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Załącznik do zarządzenia Ministra 
Gospod,uki Materiałowej l Paliwo
wej z dnia 14 wrześI)ia 1987 r. 
(poz. 227) 

ZAKRES BADAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ . SPRĘZONEGO POWIETRZA 

Lp. I 
l 

2. 

Zakres badań 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów sterowania, 
sygnalizacji i innych elementów urządzeń 

Pomiar rezystancji izolacji; ruch próbny i pomiar 
drgań łożysk napędu elektrycznego 

Wymagania techniczne 

Rezystancja izolacji powinna być zgodna z danymi 
określonymi przez wytwórcę, a w razie ich braku -
nie mniejsza niż 1 MQ 

Wyniki i zakres pomiarów oraz ruch próbny po
winny być zgodne 'z przepisami w sprawie szczegó
łowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń 
napędowych . 

3 Sprawdzenie stanu urządzeń sprężonego powietrza , 
oraz próba szczelności 

Ciśnienie powinno być zgodne z danymi określonymi 
przez wytwórcę i z dokumentacją techniczną. Do
puszczalny spadek ciśnienia nie może być większy 

liiż określony w dokumentacji technicznej 

4 

5 

6 

Pomiar wydajności , temperatur, ciśnień i drgań sprę
żarki 

Sprawdzenie stanu instalacji i szczelności układu 
chłodzenia 

Sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiaro
wej, regulacyjnej, sterowniczej. i zabezpieczającej 

Wyniki pomiarów powinny być zgodne z danymi 
określonymi przez wytwórcę lub z dokumentacją 
fabryczną 

Stan techniczny i ciśmenie powinny być zgodne 
z danymi określonymi przez wytwórcę 

Działanie powinno być sprawne, zgodne z warun
kami podanymi w dokumentacji. fabrycznej lub przez 
dostawcę urźądżenia 

7 Sprawtłzenie działania wszyst~ich 'urządzeń pomocni
czych, mechanizmów blokad i połączeń instalacji od-

Działanie powinno być sprawne; zgodne z warun
kami określonymi W. d<;>kumentacji technicznej lub 
przez dostawcę urządzenia biorczych sprężonego powietrza . 

228 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, MATERIAŁOWEJ I PALIWOWEJ 

z dnia 14 września 1987 r . 

w .sprawle szczegółowych zasad eksploatacji elektrofiltrów. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 .kwietnia 
1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) 
oraz w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini

' strów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia 
k.ompe~encji niektórych naczelnych i centralnych orga. 
nów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach 
szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 6~, 

poz. 334) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji elektrofiltrów w jednostkach go~podarki 
uspołecznionej i nie uspołecznionej. . 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuje 
się do -elektrofiltrów zainstalowanych w pomieszczeniach 
lub obięktach specjalnych, zakwalifikowanych na- podsta
wie odrębnych przepisów .do odp'oWledniej kategorii za
grożenia wybuchem. 

3. Eksploatacjęefektrofiltrów należy prowadzić zgod
nie z przepisami 2arządzenia oraz ogólnymi zasadami 

eksploatacji,pkreślonymi w zarządzeniu Ministrów Gór
nictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Pa
liwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (Moni
tor Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o elektro
filtrach, rozumie się przez ' to zarówno same elektrofiltry. 
jak i urządzenia stanowiące wyposażenie 'elektrofiltrów 
wraz z układami i zespołami do !ch zasilania, regulacji 
i sterowania oraz odprowadzania pyłu. 

§ 3. ' 1. Przyjęcie do eksploatacji elektrofiltrów no
\\-}'ch lub po remoncie może nas~ąpić po stwierdzeniu, że: 

l) odpowiadają wymaganiom określonym w normach 
i przepisach dotyczących budowy elektrofiltrów oraz 
określonym przez wytwórcę lub jednostkę organiza
cyjną, która Vt7konała remont elektrofiltra, 

2) zainstalowano je zgodnie z dokumentacją techniczną 
i ' warunkami technicznymi, . 



Monitor . Polski Nr 29 394 Poz. 228 

3) odpowiadają warunkom ochrony przeciwporażenio
wej, 

A) działanie zespołu urządzeń wraz z układami zasi
lania, regulacji i sterowania pracą elektrofiltrów jest 
prawidłowe, 

5) stan komór, strzepywaczy i lejów zbiorczych jest 
prawidłowy, 

6) wyposażono je w odpowiednie zabezpieczenia apa
raturę kontrolno-pomiaro,wą, 

7) zadowalające są wyniki : 
a) próby napięciowej pól elektrycznych, 
b) I:ezystancji izolacji urządzeń zasilających, regu

lacji i sterowania, 
8) zapewniono prawidłowy przebieg procesu odpylania 

i odprowadzania pyłu. 
9) protokół odbioru technicznego urządzenia po remon

cie potwierdza zgodność parametrów technicznych 
z dokumentacją lub warunkami określąnymi przez 
wytwórcę. 

2. Elektrofiltry mogą być przekazane do eksploatacji 
po uzyskaniu zadowalającego wyniku n-godzinnego ruch\.:. 
próbnego. 

3. Ruch próbny należy ' przeprowadzie zgodnie z in
strukcją fabryczną, po · uprzednim wykonaniu czynności 

określonych w ust. 1. 

§ 4. Na urządzeniach elektrofiltrów powinny być 
umieszczone i utrzymane w stanie czytelnym następujące 
napisy i oznaczenia: 

t) symbole elementów układów zasilania, regulacji i ste
rowania, wchodzących w skład elektrofiltrów, zgodne 
z dokumentacją techniczną, 

2) dane na tabliczkach znamionowych, 
3) symbole zacisków oChron!1ych, ' 
4) napisy określające funkcje elementów ster9wania 

i sygnalizacji, 
5) oznaczenia stosowanych zabezpieczeń i wartości ich 

nastawienia. 

§ 5. 1. Przed każdym ' uruchomieniem elektrofiltrów 
przez obsługę należy sprawd:Hć. czy praca tych urządzeiJ 
nie stworzy zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub oto
czenia albo nie spowoduje uszkodzenia urządzeń. 

2. Zespoły ' zasilą.jące elektrofiltry należy włączyć pod 
napięcie zgodnie z instrukcją , eksploatacji, a w razie wy
stępowania gazów o dużym zasiarczeniu - po osiągnię
ciu temperatury odpylanego gazu za elektrofiltrem wyż
szej od temperatury punktu rosy co najmniej o 15°C. 

3. Przed włączeniem elektrofiltrów pod napięcie po 
postoju dłuższym od okreslonego przez wytwórcę należy 
przeprowadzić oględziny i badania w zakres~ i w sposób 
ustalony w instrukcji eksploatacji. 

§ 6. Urządzenia elektrofiltrów wyłączone samoczyn
nie przez układy zabezpieczające można ponownie uru
chomić po usunięciu przyczyn ich wyłączenia. 

§ 7. Pracę urządzeń elektrofiltra należy wstrzymać 
w razie zagrożen,ia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia 
oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń unie
możliwiających eksploaiację, a w s:t~zególności w razie: 

I) wyłączenia z ruchu połowy zespołów zasilającyc~, 

2) niedziałania strzepywaczy elektrod ulotowych, 
3) postoju wszystkich strzepywaczy elektrod_ zbiorczych, 
4) znacznego zanieczyszczenia elektrod, 
5) niedrożnosci lejów zsypowych i gromadzenia się po

Piołu w elektrofiltrze. 

§ 8. Program pracy elektrofiltra. powlOlen być dosto
stowany do warunków pracy urządzenia pyłotwórczego 

i uwzględniać w szczególności: , 

1) warunki uruchamiania i wyłączania elektrofiltra, 

2) optymalne warunki eksploatacji i skuteczności odpy
lania, 

3) wymagane wartości napięcia, w zależności od tem
peratury i składu chemicznego gazu, właściwości 
fizycznych i składu che'micznego pyłu, 

4) wartQści dopuszczalnego poboru · mocy i zużycia 
energii elektrycznej w określonej jednostce czasu. 

• 
§ 9. ' 1. Podczas pracy elektrofiltra należy kontrolo-

wać przynajmniej raz na zmianę: 

I) wskazania przyrządów pomiarą napięcia i prądu za
silającego oraz godzin pracy, 

2) pracę zespołów zasilających, 

3) wartość napięcia oraz intensywność przeskoków ła
dunków elektrycznych, 

4) zużycie energii i pobór mocy elektrycznej, 
5) pracę napędów strzepywaczy i mechanizmów strze

pujących, . 
6) szczelność komory ił kanału dolotowego i odloto

wego. 

2. Wyniki kontroli w zakresie określonym w ust. t 
należy odnotowywać w książcę ruchu elektrofiltrów. 

§ 10, Stan techniczny elektrofiltrów oraz ich zdol
ność do pracy i warunki eksploatacji powinny być kon
trolowane i oceniane na podstawie wyników przeprowa
dzanych okresowo oględzin i przeglądów. 

§ 11. 1. Terminy i sposób przeprowadzania oględzin 
należy ustaiić w instrukcji eksploatacji, ~ uwzględnie
niem zaleceń wytwórcy i warunków pracy urządzeń. 
Oględziny należy przeprowadzać w czasie ruchu elektro
filtrów lub postoju urządzeń pyłotwórczych, nie rzadziej 
niż raz na kwartał. 

2. Przy przeprowadzaniu oględzin należy dokonać 
oceny stanu urządzeń i sprawdzić w szczególności : • 

1) stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpoża
rowej, 

2) wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, 
3) stan napędów strzepywaczy i prawidłowo~ć ich dzia

łania, 

4) prawidłowość działania zespołów zasilania, regulacji 
i sterowania pracą elektrofiltrów, 

5) . stan komór i lejów zbiorczych oraz kanałów, 
6) prawidłowość działania aparatury sygnalizacyjnej 

i sterowniczej oraz zabezpieczeń, 
7) prawidłowość, działania urządzeń do usuwania pyłu. 

§ 12. 1. Przeglądy elektrofiltrów należy przeprowa
dzać w Lakresie i terininach ustalonych w dokumentacji 

. fabrycznej, nie rzadziej niż raz w roku. 

./ 
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2. Przeglądy powinny obejmować w szczególnoścL 

1) szczegółowe oględziny w zakresie ustalonym w § 11 
ust. ,2, 

2) sprawdzenie działania wszystkich zespołów elektro · 
filtrów, 

3) si>rawdzenie stopnia zanieczyszczenia elektrod i od,
ległości pomiędzy elektrodami, 

4) kontrolę szczelności komór i rurociągów gazowych, 
5) sprawdzenie prawidłowości działania strzepywaczy 

elektrod zbiorczych i ulotowych, 
6) próby napięciowe wszystkich pól elektrycznych ko-

mory, 
7) sprawdzenie 'stanu technicznego i pomiaru skutecz

ności ochrony przeciwporażeniowej, 
, 8) przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji urzą

dzeń zasilających, napędów, regulacji i sterowania 
pracą elektrofiltrów, 

3. Wyniki przeglądów i zakres wykonanych czyn
ności konserwacyjno-remontowych należy odnotowywać 

w dokumentacji eksploatacyjnej. 

§ 13. Wyciąg z instrukcji eksploatacji, okre:ślający 
podstawowe czynności związane z obsługą elektrofiltrów, 
przekazuje się osobom zajmującym się ich ekRploatacją. 

§ 14. Czynności konserwacyjno-remontowe dotyczące 
elektrofiltrów powinny być ' przeprowadzane po każdo
razowym stwierdzeniu pogorszenia stanu technicznego 
poniżej dopuszczalnych wartości, a zwłą.szcza w razie 
zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub ,otoczenia. 

§ 15. W Przepisach eksploatacji technicznej urządzeń 
elektrycznych w zakładach przemysłowych, zatwierdzo
nych przez Ministra Energetyki w dniu 9 lutego 1953 r., 
traci moc część XI I.Filtry elektryczne". 

9) ~zynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z do- § 16. Zarządzeniewchcdzi w . życie z dniem ogło-
kumentacją fabryczną, szenia. 

:0) wymianę zużytych części 

uszkodzeń. 

usunięcie stwierdzonych 
Minister Góspodarki Materiałowej i Paliwowej:J. Woźni~k 

\ 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MA TERIAtOW EJ I PALIWOWEJ 

z dnia 14 września 1987 r. 

w sprawie, szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń do elektrolizy. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o gospOdaIc.e energety.cznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) 
oraz vi związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini
strów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie , określenia 

, kompetencji niektórych naczelnych i centralnych orga
nów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach 
szczególnych ella organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, 
poz. 334) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. 'Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji urządzeń do E:lektrolizy vi jednostkach gospo
darki uspołecznionej i nie uspołecznionej. 

2. Szczegółowych zasad ,eksploatacji nie stosuje 
się do urządzeń do elektrolizy stosowanych do , celów 
laboratoryjnych i półtechnicznych. ' 

3. Eksploatację urządzeń do elektrolizy nalei.ypro
wadzić zgodnie z przepisami zarządżenia oraz ogólnymi 
zasddami eksploatacj'i, określonymi w zarządzeniu Mini
strów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materia
łowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie 
ogólnych zasad' eksploatacji urządzeń i instalacji ener
getycznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o urządze
niach do elektrolizy, rozumie się przez to zespoły tych 
urządzeń, w których skład wchodzą : 

1) elektrolizer lub bateria , elektrolizerów, 

2) urządzenia ' zasilające w energię elekuyc~ną, 

3) układy regulacji i sterowania oraz aparatura kontrol
no-pomiarowa, 

4) układ przygotowania, regeneracji i obiegu elektrolitu, 
5) urządzenia chłodzenia wodnego, wentylacyjne,- sieci 

sprężonego powietrza ' oraz odbioru produktów. 

§ 3. 1. Przyjęcie do eksploatacji urządzeń do elektro
lizy nowych lub po remoncie może nastąpić po stwier
dzeniu, że: 

l) odpowiadają , wymaganiom określonym w normach 
i przepisach dotyczących budowy urządzeń do elektro
lizy oraz warunkom ustalonym przez wytwórcę, 

2) zainstalowano je zgodnie 7. dokumentacją techniczną 

i warunkami technicznymi, 
3) d~iałó.n,ie zespołu urządzeń wraz z układami zasil,ania, 

regulacji i sterowania pracą elektrolizerów Jest pra
widłowe, 

4) zastoSowano wymagane zabezpieczenia i aparaturę 
kontrolno-pomiarową, 

5) wyniki przeprowadzonych badań technicznych w za
kresie ustalonym w załączniku do zarządzenia są za· 
dowalające, 

6) zapewniono prawidłowy przebieg procesu elektrolizy, 
7) działanie obiegli elektrolitu jest ~awidłowe, 
8) spełniono -,vymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony , przeciwpożarowej, 
9) działanie instalacji do podgrzewu w procesie elektro

lizy jest prawidłowe, 


