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S.C. PROSALV S.R.L. BUZ ĂU   
România, 120167 Buzău, str. Bazalt nr. 28 
tel.: 0238-710.399,  fax: 0238-710.859 

 
INSTRUCŢIUNI DE LUCRU LA COMPRESORUL DE AER 

RESPIRABIL TIP MCH – 13 ET CU RAMPA DE INCARCARE  
 
1. Înaintea fiecărui ciclu de încărcări se vor efectua următoarele verificări: 

- verificarea vizuală generală a compresorului, care trebuie să fie complet, 
să nu prezinte urme de loviri / deteriorări sau obiecte straine care pot 
împiedica buna funcţionare sau produce accidente; 

- verificarea registrului de evidenţă a încărcărilor (vezi tabelul următor-
informativ) şi a perioadelor la care se înlocuiesc reperele consumabile 
(ulei, filtre)(vezi Cartea tehnica); 

-opera ţiunea de înc ărcare propriu-zis ă a recipientelor metalice se 
execut ă în conformitate cu prescrip ţiile tehnice ISCIR în vigoare şi nu 
face obiectul prezentei instruc ţiuni; 

 Nr. 
crt. Data Fabricantul 

Seria / anul 
de fabricaţie 

al buteliei 

Volum 
(litri) 

Data 
scadenţei 
ISCIR (pt. 

butelie) 

Presiunea 
admisibilă de 
lucru marcata 

pe butelie 

Presiunea 
de 

încărcare 
efectuata 

Timpul de 
încărcare 

(min.)  

Operator 
(Numele şi 
semnătura) 

1. 20.07.10 PROSALV 24501 / ’ 04 7,5  10.2014 200 bari 200 bari 

m
in

. Vasile I. 

  2. 20.07.10 PROSALV 6547 / ’ 06 6,8 05.2011      300 bari 300 bari 2
5   Vasile I. 

–––– verificarea nivelului de ulei al compresorului. Dacă nivelul nu este cel 
indicat, opriţi maşina, completaţi sau goliţi din ulei.; 

   

! - ÎNLOCUIŢI ULEIUL ŞI FILTRELE LA TERMENELE PREV ĂZUTE ÎN 
CARTEA TEHNICĂ. 

- verificarea conectării corecte a motorului la instalaţia electrică 

! - VERIFICAŢI CA SENSUL DE ROTAŢIE AL MOTORULUI SĂ 
COINCIDĂ CU CEL INDICAT DE SĂGEATA AMPLASAT Ă PE 
APĂRĂTOAREA DE PROTECŢIE A CURELEI SAU PE MOTOR. 
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Obs. - dacă sensul de rotaţie nu coincide cu cel marcat, se opreşte imediat 
compresorul şi se contactează electricianul pentru inversarea a două din 
cele trei faze între ele, de la alimentarea principală sau de la fişă); 

 

- Verificaţi dacă locul unde este amplasat compresorul respectă 
caracteristicile de aerisire impuse. Dacă maşina este instalată într-un loc 
care nu respectă caracteristicile menţionate în Cartea tehnică, branşaţi un 
prelungitor la priza de aer; 

- Verificati conformitatea buteliilor ce urmează a fi încărcate cu prescripţiile 
ISCIR în vigoare (aspect vizual, scadenţă ISCIR, presiune maxima de 
încărcare marcata pe butelie, etc.); 

2. Se reglează presostatul la presiunea maximă de încărcare dorită, pentru 
oprirea automată a compresorului la atingerea acestei presiuni (din butonul 
de reglaj aflat pe manometrul – presostat de pe panoul de control);  

3. În funcţie de presiunea la care se încarcă (200 sau 300 bari), se 
montează buteliile la racordurile furtunurilor de încărcare (2 racorduri  
pentru 200 bari şi 2 racorduri pentru 300 bari); 

4. După montarea buteliilor la racordurile furtunurilor de încărcare specifice 
presiunii dorite, se închid robinetele de alimentare cu aer şi robinetele de 
purjare de pe aceste racorduri;  

! PROTEJAŢI BUTELIILE PENTRU EVITAREA ACCIDENTARII ÎN CAZ 
DE EXPLOZIE ! 

5. Se deschid la maxim robinetele buteliilor montate; 

6. Se deschid robinetele (3 robinete) de evacuare a condensului (purjele 
situate pe filtrele compresorului) pentru a evita o pornire în sarcină dar mai 
ales pentru evitarea introducerii umidităţii în butelie; 

7. Se porneşte motorul electric / compresorul (se apasa pe „START”; 

8. După cca. 15 – 20 sec. de la  pornirea compresorului se închid 
robinetele de evacuare a condensului (purjele compresorului); 

9. Se deschid robinetele de alimentare cu aer de pe furtunurile de 
încărcare montate la butelii;  

10. Se urmăreşte pe manometrul corespunzător presiunii de încărcare 
maxime dorite (200 sau 300 bari) de pe panoul de comandă al 
compresorului creşterea presiunii; 

! ÎNDEPĂRTAŢI PERIODIC CONDENSUL LA FIECARE 15-20 MINUTE 
DE ÎNCĂRCARE CONTINUĂ, PRIN DESCHIDEREA ROBINETELOR DE 
PURJARE ALE COMPRESORULUI. 

11. La atingerea presiunii maxime de încărcare inscripţionată pe butelie se 
va opri compresorul de la butonul de oprire; 



Vizitaţi site-ul nostru www.prosalv.ro  Pag. 3 /3 
 

 

! NU UTILIZAŢI OPRIREA AUTOMATĂ A COMPRESORULUI CU 
PRESOSTATUL! ACEASTA EXISTA DOAR CA MASUR Ă DE 
SIGURANŢĂ SUPLIMENTARĂ ŞI NU PENTRU FOLOSIRE CURENTĂ! 

12. După oprirea compresorului se efectuează următoarele operaţiuni: 

- se închid robinetele buteliilor încărcate si robinetele de pe racordurile 
furtunurilor de incarcare; 
- se deschid robinetele de evacuare a condensului (purjele  compresorului); 
- se deschid robinetele de purjare de pe racordurile de încărcare; 
- se desfac buteliile de la racordurile de încărcare; 

13. Dacă se mai încarcă alte butelii se reiau operaţiunile de mai sus; 

Obs.   

– pentru obtinerea unei presiuni de incarcare cat mai apropiata de 
presiunea maxima admisa in butelie, se recomanda incarcarea intr-un bazin 
cu apa rece, reincarcarea buteliei dupa racirea acesteia sau incarcarea in 
mai multe etape;  

- după incarcare se verifica prin pensulare etanseitatea robinetului (partea 
de actionare);  

- dupa incarcare se verifică etanşeitatea buteliilor (corp butelie, asamblare 
robinet – butelie şi închidere ventil robinet) prin scufundare în apă sau 
pensulare cu soluţie de apă şi săpun; 

- dupa incarcare se completează registrul de evidenţă al încărcărilor (vezi 
tabelul de la pag.1); 

- dupa finalizarea incarcarii se goleste complet compresorul de aer prin 
deschiderea purjelor de pe compresor si a robinetelor de la furtunurile  de 
incarcare; 

- daca nu se utilizeaza o perioada mai mare de timp compresorul se 
recomanda ca dupa golirea completa de aer a compresorului sa se inchida 
toate purjele si toti robinetii de incarcare, sa se porneasca compresorul si la 
atingerea presiunii de cca 30 – 40 bari sa se opreasca compresorul si sa se 
lase in presiune;  

 
 

S.C. PROSALV S.R.L.  
Compartiment SERVICE 

ing. Soigan Cornel 

tel 0745 – 014.150 / 0238 – 710.399 


