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INTRODUCTIE
De bij deze handleiding geleverde apparatuur is in
overeenstemming met de eisen van de 94/9/CE ATEX
richtlijn, in relatie tot de door de EU leden opgestelde
wetten voor apparatuur en beschermende systemen,
bedoelt voor gebruik in potentieel explosieve
omgevingen.
Bij
deze
instructie
ontvangt
u
een
EC
conformiteitsverklaring waarin de zone is aangeduid
waarin de gas booster mag worden gebruikt. Deze
informatie bevindt zich tevens op de naamplaat van het
apparaat (§ 2.6).

1.

INFORMATIE

Deze handleiding is bedoeld om installatie, opstart,
gebruik en onderhoud mogelijk te maken van
CONTINENTAL INDUSTRIE gas boosters in, als gevolg
van gas, potentieel explosieve omgevingen, zoals
gedefinieerd in ATEX richtlijnen 94/9/CE en 1999/92/CE.
Deze handleiding dient te worden bewaard in de directe
nabijheid van de bijbehorende apparatuur.
Om
veiligheidsredenen
mogen
CONTINENTAL
INDUSTRIE gas boosters slechts worden gebruikt door
getraind en gekwalificeerd personeel, die deze
handleiding gelezen en begrepen hebben.
Onder gekwalificeerd personeel worden personen
verstaan met ervaring en training op het gebied van
veiligheidsregels, ongevallenpreventie,
machineveiligheid en de toegepaste technieken. Dit personeel
moet in staat zijn alle mogelijke risico’s te identificeren
voor wat betreft de aan hen toevertrouwde taken en
passende maatregelen te nemen om risico’s te
voorkomen.
Dit
personeel
dient
door
de
veiligheidsfunctionaris, die verantwoordelijk is voor de
installatie, geautoriseerd te zijn om werkzaamheden aan
de installatie te verrichten.
Het niet voldoen aan de regels en instructies in deze
handleiding kan serieuze gevolgen hebben voor
materiaal en personen en kan tot gevolg hebben dat de
garantie komt te vervallen.

1.1

ALGEMENE INFORMATIE

CONTINENTAL INDUSTRIE blowers en exhausters zijn
vervaardigd in overeenstemming met de geldende
veiligheidsregels.
Alle verschillende fases van de productie worden aan
een kwaliteitscontrole onderworpen om er zeker van te
zijn dat machines vrij zijn van eventuele defecten. Alle

machines worden mechanisch getest alvorens de fabriek
te verlaten.

1.2

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij verplaatsing, installatie en gebruik van de machine
dient men de algemene veiligheidsregels in acht te
nemen, evenals de veiligheidsregels voor de betreffende
installatie. In het bijzonder:
Hijskabels en hijsogen moeten voldoende sterke
zijn en dienen regelmatig gecontroleerd te worden
voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden.
Alleen voor gekwalificeerd personeel is het
toegestaan om aan onderdelen te werken die
onder electrische spanning staan.
Condensatoren dienen ontladen te zijn alvorens er
werkzaamheden aan de machine kunnen worden
verricht.
Schakel de werkschakelaar uit en plaats
waarschuwingsbord
/
lock
out
alvorens
werkzaamheden te verrichten.
Controleer na elke werkonderbreking of de nodige
veiligheidsmaatregelen nog intact zijn.
Plaats de beschermkappen terug voor de machine
weer in gebruik te nemen.
Voorkom toegang tot openingen.
Draag geen loshangende kleding in de buurt van
draaiende delen.
Personeel en mensen in de nabijheid van de machine
moet gewaarschuwd zijn voor het gevaar van contact
met:
mogelijke hete oppervlakken van de gas booster,
leidingwerk en accessoires;
onder spanning staande onderdelen;
draaiende delen.

1.3

GARANTIE

Voor
CONTINENTAL
apparatuur
geldt
een
garantietermijn van twaalf (12) maanden na verzending,
op
onderdelen
en
productiedefecten.
Indien
gespecificeerd in de offerte geldt voor sommige
specifieke onderdelen een garantietermijn van zes (6)
maanden. De garantie is beperkt tot vervanging of
reparatie van de defecte onderdelen in de Continental
werkplaats.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de
machine gebruikt zijn voor de toepassing waar deze
voor bedoeld is, dit in overeenstemming met de
handleiding van CONTINENTAL. De klant verliest alle
rechten op garantie, wanneer de machine gedeeltelijk of
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in zijn geheel gerepareerd is door de klant of door
derden, zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is
gegeven door CONTINENTAL. Reparatie, aanpassing of
vervanging van onderdelen onder garantie hebben geen
invloed
op
de
oorspronkelijke
garantietermijn.
CONTINENTAL accepteert geen retournering van
machines
zonder
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van CONTINENTAL.
Transportkosten, inclusief de verzekering, van defecte
onderdelen van en naar de werkplaats van
CONTINENTAL INDUSTRIE zijn voor rekening van de
koper. De garantie is niet van kracht voor schade
ontstaan door onjuist gebruik (gebruik in onstabiele
omstandigheden, bij onacceptabele toerentallen,
onacceptabele
drukken
of
temperaturen
etc.),
nalatigheid,
veranderingen
en
ongevallen.
De
contractueel overeengekomen garantie geeft de koper
niet het recht om schadevergoeding te eisen.

1.4

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

CONTINENTAL’S aansprakelijkheid, voor wat betreft
claims van welke aard dan ook, met inbegrip van
nalatigheid, de daaruit voortvloeiende schade, of schade
ontstaan door onvoldoende capaciteit, ontwerpfouten,
fabricage fouten, onjuiste bediening, verkeerd gebruik,
onjuiste technische installatie-instructie, inspectie,
onderhoud of reparatie van iedere machine of iedere
systeem dat uitgeleverd is, beperkt zich tot een schade
bedrag ter hoogte van de totale orderbedrag, en eindigt
na de garantie periode gedefinieerd in punt 1.3.
Onder geen enkele voorwaarde, zal CONTINENTAL bij
het schenden van de garantiebepalingen bij gebleken
nalatigheid, verantwoording dragen voor speciale en
gevolgschade met inbegrip van, zonder dat deze
opsomming geheel compleet is: inkomstenderving,
schade door het uitvallen van de machine en/of
systemen zelf of hieraan gekoppelde machines,
arbeidskosten, rentekosten, kosten voor vervanging van
machines, kosten voor de productiestilstanden of kosten
uit claims van afnemers van de klant.

2.
2.1
2.1.1

BESCHRIJVING VAN DE APPARATUUR
EIGENSCHAPPEN
ALGEMEEN

CONTINENTAL INDUSTRIE gas boosters zijn
enkeltraps compressoren bedoeld voor transport van
gas.

De roterende waaiers worden aangedreven door een
externe bron (bijv. een electromotor) waardoor het
enthalpieniveau van het te transporteren medium in druk
wordt verhoogd en waarbij ook de temperatuur
toeneemt.
Het eenvoudige en efficiënte ontwerp zorgt ervoor dat
Continental gas boosters stabiel functioneren en de
mechanische verliezen tot een minimum beperkt. Het
enige mechanische contact is het lager.
De karakteristiek van de gas booster is afhankelijk van
de gasdichtheid (moleculaire massa) en de toestand
(druk en temperatuur) van het medium aan de inlaat.
Om het functioneren onder elke omstandigheid te
verzekeren is de apparatuur ontworpen met de laagste
gasdichtheid aan de inlaat als grenswaarde.
De grenzen van het debiet zijn als volgt gedefinieerd:
- Minimum debiet wordt in de regel bepaald door het
punt waarop pulsatie ontstaat, ook wel surge point en
soms door de maximum temperatuur aan de uitlaat
(mechanische grens).
- Maximum debiet wordt bepaald door het maximum van
het geïnstalleerd motorvermogen, dat niet overbelast
mag worden.
Opmerking: het benodigd vermogen van de machine
stijgt naarmate de gasdichtheid toeneemt.
Bijvoorbeeld: bij lage temperaturen in de winter stijgt de
gasdichtheid aanzienlijk, resulterend in een hoger
benodigd vermogen, druk en opgenomen vermogen.
Om dit te voorkomen kan
toegepast, door middel van

drukregeling

worden

- een frequentieregelaar waarmee de motorsnelheid kan
worden aangepast, zonder dat er verliezen optreden. Dit
is de beste manier om de stroomopname te
optimaliseren.
- een vlinderklep aan de uitlaatzijde om hiermee het
gewenste werkpunt in te stellen.
- een vlinderklep aan de inlaatzijde waarmee het
gewenste werkpunt kan worden ingesteld. In dat geval
wordt de gasdichtheid aan de inlaat gereduceerd en
daarmee neemt ook het opgenomen vermogen af.
Omwille van energiebesparing is, na toepassing van een
frequentieregelaar, plaatsing van een vlinderklep aan de
inlaat beter dan plaatsing aan de uitlaat.
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2.2

WERKINGSPRINCIPE

Voor het transport van een gasvormig medium van de
ene naar de andere omgeving kan enkel de verandering
van de absolute druk in de machine worden beschouwd.
In dat geval verandert de prestatie van de machine niet
door de atmosferische druk.
De compressor heeft altijd:
- lagere absolute statische druk aan de inlaat dan
stroomafwaarts;
- hogere absolute statische druk aan de uitlaat dan
stroomopwaarts.
Fig 2.1

Een CONTINENTAL centrifugaal compressor is:
- een blower wanneer de druk aan de uitlaat wordt
beschouwd versus verandering van het debiet;

2.3.2

- een vacuümmachine als de inlaatdruk wordt
beschouwd versus de verandering van het debiet. We
geven er de voorkeur aan om te kijken naar de
verschildruk tussen de inlaat en het leidingwerk aan de
perszijde van de machine.

2.3.2.1
Trillingsdempers
CONTINENTAL machines kunnen worden gemonteerd
op trillingsdempers. Het type en aantal dempers wordt
door Continental bepaald op basis van de machineeigenschappen.

2.2.1

BEVESTIGING GRONDPLAAT

POMPGRENS

Het ontwerp van de machine laat toe dat de machine
tijdelijk kan functioneren zonder debiet.

2.3

Fig 2.2

TYPISCHE UITVOERING

De standaard samenstelling van CONTINENTAL gas
boosters bestaat uit een grondplaat voor de motor,
blower, overbrenging en beschermkap van de
overbrenging. De voorbereiding voor plaatsing van de
machine is de verantwoordelijkheid van de klant.
Metalen delen t.b.v. de bevestiging moeten worden
geconserveerd. De fundering moet vlak zijn (toegestane
afwijking < 1 mm) en zodanig zijn dat trillingen niet
verstrekt kunnen worden.
2.3.1

Fig 2.1

A= Bevestigingsgat frame
B= Bevestigingsgat vloer

GRONDPLAAT

Grondplaat met omgezette kanten en voorzien van
verstijvingen.
Elke grondplaat heeft schroeven waarmee de motor kan
worden uitgelijnd en waarmee eventueel de V-snaar kan
worden gespannen. De grondplaat moet op een
horizontaal vlak worden geplaatst, in het bijzonder voor
olie-gesmeerde machines.

Met trillingsdempers kan de machine eenvoudig en snel
worden gemonteerd zonder dat een speciale fundering
nodig is. De trillingsdempers zorgen ervoor dat trillingen
van de machine niet worden doorgegeven aan de
omgeving, en omgekeerd.
Alle trillingsdempers moeten een uniforme belasting
hebben voor het correct functioneren van de machine.
Met opvulplaatjes tussen de trillingsdempers en de vloer
kunnen correcties kunnen eventueel correcties worden
uitgevoerd.
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2.3.3

TRANSMISSIE

Elk type koppeling is afgeschermd met een aluminium
beschermkap.
2.3.3.1
Directe overbrenging
Met een directe aandrijving is het toerental van de
machine gelijk aan dat van de motor.
2.3.3.2
V-snaar overbrenging
V-snaar aandrijving wordt alom toegepast, omdat
daarmee het toerental van de machine kan worden
gekozen waarbij de efficiency optimaal is. Indien
gewenst kan tot op zekere hoogte het werkpunt
eenvoudig worden gewijzigd door een andere poelieset
te monteren. Meestal wordt een 4-polige motor
toegepast om het geluidsniveau van de machine zo laag
mogelijk te houden. Zie ook § 5.2.2.2 voor uitlijnen en
spannen van V-snaren.
NB:
- De riemen moeten anti-statisch zijn uitgevoerd.
- Het toerental van de machine mag het door
Continental op het typeplaatje aangegeven toerental
niet overschrijden, tenzij Continental daar expliciet
toestemming voor heeft gegeven.
2.3.4

CONSERVERING

De standaard conservering van CONTINENTAL gas
boosters en gangbare accessoires bestaat uit een
grondlaag, aangebracht na borstelen en ontvetten en
een afwerklaag in RAL 9006.
Corrosieve omgevingen vragen speciale aandacht en
daarom wordt conservering alleen uitgevoerd door de
fabriek.

2.4

MOTOREN

De
mechanische
energie benodigd om
een
CONTINENTAL INDUSTRIE machine aan te drijven
wordt verkregen door een motor. In de meeste gevallen
wordt hiervoor een electromotor gebruikt, maar andere
motoren zijn ook mogelijk.

beschikbaar zijn, neem dan contact op met Airtechnic
Solutions BV of CONTINENTAL INDUSTRIE.

NON-SPARKING
PROTECTION
EXPLOSION PROOF
PROTECTION

ZONE 1

ZONE 0
Continuous
presence in
normal operation

Occasionally presence
Infrequent presence

2.4.2

MOTOR AANSLUITING

BELANGRIJK: Alle werkzaamheden aan elektrische
installaties mogen alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.
Alle elektromotoren moeten individueel worden geaard
en voorzien zijn van een juist gedimensioneerde
voedingskabel.
De meest toegepaste elektromotoren draaien op 3 - fase
wisselstroom.
De wikkelingen in een elektromotor komen samen uit in
6
aansluitpunten
in
de
aansluitkast
waarin
doorvoeringen zijn gemaakt voor de voedingskabels. De
aansluitkast is bovenop of aan de zijkant van de motor
geplaatst. Vaak kunnen de boven op de motor
geplaatste aansluitkasten 90° gedraaid worden. Zie
verder afbeeldingen 2.3 en 2.4.

STAR CONNECTION

DELTA CONNECTION

W2 (Z) U2 (X) V2 (Y)

W2 (Z) U2 (X) V2 (Y)

U1 (U) V1 (V) W1 (W)

U1 (U) V1 (V) W1 (W)

R

Deze motoren worden geleverd met specifieke
instructies en een ATEX certificaat. Het is vereist om de
instructies te volgen bij installatie, opstarten en
onderhoud van de motoren. Indien de documenten niet

INCREASED SAFETY

MOTOR Ex e

MOTOREN VOOR POTENTIEEL
EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

Motoren voor potentieel explosieve omgevingen zijn
ontwerpen met verschillende beschermingsniveaus al
naar gelang de zone waarvoor ze bedoeld zijn.

MOTOR Ex n

MOTOR Ex d

OPM: Instructies m.b.t. motoren dienen strikt opgevolgd
te worden. (aantal opeenvolgende starts, etc…).
2.4.1

ZONE 2

S
Fig. 2.1

T

S
R
Fig. 2.2

T

In enkele gevallen zijn er aanvullend klemmen voor de
aansluiting van bijvoorbeeld stilstand verwarming of PTC
voelers voor de meting van de wikkelingstemperatuur
aangebracht. De belangrijkste technische gegevens
vindt men op het type plaatje van de motor. Ter
beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting moeten
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motoren altijd aangesloten worden via stroomopwaarts
geplaatste,
juist
gedimensioneerde
beveiligingsapparatuur. Niet elke motor is geschikt om in
beide draairichtingen te functioneren, omdat de
koelwaaier overeenkomstig is onderworpen zodat het
rendement en de geluidsontwikkeling hiervan alleen in
één draairichting het meest gunstig is.
2.4.2.1
Ster schakeling
De ster schakeling wordt gebruikt wanneer de
lijnspanning gelijk is aan de hoogste van de twee
spanningen aangegeven op het motorplaatje (de
lijnspanning is het potentiaalverschil tussen twee van de
drie aansluitingen R, S en T).
De drie verbindingen in de aansluitkast moeten
gemonteerd worden zoals aangegeven in afbeelding
2.4.
Bij de eerste start moet de draairichting worden
gecontroleerd en als het noodzakelijk is kan deze
eenvoudig worden omgedraaid door twee van de drie
voedingsaansluitingen R, S, of T te verwisselen.
.
2.4.2.2
Driehoekschakeling
De driehoek schakeling wordt gebruikt wanneer de
lijnspanning gelijk is aan de laagste van de twee
spanningen aangegeven op het motorplaatje (de
lijnspanning is het potentiaalverschil tussen twee van de
drie aansluitingen R, S en T).
Afgezien van factoren die met de electrische voeding te
maken kunnen hebben, is het geen bezwaar om aan
Continental gas boosters gekoppelde motoren direct te
starten.
Bij direct aanlopen wordt de motor gelijk op de nominale
bedrijfsspanning geschakeld. Hierdoor ontwikkelt de
motor meteen de maximale versnelling waarmee de
opstarttijd van de machine, d.w.z. de tijd tot het bereiken
van het nominale toerental, tot een minimum wordt
beperkt.
Vanzelfsprekend
staat
de
maximaal
opgenomen stroom hier direct mee in verband.
2.4.3

bereikt (op een paar seconde na) waarna op de
nominale spanning wordt ingeschakeld.
Dit kan alleen als de lijnspanning gelijk is aan de laagste
van de twee spanningen die vermeld staan op het
typeplatje van de motor (de lijnspanning is het
potentiaalverschil tussen twee van de drie aansluitingen
R, S en T).
In de eerste trap heeft de motor een ster schakeling en
daardoor een spanning die 1,73 keer lager is dan de
nominale spanning. De stroomafname en het
aanloopkoppel zijn in verhouding drie keer kleiner en
daardoor, vergeleken met direct aanlopen, duurt het
langer voordat de machine op toeren is.
In de tweede trap krijgt de motor een driehoekschakeling
waardoor de aangeboden spanning gelijk wordt aan de
nominale spanning. Het opgenomen vermogen en
aanloopkoppel bereiken nu hun maximale waarden,
maar de machine draait al bijna het nominale toerental
en heeft nu nog slechts een kleine acceleratie nodig. Bij
de ster/ driehoek schakeling worden de verbindingen in
de aansluitkast verwijderd en worden er zes aparte
kabels aangesloten, één voor elke aansluiting.
Om de draairichting om te keren moeten twee van de
drie kabels, die aan één zijde en aan tegenoverliggende
zijde van het aansluitkastje zijn aangesloten, worden
verwisseld.

2.5

De montage van accessoires mag niet leiden tot
krachten of momenten groter dan aangegeven in §3.3.3.
Als er een risico bestaat op onderbreking van de
electrische geleiding tussen onderdelen dan moet een
aardingskabel van flens naar flens worden aangebracht.
2.5.1

STER/DRIEHOEK START

Om de belasting van de voeding te reduceren en de
stroomafname pieken te begrenzen wordt soms de ster/
driehoek schakeling toegepast, echter allen bij
vermogens groter dan 7.5 kW.
Het aanlopen in ster/driehoek bestaat uit het laten
aanlopen van de motor bij een spanning lager dan de
nominale spanning totdat bijna het nominale toerental is

ACCESSOIRES

Afhankelijk van de toepassing waarvoor CONTINENTAL
INDUSTRIE blowers en exhausters worden gebruikt,
kunnen deze worden voorzien van diverse toebehoren
die de installatie verbeteren en het mogelijk maken de
installatie op correcte wijze te bedienen.

COMPENSATOR

De compensator is gemaakt van roestvast staal met
flenzen van gegalvaniseerd staal en wordt gebruikt om
de machine te verbinden met andere van een flens
voorziene apparatuur De compensator absorbeert de
thermische lengteverandering en dempt de trillingen van
en naar de machine. De machine en apparatuur
verbonden met de compensator moet op juiste wijze
worden gemonteerd zodanig dat er geen mechanische
spanning op de delen staat en de nominale lengte van
de compensator niet significant wijzigt.
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Andere mogelijke instrumenten, o.a. drukschakelaar,
flowmeter,…
Alle instrumenten dienen in overeenstemming te zijn
met de ATEX 94/9/CE richtlijn.
2.5.4

AARDING

Alle aardingspunten moeten verbonden zijn met de
aarde met kabel die voldoen aan EN 60079 (gelijk aan
voedingskabels).

ENPANSION JOINT
IN
Expansion
joint
inSTAINLESS
stainlessSTEEL
steel

Aarding van toebehoren moet worden toegepast ter
voorkoming van statische oplading.

2.6
Fig. 2.3

2.5.2

VLINDERKLEPPEN

CONTINENTAL compressoren kunnen worden voorzien
van hand-, pneumatisch of electrisch bediende
vlinderkleppen.
In explosieve omgevingen moeten dergelijke kleppen
zijn voorzien van passende bescherming voor
toepassing in de zone waar de kleppen worden
geïnstalleerd.
De kleppen dienen in overeenstemming te zijn met de
ATEX 94/9/CE richtlijn en te worden vergezeld van een
conformiteitsverklaring waarin staat in welke zone de
apparatuur mag worden ingezet.
Indien nodig worden specifieke instructies verstrekt.
2.5.3

INSTRUMENTATIE

Gas boosters kunnen verbonden worden geleverd met
instrumenten om de diverse bedrijfsomstandigheden te
tonen, maar ook om signalen te geven voor het regelen,
en/of alarmeren en stopzetten in het geval van defect.

ATEX GAS MARKERING

CONTINENTAL gas boosters zijn ontworpen voor
gebruik in een potentieel explosieve omgeving en zijn
voorzien van een rood identificatieplaatje. Dit geeft aan
dat het product hiermee voldoet aan de 94/9/CE ATEX
richtlijn, de apparatuur categorie en het gebruikte soort
beveiliging.
BELANGRIJK:
De machine mag nooit op een hoger toerental draaien
dan op de identificatieplaat aangegeven. Als wijzigingen
in de het functioneren van de machine nodig zijn,
moeten deze eerst door CONTINENTAL worden
geëvalueerd en goedgekeurd.
Temperatuur- en trillingsopnemers vormen slechts een
bescherming tegen oververhitting en abnormale trillingen
indien deze onderdeel vormen van een alarmerings- en
stopcircuit dat geschikt is voor toepassing in een ATEX
zone.
VOORBEELD MARKERING:

2.5.3.1
Manometer
Een manometer geeft de door de gas booster
gegenereerde druk weer. De opnemer wordt haaks op
de gasstroom gemonteerd:
-

-

Stroomafwaarts nabij de uitlaatopening voor
weergave van de persdruk t.o.v. de
atmosferische druk;
Stroomopwaarts nabij de aanzuigopening voor
weergave van de zuigdruk t.o.v. de
atmosferische druk.

2.5.3.2
Thermometer - Thermostaat
De gastemperatuur kan continu worden gemeten met
een thermometer of thermostaat en een alarm of stop
genereren als de temperatuurgrenzen worden
overschreden.

GAS BOOSTER
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Label van conformiteit met van toepassing
zijnde Europese richtlijnen
Label van conformiteit met ATEX richtlijn
94/9/CE en aanverwante normen
« c » : apparatuur beschermd d.m.v. constructieve
veiligheid
Apparatuur groep II
Binnen

Buiten

Categorie 3G
(Zone 2)

Categorie 3G
(Zone 2)

ATEX markering

De verpakkingen en apparatuur zelf dienen, voor zover
zichtbaar, gecontroleerd te worden op beschadigingen,
ontstaan bij het transport. Indien er sprake is van
beschadiging, moet dit direct gemeld worden aan de
transporteur, welke dit op de afleverbon dient te
vermelden alvorens deze af te tekenen. Eveneens dient
CONTINENTAL INDUSTRIE direct op de hoogte te
worden gebracht om te voorkomen dat er onenigheden
ontstaan en om te zorgen dat de schade snel verholpen
kan worden..
3.1.2

II 3/3G c T1

T1 betekent dat de maximale oppervlaktetemperatuur
450°C is.
Een specifieke toepassing kan leiden tot een specifieke
markering.
Alleen machines met een ATEX markering mogen
worden
geïnstalleerd
in
potentieel
explosieve
omgevingen. De gebruiker dient te controleren of de
apparatuur in de betreffende zone mag worden
geïnstalleerd.

ATTENTIE: Elke noemenswaardige wijziging aan de
door Continental Industrie geleverde machine en/of
toevoeging die ongeschikt volgens de ATEX 94/9/CE
richtlijn, leidt tot nietigverklaring van de certificering van
de apparatuur.

3.1.3

3.
3.1
3.1.1

ONTVANGST, OPSLAG EN
INSTALLATIE VAN DE MACHINE

CONTROLES

Direct na het ontvangst dient men te controleren of de
geleverde goederen in overeenstemming zijn met de
bestelde, eventuele gebreken dienen direct aan
CONTINENTAL INDUSTRIE kenbaar gemaakt te
worden, zodat er zo nodig actie ondernomen kan
worden.
Controleer
alle
toebehoren
en
voedingsspanning van elektromotoren ;
Controleer
of
de
gegevens
op
de
identificatieplaat overeenstemmen met de
opdracht, in het bijzonder de gegevens die
verband houden met de ATEX certificering.
3.1.4

Elk materiaal dat wordt verschaft voor gebruik in een
potentieel explosieve omgeving zal moeten voldoen aan
de ATEX 1999/92/CE richtlijn betreffende de minimale
eisen voor het verbeteren van de veiligheid en
gezondheid van personen werkzaam in een potentieel
explosieve omgeving.

LOSSEN EN VERDERE BEHANDELING

De ontvanger is verantwoordelijk voor het uitladen van
de machine en zal daarom moeten zorgen voor
supervisie door kundig personeel, daarbij lettende op de
afmetingen en het gewicht van de machine, welke het
uitladen kunnen bemoeilijken.

AANBEVELINGEN VOOR HET
TILLEN/HIJSEN VAN DE MACHINE

Gezien het grote aantal verschillende modellen
machines van CONTINENTAL INDUSTRIE, is er een
grote variatie van voorkomende omstandigheden.
Daarom moet bij het optillen of hijsen van machines
gebruik worden gemaakt van gekwalificeerd personeel.
In het algemeen is het aan te bevelen hijsstroppen
niet aan de lagerbehuizingen te bevestigen. (Fig. 3.5
– Voorbeeld voor behandeling van de machine).

MACHINE ONTVANGST
INITIËLE CONTROLES

Wanneer een machine direct afkomstig is van de
fabriek, van een transportdepot of afgeleverd wordt door
een transporteur, moet u allereerst de bijgevoegde
paklijst controleren om er zeker van te zijn dat u alle
bestelde artikelen ontvangen heeft.
Alle pakketten uit de levering zijn, tenzij anders vermeld
bij het bestellen, voorzien van het klantordernummer.

GAS BOOSTER
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-

-

Vul alle lagerhuizen van oliegesmeerde lagers
volgens de instructie in punt 3.2.1
Controleer regelmatig alle machinaal bewerkte
en ongelakte delen (aseinden, lageringen etc.)
en herstel, indien nodig, de fabrieksmatige
beschermende coating.
Ongeveer éénmaal in de dertig dagen dient de
machine en de motor handmatig enkele malen
rondgedraaid te worden.

Het is van belang de machine tijdens de opslag niet aan
trillingen bloot te stellen, veroorzaakt door machines in
de directe omgeving die de lageringen zouden kunnen
belasten. Dergelijke trillingen kunnen bij langere duur
schade toebrengen aan de lagers.

Fig. 3.5 – Voorbeeld tillen machine

Het is eveneens van belang te voorkomen dat de
machine blootgesteld wordt aan de regelmatige en/ of
plotselinge
temperatuurveranderingen
waardoor
condensatie kan ontstaan. Met name inwendig en in
lageringen is dit zeer schadelijk. Op de plaatsen war
condensatie te verwachten is, moeten de volgende
voorzorgsmaatregelen getroffen worden:
-

Controleer
of
de
bevestigingen
tussen
de
CONTINENTAL gas booster en het hijssysteem voldoen
aan de veiligheidseisen. Controleer de positie van het
zwaartepunt. Dit dient zodanig te liggen dat de machine
niet kan rollen of schokken. Ga niet onder de last staan.

-

3.2

MACHINE OPSLAG

3.2.1

KORTE TERMIJN OPSLAG

Indien een machine voor een periode van minder dan 60
dagen buiten bedrijf gaat, zijn voorzorgsmaatregelen
niet nodig. De door CONTINENTAL INDUSTRIE, bij het
verlaten
van
de
fabriek,
mee
geleverde
beschermingsmiddelen, zijn voldoende om de machine
en toebehoren in goede conditie te houden gedurende
deze periode, mits in een schok- en trillingsvrije
omgeving staat, de omgeving schoon en droog (R.V.
>70%) is, de afdekplaten op de in - en uitlaat van de
machine niet verwijderd zijn en buiten de ATEX zone
staat.
3.2.2

LANGE TERMIJN OPSLAG

Voor perioden langer dan 60 dagen moeten, behalve dat
de machine afgedekt in een schone en droge ruimte
dienen te staan, de volgende maatregelen getroffen
worden:
-

Zorg dat de in - en uitlaat openingen van de
machine goed afgesloten zijn.
Ontspan eventuele V-riemen.

-

Hang een zak silica-gel, of een andere
hygroscopische substantie, in de in- en
uitlaatopening van de machine, en sluit de
openingen direct weer af met de bijbehorende
afsluitplaten.
Plaats een zak met silica-gel, of een andere
hygroscopische substantie, voor de openingen
in de lagerbehuizingen.
Scherm de machine af van de omgevingslucht,
maak
indien
mogelijk
gebruik
van
dichtgesealde vochtdichte zakken, of en
voorzichtig geplaatste, vochtdichte kap om de
luchtcirculatie te minimaliseren.

De
hygroscopische
substantie
dient
voor
ingebruikname van de machine te worden
verwijderd.

3.3

INSTALLATIE

Gedurende de installatieperiode moeten de beide
machine openingen, welke bij de aflevering zijn voorzien
van passende dekplaten, goed gesloten blijven Voordat
het installeren kan beginnen, moeten de volgende
punten gelezen worden:
3.2.1

Lossen en behandeling

3.1.4

Aanbevelingen voor tillen/hijsen

2.3.1

Grondplaat

GAS BOOSTER
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2.3.2.1 Trillingsdempers

uitlaatzijde) te ondersteunen zodat spanning op de gas
booster wordt vermeden

CONTINENTAL gas boosters moeten in de positie
worden opgesteld waarvoor ze ontworpen en geleverd.
Raadpleeg eventueel constructietekening voor het
specifiek project.

Niettemin zijn de in- en uitlaat tot op zekere hoogte
bestand tegen statische spanningen en momenten, in
relatie tot het zwaartepunt. De belasting mag de
waarden in tabel 3.1 en 3.2 niet overstijgen.

3.3.1

Gewichten of momenten mogen niet op flenzen welke in
horizontale of verticale stand zijn geplaatst, worden
belast met waarden zoals deze in de tabellen 8.1, 8.2 en
afbeelding 8.3 zijn aangegeven.

BEPALINGEN VOOR OPSTELLINGPLAATS

CONTINENTAL gas boosters, kunnen indien ze voor
continu bedrijf zijn bedoeld, overal in de buitenlucht
worden opgesteld op vrijwel elke hoogte.
Indien de apparatuur moeten worden opgesteld in een
omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C of lager dan -20
°C neem dan contact op met CONTINENTAL
INDUSTRIE.
De lokatie waar de CONTINENTAL gas boosters
worden opgesteld moet voldoen aan de lokale eisen,
nationale regelgeving en de veiligheidseisen.

Als er flenzen met een horizontale hartlijn worden
toegepast, dient de spanning maximaal gereduceerd te
worden.
Het is belangrijk om in gedachten te houden, dat als
e.e.a. niet correct geplaatst wordt, dat toebehoren of
leidingwerk een veel hogere belasting kunnen geven
dan hun gewicht, ten gevolge van het effect uitzetting
van temperatuur tijdens bedrijf.

Om de integriteit van de machine te behouden wordt het
volgende geadviseerd:

Waarde:
daN

- Stel de machine op een veilige, beschutte plaats op.

MODEL
GB100

- Stel de machine niet bloot aan andere omliggende
processen, waar trillingen, straling, gassen of
vloeistoffen, etc. kunnen vrijkomen.
- Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen
om de machine te beschermen tegen vallende
objecten.
Als de installatie geïnstalleerd wordt in een gesloten
ruimte, moet er gezorgd worden voor een goede
ventilatie.
De machine moet zo geïnstalleerd worden dat men er
gemakkelijk bij kan komen, als het nodig is om
preventieve,
routineen
niet-routinematig
onderhoudswerk uit te voeren.
Na analyse van de mogelijke risico’s en regelgeving is
de installateur verantwoordelijk voor de keuze om de
apparatuur in te zetten voor gebruik.
3.3.2

INLAAT CONDITIES

In zijn algemeenheid moet voor de gas booster de
inlaattemperatuur van gas of lucht -20°C en +40°C
liggen.
3.3.3

TOELAATBARE STATISCHE BELASTING
OP DE FLENZEN

Het is te allen tijde aan te bevelen om het gewicht van
het leidingwerk en toebehoren (aan de inlaat- en

INLAAT
FV
50

FH
40

UITLAAT
FA
15

FV
35

FH
25

FA
15

Tab. 3.1 – Toegestane krachten op verticale flenzen

Waarde:
daN.m

MODEL
GB100

INLAAT
Mv
15

Mh
15

UITLAAT
Ma
30

Mv
9

Mh
9

Ma
18

Tab 3.2 – Toegestane momenten op verticale flenzen

3.3.3.1
Accessoires
Montage van accessoires, als beschreven in § 2.5 moet
gebeuren met inachtname van de bovengenoemde
belastingsgrenzen.
3.3.3.2
Leidingwerk
Leidingwerk moet nauwkeurig ontworpen zijn, zo dat de
capaciteit van de machine overeenkomt met waarvoor
deze ontworpen is.

Een groter drukverschil veroorzaakt door de weerstand
in de leiding zal de capaciteit van de machine aanzienlijk
verlagen.
Normaal wordt het leidingwerk aangesloten als de gas
booster op zijn definitieve positie is geplaatst.
Om te voorkomen dat er vreemde delen in de machine
terecht kunnen komen mogen de afdekkapen op de inen uitlaat van de machine niet worden verwijderd tijdens
de montage van het leidingwerk.
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Respecteer de volgende adviezen voor het aansluiten
van de compressor:
- Indien nodig, reinig de in- en uitlaat en, indien
aanwezig, de pompbeveiliging van de machine om te
voorkomen dat er vreemde delen in terecht komen;
- Controleer de binnenzijde van accessoires op
verontreinigingen;
- Reinig de afdekkappen met een vochtige doek.
- Verwijder de afdekkappen en hygroscopisch
materiaal van de openingen;
- Monteer de accessoires en leidingen.
Leidingwerk moet zorgvuldig en zonder spanning
worden gemonteerd om spanningen op de flenzen te
vermijden tijdens installatie en bedrijf.
Op de gas booster aangesloten leidingwerk moet
gasdicht zijn.
3.4

ELECTRISCHE AANSLUITING VOORZIENINGEN

Als de machine eenmaal geïnstalleerd en aangesloten is
op de inlaat- uitlaat- of afvoerleiding van het te
verzorgen systeem, dan kunnen de overige
verbindingen gemaakt worden.
De aansluiting van de elektrische motor en overige
electrische componenten moeten worden uitgevoerd
met inachtneming van de geldende voorschriften en
overeenkomstig het schakelschema en de specifieke
instructies voor betreffende onderdelen.
Alle werkzaamheden aan electrische apparatuur mag
alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd terwijl
er spanning op het systeem staat. Daartoe moet de
electrische voeding zijn uitgeschakeld, vergrendeld
worden en voorzien zijn van een zichtbare
waarschuwing ter plaatse.
Controleer voorafgaand aan de werkzaamheden of de
electrische voeding ook daadwerkelijk is uitgeschakeld.
Voor motoren en andere onderdelen waarvan de
electrische stroom een mogelijke ontstekingsbron
kunnen
vormen
moeten
ATEX
goedgekeurde
aansluitdozen worden toegepast, d.w.z.:
-

Gebruik van ATEX kabelwartels,
Gebruik van ATEX goedgekeurd afdichtingsmateriaal
voor niet-gebruikte openingen,
Speciale markering op de kabels en op
klemmenkasten,
Zorg voor een schone en droge atmosfeer aan de
binnenzijde,
Aarding van klemmenkasten.

4.

OPSTART

De onderstaande instructies gelden in het algemeen
voor alle machines en dienen door de monteur, die
verantwoordelijk is voor het opstarten, op basis van
specifieke eigenschappen van de machine, installatie en
het te verzorgen systeem gecompleteerd te worden.

4.1

VOORBEREIDING

Ter voorbereiding van het opstarten van de machine
dient het onderstaande te worden uitgevoerd:
- Stel zeker dat de hoofdleiding volledig open is: geen
afdekkappen, kleppen open, geen verontreinigingen…
- Directe aandrijving: draai de as handmatig rond om
te controleren of er geen blokkades zijn. Monteer
vervolgend de koppeling (volgens de instructies van de
fabrikant).
- V-snaar : Controleer de uitlijning en de spanning van
de V-snaar volgens de instructie in § 5.2.2.2

4.2

CONTROLES

Voer direct voorafgaand aan het opstarten van de
machine, de volgende controles uit:
- Controleer of het grondraam van de machine
geïnstalleerd is volgens de instructies in § 2.3.1 en 2.3.2.
- Controleer het voltage naar de elektrische motor en
alle elektrische aangedreven toebehoren en/of
meetinstrumenten.
- Controleer de aansluitingen op de elektrische motor (§
2.4.2) en alle elektrisch aangedreven toebehoren en/of
meetinstrumenten, met behulp van de aanwijzingen in
de betreffende handleidingen.
- Controleer of apparatuur is geïnstalleerd volgens de
instructies in § 2.5.
- Controleer of de toevoerleiding correct is aangesloten
en of alle flenzen dicht zijn.
- Controleer of de afvoerleiding correct is aangesloten
en of alle flenzen dicht zijn.
- Controleer of de bevestigingsmiddelen die de machine
verbinden met het grondraam goed vast zitten
- Controleer of de bevestigingsmiddelen die de motor
verbinden met het grondraam goed vast zitten.
- Controleer of de bevestigingsmiddelen van
overbrenging op de juiste manier zijn vastgezet.

de

- Controleer of alle beugels en steunen die gebruikt zijn
voor het uitlijnen verwijderd zijn.
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- Controleer of alle afschermingen correct gemonteerd
zijn.

5.

- Controleer of de draairichting van de motor en de
blower overeenkomen (zie markering op blowerhuis e
markering op de motorafscherming.

CONTINENTAL gas boosters worden in perfecte staat
aangeleverd. Om de eigenschappen van de apparatuur
te behouden en de betrouwbaarheid te waarborgen is
het noodzakelijk om onderhoud planmatig uit te voeren.,

4.3

DRAAIRICHTING

De as van de machine moet draaien zoals aangegeven
door de pijl op de uitlaat. De draairichting kan veranderd
worden door 2 fase van de voedingskabel om te
wisselen (zodanig dat de draairichting overeenkomt met
de draairichting van de motor).

4.4

EERSTE OPSTART

Start alle pompen en compressoren op die voor de
circulatie van bedrijfsvloeistoffen (smeerolie, koelwater,
perslucht etc. ) noodzakelijk zijn
- Start de machine, besteed tijdens het opstarten en
tijdens de eerste seconden van het in bedrijf zijn extra
aandacht aan onregelmatige geluiden en sterke
trillingen. Indien u iets dergelijks constateert stopt u de
machine onmiddellijk en voer de nodige controles uit.
- Controleer bij ster/ driehoek aanloop de voor het
opstarten benodigde tijd om de tijdregeling voor het
omschakelen op driehoekschakeling te optimaliseren.
- Controleer het energieverbruik en corrigeer het als
volgt:
→ Is het energieverbruik niet constant, dan loopt de
machine
in
het
pompgebied
en
moet
de
luchthoeveelheid verhoogd worden door gebruik te
maken van de kleppen of de frequentieregeling aan te
passen.
→ Is het energieverbruik overmatig hoog, dan moet de
luchthoeveelheid verlaagd worden door gebruik te
maken van de kleppenregeling
- Laat de machine ongeveer 30 min. draaien,
controleer dan het trillingsniveau en de temperatuur.
- Als alles in orde is, laat dan de machine voor nog
eens 30 minuten draaien, zet hem dan stil en volg de
volgende instructies op :
• Controleer de V-riemspanning volgens de
instructies in § 5.2.2.2.
 NA uitvoering van deze stappen kan begonnen
worden met de procescontrole.
-

GAS BOOSTERS ONDERHOUD

Onderhoud en service moeten de geen nadelige invloed
hebben op de werking van de machine. Alle
werkzaamheden met betrekking tot demontage van de
blower dient door Continental medewerkers te worden
uitgevoerd of door personeel dat door Continental is
opgeleid (§ 1).
Aangaande het onderhoud van met de blower
meegeleverde accessoires wordt verwezen naar de
specifieke instructies voor desbetreffende onderdelen.

GAS BOOSTER

ATTENTIE:
Goed onderhoud is een voorwaarde voor
behoud van ATEX certificering van de gas
boosters en bijbehorende apparatuur.
Onderhoudsboeken moeten te allen tijde te
raadplegen zijn.
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5.1

ONDERHOUDSSCHEMA

5.2

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Voor behoud van de efficiënte werking van de machine
is het zaak om tijdens het planmatig onderhoud slijtdelen
te controleren.
In aanvulling op de normale smeerintervallen die in
bepaalde tijdsintervallen moeten worden uitgevoerd is
het aan te raden om van iedere machine een logboek bij
te houden waarin de voortgang van een bepaalde
ontwikkeling van een parameter en de toestand van de
meest aan slijtage onderhevige machinedelen wordt
vastgelegd.
Continental raad aan dat de op het lagerhuis
overgedragen trillingen regelmatig gemeten worden.
Deze gegevens leveren waardevolle informatie op,
waarmee kan worden beoordeeld wanneer een
onderdeel vervangen dient te worden.

MAXIMUM
INTERVAL (*)

ONDERWERP

Preventief
onderhoud

Onderhoud Reparatie

Noteer in
onderhoudsboek

MOGELIJKE CORRECTIE
Correctie op
lokatie

Vervanging

Vervanging
- Kogellagers (§5.2.3)
- V-snaren (§5.2.2)
- Afdichtingen

2 jaar

X

Lagersmering (§5.2.1)

2 maanden

X

1 week

X

X

X

1 week

X

X

X

1 week

X

X

X

V-snaar aandrijving :
Spanning en V-snaar slijtage,
bevestiging, uitlijning en algemene
toestand (§5.2.2)
Electrische bekabeling (voeding en
aarding):
Bevestiging en algemene toestand
(§2.5.4 en §2.4.2)
Machine toestand:
- bevestiging onderdelen
- staat van de coating en corrosie
Machine reinheid

Monitoring
tijdens bedrijf

VEREISTE
ACTIE

Lagertemperatuur
(§6.3)
Trillingsniveau lagers
(§6.5)

X

Dagelijks
1 week

X

1 week

X

Geluidsniveau (§6.2)

1 week

X

Automatisch smeersysteem –
afdichting (indien aanwezig)

1 week

X

X

X

(*) Na een langere periode van stilstand (> 2 weeks) dienen alle punten te worden gecontroleerd.
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5.2.1

VETSMERING KOGELLAGERS

Smering van de kogellagers is van belang vanwege de
volgende redenen:
•
•

Om metaal op metaal contact te vermijden
Bescherming van de lagers tegen corrosie en
slijtage

Smeervetten zijn mineraaloliën of synthetische oliën, die
in een verdikkingsmiddel gedispenseerd zijn volgens de
consistentie van het vet. De consistentie wordt
normaliter volgens de NLGI- classificatie (National
Lubricating Grease Institute) bepaald.
De consistentie, het temperatuurbereik en corrosie bestendigheid zijn de hoofdfactoren voor het selecteren
van smeervet.
De gebruiksomstandigheden van CONTINENTAL
INDUSTRIE machines vereisen een categorie 3 vet
dat gebruikt kan worden in een temperatuurbereik
van -20 °C tot +140 °C.
Voorbeeld van veteigenschappen voor gebruik met
CONTINENTAL gas boosters:
VET HP-ST 3
Categorie NLGI ……………

Substantie

……………
……………
……………
……………

Temperatuurbereik

……………

Zeep
Kleur
Vlampunt

3

Bij te veel vet, zal de lagertemperatuur plotseling stijgen,
wat de levensduur van het lager aanzienlijk zal verkorten
en tot onherstelbare schade kan leiden. Onder dergelijke
omstandigheden moet het lager onder veel hogere
temperaturen functioneren dan de ontwerptemperatuur
en zal het onderhevig zijn aan voortijdige slijtage.
In de praktijk is het voldoende dat het vet circa 30 tot
50% van de vrije ruimte in het lagerhuis inneemt; als
de hoeveelheden als in Tab 5.1 in acht worden
genomen zal dat het geval zijn.
Alle lagers in CONTINENTAL INDUSTRIE machines zijn
voorzien van vetslingerschijven om te zorgen voor
automatische (tijdens bedrijf):
-

vetcirculatie
preventie van vetophoping in het lagerhuis
voorkoming van oververhitting van het lager

Omdat het vet deels wordt verbruikt, moet er worden
nagesmeerd volgens onderstaande tabel Tab 5.1.
TYPE

Interval nasmeren
(uren)

Vethoeveelheid
per kogellager (g)

GB100

1 500

5

Tab 5.1

Lithium
Bruin
> 190°C
glad
-20°C/
+140°C

Lagers op CONTINENTAL machines zijn voorzien van
een hydraulische smeervoorziening. Gebruik een
handpomp om na te smeren.
OPMERKING:
De lagers in CONTINENTAL INDUSTRIE machines
worden af werk voor de mechanische test gesmeerd.
Derhalve is er voor de eerste inbedrijfname van de
machine geen nasmering nodig.

Gelijkwaardig vet:
ESSO

…………………......

BEACON 3

MOBIL

…………………......

MOBILUX EP3

Als de inbedrijfname meer dan 3 maanden na levering
plaatsvindt, smeer de lager dan na volgens Tab 5.1.
5.2.2

In het algemeen voldoen aan deze eisen Lithium
zeepvet met corrosievaste toevoegingen of EP (Extreme
Pressure).
Het nasmeren met een ander soort vet wordt afgeraden,
daar het gevaar bestaat dat beide vetten onverenigbaar
zijn; dit leidt in het algemeen tot een afname van de
viscositeit en de maximale toelaatbare temperatuur op
waarden, die onder de normale waarden van de
individuele vetten ligt.
Beperk de vethoeveelheid strikt tot het vereiste volume
om zo efficiënte smering te waarborgen.

V-SNAAR AANDRIJVING

5.2.2.1
V-snaar vervanging
Deze handeling dient te worden uitgevoerd bij zichtbare
achteruitgang van de toestand van 1 of meer V-snaren
of tenminste elke 2 jaar.
Vervanging van V-snaren behoort niet tot de
routinematige onderhoudswerkzaamheden gedurende
de eerste 2 gebruiksjaren mits de volgende condities
aangehouden worden :
• spanning van de V-riemen zo gering mogelijk houden,
doch minimaal zo hoog, dat de riemen onder geen
enkele bedrijfsomstandigheid gaan slippen
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• Correcte uitlijning van de poelies volgens § 5.2.2.2
Gebruik van gas booster, boven de toegestane
maximum capaciteit van de V-snaren is niet toegestaan.
Frequent opstarten verkort de levensduur van de Vsnaren aanzienlijk.

bewerkstelligd met behulp van een rechte ijzeren staaf
als in Fig. 5.2.

Het is aan te raden de riemspanning regelmatig te
controleren en indien nodig te corrigeren, waarbij er op
gelet dient te worden dat de poelies correct uitgelijnd
zijn. Deze controle dient regelmatig gedurende de eerste
uren dat de machine in bedrijf is plaats te vinden.
Om
de
V-snaren
te
vervangen
moet
de
beschermingskap
verwijderd
worden
en
de
middenafstand tussen de motor en de machine
verminderd
worden
door
de
motorbevestigingsschroeven en de positioneringschroeven
losser te draaien.
De positie van de blower, in verhouding tot de
grondplaat, mag in geen geval gewijzigd worden.
Het is heel belangrijk dat, dat gedurende het bedrijf
iedere riem het voor hem voorziene krachtaandeel
overdraagt, zodat alle riemen aan de krachtenoverdracht
deelnemen. Is dit niet het geval dan worden de krachten
door enkele riemen overgedragen, die dan door
overbelasting voortijdig slijten.
Om dat te vermijden moet de poelies goed worden
uitgelijnd. Het is van groot belang dat alle V-snaren
identiek zijn en uit dezelfde productiebatch komen.
→ Daarom moeten V-snaren nooit afzonderlijk worden
vervangen, maar altijd als set.
Bij aanschaf van V-snaren is het daarom aan te raden
deze als set te bestellen en niet afzonderlijk.
De snaren moeten in anti-statische uitvoering zijn.

3
2
4

1
C

D

A

B

Fig. 5.2
Als referentievlak dient de buitenzijde van een poelie
van de machine (punt A en B), hieraan wordt de meetlat
zodanig gelegd zodat ze aan de punten C en D
aanliggen.
Indien de vlakken niet parallel liggen is correctie nodig
m.b.v. de stelbouten 1, 2, 3 en 4.
Let op:
-

Afstelling van V-snaar spanning met bout 1
Bijstellen hoek tussen poelies met bout 2
Bout 3 en 4 voor borging van de stand van de poelie

Werkwijze:
1.

Draai de bevestigingsbouten van de motor los,
zodanig dat de motor kan bewegen

2.

Draai eerst bouten 3 en 4 los en daarna bout 2

3.

Stel de V-snaarspanning af met bout 1. Draai
de motorpoelie handmatig rond om de
spanning gelijkmatig te verdelen

4.

Stel de poelies parallel met bout 2

Voor vervanging van V-snaren moet worden vastgesteld
wat de oorzaak van de slijtage is: normale slijtage of
anderszins. In het laatste geval moet eerst de oorzaak
daarvan worden gezocht en opgelost.

5.

Om de poelievlakken uit te lijnen kan het nodig
zijn om de motorpoelie axiaal bij te stellen. Doe
dit door de bevestiging van de naaf los te
draaien

Als de set V-snaren is vervangen, kan worden
doorgegaan met het uitlijnen en spannen van de Vsnaren (§5.2.2.2).

6.

Gebruik de ijzeren staaf om te controleren of de
punten A, B, C en D aanliggen. Stel dit, indien,
nodig bij met bouten 1 en 2.

7.

Als de poelies parallel staan en de uitlijning
correct is, draai dan de motorbevestiging weer
vast

8.

Draai bouten 3 en 4 aan.

9.

Zet de borgmoeren van bouten 1, 2, 3 en 4 vast

5.2.2.2
V-snaar uitlijning
Uitlijning van de poelies en de juiste spanning van de Vsnaar garandeert een maximale levensduur van de
kogellagers en de V-snaren zelf.
De buitenvlakken van de beide poelies moeten bij het
uitlijnen in hetzelfde verticale vlak liggen. Dit wordt

10. Zet de naaf van de motorpoelie weer vast
11. Controleer de V-snaar spanning.
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Voer de uitlijning altijd uit samen met de afstelling van
de V-snaar spanning.

MODEL GB100

Voer de uitlijning en instelling van de spanning tegelijk
uit tot beide de gewenste stand cq. spanning hebben.
ATTENTIE, uitlijning is zeer kritisch:

P

Verkeerde uitlijning:
- veroorzaakt asymmetrische slijtage van de Vsnaren
- zorgt voor een ongelijke belasting van de Vsnaren
- resulteert in voortijdig uitwisselen van een
complete set V-snaren
Te hoge V-snaar spanning verhoogt:
- de belasting op de kogellagers
- het buigmoment op de as
- het risico op asbreuk door vermoeiing

3 kW
4 kW
5.5 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
18.5 kW

Doorbuiging
(f) (in mm)

6

Kracht (in daN)
Fmin
Fmax
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0

Als de riemen nieuw zijn, moeten Fmin en Fmax met 30
% verhoogd worden om met de snelle afname in de
spanning, gedurende de aanlooptijd, rekening te
houden.
Controleer de spanning na de eerste 4 bedrijfsuren.
5.2.3

VERVANGING KOGELLAGERS

Als een kogellager te luidruchtig is of rillingen duiden op
een spoedige storing dan moet het vervangen van beide
kogellagers worden overwogen.

Te lage V-snaar spanning veroorzaakt
- slip
- oververhitting (door wrijving)
- vroegtijdige slijtage
- onherstelbare schade (inclusief poelies)
In elk van de bovengenoemde gevallen kan een
foute instelling oververhitting veroorzaken die niet in
overeenstemming meer is met de vereiste ATEX
zone.
5.2.2.3
V-snaar spanning
Specifieke gegevens voor het correct instellen van de Vsnaar spanning.
Fmin en Fmax zijn de waarden waartussen de kracht F
moet liggen. Als deze in het midden van de 2 assen
loodrecht op een enkele snaar wordt uitgeoefend als in
afbeelding 5.3 is de doorbuiging gelijk aan f in mm.

Preventief onderhoud draagt er aan bij dat dit soort
situaties te voorzien zijn. Het vervangen van de lagers
dient door Continental medewerkers te worden
uitgevoerd of door personeel dat door Continental is
opgeleid
Een gedemonteerd lager mag nooit worden
teruggeplaatst, maar moet worden vervangen door een
nieuw exemplaar.
In het geval van onverwachte storing kunnen de
werkzaamheden omvangrijker uitvallen dan een
eenvoudige verwisseling van de lagers. In enkele
gevallen moeten aanvullend ook de rotor vervangen
worden.
Indien een gebroken lager wordt verondersteld moet de
machine worden gestopt en dient er contact met
CONTINENTAL INDUSTRIE te worden opgenomen.
Regelmatig onderhoud van de apparatuur (§5.1)
vermindert de kans op falen van het kogellager
aanzienlijk.

5.3

RESERVEONDERDELEN

CONTINENTAL gas boosters kunnen zeer lang
functioneren zonder dat er reserveonderdelen nodig zijn.
Aanbevolen wordt om een set reservedelen op voorraad
te hebben.
Fig. 5.3

Beschadigde onderdelen moeten worden vervangen
door originele onderdelen en door gekwalificeerd en
door Continental geautoriseerd personeel.
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Geef bij bestelling van reserveonderdelen altijd het
serienummer van de machine op.
Het referentienummer van de reserveonderdelen kan
worden gevonden op de doorsnedetekening van de
machine of eventueel op bijbehorende stuklijst.

6.1

PRESTATIEVERMINDERING

Prestatievermindering houdt in een vermindering van
volume of drukverschil of variatie in opgenomen
vermogen.

Reserveonderdelen moeten worden besteld bij:
MOGELIJKE OORZAAK

Airtechnic Solutions BV
Lisdodde 24
5931 TG Tegelen
Nederland

Leidingwerk aan pers- of
zuigzijde verstopt



Draairichting verkeerdom
als gevolg van
onderhoudswerkzaamheden
aan motor of electrische
apparatuur



Controleren en
corrigeren §4.3

Toerental lager dan
nominaal (voor motor met
frequentieregelaar)



Controleren en
corrigeren



Algemene revisie
van de machine.
Neem contact op
met de leverancier

TEL.: + 31 (0)77 3903 062
Email: sales@airtechnicsolutions.com

6.

PROBLEEMOPLOSSING

CONTINENTAL gas boosters zijn ontworpen voor
levering van een constante prestatie gedurende de tijd.
De
efficiency,
het
geluidsniveau
en
de
bedrijfstemperatuur behouden hun oorspronkelijke
waardes.
Zodra er twijfels ontstaan over de capaciteit van de
machine dient, met het oog op de veiligheid, de machine
onmiddellijk buiten werking te worden gesteld en
vergrendeld te worden.
De volgende handelingen dienen te worden uitgevoerd
overeenkomstig de stand der techniek vereist voor dit
type apparatuur. Aangezien het ATEX apparatuur betreft
kan elke handeling kritiek zijn en dat vereist daarom:
-

duidelijke vaststelling van de oorzaak van het
probleem
dat de apparatuur aan de ATEX 94/9/CE richtlijn blijft
voldoen na het verhelpen van het probleem

AANBEVOLEN ACTIE
(INDICATIEF)
Controleren en
indien nodig
reinigen
(inwendige zone
moet ongewijzigd
blijven)

Gedeeltelijke blokkade van
de waaier (als gevolg van
verontreinigingen in het
medium)
<

6.2

VARIATIES VAN HET GELUIDSNIVEAU

De geluidsdruk mag niet veel hoger zijn dan de waarde
bij de eerste inbedrijfname van de machine.
Het geluidsniveau van de machine met toebehoren is in
de regel lager dan 95dB (A). Variaties in het
geluidsniveau kunnen duiden op een mogelijke slechte
werking van de machine.

Als er twijfel bestaat of aan één van beide punten kan
worden voldaan, overweeg dan de machine terug te
sturen naar de Continental fabriek.
Frequent optreden van een bepaalde storing maakt
inbreuk op het gebruik in een ATEX omgeving. De
oorzaak van een storing dient permanent verholpen te
worden.
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PROBLEEM

MOGELIJKE
OORZAAK

AANBEVOLEN
ACTIE
(INDICATIEF)

AANWEZIGHEID
Vervang de
VAN HOOGKogellager
 kogellagers
FREQUENTE
schade
(§ 5.2.3)
TRILLINGEN

TOENAME VAN HET
TRILLINGSNIVEAU NA
UITVOERING VAN
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

RUIS, VOLGEND OP:
• GEBRUIK BIJ HOGE
TEMPERATUUR
• AANWEZIGHEID VAN
ONVOORZIENE DEELTJES OF
VOORWERPEN IN HET
PROCESMEDIUM

Controleer en
corrigeer de
uitlijning van
 de blower- en
motorbevestiging op
de grondplaat

Controleer en
corrigeer het
contact van de

grondplaat met
de trillingsdempers
Algemene
revisie van de
machine.
Neem contact
op met de

leverancier
(inwendige
zone moet
ongewijzigd
blijven)

6.3

EXTREEM HOGE LAGERTEMPERATUUR

De temperatuur van de lagers wordt als extreem hoog
beschouwd boven 100°C.
AANBEVOLEN ACTIE
(INDICATIEF)

MOGELIJKE OORZAAK
Extreem hoge
uitlaattemperatuur van het
medium



Controleer her proces
en voer correctie uit

Gebrek aan smering



Controleren en
corrigeren

6.4

EXTREEM HOOG OPGENOMEN
VERMOGEN

Het opgenomen vermogen is evenredig met de massa
stroom van het medium.
Een afname van het drukverschil aan de inlaat of uitlaat
heeft een capaciteitstoename tot gevolg en daarmee
een wijziging van het opgenomen vermogen.
AANBEVOLEN ACTIE
(INDICATIEF)

MOGELIJKE OORZAAK
Wijziging van de
inlaatcondities (toename
van molecuulgewicht)

6.5



Verlaag de flow

HOOG TRILLINGSNIVEAU

Het trillingsniveau van de lagers wordt als te hoog
beschouwd boven 7 mm/s RMS.
MOGELIJK PROBLEEM EN
OORZAAK
Defecte kogellagers

AANBEVOLEN ACTIE
(INDICATIEF)



Slecht contact tussen de
blower- en motorbevestiging op de grondplaat
na uitvoering onderhoudswerkzaamheden.



Slecht contact tussen de
grondplaat en de fundering



Defecte V-snaren



GAS BOOSTER

Vervang de
kogellagers (§ 5.2.3)
Controleer en
corrigeer de
bevestiging van de
blower en motor op
de grondplaat
Controleer en
corrigeer het contact
van de grondplaat
met de trillingsdempers
Vervang de V-snaar
set §5.2.2
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Elastische vervorming van
de rotor als gevolg van te
hoge V-snaarspanning
tijdens bedrijf of na
onderhoud
Permanente vervorming van
de rotor als gevolg van te
hoge V-snaarspanning
tijdens bedrijf of na
onderhoud

In
het
bijzonder
dienen
nadien
uitgevoerde
werkzaamheden en wijzigingen aan CONTINENTAL
INDUSTRIE gas boosters alleen door CONTINENTAL
INDUSTRIE
te
worden
uitgevoerd
of
door
CONTINENTAL
INDUSTRIE
goedgekeurde
dienstverleners.



Controleren en
corrigeren §5.2.2



Algemene revisie
van de machine.
Neem contact op
met de leverancier

Onbalans van de rotor als
gevolg van wijziging van
geometrie



Algemene revisie
van de machine.
Neem contact op
met de leverancier

Trillingen via de fundering
als gevolg van opstart van
apparatuur in directe
nabijheid

Voor waarborging van de kwaliteit van de machine
dienen inwendige onderdelen en ATEX gecertificeerde
apparatuur naar de fabriek te worden teruggestuurd na
acceptatie van de offerte door de klant.



Controleren en
verbeteren van de
relatieve isolatie

Tijdens revisie:
- wordt de machine compleet gedemonteerd
- worden alle delen gereinigd, geïnspecteerd en
vervangen indien nodig
- wordt de rotor dynamisch gebalanceerd
- wordt de machine mechanisch getest
- wordt de machine opnieuw gecoat.

7.

ONDERSTEUNING

Verzoeken voor technische
worden gericht aan:

ondersteuning

kunnen

Elke modificatie aan de geometrie van de compressor
kan effect hebben op de veiligheidseisen en/of, werking
van de machine. Het boren van gaten, bewerken van
onderdelen, etc. is daarom niet toegestaan.

Voor alle vervangen onderdelen van een gereviseerde
machine geldt een garantietermijn van 6 maanden.

AIRTECHNIC SOLUTIONS BV
Lisdodde 24
5931 TG Tegelen, Nederland
TEL. :

+31 (0)77 3903 062

Email :

sales@airtechnicsolutions.com

7.1

INTERVENTIE OP LOKATIE

Voor ATEX gecertificeerde apparatuur mogen preventief
onderhoud en routinematige reparaties, als beschreven
in §5, alleen op lokatie worden uitgevoerd:
- door service personeel
- door CONTINENTAL INDUSTRIE geautoriseerd en
gekwalificeerd personeel (vereist voor vervanging
van kogellagers)
- met inachtneming van eisen m.b.t. milieu en de van
toepassing zijnde ATEX zone.
Diensten worden verleend tegen het geldende tarief op
de dag van de interventie op basis van een schriftelijke
inkoopopdracht.

7.2

WERKPLAATS SERVICE

Bij een interventie als beschreven in het hoofdstuk
ONDERHOUD van deze handleiding (§5), uitgevoerd
door de eigenaar van de machine zonder specifieke
toestemming van CONTINENTAL INDUSTRIE vervalt
de conformiteit.
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