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Stopka redakcyjna 
Oryginalna instrukcja monta u z przynale ną 
instrukcją obs ugi zgodna z dyrektywą maszynową 
ŻE 2006/42/ŻE stanowi czę ć opisywanego 
produktu i nale y zachować ją do wglądu w 
przysz o ci. 
Oryginalna instrukcja monta u z przynale ną 
instrukcją obs ugi zosta a sporządzona zgodnie z 
powszechnie znanymi normami i przepisami 

dotyczącymi dokumentacji technicznej VDI 4500 

oraz EN 292. 

 

© SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

Niniejsza dokumentacja jest chroniona prawem 

autorskim. Ższelkie prawa, tak e prawa do 
odtwarzania fotomechanicznego, powielania i 

przetwarzania za pomocą specjalnych metod (na 

przyk ad przetwarzania w formie elektronicznej, za 
pomocą no ników i sieci danych), w tym równie  
pojedynczych fragmentów tej dokumentacji, są 
zastrze one przez firmę SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. 

Zastrzega ona równie  prawo do wprowadzania 
zmian merytorycznych i technicznych. 

 

Serwis 
Ż przypadku pytań technicznych prosimy o kontakt 
pod następującym adresem: 
 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 

 

Zak ad w Berlinie 

Motzener Straße 35/37 

12277 Berlin 

Niemcy 

Tel. +49 (0)30 72002-0 

Faks +49 (0)30 72002-111 

 

Zak ad w Hockenheim 

2. Industriestraße 4 

68766 Hockenheim 

Niemcy 

Tel. +49 (0)62 05 27-0 

Faks +49 (0)62 05 27-101 

 

lubrication-germany@skf.com 

www.skf.com/schmierung 
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 Informacje dotyczące deklaracji UE dotyczącej zabudowy urządzenia  
Poni ej wyszczególniony produkt: 

 

agregat smarowniczy wyposażony w pompę 
zębatą, pompę z pierścieniem zębatym, pompę 
łopatkową i pompę wieloobiegową 

 

typoszeregi: 

 

M..-../ME..-../MF..-../MFE..-.. 

M202-../M205-.. 

ZM..-.. 

143-012-.. 

FLM..-../FLMF..-.. 

 

objęty jest naszą deklaracją zgodno ci z 
podstawowym wymaganiom zawartym w 

dyrektywach rady ujednolicania przepisów 

prawnych państw cz onkowskich 

 

 Dyrektywa maszynowa UE 2006/42/UE 

 Kompatybilność elektromagnetyczna 
2014/30/UE 

 Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  

Niniejszym deklarujemy, e wy ej wymienione 

urządzenie jest zgodnie z dyrektywą maszynową 
UE 2006/42/EG, załącznik II część B 

przystosowane do integracji w innej maszynie  / 

wspó pracy z inną maszyną. Zakres 
odpowiedzialno ci zdefiniowany w dyrektywie UE 
zabrania uruchomienia urządzenia do momentu 

potwierdzenia, e maszyna, w której dany produkt 
będzie stosowany, odpowiada wymogom tej 
dyrektywy. 

 

Wskazówki: 

(a) Niniejsza deklaracja dotyczy zgodno ci 
produktu z zapisami wspomnianych dyrektyw, 

nie stanowi natomiast dokumentacji 

parametrów i w a ciwo ci. 
(b) Stosuj się do wskazówek dotyczących 

bezpieczeństwa, zamieszczonych w 
dokumentacji do ączonej do produktu. 

(c) Uruchomienie poni szego produktu jest 
zabronione do momentu potwierdzenia, e 
maszyna, pojazd lub inne urządzenie w którym 
produkt zostanie zastosowany, odpowiadają 
zapisom i wymaganiom odpowiednich 

dyrektyw. 

(d) Eksploatacja produktu z zastosowaniem 

nietypowego zasilania elektrycznego oraz 

niezastosowanie się do wskazówek 
instalacyjnych mo e mieć wp yw na w asno ci

elektromagnetyczne i na bezpieczeństwo 
elektryczne urządzenia. 

 

Wskazówka do dyrektywy niskonapięciowej 
2104/35/UE Zadania ochronne dyrektywy niskonapęciowej 
2014/35/UE są utrzymane zgodnie z tre cią 
za ącznika I, nr. 1.5.1 dyrektywy maszynowej 
2006/42/UE. 

 

Wskazówka do dyrektywy dotyczącej maszyn 
hydraulicznych 2104/68/UE 

Urządzenie nie osiąga warto ci granicznych 
okre lonych w artykule 4, paragraf 1, litera (a), 
cyfra (i) i zgodnie z artyku em 4, rozdzia  3, nie 
nale y do obszaru zastosowania okre lonego w 
dyrektywie dotyczącej maszyn hydraulicznych 

2014/68/UE. 

 

Deklaracja monta u jest sk adowym elementem 
dokumentacji i nale y do zakresu dostawy 
urządzenia. 
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Informacje ogólne 
Obja nienia symboli i wskazówek 

Poni sze symbole u yte zosta y we wszystkich 
wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa 

wymienionych w niniejszej instrukcji monta u, 
informujących o szczególnych zagro eniach dla 
osób, mienia lub rodowiska. 
Nale y przestrzegać wszelkich przedstawionych 
przez producenta wskazówek i zachować 
szczególną ostro no ć. Nale y równie  
poinformować pozosta e osoby o wszystkich 
wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa. 
Oznaczenia zagrożeń

 

 

Żskazówki umieszczone bezpo rednio na 
produkcie, takie jak na przyk ad 

 

o strza ka kierunku obrotu 

o oznaczenie przy ączy cieczy 

 

muszą być bezwzględnie przestrzegane i 

zachowane w stanie ca kowitej czytelno ci. 
 

 

 

Hasła we wskazówkach dot. bezpieczeństwa i 
ich znaczenie

 

 

 

 

Pamiętaj: to na Tobie spoczywa 
odpowiedzialność! 

 

Nale y dok adnie przeczytać instrukcję monta u i 
przestrzegać wskazówek dot. bezpieczeństwa. 

 

Wskazówka: Niektóre z wymienionych tutaj 

symboli mogą nie występować w niniejszej 
instrukcji monta u. 
 

Symbole informacyjne 

 

 Hasło Znaczenie 

Niebezpieczeństwo! w przypadku zagrożenia 
dla zdrowia i życia 

Uwaga! w przypadku zagrożenia 
dla mienia i środowiska 

Wskazówka! informacje dodatkowe 

 

Znak Norma Znaczenie 

 

DIN 4844-2 

W000 

Zagrożenie 
ogólne 

 

DIN 4844-2 

W008 

Napięcie 
elektryczne 

 

DIN 4844-2 

W026 

Gorąca 
powierzchnia 

 

DIN 4844-2 

W028 

Niebezpieczeńs
two poślizgu 

 

Znak Znaczenie 

 

 

 

Wskazówka 

  wymaga działania 

) wyliczenie 

 
odwołuje do innych przypadków, 
przyczyn lub następstw  
dostarcza dodatkowych 

informacji 
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Agregaty smarownicze wyposażone 
w pompy zębate, pompy z 
pierścieniem zębatym, pompy 
łopatkowe i pompy wieloobiegowe 
do zastosowania w centralnych układach 
smarowania 

 

Seria produktów: 

 

M..-../ME..-../MF..-../MFE..-.. 

M202-../M205-.. 

ZM..-.. 

143-012-.. 

FLM..-../FLMF..-.. 

 

Oryginalna instrukcja montażu  

zgodnie z dyrektywą maszynową ŻE 2006/42/ŻE 
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1. Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa 

U ytkownik opisywanego produktu ma 
obowiązek zagwarantować, i  niniejsza 
instrukcja zosta a przeczytana i 
zrozumiana przez wszystkie osoby 

zajmujące się monta em, eksploatacją, 
konserwacją i naprawami produktu. 
Instrukcję monta u przechowywać w 
sposób umo liwiający sta y dostęp do 
niej. 

 

Nale y pamiętać, i  instrukcja monta u 
stanowi integralną czę ć produktu i w 
przypadku zbycia produktu nale y ją 
przekazać nowemu u ytkownikowi. 

 

Opisywany produkt zosta  wyprodukowany zgodnie 
z powszechnie przyjętymi normami technicznymi 
oraz przepisami bezpieczeństwa pracy i 
zapobiegania wypadkom. Mimo to podczas 

eksploatacji produktu mogą powstawać sytuacje 
zagra ające obra eniami cia a i szkodami na 
mieniu. Z tego względu produkt nale y u ytkować 
wy ącznie w idealnym stanie technicznym i 

bezwzględnie przestrzegać przy tym zawsze 
wskazówek zawartych w instrukcji monta u. Ż 
szczególno ci nale y niezw ocznie usuwać wszelkie 
usterki mogące mieć negatywny wp yw na 
bezpieczeństwo. 

 

Poza niniejszą instrukcją nale y 

przestrzegać przepisów ustaw i innych 
powszechnie obowiązujących 
uregulowań dotyczących zapobiegania 
wypadkom i ochrony rodowiska. 

 

1.1 Zastosowanie zgodne z 

przeznaczeniem 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH wolno stosować i 
u ytkować wy ącznie zgodnie z 
przeznaczeniem  i zgodnie ze 

wskazówkami zawartymi w instrukcji 

monta u produktu. 
 

Opisywany produkt s u y do zaopatrywania 
centralnych uk adów smarowniczych w smar lub 
jest przeznaczony do instalacji w centralnych 

uk adach smarowania. Ższelkie inne zastosowania 

uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. 
 

Ż szczególno ci oznacza to, e nape nianie 
systemów centralnego smarowania i ich 

komponentów substancjami i mieszaninami 

niebezpiecznymi zgodnie z za ącznikiem 1 czę ci 2-

5 rozporządzenia CLP (UE 1272/2008) 

dopuszczalne jest wy ącznie po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF. Dotyczy to 

tak e t oczenia oraz/lub dystrybucji takich 
substancji. 

 

Produkt nie jest przystosowany i nie jest 

dopuszczony do u ytkowania w po ączeniu z 
gazami, gazami skroplonymi, gazami 

rozpuszczonymi pod ci nieniem, parami oraz 
cieczami, których ci nienie pary w maksymalnej 
dopuszczalnej temperaturze przekracza normalne 

ci nienie atmosferyczne (1013 milibarów) o ponad 
0,5 bara. 

 

O ile nie zaznaczono inaczej, produkty firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH nie są 
dopuszczone do stosowania w strefach 

zagro onych wybuchem w rozumieniu dyrektyw 
ATEX 94/9/WE. 
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 1.2 Upowa niony personel 
Opisane w niniejszej instrukcji monta u produkty 
mogą być instalowane, obs ugiwane, 

konserwowane i naprawiane wy ącznie przez 
wykwalifikowanych specjalistów. Do 

wykwalifikowanych specjalistów zalicza się osoby 
wskazane, przeszkolone i odpowiednio 

poinstruowane przez u ytkownika urządzenia 
końcowego, w którym zamontowano opisywany 
produkt. Osoby te ze względu na swoje 
wykszta cenie, do wiadczenie i przeszkolenie 
zapozna y się z w a ciwymi normami, 
postanowieniami, przepisami dotyczącymi 
zapobiegania wypadkom oraz warunkami monta u. 
Osoby te są uprawnione do wykonywania 
niezbędnych czynno ci i potrafią przy tym 
rozpoznawać  mo liwe zagro enia i 
niebezpieczeństwa i zapobiegać im. 
 

Definicję wykwalifikowanych specjalistów i zakaz 
obs ugi przez niewykwalifikowanych pracowników 
zawierają normy DIN VDE 0105 i IEC 364. 
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1.3 Zagro enie prądem elektrycznym 

Pod ączenie opisanego tu produktu do zasilającej 
sieci elektrycznej wolno powierzyć wy ącznie 
wykwalifikowanym i przeszkolonym specjalistom 

upowa nionym przez jego u ytkownika, z 
uwzględnieniem miejscowych warunków 
pod ączenia i przepisów (np. DIN, VDE). 

Nieprawid owe pod ączenie produktu grozi 
powa nymi szkodami materialnymi, a przede 
wszystkim zagra a zdrowiu i yciu przebywających 
w jego pobli u osób. 
 

Niebezpieczeństwo! Żykonywanie prac na urządzeniach 
nieod ączonych uprzednio od prądu 
grozi obra eniami, a nawet miercią. 
Prace monta owe, konserwacyjne i 
remontowe mogą być wykonywane 
wy ącznie przez wykwalifikowanych 
specjalistów na produkcie od ączonym 
od zasilania elektrycznego. Przed 

otwarciem elementów produktu nale y 
wy ączyć napięcie zasilające. 

1.4 Zagro enie na skutek ci nienia w instalacji 
Niebezpieczeństwo! Podczas pracy centralne uk ady 
smarowania znajdują się pod ci nieniem. 
Dlatego przed rozpoczęciem prac 
monta owych, konserwacyjnych  i 
naprawczych, jak równie  przed 
dokonaniem zmian i napraw w instalacji 

nale y obni yć ci nienie uk adu 
smarowania do poziomu ci nienia 
atmosferycznego. 

 

1.5 Gwarancja i rękojmia 

Roszczenia z tytu u gwarancji i rękojmi w stosunku 
do SKF Lubrication Systems Germany GmbH nie 

będą uwzględniane w przypadku: 

 

o zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem, 

o nieprawid owego monta u/demonta u lub 
nieprawid owej eksploatacji, 

o zastosowania nieodpowiednich lub 

zanieczyszczonych smarów, 

o nieprawid owo wykonanych lub 
niewykonanych prac konserwacyjnych i 

remontowych, 

o zastosowania nieoryginalnych czę ci 
zamiennych SKF, 

o dokonania zmian lub przeróbek bez pisemnej 

zgody firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH, 

o nieprzestrzegania wskazówek dotyczących 
transportu i przechowywania. 
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2. Smary 
2.1 Informacje ogólne 

Wszystkie produkty firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH 

mogą być stosowane i u ytkowane 
wy ącznie zgodnie z przeznaczeniem i 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w 

instrukcji monta u produktu. 
 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza 

u ycie produktów do centralnego 

smarowania/smarowania o ysk i punktów tarcia z 
u yciem smarów, przy uwzględnieniu fizycznych 
zakresów zastosowania, podanych w dokumentacji 

danego urządzenia, np. instrukcji 
monta u/eksploatacji, oraz w opisach produktu, np. 
rysunkach technicznych i katalogach. 

 

Zwraca się szczególną uwagę na fakt, e wszelkie 
substancje niebezpieczne, a w szczególno ci 
substancje zaklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 
ŻE 6Ś/54ś/ŻE art. 2, ustęp 2 jako niebezpieczne, 
mogą być wlewane do uk adów centralnego 
smarowania i ich komponentów i za ich 

po rednictwem t oczone i/lub rozprowadzane 
wy ącznie po uprzedniej konsultacji z firmą SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH i uzyskaniu 

jej pisemnej zgody. 

 

Produkowane przez SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH uk ady smarowania lub ich 

komponenty nie są przeznaczone do zastosowań, w 

których wykorzystuje się gazy, gazy skroplone, gazy 
rozpuszczone pod ci nieniem, pary oraz ciecze, 
których ci nienie pary w maksymalnej 
dopuszczalnej temperaturze przekracza normalne 

ci nienie atmosferyczne (1013 milibarów) o ponad 

0,5 bara. 

 

Zastosowanie innych mediów, niebędących ani 
smarami, ani substancjami niebezpiecznymi, 

dopuszcza się wy ącznie po uzgodnieniu i po 
uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

Z punktu widzenia firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH smary stanowią element 
konstrukcyjny, jaki nale y brać pod uwagę przy 
doborze komponentów i planowaniu uk adów 
centralnego smarowania. Nale y przy tym 
koniecznie uwzględnić w a ciwo ci fizyczne 
smarów. 

 

2.2 Wybór smarów 

Nale y przestrzegać zaleceń producenta 
maszyny dotyczących u ywanych w niej 
smarów. 

 

Uwaga! Żymagana ilo ć smaru w danym 
punkcie smarowania okre lona jest w 
wytycznych producenta danego o yska 
bądź maszyny. Nale y bezwzględnie 
zapewnić obecno ć wymaganej ilo ci 
smaru w ka dym punkcie smarowania. 
Skutkiem niezastosowania się do tych 
wytycznych mo e być niedostateczne 
smarowanie, a co za tym idzie 

uszkodzenia i awaria o yska. 
 

Za dobór odpowiedniego smaru odpowiedzialny 

jest producent maszyny/instalacji bądź u ytkownik 
maszyny/instalacji razem z dostawcą smaru. 
Podczas doboru smaru nale y uwzględnić rodzaj 
smarowanego o yska/punktu tarcia, ich 
oczekiwanego obcią enia podczas pracy urządzenia 
oraz spodziewanych warunków otoczenia, a tak e 

aspekty ekonomiczne. 

 

W razie potrzeby SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH oferuje 

klientom wsparcie przy doborze 

odpowiednich komponentów do 

t oczenia wybranych smarów i przy 
planowaniu i projektowaniu uk adów 
centralnego smarowania. 
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Wszelkie pytania dotyczące smarów prosimy 
kierować do firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. Smary mo na te  poddać testom 
we w asnym laboratorium firmy pod kątem ich 
w a ciwo ci wp ywających na wydajno ć ich 
t oczenia (np. wyp ywu) przy zastosowaniu w 
centralnych uk adach smarowania. 
Żykaz badań smarów oferowanych przez SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH mo na 
zamówić w dziale serwisu firmy SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

2.3 Dopuszczalne smary 

Uwaga! 

Dozwolone jest u ycie wy ącznie 
smarów dopuszczonych dla danego 

produktu. Zastosowanie 

nieodpowiednich smarów mo e 
doprowadzić do awarii produktu i innych 
szkód materialnych. 

 

Uwaga! 

Zabrania się mieszania ró nych smarów, 
gdy  mo e to prowadzić do uszkodzeń i 
spowodować konieczno ć 
pracoch onnego oczyszczenia 
produktu/uk adu centralnego 
smarowania. Aby uniknąć pomy ek 
zaleca się umieszczenie informacji o 
stosowanym smarze na jego zbiorniku. 

 

Opisywany tu produkt mo e być smarowany 
wy ącznie smarami podanymi w danych 
technicznych.  

 

Nale y mieć na uwadze, e niektóre smary, których 

w a ciwo ci mieszczą się w dopuszczalnych 
granicach, ze względu na inne w a ciwo ci nie 
nadają się do u ycia w centralnych uk adach 
smarowania. I tak np. smary syntetyczne mogą nie 
tolerować elastomerów. 
 2.4 Smary i rodowisko 

Uwaga! Smary mogą zanieczyszczać ziemię i 
wody powierzchniowe. Smary nale y 
stosować i utylizować we w a ciwy 
sposób. Nale y przestrzegać 
regionalnych przepisów i ustaw 

dotyczących utylizacji smarów. 
 

Generalnie nale y pamiętać, i  smary są 
substancjami palnymi i szkodliwymi dla rodowiska 
a ich transport, przechowywanie i przetwarzanie 

wymaga szczególnych rodków ostro no ci. Dane 
dotyczące transportu, sk adowania, przetwarzania i 
zagro enia dla rodowiska zawarte są w karcie 
bezpieczeństwa producenta zastosowanego smaru. 

Kartę bezpieczeństwa smaru mo na zamówić u 
producenta smaru. 

 

2.5 Zagro enia związane ze smarami 
Niebezpieczeństwo! Uk ady centralnego smarowania muszą 
być bezwzględnie szczelne. Życiekający 
smar stanowi zagro enie: istnieje 
niebezpieczeństwo po lizgnięcia się i 
doznania obra eń. Podczas prac 
monta owych, eksploatacji, konserwacji i 
remontów uk adów centralnego 
smarowania nale y zwracać uwagę na 
obecno ć wycieków smaru. Ższelkie 
nieszczelno ci nale y bezzw ocznie 
likwidować. 

 

Smar wyciekający z uk adu centralnego 
smarowania stanowi powa ne zagro enie. Na 
skutek wyciekającego smaru powstają zagro enia, 
które mogą skutkować obra eniami cia a osób lub 
szkodami na mieniu. 

 

Nale y przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w karcie 
bezpieczeństwa smaru. 

 

Smary są substancjami niebezpiecznymi. Nale y 
bezwzględnie przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w karcie bezpieczeństwa 
(MSDS) smaru. Dokument ten mo na zamówić u 
producenta smaru. 
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3. Budowa i funkcja 
3.1 Informacje ogólne 

Agregaty SKF z pompą zasilającą typu zębatego, z 
pier cieniem zębatym, z pompą opatkową lub 
wieloobiegową typu zębatego, a więc z tzw. 
obrotowymi pompami wyporowymi, t oczą 
pobierany ze zbiornika smar w system przewodów 

rurowych uk adu centralnego smarowania. Ich 
dzia anie polega na zwiększaniu energii 
(podnoszeniu ci nienia) smaru do poziomu 
umo liwiającego mu pokonanie oporów przep ywu  
(strat ci nienia) w przewodach rurowych, 
podzespo ach (filtrach, zaworach, rozdzielaczu) i 
punktach tarcia. Ż zale no ci od zastosowanego 

typu i wielko ci uk adu centralnego smarowania, 
agregaty SKF z pompami zasilającymi znajdują 
zastosowanie w uk adach smarowania 
przep ywowego i obiegowego o szerokim zakresie 
natę eń przep ywu, ró nych konstrukcjach i 
mocach. 

 

Stosowane są następujące konstrukcje: 
 

o pompy zębate jednoobiegowe, 
o pompy zębate wieloobiegowe (od 2 do 20 

obiegów), 

o pompy z pier cieniem zębatym (gerotorowe), 
o pompy opatkowe. 
 

3.2 Pompy zębate jednoobiegowe serii 
M, ME, MF i MFE 

Pompy zębate jednoobiegowe znajdują 
zastosowanie w uk adach smarowania 
przep ywowego i obiegowego o szerokim zakresie 
natę eń przep ywu. Prawie zawsze są u ywane 
jako agregaty z pompą zębatą jednoobiegową, 
sk adające się z silnika elektrycznego, ko nierza 
po redniego, sprzęg a i pompy zębatej. 
Ż uk adzie z silnikiem elektrycznym są one 
spotykane w bardzo wielu uk adach smarowania 
przep ywowego. Przede wszystkim u ywa się pomp 
zębatych jednoobiegowych z zębatkami po stronie 
zewnętrznej. Przy du ych natę eniach przep ywu 
po ączonych z wymogami niskiego poziomu ha asu 
stosuje się pompy z pier cieniem zębatym 
(gerotorowe). Ż przypadku uk adów smarowania 
przep ywowego z rozdzielaczami t okowymi 
natę enie przep ywu mie ci się między 0,1 l/min a 
2,5 l/min, przy ci nieniu nieprzekraczającym 50 
barów. Agregaty z pompą zębatą jednoobiegową o 
większym natę eniu przep ywu są natomiast 
u ywane w uk adach smarowania obiegowego. Ż 
agregatach z pompą zębatą jednoobiegową 
przeznaczonych do uk adów smarowania 
przep ywowego zawory wykorzystywane przez 
funkcję rozdzielacza t okowego oraz 
odpowiedzialne za zmienianie ci nienia oraz je 
ograniczające są zwykle wbudowane w ko nierz 
po redni. Ż agregatach z pompą zębatą 
jednoobiegową przeznaczonych do uk adów 
smarowania obiegowego integruje się z nim z kolei 
zawór ograniczania ci nienia i przy ącze powrotne. 

3.3 Pompy zębate dwuobiegowe serii 
M202 i M205 

Ż urządzeniach smarowania obiegowego stosuje 
się agregaty z pompami zębatymi dwuobiegowymi 
z dwoma odrębnymi obiegami zasilającymi. 
Zastosowanie w pompie zębatej trzeciej zębatki 

pozwala uzyskać w wyposa onym w tego typu 
pompę dwuobiegową agregacie drugi obieg 
zasilający. Ko nierz po redni nie jest wyposa ony w 
zawory ani w przy ącze powrotne. Niezbędne dla 
bezpieczeństwa uk adu smarowania obiegowego 
zawory ograniczania ci nienia stanowią wówczas 
odrębną czę ć samego uk adu smarowania. 
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3.4 Pompy zębate wieloobiegowe serii 
ZM 

Agregaty z zębatymi pompami wieloobiegowymi 
(zawierające od 2 do 20 osobnych obiegów 
zasilających) często stosuje się w rozwiązaniach z 
o yskami hydrostatycznymi. Natę enie przep ywu 

w poszczególnych obiegach zawiera się najczę ciej 
między 0,015 l/min a 0,5 l/min. Ró nica ci nień 
między stroną ssącą a t oczącą nie powinna 
przekraczać 5 barów. Przekroczenie tej granicy 
grozi wystąpieniem znacznych wahań wydajno ci 
t oczenia między obiegami. Aby mimo to uzyskać 
wysokie ci nienia wyj ciowe, stosuje się agregaty z 
pompami wspomagającymi, ustalające zasadniczy 
poziom ci nienia, a agregaty z zębatymi pompami 
wieloobiegowym pe nią rolę rozdzielacza. 
 

Agregaty z pompami wspomagającymi mogą być 
napędzane niezale nie lub mogą dzia ać jako 
pompa wspomagająca zintegrowana z agregatem z 
zębatymi pompami wieloobiegowymi. Konstrukcje 
takie są dostępne na ądanie. 
 

3.5 Pompy z pier cieniem zębatym serii 
143-012 

Agregaty z pompami z pier cieniem zębatym 
stosuje się w uk adach smarowania 
przep ywowego i obiegowego o natę eniach 
przep ywu od 0,ś5 l/min do ok. 20 l/min przy 
ci nieniach do 50 bar. Pompy z pier cieniem 
zębatym mają uzębienie trochoidalne, przez co 
nazywa się je te  pompami trochoidalnymi. 

Agregaty z pompami z pier cieniem zębatym 
wyró nia wysoka kultura pracy, niski poziom 
ha asu i dobra charakterystyka zasysania. 
 3.6 Pompy opatkowe serii FLM i FLMF 

Agregaty z pompami opatkowymi często stosuje 
się w uk adach smarowania obiegowego w 

zbiorniku ze smarem jako pompy powrotne oleju, 

je eli naturalna wydajno ć obiegu powrotnego nie 
wystarcza do skutecznego odprowadzania 

gromadzącego się oleju. Ż przeciwieństwie do 
pomp zębatych, pompy opatkowe są tak e w 
stanie pe nić rolę pomp zasilających mieszanek 
oleju i powietrza. Agregaty z pompami 

opatkowymi oferują ponadto lepszą 
charakterystykę zasysania ni  pompy zębate. 
Maksymalna d ugo ć przewodów zasysających w 
przypadku urządzeń z pompami opatkowymi mo e 
wynosić – zale nie od rozwiązań konstrukcyjnych – 
nawet 3000 mm. Maksymalne dopuszczalne 

przeciwci nienie smarowania centralnego nie mo e 
przekraczać 6 barów. 

3.Ś Rozwiązania konstrukcyjne 

Agregaty SKF z pompą zasilającą typu zębatego, z 
pier cieniem zębatym, z pompą opatkową i 
wieloobiegową typu zębatego są dostępne w 
najró niejszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Na 
ądanie istnieje te  mo liwo ć zastosowania 

rozwiązań niestandardowych. Tabela 1 przedstawia 
podstawowe rodzaje konstrukcji oraz podaje ich 

najwa niejsze dane techniczne. 

 

Danych technicznych i innych informacji 

dotyczących przy ączy elektrycznych i 
hydraulicznych oraz dzia ania agregatów z 
pompami zasilającymi nale y szukać w 
dokumentacji samych agregatów. 

 

W przypadku braku dokumentacji 

istnieje mo liwo ć zamówienia jej 

bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 
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 Tabela 1: Konstrukcje standardowe, dane techniczne 

1.) w odniesieniu do lepko ci oleju równej 140 cSt (mm2/s) przy przeciwci nieniu równym p = 5 barów 

2.) dopuszczalny zakres lepko ci oleju zale y od przeciwci nienia i wydajno ci t oczenia

Rodzina Konstrukcja 

pompy 

Zawór 

odciążający 

Osobno od 

zbiornika na 

smar 

Integracja ze 

zbiornikiem 

na smar 

Liczba 

obiegów 

zasil. 

Wysokość 
zasysania, 

maks. 

Wydajność 
tłoczenia w 
l/min 1.) 

Dopuszcz. zakres 

lepkości oleju w cSt 
(mm²/s) 2.) 

M 1, M 2, M 5 Zębate  – tak – 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 

MF 1, MF 2, MF 5 Zębate  – – tak 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 

ME 1, ME 2, ME 5 Zębate  tak tak – 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 

MFE 1, MFE 2, MFE 5 Zębate  tak – tak 1 500 0,1 / 0,2 / 0,5 20 – 1000 

FLMF 12, FLMF 24 opatkowe  – – tak 1 3000 / 1000 1,2 / 2,4 20 – 850 / 500 

FLM 12, FLM 24 opatkowe  – tak – 1 3000 / 1000 1,2 / 2,4 20 – 850 / 500 

M 201 Zębate  – tak – 2 500 2 x 0,1 20 – 1000 

M 202 Zębate  – tak – 2 500 2 x 0,2 20 – 1500 

M 205 Zębate  – tak – 2 500 2 x 0,5 20 – 500 

ZM 12, ZM 25  Zębate  – tak – 1 500 / 1000 1,2 / 2,5 20 – 2000 

143 012 1..  Z pier cieniem 
zębatym  – tak – 1 1000 0,85 – 19,0 20 – 1000 

143 012 2..  Z pier cieniem 
zębatym  – – tak 1 1000 0,85 – 19,0 20 – 1000 

ZM 212-21  Zębate  – tak – 2 500 2 x 1,2 20 – 2000 

ZM 212-31  Zębate  – – tak 2 500 2 x 1,2 20 – 2000 

ZM 502  Zębate  – tak – 5 500 5 x 0,2 20 – 1000 

ZM 502-3  Zębate  – – tak 5 500 5 x 0,2 20 – 1000 

ZM 505  Zębate  – tak – 5 500 5 x 0,45 20 – 500 

ZM 505-3  Zębate  – – tak 5 500 5 x 0,45 20 – 500 

ZM 1002  Zębate  – tak – 10 500 10 x 0,2 20 – 1000 

ZM 1002-3  Zębate  – – tak 10 500 10 x 0,2 20 – 1000 
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Tabela 1, c.d.: Konstrukcje standardowe, dane techniczne 

1.) w odniesieniu do lepko ci roboczej równej 140 mm2/s przy przeciwci nieniu równym p = 5 barów 

2.) dopuszczalny zakres lepko ci roboczej zale y od przeciwci nienia i wydajno ci natę enia przep ywu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina Konstrukcja 

pompy 

Zawór 

odciążający 

Osobno od 

zbiornika na 

smar 

Integracja ze 

zbiornikiem 

na smar 

Liczba 

obiegów zasil. 

Wys. 

zasysania 

Natężenie 
przepływu w 
l/min 1.) 

Dopuszcz. zakres 

lepkości w mm²/s 2.) 

ZM 1005 Zębate  - tak - 10 500 10 x 0,45 20 – 250 

ZM 1005-3 Zębate  - - tak 10 500 10 x 0,45 20 – 250 

ZM 1025 Zębate  - tak - 10 500 5 x 0,2 + 

5 x 0,45 
20 – 500 

ZM 1025-3 Zębate  - - tak 10 500 5 x 0,2 + 

5 x 0,45 
20 – 500 

ZM 2101-1 

ZM 2102-1 

ZM 2103-1 

ZM 2104-1 

Zębate  - tak - 20 - 20 x 0,015 

20 x 0,03 

20 x 0,05 

20 x 0,1 

20 – 1000 

ZM 1035 Zębate  - tak - 10 500 10 x 0,45 20 – 500 

ZM 2201 

ZM 2202 

ZM 2203 

Zębate  - tak - 20 500 20 x 0,025 

20 x 0,035 

20 x 0,05 

20 - 500 
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3.ś Żariant uk adu smarowania 

Agregat z pompą zasilającą (w zale no ci od wersji: 
pompą zębatą, pompą z pier cieniem zębatym lub 

pompą opatkową) t oczy smar ze zbiornika na 
smar przez zawór ograniczający ci nienie 
przewodem smarowym do odbiorników uk adu 
smarowniczego. Ż zale no ci od wersji uk adu 
smarowania pomiędzy agregatem smarowniczym z 
pompą zasilającą a odbiornikami mogą dodatkowo 
znajdować się filtry ci nieniowe, zawory dro ne 
oraz regulatory przep ywu. 
 

Uk ady smarowania przep ywowego z 
rozdzielaczami t okowymi wyposa one są w zawór 
odcią ający umieszczony w agregacie z pompą 
zasilającą lub oddzielnie w zbiorniku na smar. 

Zawór odcią ający jest wymagany do pracy 
rozdzielacza t okowego. Smar jest t oczony przez 
zawór odcią ający i zawór ograniczania ci nienia do 
rozdzielaczy t okowych. Dzięki wytworzonemu 
ci nieniu systemowemu smar t oczony jest przez 
rozdzielacz t okowy do ka dego punktu 
smarowania osobno oraz doprowadzany do 

odbiornika; w przypadku rozdzielaczy wstępnych 
dzieje się to jednocze nie z wytworzeniem ci nienia 
w przewodzie smarowym, a w przypadku 

rozdzielaczy wtórnych dopiero po odcią eniu. 

 

Uk ady smarowania przep ywowego z 
rozdzielaczami progresywnymi wymagają ze 
względu na swoją konstrukcję zastosowania 
zaworu odcią ającego. Zawór ograniczania 
ci nienia, obliczony na maksymalne dopuszczalne 
ci nienie systemowe, stanowi niezbędną ochronę 
uk adu smarowniczego przed niedopuszczalnie 

wysokim ci nieniem. 
 

Ż przypadku uk adów smarowania obiegowego 
smar jest podawany do przewodów smarowych i 

t oczony przez agregat z pompą zasilającą do 
odbiorników. Jego strumień mo na dzielić i 
dawkować za pomocą rozdzielaczy progresywnych 

lub poprowadzić go bezpo rednio do punktu 
smarowania. Za odprowadzenie substancji smarnej 

do przeznaczonego na nią zbiornika przez jego 
przy ącze powrotne s u y obieg powrotny. 
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4. Instrukcja montażu 
Opisane w niniejszej instrukcji monta u agregaty z 

pompą zasilającą mogą być instalowane, 
obs ugiwane, konserwowane i naprawiane 
wy ącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. 
Do wykwalifikowanych specjalistów zalicza się 
osoby, wskazane, przeszkolone i odpowiednio 

poinstruowane przez u ytkownika agregatu, w 

którym zamontowano opisywany produkt. Osoby te 

ze względu na swoje wykszta cenie, do wiadczenie 
i przeszkolenie zapozna y się z w a ciwymi 
normami, postanowieniami, przepisami 

dotyczącymi zapobiegania wypadkom oraz 
warunkami eksploatacji. Osoby te są uprawnione 
do wykonywania niezbędnych czynno ci i potrafią 
przy tym rozpoznawać  mo liwe zagro enia i 
niebezpieczeństwa i zapobiegać im. 
 

Definicję wykwalifikowanych specjalistów i zakaz 
obs ugi przez niewykwalifikowanych pracowników 
zawierają normy DIN VDE 0105 i IEC 364. 

 

Przed monta em/ustawieniem agregatu z pompą 
zasilającą nale y usunąć opakowanie oraz 
ewentualne zabezpieczenia transportowe (np. 

za lepki etc.). Materia y opakowaniowe nale y 
zachować do momentu wyja nienia wszystkich 
ewentualnych nieprawid owo ci. 
 

Uwaga! Nie wolno przechylać agregatu ani nim 
rzucać 

 

Podczas wykonywania jakichkolwiek prac 

monta owych na maszynach nale y przestrzegać 
regionalnych przepisów o zapobieganiu wypadkom, 

jak równie  odpowiednich przepisów u ytkownika 
dotyczących eksploatacji i konserwacji. 
 

4.1 Ustawienie i monta  

Agregat z pompą zasilającą nale y zamontować w 
taki sposób, aby by  zabezpieczony przed wilgocią i 
wibracjami oraz by  atwo dostępny tak, aby mo na 
by o bez przeszkód przeprowadzić pozosta e prace  

instalacyjne. Nale y zapewnić dostateczną 
cyrkulację powietrza, aby nie dopu cić do 
nagrzewania agregatu do niedozwolonych 

temperatur. Informacje na temat maksymalnych 

dopuszczalnych temperatur otoczenia podane 

zosta y w danych technicznych. 
 

Dane techniczne agregatu z pompą 
zasilającą znajdują się w jego 
dokumentacji. W przypadku braku 

dokumentacji istnieje mo liwo ć 
zamówienia jej bezpo rednio w SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Agregat nale y zainstalować w pozycji zgodnej z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji. 
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Otwory monta owe do mocowania agregatu na 
ko nierzu lub na podstawie nale y wykonać zgodnie 
z informacjami podanymi w rozdziale „Wymiary 

monta owe“. 

 

Uwaga! Podczas monta u, a w szczególno ci 
wiercenia, nale y bezwzględnie zwrócić 
uwagę na następujące aspekty: 

o Ż trakcie monta u nie wolno uszkodzić 
istniejących przewodów zasilających. 

o Ż trakcie monta u nie wolno uszkodzić 
pozosta ych agregatów. 

o Agregatu z pompą zasilającą nie wolno 
instalować w zasięgu dzia ania elementów 
ruchomych. 

o Agregat musi być umieszczony w 
wystarczająco du ej odleg o ci od źróde  
ciep a. 

o Nale y zachować odstępy bezpieczeństwa i 
przestrzegać regionalnych przepisów 
dotyczących monta u i zapobiegania 
wypadkom. 

 

 

4.2 Żymiary monta owe 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi typu 
zębatego, z pier cieniem zębatym, z pompą 
opatkową i wieloobiegowe instaluje się – zale nie 

od konstrukcji – osobno od zbiornika na smar lub 

bezpo rednio po ączone z nim za pomocą 
ko nierza. 
 

Ż tym drugim przypadku mogą one –  znów 

zale nie od konstrukcji – być instalowane powy ej 
lub poni ej poziomu lustra smaru. Przewody 
zasysające przebiegają wówczas w ca o ci 
wewnątrz zbiornika na smar, a w pewnych 
konfiguracjach mo na przy instalacji agregatu 
poni ej poziomu lustra smaru ca kowicie z nich 
zrezygnować. Nale y przestrzegać podanej w 
danych technicznych maksymalnej dopuszczalnej 

wysoko ci zasysania instalowanego agregatu. 
Agregat z pompą zasilającą mocuje się za pomocą 
odpowiednich czę ci monta owych (np. rub, 
podk adek, nakrętek) w odpowiednim miejscu 

bezpo rednio do zbiornika na smar. Instalując go 
poni ej poziomu lustra smaru nale y zadbać o 
wystarczające uszczelnienie ko nierza, aby nie 
dopu cić do wyciekania substancji smarnej ze 
zbiornika. 

 

Żymiary i rozmieszczenie otworów monta owych 
podano w dokumentacji agregatu z pompą 
zasilającą. Ż przypadku braku dokumentacji, 
wymiary i rozmieszczenie otworów monta owych 
agregatu mo na ustalić za pomocą pomiarów. 
 

W przypadku braku dokumentacji 

istnieje mo liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

Agregaty z pompami zasilającymi przeznaczone do 
monta u pod ogowego (na podstawie) mo na 
instalować osobno od zbiornika na smar. Nale y 
przymocować je w miejscu instalacji przy u yciu 
odpowiednich czę ci (np. rub, podk adek, 

nakrętek). 
 

Żymiary i rozmieszczenie otworów monta owych 
podano w dokumentacji agregatu z pompą 
zasilającą. Ż przypadku braku dokumentacji 
wymiary i rozmieszczenie otworów monta owych 
agregatu mo na ustalić za pomocą pomiarów. 
 

W przypadku braku dokumentacji 

istnieje mo liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 
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4.3 Pod ączenie elektryczne 

Agregaty SKF z pompą zasilającą typu zębatego, z 
pier cieniem zębatym, z pompą opatkową lub typu 
wieloobiegowego są napędzane przez silniki 

elektryczne.  

 

Niebezpieczeństwo! Pod ączenie agregatu z pompą 
zasilającą do sieci elektrycznej wolno 
powierzyć wy ącznie odpowiednio 
wykwalifikowanym i przeszkolonym 

przez u ytkownika specjalistom. Nale y 
bezwzględnie przestrzegać regionalnych 

warunków wykonywania po ączeń 
elektrycznych i odno nych przepisów 
(np. DIN, VDE). Nieprawid owe 
pod ączenie agregatu z pompą 
zasilającą mo e prowadzić do 
powa nych szkód materialnych i 
uszkodzeń cia a, ze miercią w ącznie. 

 

Szczegó owe parametry elektryczne silnika takie 

jak napięcie znamionowe, częstotliwo ć 
znamionowa oraz prąd znamionowy są podane na 
tabliczce znamionowej silnika. Nale y przestrzegać 
wskazówek zawartych w normie EN 60034-1 (VDE 

0530-1) dotyczących eksploatacji przy krańcowych 
warto ciach zakresu A (po ączenie ±5Ł odchylenia 
napięcia z ±2Ł odchyleniem częstotliwo ci) oraz B 
(po ączenie ±10Ł odchylenia napięcia z +3/-5% 

odchyleniem częstotliwo ci). Dotyczy to w 
szczególno ci nagrzewania agregatu oraz odchyleń 
parametrów pracy od danych obliczeniowych 

podanych na tabliczce znamionowej silnika. Pod 

adnym pozorem nie wolno przekraczać warto ci 
granicznych! 

 

Niebezpieczeństwo! 
Dostępne napięcie sieciowe (napięcie 
zasilające) musi być zgodne z napięciem 
podanym na tabliczce znamionowej 

silnika i innych czę ci elektrycznych. 
Nale y sprawdzić bezpieczniki obwodu 
elektrycznego. Stosować wy ącznie 
bezpieczniki o wymaganym natę eniu 
prądu. Nieprzestrzeganie tego wymogu 
grozi szkodami materialnymi i powoduje 

zagro enie dla zdrowia, a nawet ycia. 
 

 

W przypadku braku dokumentacji 

istnieje mo liwo ć zamówienia jej 
bezpo rednio w SKF Lubrication 

Systems Germany GmbH. 

 

 

 

 

Silnik nale y pod ączyć w sposób trwa y, stabilny i 
bezpieczny (bez odstających końcówek przewodów); 
stosować odpowiednie akcesoria do końcówek 
przewodów (np. końcówki kablowe, os ony 
rurkowe). Przewody przy ączeniowe dobierać 
zgodnie z normą DIN VDE 0100 z uwzględnieniem 
nominalnego natę enia prądu i warunków pracy 
uk adu (np. temperatury otoczenia, rozmieszczenia 
itp., zgodnie z normami DIN VDE 0298 i IEC / EN 

60204-1). Szczegó owe informacje dotyczące 
elektrycznego pod ączenia silnika do sieci 
elektrycznej, w szczególno ci przyporządkowania 
zacisków lub wtyczek, zawarto w dokumentacji 

agregatu. 

 

Pod ączając silnik do zasilającej sieci elektrycznej 

nale y zwrócić uwagę na prawid owy kierunek 
obrotu silnika. 

 

Je eli kierunek obrotów silnika 
zaznaczony zosta  na agregacie 
smarowniczym za pomocą strza ki, 
nale y pod ączyć go tak, aby faktycznie 
obraca  się on we wskazanym kierunku. 
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4.4 Pod ączenie przewodu smarowego 

Przewód smarowy nale y pod ączyć do agregatu 
smarowniczego w taki sposób, aby w stanie 

zamontowanym na agregat smarowniczy nie by y 
przenoszone adne si y (po ączenie 
beznaprę eniowe). 
 

Uwaga! Zastosowana do pod ączenia przewodu 

smarowego armatura musi być 
dopasowana do maksymalnego ci nienia 
pracy agregatu smarowego. W 

przeciwnym razie uk ad przewodu 
smarowego nale y zabezpieczyć przed 
niedopuszczalnymi wysokimi 

warto ciami ci nienia za pomocą zaworu 
nadci nieniowego. 

Dla ci nień roboczych do 45 barów, takich jakie 
występują w szczególno ci w instalacjach 
wstępnych z rozdzielaczem t okowym, zastosować 
mo na armaturę SKF przeznaczoną do 
bezlutowych z ączek rurowych (podwójne lub 
pojedyncze pier cienie sto kowe). Dla wy szych 

ci nień roboczych do 250 barów, takich jakie 
występują w szczególno ci w progresywnych 
uk adach centralnego smarowania, zastosować 
mo na z ączki wtykowe SKF lub z ączki z 
pier cieniem zacinającym SKF zgodne z DIN 2353. 
W przypadku zastosowania armatury innych 

producentów nale y bezwzględnie przestrzegać 
wskazówek monta owych oraz danych 
technicznych producenta. 

4.4.1 Seria M i ME 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi serii M i ME 
to agregaty z pompami zębatymi jednoobiegowymi, 
przeznaczone do instalacji niezale nie od zbiornika 
na smar. Nale y przestrzegać podanej w danych 
technicznych maksymalnej dopuszczalnej wysoko ci 
zasysania instalowanego agregatu. 

 

Nale y do niego pod ączyć w sumie trzy przewody 
smarowe: 

 

o przewód ssący ze zbiornika do przy ącza S 
(znajdującego się bezpo rednio na pompie 
zębatej), 

o przewód ci nieniowy z przy ącza 
ko nierzowego P do odbiornika, 

o przewód powrotny R od przy ącza 
ko nierzowego do zbiornika na smar. 

4.4.2 Seria MF i MFE 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi serii MF i 
MFE to agregaty z pompami zębatymi 
jednoobiegowymi, przeznaczone do instalacji na 

cianie bocznej lub na zbiorniku na smar powy ej 
poziomu lustra smaru. Dostępne są agregaty ze 
specjalnie uszczelnionymi pompami zębatymi do 
(poziomej) instalacji bocznej na zbiorniku na smar 

poni ej poziomu lustra smaru. Nale y przestrzegać 
podanej w danych technicznych maksymalnej 

dopuszczalnej wysoko ci zasysania instalowanego 
agregatu. 

 

Nale y do niego pod ączyć w sumie dwa przewody 
smarowe: 

 

o przewód ssący ze zbiornika do przy ącza S 

(znajdującego się bezpo rednio na pompie 
zębatej) 

o przewód ci nieniowy z przy ącza 
ko nierzowego P do odbiornika. 
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4.4.3 Seria M202 i M205 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi serii M202 i 
M205 to agregaty z dwuobiegowymi pompami 

zębatymi, montowane – zale nie od konstrukcji – 
osobno od zbiornika na smar lub po ączone z nim 
za pomocą ko nierza. Ko nierz ten mo e znajdować 
się na zbiorniku lub wchodzić do niego z boku 
(poziomo). Przy tym drugim (poziomym) wariancie 

instalacji nale y jednak dopilnować, aby miejsce 

przy ączenia znajdowa o się powy ej 
maksymalnego poziomu lustra smaru. Na ądanie 
dostępne są rozwiązania ze specjalnie 
uszczelnionym ko nierzem, umo liwiające instalację 
agregatu poni ej powierzchni lustra smaru. Przy 
instalacji agregatu z dwuobiegową pompą zębatą 
nale y przestrzegać podanej w jego danych 
technicznych maksymalnej dopuszczalnej wysoko ci 
zasysania. 

 

Nale y do niego pod ączyć w sumie trzy przewody 
smarowe: 

 

o przewód ssący ze zbiornika do przy ącza S 
(znajdującego się bezpo rednio na pompie 

zębatej), 
o przewód ci nieniowy 1 z przy ącza 

ko nierzowego P do punktu smarowania, 
o przewód ci nieniowy 2 z przy ącza 

ko nierzowego P2 do odbiornika. 
 

4.4.4 Seria ZM 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi serii ZM to 
agregaty z wieloobiegowymi pompami zębatymi, 

instalowane – zale nie od konstrukcji – osobno od 

zbiornika na smar lub po ączone z nim za pomocą 
ko nierza. Ko nierz ten mo e znajdować się na 
zbiorniku lub wchodzić do niego z boku (poziomo). 
Przy tym drugim (poziomym) wariancie instalacji 

nale y jednak dopilnować, aby miejsce przy ączenia 
znajdowa o się powy ej maksymalnego poziomu 
lustra smaru. Na ądanie dostępne są rozwiązania 
ze specjalnie uszczelnionym ko nierzem, 
umo liwiające instalację agregatu poni ej 
powierzchni lustra smaru. Przy instalacji agregatu z 

wieloobiegową pompą zębatą nale y przestrzegać 
podanej w jego danych technicznych maksymalnej 

dopuszczalnej wysoko ci zasysania. 
 

Nale y do niego pod ączyć co najmniej trzy 
przewody smarowe: 

 

o przewód ssący, biegnący od zbiornika do 
przeznaczonego dla niego przy ącza zasysania 
(znajdującego się bezpo rednio na pompie z 
pier cieniem zębatym), 

o przewody ci nieniowe, biegnące od przy ączy 
ci nieniowych (znajdujących się bezpo rednio 
na pompie z pier cieniem zębatym) do 
odbiorników (co najmniej dwóch). 

 

W przypadku agregatów z wieloobiegowymi 

pompami zębatymi serii ZM nie wolno zamykać 
ewentualnie pozosta ych niewykorzystanych 
przy ączy ci nieniowych pompy. Żyt aczany przez 
nie smar nale y odprowadzić przez przewody 
smarowe z powrotem do pojemnika. 

 



4. Instrukcja monta u Strona 23 PL 

4.4.5 Seria 143-012 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi serii 143-

012 to agregaty z pompami z pier cieniem 
zębatym, instalowane – zale nie od konstrukcji – 
osobno od zbiornika na smar lub po ączone z nim 
za pomocą ko nierza. Ko nierz ten mo e znajdować 
się na zbiorniku lub wchodzić do niego z boku 
(poziomo). Przy tym drugim (poziomym) wariancie 

instalacji nale y jednak dopilnować, aby miejsce 
przy ączenia znajdowa o się powy ej 
maksymalnego poziomu lustra smaru. Na ądanie 
dostępne są rozwiązania ze specjalnie 

uszczelnionym ko nierzem, umo liwiające instalację 
agregatu poni ej powierzchni lustra smaru. Nale y 
przestrzegać podanej w danych technicznych 
maksymalnej dopuszczalnej wysoko ci zasysania 
instalowanego agregatu. 

 

Nale y do niego pod ączyć dwa przewody 

smarowe: 

 

o przewód ssący, biegnący od zbiornika do 
przeznaczonego dla niego przy ącza zasysania 
(znajdującego się bezpo rednio na pompie z 
pier cieniem zębatym), 

o przewód ci nieniowy od przy ącza 
ci nieniowego (znajdującego się bezpo rednio 
na pompie z pier cieniem zębatym) do 
odbiornika. 

 

4.4.6 Seria FLM i FLMF 

Agregaty SKF z pompami zasilającymi serii FLM i 
FLMF to agregaty z pompami opatkowymi, 
instalowane – zale nie od konstrukcji – osobno od 

zbiornika na smar lub po ączone z nim za pomocą 
ko nierza. Ko nierz ten mo e znajdować się na 
zbiorniku lub wchodzić do niego z boku (poziomo). 
Przy tym drugim (poziomym) wariancie instalacji 

nale y jednak dopilnować, aby miejsce przy ączenia 
znajdowa o się powy ej maksymalnego poziomu 
lustra smaru. Na ądanie dostępne są rozwiązania 
ze specjalnie uszczelnionym ko nierzem, 
umo liwiające instalację agregatu poni ej 
powierzchni lustra smaru. Nale y przestrzegać 
podanej w danych technicznych instalowanego 

agregatu maksymalnej dopuszczalnej wysoko ci 
zasysania. 

 

Nale y do niego pod ączyć dwa przewody 
smarowe: 

 

o przewód ssący ze zbiornika do przy ącza S 
(znajdującego się bezpo rednio na pompie 
zębatej), 

o przewód ci nieniowy na przy ączu 
ko nierzowym P. 
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4.5 Uk adanie przewodu smarowego 

Celem zapewnienia bezawaryjnej pracy ca ego 
uk adu centralnego smarowania przy uk adaniu 
g ównych przewodów smarowych oraz przewodów 
doprowadzających do punktów smarowych nale y 
przestrzegać przedstawionych ni ej wskazówek. 
 

Jako g ówny przewód smarowy nale y dobrać 
odpowiedni dla maksymalnego występującego 
ci nienia i w a ciwy dla wydajno ci t oczenia 
zastosowanego agregatu smarowniczego. G ówny 
przewód smarowy powinien, je li mo liwe, wznosić 
się ku górze począwszy od agregatu 
smarowniczego i być wyposa ony w 
odpowietrzenie w najwy szym punkcie uk adu 
smarowania. 

 

Rozdzielacze smaru na końcu g ównego przewodu 
smarowego nale y zamontować w taki sposób, aby 
ich wyloty skierowane by y ku górze. Je eli 
konstrukcja uk adu wymusza u o enie rozdzielaczy 
pod g ównym przewodem smarowym, wówczas 

rozdzielacz nie powinien być umieszczony na końcu 
g ównego przewodu smarowego. 
 

Zastosowanego przewody rurowe, wę e, zawory 
odcinające i dro ne, armatura itp. muszą być 
dobrane z uwzględnieniem maksymalnego 
ci nienia roboczego agregatu smarowniczego, 
dopuszczalnych temperatur i t oczonych smarów. 
Ż przeciwnym razie uk ad przewodu smarowego 
nale y zabezpieczyć za pomocą zaworu 

nadci nieniowego przed niedopuszczalnymi 
wysokimi warto ciami ci nienia. 
 

Ższystkie komponenty uk adu smarowniczego, 
takie jak przewody rurowe, wę e, zawory 
odcinające i dro ne, armaturę itp. nale y przed 
monta em dok adnie wyczy cić. adne uszczelki 
nie mogą wystawać do rodka uk adu 
smarowniczego, gdy  mo e to zak ócić przep yw 
smaru i spowodować przedostawanie się 
zanieczyszczeń do uk adu. 
 

Przewody smarowe nale y uk adać w taki sposób, 
aby w adnym miejscu nie tworzy y się pęcherzyki 
powietrza. Nale y unikać zmian przekroju 
przewodu smarowego z mniejszej rednicy na 
większą w kierunku przep ywu smaru. Przej cia 
pomiędzy przewodami o ró nym przekroju muszą 
być odpowiednio agodne. 
 

Przep yw smaru w przewodach smarowych nie 
powinien być zak ócony przez ostre kolanka, 
zawory naro ne i zawory klapowe zwrotne. Ż 
przypadku konieczno ci zmiany przekroju 
przewodów smarowych nale y zastosować agodne 
przej cia pomiędzy nimi. Je li to mo liwe, nale y 
unikać nag ych zmian kierunku przep ywu smaru. 
 

Uwaga! Przewody smarowe muszą być 
bezwzględnie szczelne. Smary mogą 
zanieczyszczać ziemię i wody 
powierzchniowe. Smary nale y stosować 
i utylizować we w a ciwy sposób. Nale y 
przestrzegać regionalnych przepisów i 
ustaw dotyczących utylizacji smarów. 

 

Niebezpieczeństwo! 
Uk ady centralnego smarowania muszą 
być bezwzględnie szczelne. Życiekający 
smar stanowi zagro enie: istnieje 
niebezpieczeństwo po lizgnięcia się i 
doznania obra eń. Podczas prac 
monta owych, eksploatacji, konserwacji i 
remontów uk adów centralnego 
smarowania nale y zwracać uwagę na 
obecno ć wycieków smaru. Ższelkie 
nieszczelno ci nale y bezzw ocznie 
likwidować. 

 

Smar wyciekający z uk adu centralnego 
smarowania stanowi powa ne zagro enie. Na 
skutek wyciekającego smaru powstają zagro enia, 
które mogą skutkować obra eniami cia a osób lub 
szkodami na mieniu. 

 

Nale y przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa podanych w karcie 
bezpieczeństwa smaru. 

 

Kartę bezpieczeństwa smaru mo na zamówić u 
producenta smaru. 
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Agregat smarowniczy wyposażony w 
pompę zębatą, pompę z 
pierścieniem zębatym, pompę 
łopatkową i pompę wieloobiegową 
do zastosowania w centralnych układach 
smarowania 

 

Seria produktów: 

 

M..-../ME..-../MF..-../MFE..-.. 

M202-../M205-.. 

ZM..-.. 

143-012-.. 

FLM..-../FLMF..-.. 

Instrukcja eksploatacji 
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5. Transport, dostawa i 

przechowywanie 
5.1 Transport 

Dostarczane przez SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH produkty pakowane są w 
standardowy sposób zgodnie z przepisami kraju 

odbiorcy, jak równie  zgodnie z DIN ISO 9001. 
Podczas transportu pamiętać o bezpiecznym 
przenoszeniu urządzenia. Produkt nale y chronić 
przed mechanicznym oddzia ywaniem otoczenia 
takim jak np. uderzenia. Na opakowaniach 

transportowych nale y umie cić informację „Nie 

rzucać!“. 

 

Uwaga! 

Nie wolno przechylać lub rzucać 
agregatem smarowniczym 

 

Nie ma adnych ograniczeń w zakresie transportu 
lądowego, powietrznego lub morskiego. 
 

5.2 Dostawa 

Po otrzymaniu dostawy produkt/produkty nale y 
sprawdzić pod kątem ewentualnym uszkodzeń oraz 
sprawdzić kompletno ć przesy ki i jej zgodno ć z 
dokumentami dostawy. Materia y opakowaniowe 
nale y zachować do momentu wyja nienia 
wszystkich ewentualnych nieprawid owo ci. 

5.3 Przechowywanie 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH wymagają przechowywania w następujących 
warunkach: 

 

5.3.1 Przechowywanie agregatu 

smarowniczego 

o Warunki otoczenia: otoczenie suche i 

bezpy owe, przechowywanie w 
dostatecznie wentylowanym i suchym 

pomieszczeniu 

o czas przechowywania: maks. 24 miesiące 

o dopuszczalna wilgotno ć powietrza: < 65Ł 

o temperatura przechowywania: 10 - 40°C 

o wiat o: unikać bezpo redniego 
promieniowania s onecznego lub UV; 
odizolować od znajdujących się w pobli u 
źróde  ciep a 

 

5.3.2 Przechowywanie urządzeń 
elektronicznych i elektrycznych 

o Warunki otoczenia: otoczenie suche i 

bezpy owe, przechowywanie w 
dostatecznie wentylowanym i suchym 

pomieszczeniu 

o czas przechowywania: maks. 24 miesiące 

o dopuszczalna wilgotno ć powietrza: < 65Ł 

o temperatura przechowywania: 10 - 40°C 

o wiat o: unikać bezpo redniego 
promieniowania s onecznego lub UV; 

odizolować od znajdujących się w pobli u 
źróde  ciep a 

5.3.3 Przechowywanie - informacje 

ogólne 

o Bezpy owe warunki przechowywania 
uzyskać mo na opakowując produkty folią 

z tworzywa sztucznego 

o Ochrona przed wilgocią od pod o a 
poprzez przechowywanie na regale lub na 

drewnianych rusztach 

o Przed umieszczeniem w magazynie 

g adkich powierzchni metalowych, w 
szczególno ci czę ci cieralnych i 
powierzchni monta owych, zabezpieczyć je 
przed korozją rodkiem do d ugotrwa ej 
ochrony przeciwkorozyjnej 

o Co ok. 6 miesięcy: kontrola pod kątem 
powstawania korozji. W przypadku 

wystąpienia ladów korozji nale y je 
usunąć i ponownie zabezpieczyć produkt 
rodkiem przeciwkorozyjnym 

o Napędy nale y zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 
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6. Eksploatacja 
6.1 Informacje ogólne 

Opisywany agregat z pompą zasilającą dzia a 
automatycznie. Mimo to zalecane jest wykonywanie 

regularnej kontroli wzrokowej transportu smaru w 

przewodach smarowych. 

 

Nale y równie  okresowo sprawdzać wzrokowo 
poziom nape nienia zbiornika na smar. Ż 
przypadku niedostatecznego poziomu smaru nale y 
uzupe nić smar do znacznika poziomu 
maksymalnego, zgodnie z opisem w rozdziale „Uruchomienie“. 

 

Nale y przestrzegać zaleceń producenta 

maszyny dotyczących u ywanych w niej 
smarów. 

 

Uwaga! Urządzenie wolno nape niać wy ącznie 
smarem czystym i przy u yciu 
odpowiedniego przyrządu. 
Zanieczyszczone smary mogą 
powodować powa ne uszkodzenia 
uk adu. Przy wlewaniu smaru do 
zbiornika unikać powstawania 
pęcherzyków. 

 

Uwaga! Zabrania się mieszania ró nych smarów, 
gdy  mo e to prowadzić do uszkodzeń  i 
pracoch onnego czyszczenia 
agregaty/uk adu centralnego 
smarowania. Aby uniknąć pomy ek 
zaleca się umieszczenie informacji o 
stosowanym smarze na jego zbiorniku. 

 

6.2 Uruchomienie 

Przed uruchomieniem agregatu nale y sprawdzić 
wszystkie jego przy ącza elektryczne i hydrauliczne. 
 

Smar mo e być t oczony wy ącznie w stanie 
pozbawionym pęcherzyków powietrza. Aby to 
osiągnąć, do zbiornika smaru, o ile występuje, 
nale y wlewać wy ącznie smar czysty i czynić to w 
sposób uniemo liwiający powstawanie 
pęcherzyków powietrza. Następnie za ączyć 
agregat i pozwolić mu dzia ać tak d ugo, a  ze 
wszystkich punktów smarowania  zacznie 

wyp ywać smar bez pęcherzyków.  

 

Proces odpowietrzania uk adu centralnego 
smarowania jest wspomagany przez: 

 

o otwarcie końcówek przewodów rurowych, tak, 
aby wydosta  się przez nie smar pozbawiony 
pęcherzyków; 

o nape nienie d u szych odcinków przewodów 
rurowych przed pod ączeniem do punktu 

smarowania. 

 

Smar mo e być t oczony wy ącznie w stanie 
pozbawionym pęcherzyków powietrza. Pęcherzyki 
powietrza zaburzają dzia anie urządzenia i 
bezpieczny przep yw smaru, co mo e prowadzić do 
uszkodzeń punktów smarowych w o yskach. 
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7. Wyłączenie z 
eksploatacji 
Ś.1 Tymczasowe wy ączenie 

Tymczasowe wy ączenie opisywanego produktu 
następuję poprzez od ączenie elektrycznych , 
pneumatycznych i/lub hydraulicznych przy ączy 
zasilających. Ż tym zakresie nale y przestrzegać 
wskazówek zawartych w rozdziale „Informacje 

ogólne“ niniejszej instrukcji monta u. 
 

Ż przypadku d u szego wy ączenia produktu z 
eksploatacji nale y przestrzegać wskazówek 
zawartych w rozdziale „Transport i 

przechowywanie“ niniejszej instrukcji monta u. 
 

W zakresie ponownego rozruchu produktu nale y 
przestrzegać wskazówek zawartych w rozdzia ach „Monta “ i „Uruchomienie“ niniejszej instrukcji 

monta u. 
 Ś.2 Ca kowite wy ączenie z eksploatacji 
Ż przypadku ca kowitego wy ączenia produktu z 
eksploatacji nale y przestrzegać regionalnych 
przepisów i ustaw dotyczących utylizacji 
zanieczyszczonych materia ów eksploatacyjnych. 

 

Uwaga! Smary mogą zanieczyszczać ziemię i 
wody powierzchniowe. Smary nale y 
stosować i utylizować we w a ciwy 
sposób. Nale y przestrzegać 
regionalnych przepisów i ustaw 

dotyczących utylizacji smarów. 

 

 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH mo e 
odp atnie przyjąć produkt z powrotem w celu jego 
utylizacji. 
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8. Konserwacja 

Niebezpieczeństwo! Żykonywanie prac na urządzeniach 
nieod ączonych uprzednio od prądu 
grozi obra eniami, a nawet miercią. 
Prace monta owe, konserwacyjne i 
remontowe mogą być wykonywane 
wy ącznie przez wykwalifikowanych 
specjalistów na produkcie od ączonym 
od zasilania elektrycznego. Przed 

otwarciem elementów produktu nale y 
wy ączyć napięcie zasilające. 

 

Niebezpieczeństwo! 
Podczas pracy centralne uk ady 
smarowania znajdują się pod ci nieniem. 
Dlatego przed rozpoczęciem prac 
monta owych, konserwacyjnych  i 
naprawczych, jak równie  przed 
dokonaniem zmian i napraw w instalacji 

nale y obni yć ci nienie uk adu 
smarowania do poziomu ci nienia 
atmosferycznego. 

 

Niebezpieczeństwo! 
Podczas pracy opisywany produkt 

znajduje się pod ci nieniem. Dlatego 
przed rozpoczęciem prac monta owych, 
konserwacyjnych i naprawczych, jak 

równie  przed dokonaniem zmian i 
remontu instalacji, nale y spu cić 
ci nienie produktu do poziomu ci nienia 
atmosferycznego. 

 

Produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH nie wymagają częstej konserwacji. Aby 
jednak e zapewnić bezproblemowe dzia anie i 
uniknąć zagro eń, nale y regularnie sprawdzać 
wszystkie przy ącza i po ączenia pod kątem 
prawid owego zamocowania. 
 

Ż razie potrzeby produkt mo na czy cić za pomocą 
delikatnych, w a ciwych dla danego tworzywa 
rodków czyszczących (nie alkalicznych, bez u ycia 

myd a). Ze względów bezpieczeństwa nale y w tym 

celu od ączyć produkt od napięcia elektrycznego i 
zasilania hydraulicznego i/lub pneumatycznego. 

 

Podczas czyszczenia nale y zwrócić uwagę, aby 
rodki czyszczące nie przedosta y się do wnętrza 

produktu. 

 

Przy normalnej eksploatacji i zastosowaniu 

zgodnych ze sobą smarów czyszczenie produktu od 
wewnątrz nie jest konieczne. 
 

Ż przypadku nape nienia produktu 
nieprawid owym lub zanieczyszczonym smarem 
nale y wyczy cić wnętrze produktu. Ż tym celu 
nale y skontaktować się dzia em serwisu firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Demonta  produktu lub jego 
pojedynczych elementów w okresie 

obowiązywania gwarancji jest 
niedozwolony i spowoduje wyga nięcie 
prawa do jakichkolwiek roszczeń. 

 

Żolno stosować jedynie oryginalne 
czę ci firmy SKF Lubrication Systems 

Germany GmbH. Dokonywanie 

samowolnych przeróbek produktów, jak 

równie  stosowanie nieoryginalnych 
czę ci zamiennych i rodków 
pomocniczych jest niedozwolone i 

skutkuje utratą gwarancji. 
 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH nie 

ponosi odpowiedzialno ci za szkody powsta e na 
skutek nieprawid owego przeprowadzonych prac 
monta owych, konserwacyjnych i remontowych na 
produkcie. 
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9. Usterki 
Tabela 1 zawiera wykaz mo liwych nieprawid owo ci 
dzia ania urządzenia i ich przyczyn. Ż przypadku 
braku mo liwo ci usunięcia nieprawid owo ci, nale y 
skontaktować się dzia em serwisu firmy SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Demonta  produktu lub jego pojedynczych 
elementów w okresie obowiązywania 
gwarancji jest niedozwolony i spowoduje 

wyga nięcie prawa do jakichkolwiek 

roszczeń. 
 

Ższelkie pozosta e prace monta owe, 
konserwacyjne i remontowe mogą być 
wykonywane wy ącznie przez firmę SKF 

Lubrication Systems Germany GmbH. 

 

Żolno stosować jedynie oryginalne czę ci 
firmy SKF Lubrication Systems Germany 

GmbH. Samowolna przeróbka produktów, 

jak równie  stosowanie nieoryginalnych 
czę ci zamiennych i rodków 
pomocniczych są niedozwolone. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Analiza i usuwanie błędów 

 

 

Problem Możliwa przyczyna Usunięcie 
Silnik nie uruchamia się po 
w ączeniu napięcia 
roboczego 

Napięcie robocze nie jest 
pod ączone do silnika 

Sprawdzić przy ącze elektryczne 

Sprawdzić wtyczkę bądź kabel sieciowy, w razie 
potrzeby pod ączyć prawid owo 

Sprawdzić napięcie robocze na silniku 

Sprawdzić bezpiecznik 

Sprawdzić wy ącznik ochronny silnika 

 Pompa blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować pompę, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić pompę 

 Silnik blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować silnik, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić silnik 

Silnik obraca się z trudem i 
osiąga niskie obroty 

Pompa cię ko chodzi Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować pompę, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić pompę 

 Silnik cię ko chodzi Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować silnik, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić silnik 

 Zastosowano niedozwolony 

smar (patrz dane techniczne) 

Usunąć smar z ca ego uk adu i zutylizować zgodnie z 
przepisami, nape nić produkt odpowiednim smarem 

 Zbyt wysokie ci nienie, zawór 
ograniczenia ci nienia 
zakleszcza się lub jest 
uszkodzony 

Sprawdzić zawór ograniczenia ci nienia, w razie 
potrzeby wymienić 

 Zbyt niska temperatura 

otoczenia (patrz dane 

techniczne) 

Zwiększyć temperaturę otoczenia 
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Niebezpieczeństwo! Żykonywanie prac na urządzeniach 
nieod ączonych uprzednio od prądu grozi 
obra eniami, a nawet miercią. Prace 
monta owe, konserwacyjne i remontowe 
mogą być wykonywane wy ącznie przez 
wykwalifikowanych specjalistów na 

produkcie od ączonym od zasilania 

elektrycznego. Przed otwarciem 

elementów produktu nale y wy ączyć 
napięcie zasilające. 
 

Niebezpieczeństwo! 
Gorące powierzchnie silnika mogą 
powodować oparzenia. Powierzchni 
silników wolno dotykać przez odpowiednie 
rękawice ochronne lub po d u szym 
przestoju silnika. 

 

Niebezpieczeństwo! Podczas pracy centralne uk ady 
smarowania znajdują się pod ci nieniem. 
Dlatego przed rozpoczęciem prac 
monta owych, konserwacyjnych  i 
naprawczych, jak równie  przed 
dokonaniem zmian i napraw w instalacji 

nale y obni yć ci nienie wewnętrzne 
uk adu smarowania do warto ci ci nienia 
atmosferycznego. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - ciąg dalszy: Analiza i usuwanie błędów 

 

Problem Możliwa przyczyna Usunięcie 
Pompa nie t oczy, brak 
ci nienia 

Pompa blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować pompę, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić pompę 

 Silnik blokuje się Zmierzyć prąd silnika. Je li przekracza on dopuszczalną 
warto ć: 
zdemontować silnik, przekręcić ręcznie: 
w przypadku silnego oporu wymienić silnik 

 Nieprawid owy kierunek 
obrotów silnika 

Sprawdzić zgodno ć kierunku obrotu silnika z 
kierunkiem wskazanym przez strza kę, je li konieczne 
zmienić kierunek obrotu 

 Zawór ograniczenia ci nienia 
nie zamyka się 

Sprawdzić zawór ograniczenia ci nienia pod kątem 
prawid owego ci nienia otwarcia i pod kątem zabrudzenia bądź 
uszkodzeń.Ż przypadku nieprawid owego ci nienia otwarcia 
przy ustawionych na sta e zaworach ograniczenia ci nienia lub w przypadku uszkodzenia wymienić zawór. Stosować wy ącznie 
oryginalne czę ci zamienne firmy SKF. 

Ż przypadku zabrudzenia przeczy cić zawór ograniczenia 
ci nienia 

Brak ci nienia w 
przewodzie g ównym 

Powietrze w przewodzie 

g ównym 

Odpowietrzyć przewód g ówny 

 Przewód g ówny jest 
nieszczelny lub pęknięty 

Naprawa przewodu g ównego 

 Zawór ograniczenia ci nienia 
nie zamyka się 

Sprawdzić zawór ograniczenia ci nienia pod kątem 
prawid owego ci nienia otwarcia i pod kątem zabrudzenia bądź 
uszkodzeń.Ż przypadku nieprawid owego ci nienia otwarcia 
przy ustawionych na sta e zaworach ograniczenia ci nienia lub w 

przypadku uszkodzenia wymienić zawór. Stosować wy ącznie oryginalne czę ci zamienne firmy SKF. 
Ż przypadku zabrudzenia przeczy cić zawór ograniczenia 
ci nienia 

 Zawór odcią ający nie zamyka 
się 

Przeczy cić lub wymienić zawór odcią ający. Stosować 
wy ącznie oryginalne czę ci zamienne firmy SKF. 

 Zastosowano niedozwolony 

smar (patrz dane techniczne) 

Usunąć smar z ca ego uk adu i zutylizować zgodnie z 
przepisami, nape nić produkt odpowiednim smarem 

 Za niski poziom smaru Dolać smar 
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Numer zamówienia: 951-170-002 

Zmiany merytoryczne i techniczne zastrzeżone! 
Ostatnia zmiana: 21.12.2016 

 

Przedruk w czę ci lub w ca o ci dozwolony wy ącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF Lubrication Systems Germany GmbH. Informacje w tej dokumentacji 

zosta y opracowane z największą staranno cią i sprawdzone pod kątem poprawno ci. Mimo to producent wyklucza swoją odpowiedzialno ć za jakiekolwiek straty lub 
szkody, który mog yby wyniknąć – po rednio lub bezpo rednio – z zastosowania podanych tutaj informacji. 

 

Wszystkie produkty firmy SKF Lubrication Systems Germany GmbH mogą być u ywane wy ącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji 

monta u oraz w przynale nej instrukcji eksploatacji. Je li do produktów do ączono instrukcje monta u/eksploatacji, nale y je przeczytać i postępować zgodnie z 
zawartymi w nich informacjami. 

Nie wszystkie smary mogą być t oczone za pomocą instalacji centralnego smarowania! Na yczenie firma SKF sprawdzi wybrane przez u ytkownika smary pod kątem 
mo liwo ci t oczenia w instalacjach centralnego smarowania. Produkowane przez firmę SKF systemy smarowania lub ich komponenty nie są przeznaczone do 
zastosowań, w których wykorzystuje się gazy, gazy skroplone, gazy rozpuszczone pod ci nieniem, pary oraz ciecze, których ci nienie pary w maksymalnej 

dopuszczalnej temperaturze przekracza normalne ci nienie atmosferyczne (1013 milibarów) o ponad 0,5 bara. 

 

Ż szczególno ci oznacza to, e nape nianie systemów centralnego smarowania i ich komponentów substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zgodnie z 

za ącznikiem 1 czę ci 2-5 rozporządzenia CLP (UE 12Ś2/200ś) dopuszczalne jest wy ącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody firmy SKF. Dotyczy to tak e 
t oczenia oraz/lub dystrybucji takich substancji. 
 

SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
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