
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 
 

JAK SPAWAĆ GAZOWO PRZY POMOCY TURBO SET 90/110 
 

Spawanie gazowe wymaga zawsze pracy z określoną procedurą: przed rozpoczęciem spawania należy upewnić się, że 
metalowa podstawa w obszarze spawania jest czysta i wolna od tłuszczu, oleju, farby, rdzy i kamienia osadowego. 
Należy posiadać wystarczający zapas gazu, spoiwa i topnika do spawania (flux) odpowiedniego do danej pracy. Przed 
zastosowaniem ciepła na elementach, upewnić się, że są one prawidłowo ustawione i zabezpieczone, aby pozostały w 
odpowiednim ustawieniu. 
Po wykonaniu połączenia, należy je wyczyścić, gdyż pozostałości topnika mogą je osłabić, jeśli nie zostaną całkowicie 
usunięte. 
Siła płomienia zależy od wielkości zastosowanej dyszy, a te różnią się między sobą w zależności od grubości, 
temperatury topnienia i przewodności cieplnej. TURBO SET 90 i 110 mają do wyboru 5 dyszy.  
Siła mierzona jest w zależności od ilości litrów gazu palnego zużywanego na minutę z optymalnym płomieniem. Zbyt 
niskie ciśnienie tworzy krótki stożek, który może stać się przyczyną braku penetracji spoiny i topienia, a także może 
doprowadzić do cofnięcia się płomienia. Zbyt wysokie ciśnienie może natomiast wytworzyć długi stożek i spowodować 
przegrzanie oraz brak kontroli nad stopionym metalem. 
 
Zmieniając proporcję gazu, mogą być wytwarzane trzy różne typy płomieni: 
PŁOMIEŃ NAWĘGLAJĄCY 
w tym typie płomienia spalany jest nadmiar gazu palnego, czyli spalanie jest niepełne i pozostaje niezużyty węgiel. Ten 
rodzaj płomienia z reguły nie nadaje się do spawania stali, gdyż niezużyty węgiel może przedostać się do spoiny i 
utworzyć twardą, a zatem kruchą spoinę. 
PŁOMIEŃ NORMALNY (REDUKUJĄCY) 
Zwiększając dopływ tlenu do palnika, płomień maleje, a biały stożek staje się wyraźniejszy i przyjmuje zaokrąglony 
kształt. Na tym etapie używane są w przybliżeniu jednakowe ilości gazu palnego i tlenu, a spalanie jest całkowite. 
Płomień jest wówczas normalny: ten typ płomienia jest jednym z najczęściej stosowanych do spawania. 
PŁOMIEŃ UTLENIAJĄCY 
Dodatkowo zwiększając dopływ tlenu spowoduje się powstanie płomienia utleniającego, w którym występuje większa 
ilości tlenu, niż ta wymagana do całkowitego spalania. W tym przypadku skutkiem będzie nadmierne tworzenie się iskier. 
 
COFNIĘCIE PŁOMIENIA często może mieć miejsce w następujących przypadkach: 
- jeśli ciśnienie gazu jest zbyt niskie 
- jeśli zostanie dotknięta płyta lub stopiony wypełniacz 
- jeśli dysza jest luźna 
- w przypadku przegrzania 
- jeśli cząstki metalu przedostaną się do dyszy 
Wada może być usunięta bez powstania żadnych uszkodzeń. 
 

WAŻNE 
 
Przed użyciem TURBO SET należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i zachować je do przyszłej 
konsultacji. Zawierają one wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użycia przyrządu, unikając 
niebezpieczeństw i jego uszkodzeń. 
Spółka OXYTURBO uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem przyrządu lub wprowadzonymi w nim zmianami. 
 

 LISTA CZĘŚCI 

TURBO SET 90      115050  115051 
TURBO SET 110      131090  131091 
1. Butla tlenowa 1 l 110bar  
 M12x1 prawa      480300  
 M11x1 lewa        480301 
2.  Kartusz gazowy Maxy Gas      483200 
2.  Kartusz gazowy Turbo Gas      483300  
3.  Stojak na kartusze 
4. Wsporniki blokujące 
5. Reduktor tlenowy Mignon z zaworem zwrotnym  220500  220501 
6a.   Reduktor gazowy Mignon  z zaworem zwrotnym           222516  
6b.  Zawór gazowy 7/16 z zaworem zwrotnym    201500 
7. Palnik z wbudowanym zaworem zwrotnym    
8.  Pokrętło regulacyjne Palnik tlenowy 
9.  Pokrętło regulacyjne palnika gazowego 



10.  Uszczelki 
11a. Wąż tlenowy 
11b. Wąż gazowy 
12. Dysza do palnika 80 l 
13. Nasadka 
14. Zapalnik       101000  
15. Klucz wielofunkcyjny       102000 
16.   Zestaw dysz (4)                                                  110730.ESP 
17. Mosiężne łączniki       101500.01  
18. Okulary ochronne       100000 
19.  Zestaw dysz Microset (w opcji)     110650 
20.  Adapter do dysz igiełkowych 
21.   Dysze igiełkowe  
  
  

DANE TECHNICZNE 
 
TURBO SET   90  115050  115051 
Max temp. pracy                         3000 °C - 5432 °F  
TURBO SET  110  131090  131091 
Max temp. pracy                         3050 °C - 5522 °F  
  
Zużycie gazu:  
(regulacja normalna z dyszą 80 l):   92 g/h 
Wydajność butli tlenowej  0,30 h  
Wydajność kartusza Maxy gas  3,30 h   
Wydajność kartusza Turbo gas  4,00 h   

1. ZASILANIE 
 
Il TURBO SET jest zasilany z butli tlenowej (homologacja T-PED � 0036) i kartusza gazowego 7/16” Maxy Gas 
(zgodnego z EN 417:2003) lub Turbo Gas. 
Zaleca się używanie butli i kartuszy OXYTURBO. 
UWAGA: Butle tlenowe i kartusze gazowe TURBO SET nie są ładowalne. 
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA TURBO GAS Z TURBO SET 90. 
 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
- Użycie butli lub kartuszy innego typu może okazać się niebezpieczne. 
- Nie podłączać butli lub kartuszy przed zapoznaniem się z informacjami, które są  
 na nich umieszczone. 
 

2. ODDANIE DO EKSPLOATACJI 
 
2.1 WKŁADANIE LUB WYMIANA BUTLI LUB KARTUSZY 
- Umieścić wsporniki (4) w stojaku na kartusze (3) na wysokości wskazanej na butli lub kartuszu z gazem. 
- Włożyć butlę lub kartusz do specjalnych opraw, wkładając zawory do odpowiednich otworów we wspornikach. 
- Zablokować wsporniki, ręcznie dokręcając nakrętki motylkowe na śruby. 
- Upewnić się, że pokrętła znajdujące się na reduktorach Mignon, na zaworze gazowym (5, 6a i 6b) i na palniku (8 i 9) 

są zamknięte (w Mignon : w prawo = otwiera  w lewo = zamyka; w zaworze gazowym: w prawo = zamyka  w lewo = 
otwiera ). 

- Przykręcić reduktory tlenowe i gazowe oraz zawór gazowy do odpowiedniej butli i kartusza, upewniając się czy nie 
dochodzi do ulatniania gazów (zobacz 5.2).  

- W celu uniknięcia błędów podczas łączenia butli tlenowej z reduktorami Mignon i kartusza z zaworem 
gazowym/reduktorem Mignon, zastosowano różne gwinty. 

 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
- Wymiana i wkładanie butli lub kartuszy powinny być zawsze wykonywane w miejscach dobrze 

wentylowanych, najlepiej na zewnątrz, z dala od materiałów i substancji łatwopalnych i iskrzących źródeł 



ciepła (jak otwarty ogień, zapalone papierosy, płyty elektryczne, itp.) oraz z dala od osób lub zwierząt. 
- Przed wymianą upewnić się, że butla lub kartusz są puste. Nie sugerować się ciężarem butli tlenowej, który 

jest identyczny również gdy butla jest pusta. 
- Nie używać TURBO SET, jeżeli uszczelki (10) są uszkodzone lub ich brak. 
- Upewnić się, że węże (11a i 11b) nie są uszkodzone. 
- W celu ochrony środowiska, puste butle i kartusze składować w bezpiecznym miejscu, najlepiej w 

pojemnikach przeznaczonych do recyklingu. 
 

3. SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed rozpoczęciem użytkowania, ułożyć nasadkę i dyszę w sposób przedstawiony na rys. 2 i upewnić się, że nakrętka 

jest dokręcona. 
 
3.1 ZAPALANIE 
-  Upewnić się, że zawory palnika są zamknięte (8 i 9). 
- Otworzyć reduktor tlenowy Mignon (5) i zawór gazowy/Mignon gas (6a i 6b).  
- Otworzyć pokrętło regulacyjne gazu umieszczone na palniku (9). 
- Zapalać przy użyciu specjalnego zapalnika (14), zwracając uwagę na przytrzymanie płomienia przyłożonego do 

dyszy spawalniczej. Jeżeli płomień będzie się odczepiał od dyszy, delikatnie przymknąć zawór. 
- W celu uzyskania dużego płomienia, otworzyć pokrętło regulacyjne tlenu (8). 
- Wyregulować płomień pokrętłami regulacyjnymi, aby uzyskać jądro płomienia o formie i wymiarach podobnych do 

przedstawionych na rys. 2. 
 
3.2 GASZENIE 
- Najpierw zamknąć reduktor/zawór kartusza gazowego (6a i 6b). 
- Zamknąć reduktor tlenowy (5).  
- Umożliwić wygaszenie płomienia, aż do całkowitego opróżnienia węży. 
- Zamknąć pokrętła palnika (8 i 9). 
 
3.3 MIKROSPAWANIE (akcesorium opcjonalne) 
- Odkręcić nasadkę (13) przy użyciu specjalnego klucza (15). 
- Założyć adapter (20) na palnik (rys. 3). 
- Dokręcić nakrętkę do oporu 
- Włożyć do adaptera pożądaną dyszę igłową (21). 
 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
-     Butle i kartusze używać w pozycji pionowej, gdyż gaz w stanie płynnym może uszkodzić węża.  
- Nie wykonywać prac w ciasnych pomieszczeniach. 
- TURBO SET powinien być używany w miejscach dobrze wentylowanych, z dala od materiałów lub substancji 
łatwopalnych albo tłustych. Niebezpieczeństwo pożaru! 

- Zakazuje się smarowania jakiejkolwiek części wchodzącej w skład zestawu. 
- Zapalony TURBO SET nie może być pozostawiony bez opieki. 
- Nie odkładać zapalonego palnika. 
- Prace spawalnicze powinny być wykonywane na podłożu niepalnym. 
- Podczas spawalnia należy używać okulary (18) i rękawice ochronne. 
- Nie używać smaru lub oleju na częściach znajdujących się w kontakcie z tlenem. 
- Używać odzież odpowiednią do wykonywania tego typu prac i nie używać odzieży poplamionej smarem. 
- Uwaga! Nie wdychać oparów podczas spawania. 
- W przypadku wystąpienia otarć, uszkodzeń i innych wad należy natychmiast wymienić węże (11a i 11b) . 
- Nie dopuścić do skręcenia, rozerwania i przegrzania węży (11a i 11b). 
- Podczas eksploatacji, elementy TURBO SET mogą osiągać wysokie temperatury. 
- Po zgaszeniu urządzenia i przed zakończeniem korzystania z niego, należy opróżnić węże i pozostawić do 

ostygnięcia. 
- Używanie sprzętu uszkodzonego lub pracującego w nieprawidłowy sposób jest niebezpieczne. 
- W razie anomalii podczas pobierania gazu należy skontrolować zawartość butli  i kartuszy (1 i 2). Jeżeli gaz 

będzie nadal pozostawał, problem może być rozwiązany poprzez wyczyszczenie dyszy (zobacz 5.4). 
- KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIĘ wykonywania jakichkolwiek działań mechanicznych przy jakiejkolwiek 

części urządzenia. 
 



4. MAGAZYNOWANIE 
 
- Jeżeli TURBO SET nie będzie używany przez dłuższy okres czasu lub w przypadku przewożenia go samochodem, 

należy odkręcić butle i kartusze od odpowiedniego reduktora tlenowego i reduktora/zaworu gazowego. Umożliwi to 
utrzymanie zawartości butli i kartuszy w niezmienionym stanie, również po upływie czasu, i uniknięcie niewielkich i 
prawie niezauważalnych ulotnień, nawet jeśli butle i kartusze posiadają zawory uszczelniające. 

- Włożyć TURBO SET do pokrowca ochronnego (w razie możliwości do pudełka w zestawie) i przechowywać go w 
chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. 

 
 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 W przypadku TURBO SET z włożonymi butlami i kartuszami: 
- Podczas magazynowania i transportu trzymać butle i kartusze w pozycji pionowej, NIGDY poziomej. 
- Chronić przed działaniem promieni słonecznych. 
- Nie wystawiać na działanie temperatury wyższej od 50°C. 
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
 

5. KONSERWACJA 
 
- Odradza się samodzielnie wykonywać czynności naprawczych i konserwacyjnych. 
• Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów OXYTURBO. 
- Części zamienne są dostępne u sprzedawcy. 
- W przypadku zaistnienia usterki, której nie da się naprawić według zaleceń niniejszej instrukcji, TURBO SET 

należy zwrócić sprzedawcy. 
 
5.1 WYCIEKI GAZU 
- W przypadku ulatniania się gazu z urządzenia (zapach gazu), należy natychmiast wystawić urządzenie na wolne 

powietrze, w dobrze wentylowane miejsce, z dala od źródeł łatwopalnych, gdzie będzie można dokonać kontroli 
uszczelnień (zob. 5.2). 

 
5.2 KONTROLA USZCZELNIEŃ 
Kontrolę uszczelnień TURBO SET należy wykonywać na wolnym powietrzu i nie używać płomienia, tylko odpowiednie 

czytniki (Gascontrol kod 405020) lub wodę mydlaną. 
-  Spryskać czytnikiem strefę do skontrolowania. 
- Ulatnianie gazu można zauważyć dzięki powstawaniu baniek lub piany. 
 
5.3 WYMIANA USZCZELKI 
 
- Wyciągnąć zniszczoną uszczelkę z gniazda (10). 
- Włożyć nową uszczelkę do gniazda, rozszerzając jej brzegi śrubokrętem i  
 zwracając uwagę, aby jej nie uszkodzić. 
 
5.4 WYMIANA I CZYSZCZENIE DYSZY 
- Odkręcić dyszę (12) przy użyciu specjalnego klucza (15). 
- Wyczyścić dyszę, kierując w otwór sprężone powietrze. 
- Dokręcić dyszę o pożądanym rozmiarze (16) do nasadki (13). 
- Skontrolować uszczelnienie (zob. 5.2) 
 
  OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
- Czynności wykonywać na zimnym palniku. 
- Do czyszczenia dyszy nie należy używać igły lub szpilki, gdyż mogłyby uszkodzić TURBO SET i sprawić, że 

jego użycie stanie się niebezpieczne. 
-     Wymienić dyszę, jeżeli usunięcie zanieczyszczeń okaże się niemożliwe. 
 
WAŻNE: Niektóre szczegóły na rysunkach zawartych w niniejszym podręczniku mogą nie odpowiadać 
dostarczonemu sprzętowi. 
Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia ewentualnych zmian bez konieczności uprzedniego informowania. 
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