomiarów wydajności i głośności 
(jeżeli objęte dostawą) 
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14. Dane producenta 

 
Siedziba firmy BART Sp. z o.o.  
ul. Będzińska 41/I  
41-205 Sosnowiec  
tel. +48 32 256 22 33  
fax +48 32 256 22 35  
e-mail: info@bart-vent.pl  
 

 

 

 

Serwis 
tel. +48 32 256 22 33  
e-mail: serwis@bart-vent.pl 

 
 
 

 

Biuro Regionalne Wrocław  
ul. K. Olszewskiego 162  
51-648 Wrocław  
tel. +48 71 722 35 00  
e-mail: wroclaw@bart-vent.pl 
 

Biuro Regionalne Gdańsk  
ul. Jabłoniowa 20  
80-175 Gdańsk  
tel. +48 58 533 44 25  
e-mail: gdansk@bart-vent.pl 
 

Biuro Regionalne Warszawa  
ul. Jara 5D/7  
02-988 Warszawa 
tel. +48 883 312 683 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BART Sp z o.o., ul. Będzińska 41/I, 41-205 Sosnowiec; NIP PL 6351614771 
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; 

Numer KRS: 0000213690; Kapitał zakładowy: 100 000 PLN 

 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, zmiany parametrów oraz nieznacznych różnic w wymiarach nie pogarszającyoh walorów 

użytkowych urzadzenia, jego parametrów oraz bezpiecznego użytkowania. 

 


