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Navodila za uporabo 
 

1 Osnovna varnostna navodila  
 

Predstavitev 
 

O navodilih 

Navodila za uporabo vključujejo osnovne informacije in napotke o Bruker AXS instrumentih. Podajajo varno-
stne napotke za osebno varnost, kakor tudi varnost produkta. Posamezne stopnje nevarnosti so označene z 
različnimi znaki. 

Za lažje razlikovanje med posameznimi tipi naprav so uporabljene okrajšave XRD (rentgenska difraktometri-
ja) in XRF (rentgenske fluorescenčne analize). Te kategorije vključujejo dolžino valov, energijsko razpršlji-
vost rentgenske fluorescenčne spektrometrije, ki se uporabljajo npr. pri raziskavi praškov in materialov, pa 
tudi v kompleksnejših enokristalnih napravah (poznani pod okrajšavo SCD), kakor tudi pri ozkokotnih rent-
genskih razdelilcih. 

 

 

Nevarnost 

Beseda “Nevarnost” opozarja na smrtne in težke poškodbe oseb ali materialno škodo, v 
kolikor se ne postopa po predpisanih varnostnih navodilih. 
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Pozor 

Beseda “Pozor” opozarja na težke poškodbe oseb ali materialno škodo, v kolikor se ne 
postopa po predpisanih varnostnih navodilih. 

 

 

Opozorilo 

Beseda “Opozorilo” opozarja na lažje poškodbe oseb ali materialno škodo, v kolikor se ne 
postopa po predpisanih varnostnih navodilih. 

 

 

Napotek 

Ob besedi  “Napotek” bodite posebej pozorni na pomembnost informacije. 

Pravice in obveznosti 

Podjetje Bruker AXS je preverilo pravilnost v tem navodilu za uporabo navedenih podatkov. Ob nenehnem 
posodabljanju in izpopolnjevanju naprav pa lahko pride do majhnih odstopanj, zato Bruker AXS ne more 
zagotavljati popolne istovetnosti z vašo napravo. Vsa navodila za uporabo se vsekakor redno preglejujejo, 
vse razlike in popravki se zajamejo v naslednji izdaji. Predlogi za izboljšave so dobrodošli. 

 V kolikor pride do odstopanj med lokalnimi varnostnimi predpisi in napotki in napotki v teh navodilih za upo-
rabo, so prioritetni obstoječi lokalni zakoni in varnostni predpisi. 

Opozorilni simboli 

V kolikor se bodo pojavili spodaj navedeni simboli, ravnajte natanko po izpisanih navodilih!
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Nevarnost sevanja! 

 

 

 

Pod napetostjo! Nevarnost elektri čnega udara! 

 

 

 

Pozor! Glej navodila za uporabo! 

 

 

Ozemljitev 

 

 

 

Za odpravo napake se ravnajte po vseh veljavnih lok alnih in državnih predpisih. 

 

 

 

Nevarnost poškodb! Drobljivo! 

 

 

 

Vroča površina! 
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Nevarnost strupenih snovi! 

 

 

Biološka kontaminacija! 

 

Splošni varnostni napotki 

Usposobljeno osebje 

Vsi Bruker AXS rentgenski sistemi, ali njihovi deli, se lahko odpirajo in nameščajo po določilih teh navodil za 
uporabo. Samo strokovno usposobljeno osebje lahko rokuje s temi napravami ali opremo. 

Instalacijo, vzdrževanje in popravila sistema, lahko izvajajo samo pooblaščene servisne službe. 

 

Pri vse popravilih, prilagoditvah in spremembah katerihkoli komponent sistema (vključno z gostujočim raču-
nalnikom) je potrebno striktno upoštevate vsa zakonska pravila in določitve, povezane z varnostnimi napotki 
in standardi v državi, v kateri napravo instaliramo in uporabljamo. 

Pravilna uporaba 

Naprava in le-te komponente se lahko uporabljajo samo za namen, opisan v tehničnem opisu teh navodil za 
uporabo. Dodatno literaturo, ki bi jo potrebovali za vaše potrebe, lahko naročite pri pooblaščeni servisni slu-
žbi. Aparati proizvajalca Bruker AXS se lahko uporabljajo v kombinaciji s komponentami drugih proizvajalcev 
samo s priporočilom oz. dovoljenjem proizvajalca Bruker AXS, npr. za avtomatizacijske rešitve. 
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Pozor 

Naprava lahko deluje pravilno in varno samo, če je transport, skladiščenje, zagon in insta-
lacija izvedena pravilno in v skladu z navodili proizvajalca. 

Postavitev 

Takoj, ko ste napravo prejeli, jo preglejte, kakor tudi vse njene dele in opremo, ali se med transportom niso 
poškodovali. V kolikor je prišlo do poškodb, oddajte pisno reklamacijo, opis napake, poškodbe ali pomanjklji-
vosti proizvajalcu, dobavitelju,...  

Kontaktirajte cenilca škode, če se vam dozdeva, da je škoda višja od 3.000,00 €. Naslov lahko najdete na  
www.vht-online.de. 

V primeru škode 

V primeru poškodbe naprave pošljite potrebne podatke najkasneje v 5-ih dneh na naslov: 

Bruker AXS GmbH Fax: +49 721 595 4587 
Oestliche Rheinbrückenstr. 49 Phone: +49 721 595 2888 
76187 Karlsruhe Email: info@bruker-axs.de 
Germany subject:  “transport damage”  
 
• Referenčna številka proizvajalca. 

• Kratek opis poškodbe 

• Predviden znesek škode 

• Fotografije 

• Poročilo cenilca, če je potrebno
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Napotek 

Ne čakajte dlje kot 5 dni z uveljavitvijo stroškov. Ne vračajte poškodovane naprave ali 
delov, dokler ne prejmete dodatnih napotkov! V kolikor ne boste upoštevali navodil, garan-
cijskih ugodnosti ne boste mogli uveljavljati.  

 

Postavitev  

 

Pozor 

Pred priklopom pozorno preberite navodila za uporabo. Prav tako je nujno prebrati uvodni 
del za postavitev sistema, saj vključuje pomembne namige za varno in brezhibno instalaci-
jo.  

 

Predhodno je potrebno dobro premisliti, kam boste napravo postavili, saj je od tega odvisno, kako boste spo-
jili celoten sistem. Pri tem se posvetujte s prodajalcem. 

Namestitev naprave mora biti predvidena tako, da je omogočena dobra dostopnost do naprave in da ni ovir 
za zračno hlajenje. 

Površina, kamor napravo postavite, mora biti vodoravna, v bližini pa vir napajanja. 

Naprave ne postavljajte na prostor, ki je izpostavljen direktni sončni svetlobi.
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Opozorilo: pritisk vode 

Nekateri sistemi potrebujejo dotok vode iz napeljave. Kadar je pritisk vode z vodovodnega 
omrežja prevelik, morate namestiti reducirni vmesnik! 

Ponavadi se dovodna zaklopka odpre le kolikor je potrebno, ali se po potrebi popolnoma 
zapre. Zato je poraba vode znižana na minimum. 

Poskrbite, da bodo vse cevi in oprema pravih dimenzij in bodo zdržala pritisk vode. Preveri-
te vzdržljivost posameznih komponent, preden jih spojite z napravo.  

V navodilih za uporabo boste izvedeli vse o najvišjem dovoljenem pritisku in dobili dodatne 
podatke v zvezi s hladilnimi tekočinami.  

 

 

Pozor: prisotnost plina (P-10, helij ali nitrogen) 

Naprave s plinskimi pretočnimi napravami potrebujejo eksterne plinske jeklenke, kadar ni 
hišne plinske napeljave. Te morajo biti fiksno postavljene, da se ne prevrnejo. Vedno mora-
te zagotoviti varno instalacijo plinskih jeklenk! 

Ob instalaciji ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi in odredbami, ki se nanašajo na delo z 
nevarnimi plini, kot so P-10, helij ali nitrogen.  

Poskrbite za prezračevanje! 

 

Več informacij o vašem instrumentu najdete v Navodilih za uporabo, ki se nanašajo na vaš model.
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Delovanje 

Dodatne podrobnosti o delovanju posameznih elementov, vklopu in delovanju vašega instrumenta, najdete v 
Uvodnih navodilih za uporabo in navodilih za uporabo za vaš tip naprave.  

Varnostni sistem rentgenskega sevanja 

Vse tipe Bruker AXS naprav odlikuje brezhiben rentgenski varnostni sistem. Zato so naprave uvrščene v 
skupino “fully protected instruments” (“Vollschutzgeräte”) – popolnoma varne naprave, izdelane po visokih 
nemških standardih. 

Mnogi instrumenti dosegajo celo francoske varnostne standarde AFNOR NFC 74-100, ki zadevajo rentgen-
ske naprave. 

Vse dodatne informacije o veljavnih certifikatih drugih držav dobite v Uvodnih navodilih za uporabo ali pri 
pooblaščenem servisu. 

Brezhiben rentgenski varnostni sistem vašega modela Bruker AXS zajema v osnovi dve neodvisni varnostni 
liniji. Obe morata delovati brezhibno, da se lahko vklopi visokonapetostni generator in se pričnejo tvoriti rent-
genski žarki. 

V primeru kakršnekoli napake na eni od linij, se obsevanje v trenutku prekine.  

Več informacij o varnostnem sistemu preberite v Uvodnih navodilih za uporabo.
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Nevarnost: sevanje 

V kolikor se ne boste držali varnostnih napotkov, lahko utrpite številne poškodbe in neoz-
dravljiva smrtna obolenja zaradi sevanja.  

Ne popravljajte in prilagajajte delov naprave, spojev, tesnil ali dodatne opreme, ki je 
pomembna za varnostno neoporečnost naprave! Vsaka sila, ki jo izvajamo na napravi, 
zaradi katere se pojavijo napake in poškodbe, izniči certifikat o  “fully protected system” – 
popolnoma varnem sistemu. 

Varnostni vijaki ali vijaki z zapečateno glavo služijo kot zaščita pred nepooblaščenim pose-
ganjem. Strogo je prepovedano odvijati ali odstranjevati varnostne in zalite vijake.  

Te pozicije in deli, ki so pomembni za varnost pred uhajanjem X-žarkov, kontrolira varnost-
ni sistem. Manipulacija in modifikacija varnostnega sistema je strogo prepovedana! 

 

 

Nevarnost: sevanje 

Kadar se vam dozdeva, da varnostni sistem ne deluje brezhibno, takoj pokličite pooblašče-
nega serviserja, ki bo pregledal neoporečnost sistema.  

 

Resetiranje sistema po alarmnem opozorilu 

Varnostni sistem redno preglejuje status varnosti vseh komponent, ki so pomembne za preprečevanje seva-
nja.  Ko zazna napako ali nepravilnost, varnostni rentgenski regulator nemudoma izklopi generator. 

Rentgenski generator lahko ponovno vklopite, ko se je varnostni sistem dokončno vzpostavil. Ne pomaga, 
da napravo izklopite in ponovno vklopite.  

 

Nevarnost: sevanje 

Varnostni sistem se lahko ponastavi, ko odpravite napako, zaradi katere se je naprava 
izklopila! Povežite se s pooblaščenim serviserjem.  

 
Nastavitev varnostnega sistema je zavarovana s kodo. Koda mora biti znana samo osebi, ki je v vaši hiše 
odgovorna za varnostni sistem. Postopek za ponovno vspostavitev varnostnega sistema je opisan v Osnov-
nem navodilu za uporabo in navodilu za uporabo vašega modela.  
Obveznosti in odgovornosti osebe, ki upravlja z napravo na splošno predpisujejo lokalni predpisi in zakoni. 
Priskrbite si vse podatke in vsa določila lokalnih oblasti pred vklopom naprave. 



 Osnovna varnostna navodila Navodila za uporabo 

-12 DOC-M90-ZXX006 V1 – 11.2009 

Tveganja 
Tveganje izpostavljenosti sevanju 

 

Nevarnost: sevanje 

XRD in XRF sistemi proizvajalca Bruker AXS so naprave za izvajanje analiz, ki se napajajo 
iz radioaktivnih virov. Proizvajalec zagotavlja, da stopnja žarčenja ohišja in varnostne 
opreme ne presega dovoljene meje, seveda ob pravilnem delovanju in uporabi.  

Neposredno žarčenje je izredno močno. Sevanje v samo delčku sekunde povzroči opekli-
ne, dolgotrajna izpostavljenost pa težke poškodbe s smrtnim izidom, tudi če ni vidnih poš-
kodb. To se lahko zgodi tudi čez nekaj let. Zato se morate strogo držati predpisov in zako-
nov posamezne države, ki se nanašajo na področje radioaktivnega sevanja. 

Proizvajalec preverja nivo oddajanja X-žarčenja vsakega posameznega instrumenta pod 
najslabšimi pogoji, preden le-ta zapusti tovarno. 

Naprava je testirana v skladu z nemškimi in francoskimi standardi, povezanimi z radioakti-
vnim žarčenjem, in si je tako pridobila vse potrebne certifikate in naziv  “fully protected 
instrument” (“Vollschutzgerät”) - popolnoma varna naprava. 

Za večino je ohišje naprav XRF ali XRD varnostni ščit. Vedno mora biti zagotovljeno, da se 
ohišje in nastavitev goniometra, odziva na eno od navedenih specifikacij in da varnostni 
sistem nenehno deluje.  

Strogo je prepovedano manipulirati in spreminjati varnostni sistem! 

 

 

 

Nevarnost: sevanje 

Vsi AXS instrumenti so opremljeni z rumenimi ali oranžnimi signalnimi lučkami z znakom, ki 
ponazarja nevarnost žarčenja. Pazite! Ko se bodo prižgale, se verjetno polni sonda in proi-
zvaja X-žarke.  

 

 

Nevarnost: sevanje 

Večini naprav služi ohišje kot varnostni ščit. V kolikor se katerikoli del ohišja (nekatere nap-
rave imajo za X-žarčenje nepropustna steklena sprednja vrata) poškoduje zaradi kakršnih-
koli razlogov, takoj izklopite napravo! Pokličite pooblaščeni servis.  
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Elektri čno tveganje 

 

Nevarnost elektri čnega udara 

Naprava se lahko priklopi SAMO na električno napeljavo, katere električna napetost je 
enaka tisti na deklaracijski ploščici.  

Dokler je naprava priklopljena v omrežje, lahko predstavljajo nekatere notranje komponen-
te nevarnost električnega udara.  

Napravo dokončno izklopite tako, da iz omrežja izvlečete glavni kabel ali izklopite eksterno 
neodvisno zunanje stikalo.  

 

 

Nevarnost elektri čnega udara 

Nekatere kompleksnejše naprave se napajajo iz več virov. Dokler niso izklopljeni vsi  viri 
napajanja, naprava deluje.   

 

 

Pozor: Visoka napetost  

V notranjosti naprave je napetost zelo zelo visoka – v generatorju in sondi, ki nista dostop-
na od zunaj. Seveda naletimo na visoko napetost tudi v kablu. Tudi rentgenski detekotrji se 
odpirajo s pomočjo visoke napetosti.   

V kolikor je katera od teh komponent, ki so pod visoko napetostjo, poškodovana, izklopite 
napravo iz električnega omrežja in kontaktirajte pooblaščen servis. 
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Pozor: Nevarnost poškodb z elektriko zaradi odtekan ja hladilne teko čine 

V Bruker AXS napravah so zaprti krožni sistemi napolnjeni s hladilno tekočino za ohlajanje 
sonde, generatorja ali za vzdrževanje notranjega hlajenja naprave same. Nekatere naprave 
so opremljene s cevmi, ki so priključene na hišno vodno omrežje.  

Če cev pušča (zaradi napake pri izdelavi ali pri nesrečah ob polnjenju notranjega rezervoa-
ra za hladilno tekočino), takoj izklopite napravo! To storite z izklopom glavnega stikala. 
Vendar ni dovolj, da pritisnete le tipko »off« za izklop, saj nekatere komponente v notranjo-
sti, ki so povezane z glavnim dovodom, ostanejo priklopljene. Izklopite tudi zunanje stikalo, 
ki se nahaja v bližini. 

Napravo lahko ponovno vklopite, ko so se vsi prizadeti deli popolnoma posušili. Zavedajte 
se, da obstaja nevarnost električnega udara povsod, kjer hladilna tekočina uhaja! 

 

Mehani čno tveganje 

 

Opozorilo: Premikanje mehani čnih komponent 

Nekateri mehanični pogoni, ki so del naprave, so zelo močni in lahko povzročijo številne 
poškodbe! 

V želji, preprečiti poškodbe, se takoj, ko kjerkoli napravo odprete, sistem izključi. 

Kadar domnevate, da avtomatični varnostni sistem ne deluje pravilno, izklopite napravo in 
kontaktirajte pooblaščenega serviserja. 

Vsako spreminjanje in modifikacija kontrolnega varnostnega sistema ohišja je strogo pre-
povedana! 
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Nekatere Bruker AXS naprave dovoljujejo uporabnikom zamenjavo nekaterih komponent, kot so detektorji, 
optika, naprava za rokovanje z vzorci,, itd.; 

 

Pozor 

Pred zamenjavo mehaničnih delov morate izklopiti napravo! 

 

 

Pozor 

Da bi preprečili materialno škodo sistema, morate dokončno izklopiti napravo preden boste 
priklopili ali izklopili kable, povezane z X-sondo, rentgenskimi detektorji, motorji ali drugimi 
dodatnimi komponentami.  

 

 

Pozor 

Ne polagajte predmetov, ki niso povezani s postopkom ali napravo na ali v napravo. 
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Pozor: Težki deli 
Nekateri deli naprave so zelo težki. Obstaja nevarnost poškodb pri rokovanju z njimi ob 
instalaciji ali vzdrževanju. 

Pozorno preberite navodila za uporabo, še posebej postopek namestitve naprave in siste-
ma ter dodatne opreme. 

Težke dele morata dvigovati dve ali več oseb, če je to mogoče. Uporabite pravilne tehnike 
dvigovanja. Ravnajte se po lokalnih predpisih, ki opisujejo določila o dvigovanju maksimal-
ne teže. Prav tako preberite podrobnosti o težkih delih naprave v Uvodnih navodilih za upo-
rabo tipa naprave, ki jo uporabljate. 

Naslednji trije koraki bodo v pomoč pri pravilnem dvigovanju: 

Načrt: vadite dvigovanje. Med dvigovanjem upognite kolena, vaš hrbet naj bo pri tem 
raven, napnite trebušne mišice in dvignite z nogami. 

Pozicija: telo naj bo čim bliže napravi – bolj boste oddaljeni, slabša bo vaša stabilnost. 

Dvig: ko držite težek del naprave, ne delajte hitrih in nevarnih gibov. Poiščite pomoč, če je 
del pretežak ali preokoren. 

 

Varnost ustoja 

Naprava Bruker AXS zadostuje standardom 2006/42/EC Evropske unije. 

Na vseh premičnih gonilnikih so bile izvedene meritve, da bi se s tem izognili poškodbam uporabnikov. 

Vsi gonilniki so razvrščeni glede na njihovo stopnjo nevarnosti za povzročanje poškodb na »varne« v katego-
rijo A in na nevarne v kategorijo B. 

Gonilniki kategorije B se lahko premaknejo samo, če je ohišje naprave zaprto. Če je ohišje odprto, se bodo 
ustavili ali jih ne bo mogoče premakniti. 

V osnovi lahko vse gonilnike kategorije A premaknete tudi takrat, kadar je ohišje odprto. Vendar obstajajo 
izjeme. Zanje veljajo vsa pravila, ki veljajo za gonilnike tipa B. 
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Vse podrobnosti o gonilnikih vašega tipa naprave, preberite v Osnovnih navodilih za uporabo in Navodilih za 
uporabo, ki so namenjena za napravo, ki jo uporabljate. 

 

 

Pozor 

Instalacijo in servisiranje lahko opravi samo izučeno osebje. Ne vtikajte vtikača kabla 
motorja v indexer ploščo, ki ni konfigurirana za gonilnik Takšno dejanje lahko povzroči 
okvare motorja, nepravilno delovanje gonilnika ali druge nevarnosti. 

Tveganje ob odstranitvi LED lu čk 

 

Pozor: LED lu čke  

 

Pri nekaterih Bruker AXS napravah je notranjost osvetljena  

z LED lučkami.  

To so neoporečni LED proizvodi. Ne glejte v žarke. 

 

 

LED ŽARČENJE 

PREPOVED GLEDANJA V SVETLOBO 

PRVORAZREDNI LED PRODUKT 
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Vročinsko tveganje 

 

Pozor: vro če substance 

Več komponent (v glavnem vse motorne komponente, X-sonda, vodne črpalke za hlajenje, 
vakuumske črpalke, grelni elementi (XRF), …) se ob delovanju zelo ogreje. Lahko se ope-
čete, če se jih boste dotikali. V normalnih okoliščinah so nedostopne, saj jih varujejo kovin-
ski deli. Ob vzdrževanju ali popravilih se lahko vročih delov dotaknete po nesreči.  Tempe-
ratura preseže celo 72°C (172°F).  Zato izklopite napravo in počakajte, da se vroči deli 
ohladijo. 

Ne spreminjajte konfiguracije motorja. Višji obrati ne vplivajo samo na temperaturo ohišja, 
lahko poškodujejo motor in nadzorno elektroniko. 

 

 

Pozor: mrzle substance 

Nekatere komponente, pri določenih napravah, v času delovanja postanejo zelo mrzle. 
Lahko povzročijo omrzline, če se jih dotaknete.  

Pozorno preberite navodila za uporabo, ki so priložena tem delom ob dostavi. 

Preden se mrzlih delov dotaknete, izklopite napravo in počakajte, da se ogrejejo na nor-
malno temperaturo. 
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Tveganje spreminjanja materialov in snovi 

 

Opomba: Vpliv žar čenja 

Vzorec se lahko pod vplivom žarčenja spremeni. Zato se pred pričetkom analize prepričaj-
te, ali ste izbrali primerno merilno metodo. Pred pričetkom merjenja prav tako preverite, ali 
obstaja možnost vpliva X-žarčenja na vzorec. 

 

 

 

Pozor: Analiza toksi čnih substanc 

Da ne bi tvegali zdravja ali varnosti, lahko analize vzorcev z XRD / XRF napravami, vključ-
no z rokovanjem in/ali pripravo, opravljajo samo osebe, ki so ustrezno kvalificirane. 

   

Osebe morajo biti tehnično usposobljene v rokovanju z XRD / XRF napravami in toksičnimi 
substancami, tako da lahko s svojim znanjem in izkušnjami predvidijo in ocenijo posamez-
na tveganja. Ta znanja morajo vključevati tudi preventivno preprečevanje nezgod, splošno 
priznane varnostne predpise, EC smernice in lokalne predpise, zakone in standarde. 

 

Pozorno preberite in se ravnajte po vseh varnostnih navodilih in navodilih o rokovanju z s 
tovrstnimi napravami, natisnjenih na podatkovni pločevinasti ploščici. 

Strogo se ravnajte po lokalnih predpisih in zakonih, kadar analizirate toksične substance! 

Za posamezne vzorce uporabljajte le posode, ki jih priporoča proizvajalec. 

 

 

 

Pozor: Analiza biološko aktivnih substanc 

Kadar boste analizirali biološko aktivne substance, se ravnajte po lokalnih varnostnih pred-
pisih in zakonih, skupaj z IEC 61010-2-081. 
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Pozor: Berilij 

Alternativno lahko vstavite v sistem X-žarčenja tudi komponente, ki vsebujejo berilij. Dim in 
berilijev prah in spojine, ki nastanejo ob analizi, slabo vplivajo na zdravje, če jih vdihujemo 
ali se jih dotikamo!  Ob uporabi naprave, v kateri je berilij, lahko pride do korozije. Berilija 
ne smete rezati, predelovati, prijemati, … 

Ne dotikajte se izhodnega okna X-sonde, sprednjega okna detektorja in (pri nekaterih sis-
temih) okna grelne celice, kajti ta okna lahko vsebujejo berilij. 

 

Z drobci berilija se lahko poškodujete v primeru implozije okna X-sonde ali okna grelne 
celice. Zato po takšni nezgodi ne smete pričeti s čiščenjem brez zaščitne opreme: rokavic 
in očal! 

V primeru izpostavitve beriliju se morate ravnati po vseh predpisih in zakonih, ki veljajo v 
posamezni državi.  

 

 

Pozor: Odstranitev naprave 

Napravo je potrebno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni, povežite se s poob-
laščenim serviserjem. 

Nekatere naprave vsebujejo talij (XRF, TLAP kristalni analizator), berilij (X-sonda in detek-
tor) ali baterije (nekatere elektronske plošče). 

 
 

 

 

Pozor: Baterija 

Elektronske plošče so opremljene z baterijami. Baterije morate odstraniti v skladu z vsemi 
nacionalnimi predpisi in zakoni. 

 

 

 

Pozor: Olje 

Nekatere naprave (XRF naprave) potrebujejo vakuumsko črpalko. Ta črpalka potrebuje olje 
za lubrikant. Olja lahko odstranite v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni. 
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Pozor: Analiziranje škodljivih lahko hlapljivih sub stanc 

Kadar analizirate škodljive lahko hlapljive substance, se ravnajte po lokalnih predpisih in 
zakonih! 

Za vzorce uporabljajte samo posodice, ki jih predpisuje proizvajalec. 

Za izpust plinov iz vakuumske črpalke odvod namestite na prosto!  

 

 

Pozor: Talij 

TLAP kristalni analizator (XRF naprave) vsebuje talij, ki je zelo toksična težka kovina. Ta 
kristal je v vodi topljiv in lahko povzroči zastrupitve v stiku s kožo. 

S kristalom ravnajte skrajno previdno in preprečite stik z golo kožo! Strogo se ravnajte po 
lokalnih predpisih in zakonih, ki se nanašajo na rokovanje z nevarnimi snovmi. 

 

 

Pozor: Pritisk je previsok 

Ventilator omogoča izenačitev (še posebej D2 in XRD) notranjega pritiska. Ko se reža, ki 
omogoča izpust prekomernega pritiska, odpre, zrak uide iz notranjosti v ohišje naprave. V 
kolikor uporabnik vstavi vzorec v obliki praška, obstaja možnost, da ventilator izpiha prašek 
njemu v obraz. Zato uporabljajte vzorce v obliki stisnjenega prahu, ali vzorce, ki jih ne bo 
mogoče odpihniti iz posodice.   
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Tveganje - plini 

 

Pozor: Uporaba napa čnega plina 

Odgovornost uporabnika je, da izbere pravilni tip plina in ga priklopi na napravo. Preden 
odprete ventile, dvakrat preverite, ali ste izbrali pravilen tip plina. Še posebej  bodite previ-
dni, da ne uporabite eksplozivnega ali korozivnega plina. 

Nevarnosti magnetnega polja 

 

 

Pozor: Magnetno polje 

Nekatere naprave (še posebej S2 RANGER) vsebujejo močna magnetna polja. Zato ne 
postavljajte v bližino naprave predmetov, ki so občutljivi na magnetno polje (npr. zgoščen-
ke, kreditne kartice,…). 

Nevarnosti pri uporabi temperaturne komore 

 

Pozor:  Visoko vnetljivi vzorci in čistilna sredstva 

Preverite nacionalne varnostne predpise in zakone v zvezi z rokovanjem z vzorci, ki jih 
boste pregledovali (npr. uporaba zaščitnih očal, rokavic, zaščita dihal, itd.).  

Prepričajte se, da ste poskrbeli za dobro ventilacijo. V prostoru, kjer se nahaja temperatur-
na komora, ne sme biti vnetljivih plinov in hlapov. 
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Pozor 

Med pripravo vzorca, meritvami ali postopkom samim, se lahko ustvari prah, dim ali plini. 

Če odprete temperaturno komoro, lahko sprostite v ozračje prah, dim ali pline, ki se ustvari-
jo z ogrevanjem (in/ali hitrim splahnjevanjem). 

 

 

Pozor 

V bližino naprave postavite gasilni aparat. 
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Vzdrževanje sistema 
 

Da naprava deluje brezhibno, jo morate vzdrževati, proizvajalec priporoča redne intervale.  

Podrobne informacije o vzdrževanju, intervalih vzdrževanja in postopkih, najdete v Navodilih za uporabo, ki 
se nanašajo na vaš tip naprave ali jih zahtevajte od svojega dobavitelja.  

Čiščenje 

 

Pozor 

Pred čiščenjem napravo popolnoma izklopite iz omrežja!  

  

Za čiščenje stranske plošče, notranjosti ohišja ali notranjosti »skladišča« za vzorce, uporabite suhe čistilne 
pripomočke. Ne uporabljajte vode ali agresivnih sredstev. 

Nekateri sistemi imajo steklena sprednja vrata, ki jih lahko očistite z navadnim čistilom, ki ga uporabljate 
doma za čiščenje oken. Uporabite isto čistilo za prosojen pokrov za »skladišče« za vzorce. 

Več informacij boste našli v Navodilih za uporabo, namenjenih vašemu tipu naprave.
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Servisiranje  
Vsa popravila, prilagajanja in spremembe na napravi, komponentah, dodatni opremi ali gostujočem računal-
niku, lahko opravi samo strokovno usposobljena in pooblaščena oseba, ki ima primerno izobrazbo v skladu z 
dovoljenji države, v kateri napravo uporabljamo. 

V naslednjih poglavjih so pomembne informacije in varnostni napotki, namenjeni servisnemu osebju. 

 

Poškodbe povzro čene z oddaljenim internetnim dostopom  

Večina Bruker AXS sistemov je opremljena z Ethernet internetnim vmesnikom. Zato jih lahko kontroliramo na 
daljavo s pomočjo računalnika. Ta je lahko povezan lokalno v sistem podjetja ali v širše omrežje. Vgrajen 
varnostni segment zagotavlja, da naprava deluje brezhibno v vseh stopnjah standardnih operacij (glede na 
X-žarke, električno napetost in mehansko gibanje). V primeru napake se takoj prekine sevanje in vsi mehan-
ski gonilniki se ustavijo. 

 

 

Nevarnost sevanja.  Visoka napetost in premikanje mehanskih gonilnikov s pomo čjo 
daljinskega upravljanja preko internetnega omrežja 

Med vzdrževanjem ali med popravilom bo morda potrebno premakniti motorne dele z odpr-
tim ohišjem, da bi lahko uprizorili meritve uhajajočih X-žarkov, ali da bi obšli del varnostne-
ga sistema. 

V takšni situaciji morate napravo fizično izklopiti iz sistema!  Tako boste preprečili vdor 
nezaželenih gostov iz omrežja! Prav tako izklopite gostujoči računalnik, ki je v bližini in je 
povezan v sistem. Napravo in računalnik ponovno vklopite, ko ste končali z delom. 
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Sevanje X-žarkov 

 

Nevarnost sevanja 

Snop X-žarkov je zelo močan. Stik s snopom samo za nekaj sekund lahko povzroči hude 
opekline. Daljše izpostavljanje pa hude poškodbe. Te pa lahko vodijo do smrtnih obolenj. 
Tudi brez vidnih poškodb ali bolečin žarki povzročijo smrtonosna obolenja. Posledice so 
lahko vidne tudi čez nekaj let. Glede na to morate strogo upoštevati vsa navodila, predpise 
in zakone, ki se nanašajo na sevanje!  

“Popolnoma varne naprave” (“Vollschutzgeräte”) onemogočajo dostop do direktnega sno-
pa. Pri popravilih pa je lahko tudi potrebno, da izvajate dela pri nezaščitenem sistemu, 
kadar se ukvarjate s popravilom defektnega varnostnega sistema ali podobno.  

Delo pri nezaščitenem sistemu je zelo nevarno. Dodatna dela na nezaščiteni enoti lahko 
opravijo samo osebe, ki so posedujejo osebni dozimeter in  so pod medicinskim nadzorom. 
Uporabite lahko le najnižjo vrednost napetosti in sonde. Uporabite le daljše orodje! Nikoli 
ne izpostavljajte kože glavnemu snopu! Odstranite samo tiste dele zaščite, ki so bistvene 
za alineacijo. 

Nikoli ne puš čajte naprave v tem stanju nenadzorovane! 

 

 

Opomba: Delni pregled 

Po menjavi delov, ki so povezani z varnostnim sistemom ali katerimikoli komponentami 
generatorja, je potrebno ponovno preveriti pravilnost delovanja varnostnega sistema. V 
»Uvodnih navodil za uporabo« in »Navodilih o servisiranju«, ki so namenjena vašemu tipu 
naprave, boste našli več podrobnosti, po katerih se morate ravnati. 
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Pozor elektrika 

 

 

Nevarnost: Ob popravilih so dostopne tako komponent e, ki so pod visoko napetos-
tjo, kot tudi glavni dovod elektri čne energije 

Visoka napetost (200-240VAC) je prisotna v zaključkih in žicah znotraj glavne razdelilne 
enote.  Prav tako z isto napetostjo deluje več regulatorjev (XRF ali XRD regulatorji, detek-
torski regulatorji, itd.) 

Med vzdrževanjem in popravilom bo mogoče potrebno ukrepati tudi takrat, ko bodo nekate-
re plošče odstranjene. Zavedajte se, da bodo s tem dostopna področja, ki so pod visoko 
napetostjo in s tem smrtno nevarna (za podrobnosti preberite električni načrt). Nikoli ne 
puščajte naprave v tem stanju nenadzorovane! 
Zavedajte se, da je izhodna doza generatorja pod zelo visoko napetostjo in je lahko tudi 
smrtno nevarna. Strogo se ravnajte po napotkih »Navodil o servisiranju«.  

V osnovi je priporočljivo, da izklopite visokonapetostni kabel, ki povezuje sondo generator-
ja.  

Razen tega je potrebno ob servisiranju po vsej verjetnosti izvleči napajalne kable detektorja  
iz visokonapetostnih izhodov odgovarjajočih vmesnih plošč detektorja. Čeprav je izhodni 
tok teh visokonapetostnih napajalnih enot notranje nadzorovan in omejen na nekritične 
vrednosti, se le-teh ne dotikajte, dokler je vklopljen visokonapetostni detektor. 

 

 

 

Pozor: Visoka napetost 

Visoka napetost je še vedno prisotna, čeprav ste izklopili glavni izvor. Opravlja nadure. 
Zato počakajte vsaj 10 minut, preden se dotaknete katerihkoli VN delov. 

 

 

 

Pozor: Živa bitja! Nevarnost elektri čnega udara 

Notranjost ohišja nekaterih Bruker AXS naprav je osvetljena s flourescentnimi žarnicami na 
stropu. 

Preden menjate žarnico, izklopite napravo iz omrežja. 
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Navarnost nastajanja elektrostati čnega naboja zaradi nepravilne insta-
lacije 

V elektronskih modulih se nahajajo naprave, ki so zelo občutljive na elektrostatično napetost. Preden se 
dotaknemo kateregakoli dela naprave, se je potrebno razelektriti tako, da primete ozemljeno telo. Za razelek-
tritev je potrebno poskrbeti takrat, ko izvajamo dela na elektroniki. 

Posamezne komponente lahko povežete samo z vtikači, ki so za posamezne module namenjeni. Pri tem si 
pomagajte z diagramom, ki ga najdete v Navodilih za servisiranje. Vtikači modulov niso zaščiteni proti napa-
čni povezavi s komponentami. 

 

Pozor: Damage of Printed Circuit Boards 

Preden izvlečete ali vtaknete kabel v/iz katerekoli natisnjene krožne plošče, morate na vsak 
način izklopiti napravo! V  nasprotnem primeru boste hudo poškodovali izhodne postaje 
gonilnikov in glavne stike. 

 

 

Pozor : Poškodbe sistema 

Posledica nepravilne povezave modulov ali komponent so težke poškodbe sistema. Zato 
predhodno dobro preverite vse povezave preden vklopite napravo. 

 

 

Napotek: Sesutje sistema zaradi nepravilne nadgradn je natisnjenih krožnih ploš č 
(samo sistemi z opisom kontrolnega krmila)  

Zelo je pomembno, da so vse natisnjene krožne plošče kontrolnega krmila pritrjene pravil-
no  z uporabo označenega izvija ča. Električni zvočni signali in konice, ki prihajajo iz zašči-
te kabla se morajo speljati skozi sprednjo ploščo v kovinsko krmilo regulatorja. 

Če vijakov niste privili pravilno, se bodo ti zvočni signali speljali skozi električni stik na PCB 
in povzročili čuden odziv sistema in vzporedno funkcionalne težave. 
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Tveganja pri odpiranju zaradi popravil 

Nekatere Bruker AXS naprave obsegajo posebne metode in operacije glede servisiranja. Ti načini omogoča-
jo servisiranje mehanskih gonilnikov, medtem ko je ohišje naprave odprto. Seveda morate upoštevati in dob-
ro preveriti vse varnostne postopke. 

 

 

 

Pozor: Poškodbe med premikanjem delov in komponent 

V vsako napravo je vgrajena množica pogonskih delov. Med normalnim delovanjem so te 
komponente popolnoma nedostopne. Med popravili in vzdrževanjem se ti deli »razkrijejo« 
in predstavljajo nevarnost poškodb. Različni gonilniki postanejo dostopni tudi medtem, ko 
so v gibanju.  Nikoli ne puš čajte naprave v tem stanju nenadzorovane! 
Večino motorjev se lahko smatra kot varne gonilnike, ki ne povzročajo poškodb, kadar se 
jih dotaknete in delujejo s svojimi največjimi močmi. Je pa tudi nekaj takšnih, ki drobijo, stri-
žejo, režejo ali udarijo! 

Več dodatnih informacij boste našli v Osnovnih navodilih za uporabo, Navodilih za uporabo 
in Navodilih za vzdrževanje, ki so napisani posebej za vašo napravo. 

 

 


