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Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności UE zgodna z dyrektywą ATEX 2014/34/UE, załącznik X
Producent firma SKF Lubrication Systems GmbH, zakład Wallendrof, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf z pełną świadomością konsekwencji dekla-ruje niniejszym zgodność urządzeniaOznaczenie:    Pompa do tłoczenia środka smarnego z napędem hydraulicznymTyp:    HTL 201 EEXNumer typów:   642-41184-9 Rok produkcji:   Patrz tabliczka znamionowa
jest w momencie wprowadzenia na rynek zgodna z wszystkimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz z poniżej wymienionymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapisanymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4
Specjalna dokumentacja techniczna została utworzona zgodnie z następującymi wymaganiami:- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE Załącznik VIII nr 2 oraz zdana w odpowiedniej jednostce przechowywania deklaracji (CE0123). - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, załącznik II część B. Zobowiązujemy się do przekazania elektronicznej dokumentacji technicznej na odpowiednio uzasad-nione żądanie odpowiedniego urzędu. Pełnomocnik do spraw dokumentacji technicznej to kierownik działu Standardów Technicznych. Adres producenta. 
Dodatkowo zastosowano następujące (standardowe) normy w odpowiednich obszarach: 
Norma Norma Edycja Norma Edycja
EN ISO 12100:2010 EN 1127-1:2011
EN 809:1998+A1:2009/AC2010 EN 1127-2:2014
EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016
Urządzenie może być uruchamiane wyłącznie po stwierdzeniu, że nadrzędna maszyna odpowiada wymaganiom dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz innych dyrektyw.
Walldorf, 2019-08-01
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SzkoleniaW celu zapewnienia jak najwyższego po-ziomu bezpieczeństwa pracy i najwyższej skuteczności i wydajności eksploatacji, firma SKF organizuje szczegółowe szkolenia dla klientów. Zalecamy uczestnictwo w takich szkoleniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z odpowiednim adresem serwisu firmy SKF.
Copyright© Copyright SKF  Wszelkie prawa zastrzeżone.
GwarancjaInstrukcja nie zawiera zapisów dotyczących gwarancji. Zapisy takie znajdują się w na-szych ogólnych warunkach handlowych.

Ograniczenie odpowiedzialnościProducent nie ponosi odpowiedzialności związanej ze szkodami wynikającymi z na-stępujących zdarzeń:
 ○ Zastosowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidłowy montaż, eksploatacja, ustawianie, kon-serwacja, naprawy lub wypadki.
 ○ Nieprawidłowa reakcja na usterki
 ○ Samodzielne zmiany produktu
 ○ Szkodliwe działanie zamierzone lub nie-dbalstwo.
 ○ Zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych. 

Odpowiedzialność za szkody wynikające z zastosowania naszego produktu są ograni-czone wartością danego urządzenia. Odpo-wiedzialność za jakiekolwiek szkody pośred-nie jest wykluczona.

Impressum
ProducentSKF Lubrication Systems Germany GmbH 

www.skf.com/lubrication
Adres siedziby producenta
Zarząd główny Zakład Walldorf Heinrich-Hertz-Str. 2-8 69190 Walldorf 
Niemcy Tel:  +49 (0) 6227 33-0 Faks: +49 (0) 6227 33-259
Zakład Berlin  Motzener Straße 35/37  12277 Berlin  
Niemcy Tel. +49 (0)30 72002-0  Fax +49 (0)30 72002-111 
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Wyjaśnienia dotyczące symboli, wskazówek i skrótów

Ogólny symbol ostrzegawczy Niebezpieczne napięcie 
elektryczne

Ryzyko upadku Gorące powierzchnie
Wciągnięcie Niebezpieczeństwo zmiażdżenia Struga pod ciśnieniem Podniesiony ciężar
Elementy wrażliwe 
elektrostatycznie

Niebezpieczeństwo wybuchu Element iskrobezpieczny
Stosuj środki ochrony osobistej (okulary ochronne) Stosuj środki ochrony osobi-stej (zabezpieczenie twarzy) Stosuj środki ochrony osobi-stej (rękawice robocze) Stosuj środki ochrony osobistej (ubranie ochronne)
Stosuj środki ochrony osobistej (obuwie ochronne) Uruchomienie produktu Ogólny znak nakazu

Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupoważnionych Przewód ochronny Obwód o niskim napięciu zna-mionowym (SELV) Bezpieczna izolacja galwanicz-na (SELV)
Znak CE Utylizacja, recykling Utylizacja urządzeń elektrycz-

nych i elektronicznych

Stopień zagrożenia Skutek Prawdopodobieństwo Symbol Znaczenie
NIEBEZPIE-CZEŃSTWO Śmierć, ciężkie obrażenia ciała bezpośrednią konsekwencją  Wskazówki dotyczące czynności sekwencyjnych
OSTRZEŻENIE Śmierć, ciężkie obrażenia ciała możliwą konsekwencją  Wyliczenia

OSTROŻNIE! Lekkie obrażenia ciała możliwą konsekwencją oznacza inne sytuacje, przyczyny lub skutki
UWAGA Szkody materialne możliwą konsekwencją

Symbole te mogą zostać zastosowane w treści instrukcji. Symbole zastosowane we wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa oznaczają typ oraz źródło zagrożenia.
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Skróty i współczynniki przeliczeniowe

odn. odnośnie °C Stopień Celsjusza °F Stopień Fahrenheitaok. około K Kelvin Oz. uncjatzn. to znaczy N Niuton fl. oz. Uncja płynuitp. i tym podobne godz. Godzina in. Calew. ewentualnie s Sekunda psi Funt na cal kwadratowyw razie potrzeby w razie potrzeby d Dzień sq.in. Cal kwadratowy
zazwyczaj zazwyczaj Nm Niuton razy metr cu. in. Cal sześciennywraz z wraz z ml Mililitr mph Mila na godzinęmin. minimalnie ml/d Mililitr na dzień obr./min Obrotów na minutęmaks. maksymalnie ccm Centymetr sześcienny gal. Galonmin. Minuta mm Milimetr lb. Funtitp. i tym podobne l Litr hp Koń mechanicznynp. na przykład db (A) Poziom ciśnienia akustycznego kp Kilofunt

kW Kilowat > większy niż fpsec Stopa na sekundęU Napięcie elektryczne < mniejszy niż Współczynniki przeliczenioweR Oporność elektryczna ± plus minus Długość 1 mm = 0.03937 in.I Natężenie prądu elektrycznego Ø Średnica Powierzchnia 1 cm² = 0.155 sq.in.V Wolt kg Kilogram Objętość 1 ml = 0.0352 fl.oz.
W Wat wilg.wzgl. Wilgotność względna 1 l = 2.11416 pints (US)AC Prąd zmienny ≈ około Masa 1 kg = 2.205 lbs.DC Prąd stały = równy 1 g = 0.03527 oz.A Amper % Procent Gęstość 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal(US)Ah Amperogodzina ‰ Promil 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.Hz Częstotliwość (Herc) ≥ większy lub równy Siła 1 N = 0.10197 kp
nz

Styk rozwierny (normalnie zamknięty) ≤ mniejszy lub równy Ciśnienie 1 bar = 14.5 psi
no Styk zwierny (normalnie otwarty) mm2 Milimetr kwadratowy Temperatura °C = (°F-32) x 5/9
LUB Logiczny operator alternatywny LUB obr./min-1 Obrotów na minutę Moc 1 kW = 1.34109 hp
&

Logiczny operator koniunkcyjny ORAZ Przyspieszenie 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
Prędkość: 1 m/s = 3.28084 fpsec.1 m/s = 2.23694 mph
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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 ○ Obowiązkiem właściciela jest zapewnie-nie zapoznania się z treścią i przeczytania instrukcji obsługi przez wszystkie osoby zaangażowane w obsługę urządzenia oraz przez pracowników zajmujących funkcje nadzoru nad tymi osobami. Do-datkowo obowiązkiem właściciela jest zapewnienie pełnego zrozumienia treści tej instrukcji przez personel. Zabrania się uruchamiania lub obsługi produktów bez uprzedniego zapoznania się z treścią instrukcji obsługi.
 ○ Instrukcja musi być przechowywana w celu późniejszego użycia. 
 ○ Opisane produkty zostały skonstruowane i wykonane z zastosowaniem aktualnych osiągnięć technicznych. Mimo to, nie-prawidłowe zastosowanie może spowo-dować niebezpieczeństwo pociągające za sobą wypadki z udziałem osób oraz szkody materialne. 
 ○ Natychmiast usuwaj usterki pogarszające bezpieczeństwo pracy. Przepisy prawne i inne, dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy oraz ochrony środowiska są uzupełnieniem treści niniejszej instrukcji.

1.2 Ogólne zasady dotyczące zachowania w trakcie wykonywania wszelkich czynności dotyczących produktu
 ○ Eksploatacja produktu możliwa jest wyłącznie ze świadomością łączących się z nią zagrożeń oraz zgodnie z treścią niniejszej instrukcji.
 ○ Operator musi zaznajomić się z funkcjami i zasadą działania produktu. Konieczne jest zastosowanie się do podanych proce-dur montażowych i procedur obsługi.
 ○ Konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek niejasności dotyczących prawidłowego stanu urządzenia lub jego montażu / obsługi. Aż do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, eksploatacja urządzenia jest zabroniona.
 ○ Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupo-ważnionych.
 ○ Zastosuj się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz we-wnętrznych przepisów stworzonych dla danych czynności.
 ○ Konieczne jest jasne ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności za po-szczególne czynności. Wszelkie niejasno-ści stanowią istotne zagrożenie bezpie-czeństwa pracy.

 ○ W trakcie pracy maszyny zabronione jest usuwanie, modyfikacja lub wyłączanie jakichkolwiek elementów zabezpieczają-cych. Elementy zabezpieczające muszą być poddawane regularnej kontroli sprawności i kompletności.
 ○ W przypadku konieczności demontażu elementów zabezpieczających należy je natychmiast zamontować po zakończeniu wykonywania odpowiednich prac i spraw-dzić sprawność uprzednio zdemontowa-nych elementów zabezpieczających.
 ○ Usuwanie usterek wykonuj z uwzględ-nieniem zakresu obowiązków i odpo-wiedzialności. W przypadku usterek wykraczających poza zakres kompetencji należy natychmiast poinformować prze-łożonego.
 ○ Stosuj środki ochrony osobistej.
 ○ W żadnym przypadku nie wykorzystuj elementów centralnego układu smaro-wania do wspinania się.
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1.3 Zastosowanie zgodne z przeznacze-niem
Tłoczenie środków smarnych w ramach podanych w instrukcji parametrów i danych technicznych.
Zastosowanie urządzenia jest dopuszczalne wyłącznie w ramach działalności przemy-słowej i ekonomicznej.
1.4 Przewidywalne, nieprawidłowe zas-tosowanie

Inne zastosowanie jest zabronione, w szcze-gólności dotyczy to eksploatacji:
 ○ poza podanym zakresem temperatury 

pracy,

 ○ z zastosowaniem nieatestowanych mate-riałów eksploatacyjnych,
 ○ bez odpowiedniego zaworu ograniczają-cego ciśnienie,
 ○ w atmosferze agresywnej lub korozyjnej (np. wysokie stężenie ozonu). Może to spowodować uszkodzenie uszczelnień i powłoki lakierniczej
 ○ w szkodliwym promieniowaniu (np. joni-zacyjnym),

 ○ bez odpowiednich i atestowanych ele-mentów wyłączających przeznaczonych do urządzeń iskrobezpiecznych kategorii ATEX I M2
 ○ do tłoczenia, przekazywania lub za-silania substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zgodnie z załącznikiem I części 2-5 rozporządzenia CLP (WE 1272/2008), oznaczonymi symbolami ostrzegawczymi GHS01-GHS06 oraz GHS08,
 ○ do tłoczenia, prowadzenia lub zasilania gazami, gazami skroplonymi, rozrzedzo-

nymi, oparami oraz cieczami, których ciśnienie pary przy dopuszczalnej tem-peraturze maksymalnej jest wyższe o ponad 0,5 bara od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1013 mbar),
 ○ do tłoczenia, prowadzenia lub zasilania środkami smarnymi zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki,

 ○ w otoczeniu wybuchowych gazów i opa-rów, których temperatura zapłonu jest niższa niż 125% maksymalnej tempera-tury powierzchni,
 ○ w otoczeniu wybuchowych pyłów, któ-rych minimalna temperatura zapłonu j 

żarzenia jest niższa niż 150% maksymal-nej temperatury powierzchni,
 ○ we wszystkich innych, krytycznych stre-fach ochrony przeciwwybuchowej, poda-nej na tabliczce znamionowej pompy,
 ○ z uszkodzonymi, brakującymi lub niepra-widłowo nałożonymi częściami powłoki lakierniczej. Powłoka lakiernicza musi spełniać wymagania norm ATEX, obo-wiązujących dla urządzeń iskrobezpiecz-nych.
 ○ Eksploatacja pompy bez środka smarne-go. Prowadzi to do rozgrzania punktów łożyskowania aż do zakresu temperatury zapłonu. Regularnie napełniaj zbiornik pompy odpowiednim środkiem smarnym.

1.5 Zmiany produktu
Samodzielne zmiany i przebudowy mogą mieć nieprzewidziany wpływ na bezpie-czeństwo. Z tego powodu wykonywanie samodzielnych zmian i przebudów jest ściśle zabronione.



- 10 -951-181-016

Wersja 04

PL 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.6 Lakierowanie
Pompa jest dostarczana bez powłoki lakier-niczej i może być bez niej eksploatowana. W przypadku nakładania powłoki lakierniczej, musi ona spełniać wymagania norm obo-wiązujących dla strefy ATEX. W przypadku konieczności ponownego nałożenia powłoki lakierniczej, np. po wykonaniu naprawy, w wyniku wystąpienia korozji itp., także ko-nieczne jest spełnienie wymagań normy dla stref ATEX. Przed rozpoczęciem lakierowania dokładnie oklej wszystkie uszczelnienia. Stosowany lakier nie może być szkodliwy dla uszczelnień.
1.6.1 Lakierowanie części z tworzyw sztucznych

Lakierowanie części z tworzyw sztucznych oraz uszczelnień jest zabronione. Przed wy-konaniem lakierowania nadrzędnej maszyny wymontuj lub oklej odpowiednie elementy.

1.9 Kontrola przed dostawą
Przed dostarczeniem urządzenia wykonane zostały następujące czynności kontrolne:

 ○ Kontrola bezpieczeństwa i sprawności
 ○ Testy zgodne z dyrektywą ATEX 2014/34/UE

1.10 Obowiązująca dokumentacja dodat-kowa
Obok treści niniejszej instrukcji obowiązują także następujące dokumenty przewidziane dla tej grupy docelowej:

 ○ wskazówki zakładowe, przepisy dotyczą-ce atestów 
 ○ Karty danych substancji niebezpiecznych (SDS) stosowanych środków smarnych i stosowanego oleju hydraulicznego.
 ○ Dokument dotyczący ochrony przeciwwy-buchowej użytkownika.

W razie potrzeby:
 ○ Dokumentacja projektowa
 ○ Instrukcje innych komponentów koniecz-nych do uruchomienia systemu central-nego smarowania.

1.7 Wskazówki dotyczące znaku CE
Znak CE został umieszczony zgodnie z wy-maganiami następujących dyrektyw:

 ○ 2014/34/UE  Dyrektywa dotycząca urządzeń i syste-mów ochrony stosowanych w obszarach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Wskazówka do dyrektywy dotyczącej maszyn hydraulicznych 2014/68/UE 
Urządzenie nie osiąga wartości granicznych określonych w artykule 4, paragraf 1, litera (a), cyfra (ii) i zgodnie z artykułem 1, para-graf 2, litera f nie należy do obszaru zastoso-wania określonego w dyrektywie dotyczącej maszyn hydraulicznych 2014/68/UE.
1.8 Czynności zabronione

Ze względu na możliwość wystąpienia niewidocznych usterek oraz w związku z wymogami prawnymi, wymienione poniżej czynności mogą być wykonywane jedynie przez pracowników producenta lub autory-zowane osoby:
 ○ Naprawy lub zmiany korpusu pompy, elementu pompy oraz odpowietrzenia zbiornika.
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1.11 Oznaczenia produktu
Oznaczenia przyłącza kompen-sacji potencjału na dolnej części produktu

Oznaczenia otworu upustowego pozwalającego na wypłynięcie środka smarnego w przypad-ku całkowitego napełnienia zbiornika

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.

 Stosuj odpowiednie zabezpiecze-
nie oczu

1.12 Wskazówki dotyczące tabliczki zna-mionowej
Na tabliczce znamionowej zamieszczone zo-stały ważne informacje takie jak oznaczenie typu, numer zamówienia oraz parametry regulacyjne.
W celu uniknięcia utracenia tych danych w wyniku ew. pogorszenia czytelności tabliczki znamionowej, powyższe dane należy zano-tować w instrukcji.
Model: ________________________________
Nr części   ______________________________
Seria  ________________________________

SKF Lubrication Systems Germany GmbH

Made in Germany D-69190 Walldorf

09/16

Model:

P.No.:

Series:

        pmax = 270 bar / 3916 psi
Hydr.pmax = 210 bar / 3045 psi
Hydr.pmin  = 80 bar / 1160 psi

HTL-K7-1,5XF EEX

642-41184-9

2010113679

≤Ta≤-25 °C +65 °C

II 2G Ex h IIC T6...T5 Gb

II 2D Ex h IIIC T80 °C...T100 °C Db

I M2 Ex h I Mb
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1.13 Osoby uprawnione do eksploatacji
1.13.1 Operator

Osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie umożliwiające wyko-rzystanie funkcji maszyny w normalnych warunkach roboczych. Dotyczy to także uni-kania możliwych zagrożeń pojawiających się w trakcie pracy maszyny.
1.13.2 Mechanik

Osoba o odpowiednim wykształceniu, wiedzy oraz doświadczeniu, potrafiąca rozpoznać i unikać zagrożeń powstających w trakcie transportu, montażu, urucho-mienia, eksploatacji, konserwacji, napraw i demontażu.
1.13.3 Elektryk

Osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie, potrafiąca rozpoznać i unikać zagrożeń związanych z prądem elektrycznym.

1.13.4 Wykwaliikowany pracownik uprawniony do napraw / konserwacji w obszarach zagrożonych wybuchem
Osoba posiadająca odpowiednie wykształ-cenie zawodowe, przeszkolenie i doświad-czenie, pozwalające na rozpoznawanie ryzyk i zagrożeń występujących w trakcie pracy urządzenia oraz ich eliminowanie poprzez stosowanie odpowiednich środków. Wy-kwalifikowany pracownik posiada wiedzę na temat rożnych typów iskrobezpieczeństwa, procedur instalacji oraz rozdzielania obsza-rów. Osoba ta posiada wiedzę dotyczącą zasad i przepisów iskrobezpieczeństwa w zakresie wykonywanych czynności, w szcze-gólności zna dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz 1999/92/WE.

1.14 Wskazówki dotyczące techników zat-rudnionych przez zewnętrzne irmy
Przed rozpoczęciem wszelkich prac, technicy zewnętrzni muszą zostać przeszkoleni przez właściciela w zakresie przepisów dotyczą-cych bezpieczeństwa obowiązujących w danym przedsiębiorstwie oraz obowiązują-cych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz funkcjonowania nadrzędnej maszyny i jej elementów zabezpieczających.
1.15 Zapewnienie środków ochrony osobistej

Obowiązkiem operatora jest zapewnienie w miejscu eksploatacji urządzenia odpowied-nich środków ochrony osobistej. Dotyczy to przeprowadzania prac w atmosferze zagro-żonej wybuchem z zastosowaniem ubrania i narzędzi ESD.
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1.16 Eksploatacja
W trakcie uruchomienia i eksploatacji ko-nieczne jest uwzględnienie następujących informacji.

 ○ Wszystkie dane zamieszczone w niniej-szej instrukcji oraz w dodatkowej doku-
mentacji

 ○ Wszystkie obowiązujące operatora zasa-dy i przepisy
1.17 Wyłączanie w sytuacji awaryjnej

Wyłączanie w sytuacji awaryjnej następuje 
przez:

 ○ Wyłączanie nadrzędnej maszyny, w której produkt jest zintegrowany
 ○ W razie potrzeby uruchamianie wyłączni-ka awaryjnego nadrzędnej maszyny

 ○ Stosując właściwe środki zablokuj w trakcie pracy ruchome elementy w celu uniknięcia wykonywania przez nie nie-kontrolowanego ruchu, prowadzącego do zmiażdżenia przez części ciała.
 ○ Montaż produktu dopuszczalny jest tylko poza obszarem roboczym ruchomych części i w wystarczającej odległości od źródeł wysokiej lub niskiej temperatury. Montaż nie może powodować uszkodzeń lub pogorszenia funkcjonowania innych agregatów maszyny lub pojazdu.
 ○ Osusz lub przykryj mokre lub śliskie po-wierzchnie.
 ○ Przykryj gorące lub chłodne powierzch-nie.
 ○ Czynności dotyczące dodatkowo zamon-towanych komponentów elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wy-kwalifikowanych elektryków. Uwzględnij czas konieczny do rozładowania elek-trycznego komponentów. Czynności dotyczące komponentów elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie za pomocą narzędzi wyposażonych w izola-cję elektryczną.

1.18 Transport, montaż, konserwac-ja, usterki, naprawy, wycofanie z eksploatacji, utylizacja
 ○ Wszystkie osoby muszą zostać poinfor-mowane o przebiegu jakichkolwiek prac przed ich rozpoczęciem. Zastosuj się do zakładowych przepisów ostrzegawczych oraz instrukcji roboczych.
 ○ Transport tylko za pomocą odpowiednich elementów i podnośników po oznaczo-nych drogach transportowych.
 ○ Bardzo niska lub wysoka temperatura może utrudnić przeprowadzanie czyn-ności konserwacyjnych lub naprawczych (np. zmiana lepkości środka smarnego). Z tego względu zaleca się wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych w wysokiej temperaturze.
 ○ Przed rozpoczęciem wykonywania prac dotyczących produktu oraz maszyny, w której produkt zostanie zintegrowany, odłącz zasilanie elektryczne i zabezpiecz je przed omyłkowym włączeniem.
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 ○ Zwróć uwagę na prawidłowe przyłącze ochronnego kompensacji potencjału.
 ○ Konieczne otwory wykonuj tylko w 

niekrytycznych elementach nie przeno-szących żadnych obciążeń. Wykorzystaj wykonane otwory. W trakcie wiercenia zachowaj ostrożność aby nie uszkodzić przewodów i kabli.
 ○ Uwzględnij zagrożenie przecieraniem się elementów. Chroń odpowiednie ele-menty.

 ○ Wszystkie stosowane komponenty muszą spełniać wymagania dotyczące następu-jących parametrów: - maksymalne ciśnienie robocze 
- maksymalna / minimalna temperatura 
otoczenia - tłoczony środek smarny - występująca strefa ATEX - panujących w miejscu eksploatacji wa-runków otoczenia / roboczych.

 ○ Żadne elementy nie mogą być obciążane w sposób powodujący ich skręcanie, ści-nanie lub zginanie.
 ○ Przed zastosowaniem sprawdź czystość elementów i ew. oczyść je. 
 ○ Przed montażem, przewody środka smarnego muszą zostać wypełnione środkiem smarnym. Ułatwia to później-sze odpowietrzanie urządzenia.

 ○ Uwzględnij podane wartości momentu dokręcania. W trakcie dokręcania stosuj kalibrowany klucz dynamometryczny.
 ○ W trakcie przeprowadzania prac doty-czących ciężkich elementów stosuj odpo-wiednie narzędzia do podnoszenia.
 ○ Unikaj pomyłek, nieprawidłowego mon-tażu zdemontowanych elementów. Stosuj odpowiednie oznaczanie elementów.
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1.19 Pierwsze uruchomienie, codzienne uruchamianie
Sprawdź, czy:

 ○ wszystkie elementy zabezpieczające są kompletne i sprawne,
 ○ wszystkie przyłącza są prawidłowo wy-konane i podłączone,
 ○ wszystkie części są prawidłowo zamon-towane,
 ○ wszystkie etykiety ostrzegawcze zastoso-wane na produkcie są kompletne, czytel-ne oraz nieuszkodzone,
 ○ wszystkie nieczytelne lub brakujące ety-kiety ostrzegawcze zostały natychmiast wymienione,
 ○ maszyna jest bardzo dobrze uziemiona,
 ○ przewód kompensacji potencjału jest prawidłowo podłączony

1.20 Czyszczenie
 ○ Zastosowanie palnych środków czysz-czących stanowi zagrożenie pożarowe. Stosuj wyłącznie niepalne, przeznaczone do tego celu środki czyszczące.
 ○ Nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
 ○ Dokładnie usuwaj z produktu pozostało-ści środków czyszczących. 
 ○ Czyszczenie ew. dodatkowo zamontowa-nych komponentów elektrycznych może być wykonywane tylko przez wykwalifiko-wanych elektryków.
 ○ Odpowiednio oznacz wilgotne obszary.
 ○ Do czyszczenia nie stosuj narzędzi o ostrych krawędziach lub mogących spo-wodować powstanie iskier.
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1.21 Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem
 ○ Zawsze postępuj w sposób zapewniający uniknięcie zagrożenia wybuchem.
 ○ Przed wykonaniem prac w obszarach zagrożonych wybuchem konieczne jest uzyskanie pisemnego pozwolenia użyt-kownika. Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupoważnionych. 
 ○ Braki lub niesprawność elementów iskro-bezpieczeństwa są niedopuszczalne. W przeciwny przypadku wyłącz maszynę i poinformuj przełożonego.
 ○ Elementy iskrobezpieczeństwa nie mogą być w żadnym przypadku dezaktywowa-ne, zmieniane lub obchodzone.
 ○ Umieszczanie źródeł zapłonu takich jak iskry, otwarte płomienie lub gorące powierzchnie w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabronione.
 ○ Regularnie sprawdzaj występowanie uszkodzeń produktu mogących powodo-wać zagrożenie wybuchem.
 ○ Temperatura zapłonu środka smarnego i oleju hydraulicznego musi być co najmniej o 50 Kelwinów wyższa od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury powierzchni elementów.
 ○ Temperatura zapłonu znajdujących się w otoczeniu gazów i oparów musi być więk-sza niż 125 % maksymalnej temperatury zapłonu.

 ○ Minimalna temperatura zapłonu i tem-peratura żarzenia znajdujących się w otoczeniu, wybuchowych pyłów musi być większa niż 150 % maksymalnej tempe-ratury powierzchni.
 ○ Graniczne parametry eksploatacji wyni-kające z iskrobezpieczeństwa są jedno-znacznie zdefiniowane poprzez oznacze-nie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, zawierające kategorię urządzenia, grupy gazu i pyłu oraz klasy temperatury. W każdym razie, także w przypadku podanej grupy pyłowej IIIC, pyły metali lekkich należy zakwalifikować jako cząstki niedo-puszczalne w otoczeniu urządzeni
 ○ Stosuj wyłącznie takie narzędzia oraz ubrania ochronne, które posiadają atest dopuszczający do eksploatacji w obsza-rach zagrożonych wybuchem (ESD).
 ○ Transport / montaż / naprawy i czynno-ści dotyczące elementów elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie po upewnieniu się, że atmosfera nie jest zagrożona wybuchem. 
 ○ Naprawy oraz zmiany maszyn iskro-bezpiecznych mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub przez specjalistę posiadającego atest produ-centa. Jeżeli prace nie są wykonywane przez producenta, konieczne jest prze-

prowadzenie odbioru i dokumentację wy-konanych czynności przez uprawnionego rzeczoznawcę.  Naprawy należy dokumentować etykieta-mi umieszczanymi na maszynie. Etykiety winny zawierać takie informacje jak: 
- Data - Wykonawca naprawy - Rodzaj naprawy - Ew. numer uprawnień rzeczoznawcy

 ○ Uszkodzenia transportowe mogą pro-wadzić do wad i usterek iskrobezpie-czeństwa. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych nie montuj / nie uruchamiaj produktu.
 ○ Wszystkie elementy systemu uziemienia muszą być kompletne i połączone z nad-rzędną maszyną.
 ○ W przypadku demontażu zaczepów transportowych po ustawieniu maszyny, zaślep gwintowane otwory zgodnie z wymaganiami stosowanego stopnia za-bezpieczenia.
 ○ Należy regularnie kontrolować czy nie występuje korozja elementów. Wymień uszkodzone elementy.
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 ○ Zachowaj ostrożność aby nie dopuścić do powstawania iskier w trakcie przechyla-nia, upadania, przesuwania, pocierania lub uderzania o siebie przedmiotów wy-konanych z różnych materiałów. W razie potrzeby przykryj materiały odpowiedni-mi osłonami. 
 ○ Obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy eksploatacja bez ko-munikatu o opróżnieniu nie prowadzi do zagrożenia. Jeżeli wykluczenie takiego za-grożenia nie jest możliwe, konieczne jest zastosowanie komunikatu o opróżnieniu lub zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych w celu monitorowania temperatury punktów łożyskowania. 
 ○ Unikaj nagromadzenia kurzu i natych-miast usuwaj je. Nagromadzenia kurzu są izolatorami termicznymi i w obecności zawirowań sprzyjają tworzeniu się wybu-chowej atmosfery.
 ○ Produkt należy zintegrować w system od-gromowy stosowany przez użytkownika.
 ○ Produkt należy zintegrować w stosowany przez użytkownika system odłączania urządzeń iskrobezpiecznych zgodnie z kategorią ATEX I M2.
 ○ Skrzynka przyłączeniowa musi być ciągle zamknięta, przeloty kablowe muszą być odpowiednio uszczelnione.

 ○ Dodatkowe zabezpieczenia elektryczne muszą być prawidłowo podłączone i ustawione.
1.22 Wygaśnięcie atestu ATEX

Atest ATEX produktu traci ważność w przy-padku wystąpienia następujących sytuacji:
 ○ Zastosowanie niezgodne z przeznacze-niem.
 ○ Dokonanie modyfikacji
 ○ Zastosowanie nieoryginalnych części za-miennych / elementów
 ○ Niezastosowanie się do treści niniejszej instrukcji oraz w dodatkowej dokumen-

tacji

 ○ Zastosowanie nieatestowanych materia-łów eksploatacyjnych
 ○ Niezastosowanie się do przepisowych interwałów konserwacji i napraw
 ○ Eksploatacja z uszkodzonymi, braku-jącymi lub nieprawidłowo nałożonymi częściami powłoki lakierniczej, niezgodnej z wymaganiami norm ATEX jest zabro-niona.

Eksploatacja jest dopuszczalna pod warun-kiem spełnienia następujących warunków:
 ○ Wszystkie dane zamieszczone w niniej-szej instrukcji oraz w dodatkowej doku-

mentacji

 ○ Wszystkie obowiązujące operatora zasa-dy i przepisy
 ○ Dane dotyczące iskrobezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 1999/92/WE (ATEX 137)
 ○ Warunki atestu ATEX

1.23 Oznaczenie zabezpieczenia prze-ciwwybuchowego
Gaz: II 2G Ex h IIC T6...T5 Gb Pył: II 2D Ex h IIIC T80 °C...T 100 °C Db Górnictwo: I M2 Ex h I Mb
Oznaczenie klasy iskrobezpieczeństwa znajduje się dodatkowo na tabliczce znamionowej.
1.23.1 Oznaczenie ATEX T5...T6

Temperatura powierzchni pompy jest za-leżna przede wszystkim od temperatury stosowanego oleju hydraulicznego. W celu określenia maksymalnej, występującej temperatury produktu, ze względów bez-pieczeństwa uwzględnij temperaturę o 10 ° K wyższą w porównaniu do temperatury stosowanego oleju hydraulicznego.
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1.24 Inne zagrożenia

Inne zagrożenie Możliwość wystąpienia w cyklu eksploatacji Usunięcie usterki
Obrażenia ciała, szkody materialne spowodowane upadnięciem podnie-sionych elementów A B C G H K

Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupoważnionych. Pod podniesionymi elementami nie mogą znajdować się żadne osoby. Podnoś elementy wyłącznie za pomocą odpowiednich podnośników.
Obrażenia ciała, szkody materialne spowodowane przechyleniem lub upadnięciem produktu albo zastoso-waniem nieprawidłowego momentu dokręcania

B C G
Uwzględnij podane wartości momentu dokręcania. Mocuj produkty tylko do elementów o wystarczającej wytrzymałości. Jeżeli wartość momentu dokręcania nie jest podana, zastosuj momenty dokręcania dla śrub klasy 8.8.

Zetknięcie z gorącymi powierzch-niami pompy może spowodować 
poparzenia

D F G
Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupoważnionych. W trakcie przeprowadzania prac doty-czących pompy, stosuj odpowiednie termoizolacyjne okulary ochronne 

Uszkodzenia ciała i szkody material-ne spowodowane wyciekiem środka 
smarnego

B C D F G H

Uwzględnij zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie stosowania produktów naftowych. Stosuj odpowiednie zabezpieczenie twarzy i rękawice ochronne. W trakcie napełniania zbior-nika i podłączania lub rozłączania przewodów środka smarnego zachowaj ostrożność. Stosuj złączki i przewody hydrauliczne przystosowane do podanych wartości ciśnienia. Nie montuj przewodów smarowania do ruchomych lub powodujących przetarcie elementów. Jeżeli mimo wszystko jest to konieczne, zastosuj spirale chroniące przed załamaniem lub osłony przewodów.
Fazy eksploatacji: A = transport, B = montaż , C = pierwsze uruchomienie, D = praca, E = czyszczenie, F = konserwacja, G = usterka, naprawa, H = wycofanie z eksplo-
atacji, K = utylizacja
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1.25 Inne zagrożenia ATEX

Inne zagrożenie Usunięcie usterki
Stosowanie w atmosferze zagrożenia wybuchem bez kontroli skuteczności elektrycznej kompensacji potencjału

 ○ Przed pierwszym uruchomieniem, po każdej naprawie oraz dodatkowo w regularnych i okre-ślonych przez użytkownika odstępach czasu, konieczne jest przeprowadzanie kontroli spraw-ności kompensacji potencjału.

Stosowanie nieprawidłowej, wykonanej przez użytkownika powłoki lakierniczej
 ○ W przypadku nakładania powłoki lakierniczej, musi ona spełniać wymagania norm obowią-zujących dla strefy ATEX. Przed pierwszym uruchomieniem oraz następnie w regularnych od-stępach czasu kontroluj stan powłoki lakierniczej i, w razie potrzeby, zlecaj jej odnowienie przez odpowiednio uprawnioną osobę.

Rozgrzewanie niezasilanych punktów smarowania aż do temperatury zapłonu przez ukrytą usterkę centralnym układzie smarowania
 ○ Obowiązkiem użytkownika jest określenie, czy eksploatacja bez odpowiednich możliwości wy-krywania zagrożenia nie prowadzi do zwiększenia ryzyka (np. przez rozgrzewanie niezasilanych punktów łożyskowania maszyny aż do temperatury zapłonu). Zastosuj odpowiednie środki ochrony, jeżeli wykluczenie takiego zagrożenia nie jest możliwe.

Rozgrzewanie niezasilanych punktów smarowania aż do temperatury zapłonu przez pracę pompy bez środka smarnego (pusty zbiornik).

 ○ Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie napełnić zbiornik środkiem smarnym. Zużycie środka smarnego należy określić na podstawie dziennego czasu pracy pompy oraz ustawienia przepustnicy (patrz schemat wydajności tłoczenia). Zbiornik może być opróżniany maks. do 3/4 swojej pojemności. Następnie uzupełnij stan środka smarnego. Napełnianie może być konieczne po ok. 3 godzinach ciągłej pracy przy maks. wydatku i ciśnieniu roboczym wynoszącym 200 bar.
Rozgrzewanie komponentów aż do temperatury zapłonu / tworzenia niebezpiecznej atmosfery przez zawirowanie pyłu

 ○ Unikaj nagromadzenia kurzu i regularnie usuwaj je. Wybierz miejsce instalacji o możliwie jak najmniejszym zapyleniu.
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Inne zagrożenie Usunięcie usterki
Powstawanie ładunków elektrostatycznych, iskier w wyniku upadnięcia elementów  ○ Zabezpiecz elementy przed upadnięciem. W razie potrzeby przykryj elementy w celu uniknięcia po-wstawania iskier.
Umieszczanie w obszarach zagrożonych wybuchem substancji katalitycznych, niesta-bilnych lub piroforycznych

 ○ Wyklucz możliwość umieszczenia tego rodzaju substancji w obszarach zagrożonych wybuchem. Uzyskaj uprzednio atest użytkownika dla stosowanych materiałów.
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2. Środki smarne
2.1 Informacje ogólne

Środki smarne są stosowane w określonym przeznaczeniu. Skuteczność w zastosowaniu wymaga spełnienia przez środki smarne wielu wymagań o różnej ważności. 
Najważniejsze wymagania dotyczące środ-ków smarnych:

 ○ Obniżenie tarcia i zmniejszenie zużycia
 ○ Ochrona przed korozją
 ○ Zmniejszenie hałasu
 ○ Ochrona przed zanieczyszczeniami lub przedostaniem się obcych ciał
 ○ Chłodzenie (głównie oleje)
 ○ Duża żywotność (stabilność fizyczna/chemiczna)
 ○ Aspekty ekonomiczne i ekologiczne

2.2 Dobór środków smarnych
Firma SKF klasyfikuje środki smarne jako integralne elementy składowe urządzenia. Wybór odpowiedniego środka smarnego na-stępuje już na etapie konstrukcji urządzenia, stanowiącego później podstawę i główny parametr projektowy w trakcie planowania systemu centralnego smarowania.
Decyzja o wyborze odpowiedniego środka smarnego należy do producenta lub właści-ciela maszyny. Zaleca się współpracę z do-stawcą środka smarnego z uwzględnieniem stosowanego profilu eksploatacji.
W przypadku braku doświadczenia w wy-borze środków smarnych do systemów centralnego smarowania, prosimy o kontakt z firmą SKF.
W razie potrzeby, firma SKF udzieli wszelkiej pomocy w doborze komponentów wła-ściwych do tłoczenia wybranego środka trwałego oraz w planowaniu i dostosowaniu systemu centralnego smarowania.
Pozwoli to na uniknięcie długich czasów przestoju wynikających z uszkodzenia maszyny lub instalacji albo uszkodzeń systemu centralnego smarowania. 

2.3 Wzajemne oddziaływania materiałów
Środki smarne muszą być przystosowane do kontaktu z następującymi materiałami:

 ○ stal, żeliwo szare, mosiądz, miedź, alu-
minium

 ○ NBR, FPM, ABS, PA, PU
2.4 Właściwości temperaturowe

Stosowany środek smarny musi być przysto-sowany do występującego zakresu tempe-ratury pracy. Prawidłowa praca urządzenia zakłada utrzymanie odpowiedniej lepkości. Wystąpienie nadmiernego spadku lub wzro-stu lepkości w zależności do temperatury nie jest dopuszczalne. Lepkości podane zostały w rozdziale „Dane techniczne”.
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Dopuszcza się stosowanie wy-łącznie atestowanych środków smarnych (patrz rozdział „Dane techniczne”). Stosowanie nieod-powiednich środków smarnych może spowodować uszkodzenie produktu. 
Nie mieszaj środków smarnych. Może to powodować nieprzewi-dziane zmiany przydatności do tłoczenia oraz mieć wpływ na sprawność systemu centralnego smarowania.
Zastosuj się do treści kart cha-rakterystyki (SDS) stosowanych środków smarnych oraz ew. umieszczonych na opakowaniu znaków ostrzegawczych.

2.5 Środki smarne w obszarach zagrożenia wybuchem
Temperatura zapłonu środka smarnego musi być co najmniej o 50 Kelwinów wyższa od maksy-malnej, dopuszczalnej tempera-tury powierzchni elementów.

2.6 Starzenie się środków smarnych
Po dłuższym okresie przestoju, przed po-nownym uruchomieniem maszyny koniecz-ne jest sprawdzenie przydatności środka smarnego do eksploatacji z uwzględnieniem ew. chemicznych lub fizycznych procesów starzenia. Zalecamy wykonanie tych czynno-ści po 1 tygodniu przestoju maszyny. 
W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących przydatności środka smarnego, zaleca się jego wymianę oraz, jeżeli to konieczne, wy-konanie ręcznego, pierwszego smarowania.
W razie potrzeby oferujemy także możliwość wykonania w naszym laboratorium testów środków smarnych w celu sprawdzenia możliwości ich zastosowania (samoczyn-ny wyciek)  w systemach centralnego smarowania.
Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy SKF w przypadku dalszych pytań doty-czących środków smarnych. 
Firma SKF udostępni zestawienie atestowa-nych środków smarnych.

 Duża liczba możliwych dodatków może spowodować, że mimo deklarowanego danymi tech-nicznymi spełnienia wymagań, niektóre środki smarne nie będą w praktyce odpowiednie do sto-sowania w systemach centralne-go smarowania (np. niezgodność syntetycznych środków smarnych i materiałów). W celu uniknięcia tego rodzaju zjawisk, stosuj wy-łącznie środki smarne atestowa-ne przez firmę SKF. 
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Rysunek montażowy, ilustr. 1

3. Informacje ogólne, zasada działania
1 ZbiornikZbiornik z tłokiem umieszczonym na po-wierzchni środka smarnego umożliwia jego tłoczenie. 
1.1 Odpowietrzenie zbiornikaZbiornik jest wyposażony w otwory odpowie-trzające (1.1). Otwór ten służy do napowie-trzania zbiornika w trakcie pracy pompy oraz zużywania środka smarnego oraz odpowietrza zbiornik w trakcie napełniania go środkiem smarnym. 

Regularnie kontroluj drożność odpo-wietrznika zbiornika (1.1).
2 Korpus pompyObudowa pompy zawiera element pompy oraz hydrauliczne elementy napędowe i tłoczące.
3 Element pompyElement pompy dozuje i tłoczy środek smarny do przewodu smarowania.
4 Awaryjna końcówka smarowaniaAwaryjna końcówka smarowania służy do za-silania podłączonych przewodów smarowania w środek smarny, np. w przypadku awarii sys-temu hydraulicznego nadrzędnej maszyny.

1

1.1

2

3

4
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5 Śruba odpowietrzającaSłuży do odpowietrzania środka smarnego. W tym celu, po napełnieniu zbiornika, poluzuj śrubę odpowietrzającą (5) aż do wypłynięcia małej ilości środka smarnego. Następnie po-nownie dokręć śrubę odpowietrzającą.
6 Końcówka napełnianiaSłuży do napełniania zbiornika za pomocą pompy transferowej.
7 Otwory montażowePompa jest mocowana za pośrednictwem obu otworów montażowych (7).
8 Przyłącze ciśnienia PSłuży do przyłączania przewodu zasilania sys-temu hydraulicznego nadrzędnej maszyny.
9 Przepustnica (niewidoczna)Przepustnica jest zasłonięta śrubą. Przepust-nica (9) służy do ustalania wydajności tłocze-nia pompy. 
10 Przyłącze zwrotne TSłuży do przyłączania przewodu zwrotnego systemu hydraulicznego nadrzędnej maszyny.

5

6
7

8

9

10

Rysunek montażowy, ilustr. 2
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11 Zawór ograniczania ciśnieniaZawór ograniczania ciśnienia (11) zabezpiecza pompę i komponenty układu smarowania przed zbyt wysokim ciśnieniem. Zawór ograni-czający ciśnienie jest ustawiony na 270 bar.
12 Przyłącze kompensacji potencjałuPrzyłącze kompensacji potencjału znajduje się w dolnej części pompy. Przyłącze kompensacji potencjału (12) służy do łączenia pompy za pomocą odpowiedniego przewodu (przekrój poprzeczny min. 4 mm 2) z kompensacją po-tencjału nadrzędnej maszyny.

11

Rysunek montażowy, ilustr. 3

12
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4.1 Elementy mechaniczne
Wariant produktu 642-41184-9

Zakres temperatury pracy pompy od -25 °C do +65 °C
Podany zakres temperatury pracy pompy zakłada przydatność środka smarnego do danej temperatury pracy. Stosowanie środka smarnego nie-przystosowanego do danej temperatury pracy prowadzi w przypadku niskich temperatur do awarii i zablokowania pompy na skutek zbyt wysokiej lepkości środka smarnego.
Oznaczenie ATEX T5...T6Temperatura powierzchni pompy jest zależna przede wszystkim od temperatury stosowanego oleju hydraulicznego. W celu określenia maksymalnej, występującej temperatury produktu, ze względów bezpieczeństwa uwzględnij temperaturę o 10 ° K wyższą w porównaniu do temperatury stosowa-nego oleju hydraulicznego.

Środki smarne Środki smarne do NLGI 2
Ciśnienie robocze maks. 270 bar
Ciśnienie robocze hydraulicznej maszyny nośnej min. 80 bar maks. 210 bar
Konieczna lepkość oleju hydraulicznego w  temperaturze pracy ≥ 20 cSt - 1000 cSt

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem 270 bar (zawór ograniczający ciśnienie)
Przyłącze ciśnienia P G1/4Przyłącze zwrotne T G1/4Przewód smarowania G1/4Położenie montażowe pionowe, tzn. zbiornik w górze

Pojemność nominalna zbiornika środka smarnego ok. 1,5 litra (do otworu MAX na zbiorniku)
Napełnianie Końcówka napełniania
Liczba elementów pomp (wyjścia) 1

Poziom ciśnienia akustycznego < 70 dB (A)
Masa pustej pompy ok. 15 kg
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4.2 Nominalna wydajność tłoczenia
Element pompy K7
Nominalna wydajność tłoczenia na skok 0,22 ccm

Dane dotyczą smarów klasy NLGI 2 przy temperaturze + 40 °C, ciśnieniu oporowym 100 bar oraz hydraulicznym ciśnieniu roboczym określonym na schema-cie. Obrót przepustnicy w kierunku dodatnim lub ujemnym umożliwia odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie wydajności tłoczenia.  Ustawianie wydajności tłoczenia zostało opisane w rozdziale 6.6.
4.2.1 Schemat wydajności tłoczenia
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n-1 Fabrycznie ustawiona jest maksymalna wydajność tło-czenia pompy (ustawienie 80 przepustnicy).

Ustawienie przepustnicy

Napełnianie może być ko-nieczne po ok. 3 godzinach ciągłej pracy przy maks. wydatku i ciśnieniu roboczym wynoszącym 200 bar.
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4.3 Momenty dokręcania
Stosuj podane momenty dokręcania.

Poz. Element Moment  dokręcania
3 Element pompy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym 25 Nm ± 2,0 Nm

4 Awaryjna końcówka smarowania 14 Nm ± 1,0 Nm

5 Śruba odpowietrzająca 3 Nm ± 0,1 Nm
6 Końcówka napełniania 14 Nm ± 1,0 Nm

8 Przyłącze śrubowe P (system hydrauliczny) 20 Nm + 2,0 Nm
9.1 Śruba uszczelniająca przepustnicy 10 Nm + 1,0 Nm
10 Przyłącze śrubowe T (system hydrauliczny) 20 Nm + 2,0 Nm
11 Zawór ograniczający ciśnienie (niewidoczny) 8 Nm + 1,0 Nm

W przypadku braku specyficznych danych, stosuj momenty dokręcania dla śrub klasy 8.8.
10

6

5

3

9.1

4

8

11
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5. Dostawa, wysyłka zwrotna i składowanie
5.1 Dostawa

Po odebraniu przesyłki sprawdź ew. uszko-dzenia produktu oraz zgodność stanu przesyłki z dokumentami przewozowymi, Natychmiast zgłoś firmie transportowej wy-kryte uszkodzenia transportowe. 
Materiał transportowe należy przechowy-wać aż do wyjaśnienia wszelkich nieścisłości. W trakcie transportu wewnątrzzakładowego zachowaj ostrożność.

5.2 Wysyłka zwrotna
Przed dokonaniem wysyłki zwrotnej, oczyść wszystkie zanieczyszczone elementy i zapa-kuj je prawidłowo, tzn. zgodnie z zaleceniami kraju odbioru.
Chroń produkt przed uszkodzeniami me-chanicznymi takimi jak np. uderzenia. Nie występują żadne ograniczenia w transporcie lądowym, powietrznym lub morskim.
Opakowania z przesyłką zwrotną należy oznaczyć w następujący sposób.

5.3 Składowanie
Produkty winny być składowane w następu-jący sposób:

 ○ W suchych, wolnych od kurzu i wibracji, zamkniętych pomieszczeniach.
 ○ W miejscu magazynowania nie mogą występować korozyjne, agresywne mate-riały (np. promieniowanie UV, ozon).

 ○ Miejsce magazynowania musi być za-bezpieczone przed zwierzętami (insekty, gryzonie).
 ○ W miarę możliwości składuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
 ○ Zapewnij ochronę przed znajdującymi się w pobliżu źródłami wysokiej i niskiej temperatury.
 ○ W przypadku występowania wysokiej temperatury lub wysokiej wilgotności powietrza zastosuj odpowiednie przeci-wśrodki (np.ogrzewanie) w celu uniknię-cia tworzenia się kondensatu wody.
 ○ Dopuszczalny zakres temperatury skła-dowania odpowiada zakresowi tempera-tury eksploatacji (patrz dane techniczne).

Przed ponownym zastosowa-niem sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia urządzenia w trakcie składowania. Dotyczy to w szczególności elementów z tworzywa sztucznego oraz gumy (porowatość) oraz komponentów napełnionych środkiem smarnym (starzenie).
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6. Montaż
6.1 Informacje ogólne

Produkty opisane w instrukcji mogą być montowane, obsługiwane, konserwowane i naprawiane wyłącznie przez odpowiedni personel. 
OperatorOsoba posiadająca wykształcenie oraz do-świadczenie umożliwiające wykorzystanie funkcji maszyny w normalnych warunkach roboczych. Dotyczy to także unikania moż-liwych zagrożeń pojawiających się w trakcie pracy maszyny.
Wykwalifikowany pracownik uprawniony do napraw / konserwacji w obszarach zagro-żonych wybuchemOsoba posiadająca odpowiednie wykształ-cenie zawodowe, przeszkolenie i doświad-czenie, pozwalające na rozpoznawanie ryzyk i zagrożeń występujących w trakcie pracy urządzenia oraz ich eliminowanie poprzez stosowanie odpowiednich środków. Wy-kwalifikowany pracownik posiada wiedzę na temat rożnych typów iskrobezpieczeństwa, procedur instalacji oraz rozdzielania obsza-rów. Osoba ta posiada wiedzę dotyczącą zasad i przepisów iskrobezpieczeństwa w 

zakresie wykonywanych czynności, w szcze-gólności zna dyrektywy ATEX 2014/34/UE oraz 1999/92/WE. Produkt winien być chroniony przed wilgocią i drganiami. Należy zagwarantować dostęp konieczny do jego zamontowania oraz do wykonania wszyst-kich innych czynności instalacyjnych. 
Wszystkie stosowane systemy nadzoru muszą być dobrze widoczne. W trakcie mon-tażu, w szczególności w trakcie wiercenia, konieczne jest uwzględnienie następujących zaleceń:

 ○ Przyłącze uziemienia produktu musi być połączone z przewodem kompensacji potencjału nadrzędnej maszyny.
 ○ Inne agregaty nie mogą zostać uszkodzo-ne w wyniku montażu.
 ○ Produkt nie może być zamontowany w promieniu działania ruchomych elemen-tów.
 ○ Produkt musi zostać zamontowany w od-powiedniej odległości od źródeł wysokiej i niskiej temperatury.

 ○ Zastosuj zalecenia dotyczące bezpiecznej odległości oraz uwzględnij przepisy doty-czące zapobiegania wypadkom.
 ○ Otwory montażowe należy zastosować w sposób właściwy dla danego wariantu.



6

PL6. Montaż

- 31 - 951-181-016

Wersja 04

6.2 Przyłącze mechaniczne
6.2.1 Minimalne wymiary montażowe.

W celu zapewnienia wystarczającej prze-strzeni koniecznej do wykonania prac kon-serwacyjnych lub do demontażu urządzenia, we wszystkich kierunkach należy zapewnić minimum 100 mm wolnej przestrzeni po-nad podane wymiary.
A = 440 mmB = 110 mmC = 80 mm

D = 80 mmE = 175 mmF = 185 mm

Minimalne wymiary montażowe, ilustr. 4
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Otwory montażowe, ilustr. 56.2.2 Otwory montażowe
Produkt jest mocowany za pośrednictwem 2 otworów montażowych (7). W celu za-pewnienia prawidłowego montażu, obu-dowa pompy (2) musi być zamontowana z zastosowaniem odpowiedniego elementu dystansowego (14) ze stali na całej średnicy zbiornika środka smarnego (1). Element dystansowy (14) nie jest oferowany przez firmę SKF.
Wolna przestrzeń zaworu ograniczające-go ciśnienie (11), wyznaczana przez oba rowki w obudowie pompy, musi pozostać nienaruszona.

Element dystansowy nie może być wykonany z materiałów ela-stycznych lub izolacyjnych elek-trycznie, takich jak np/ guma lub tworzywo sztuczne. 
Mocowanie następuje z zastosowaniem na-stępujących elementów:
2 x Śruba M 10 (klasa wytrzymałości 8.8)
2 x Śruba sześciokątna M10
2 x Podkładka 10
Długość śruby zależy od konkretnej sytuacji montażowej.
Moment dokręcania: patrz literatura facho-wa dla śrub klasy 8.8.
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Przewody hydrauliczne i kompensacja potencjału są widoczne na ilustracji 6.6.3 Przewody hydrauliczne
Podłącz pompę za pomocą odpowiednich złączek hydraulicznych i przewodów do przyłącza ciśnieniowego P (8) oraz zwrotne-go T (10) obwodu hydraulicznego nadrzędnej maszyny / systemu maszyny roboczej.

Zachowaj ostrożność aby nie pomylić przyłącza ciśnienia P (8) oraz przyłącza zwrotnego T (10). Odpowiednie wymiary połączeń opisane zostały w rozdziale 4.1.
6.4 Przewody zasilania

Podłącz pompę HTL 201 do elementu pom-py (3) stosując odpowiednie złącza śrubowe i przewody smarowania oraz do punktu smarowania.
6.5 Kompensacja potencjału

Połącz przewód (min. przekrój poprzeczny 4 
mm2) do przyłącza kompensacji potencjału (12) w dolnej części pompy i do odpowied-niego punktu nadrzędnej maszyny / maszy-ny roboczej.

3

10

P
T

8

12
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Ustawianie wydajności tłoczenia zostało opisane w rozdziale 7.6.6 Ustawianie wydajności tłoczenia
Wydajność tłoczenia nie może być zmieniana w trakcie pracy pompy. Fabrycznie ustawiona jest maksymalna wydajność tłoczenia pompy.

• Wyłącz system hydrauliczny nadrzędnej maszyny / maszyny roboczej.
• Ustal wymaganą ilość środka smarne-go (na podstawie wykresu wydajności tłoczenia).
• Odkręć śrubę zamykającą (9.1).
• W celu ustawienia wydajności tłoczenia wkręć lub wykręć przepustnicę (9) o od-powiedni kąt. 
P = zmniejszenie ilości tłoczonego smaru 
Q= zwiększenie ilości tłoczonego smaru
• Ponownie zamontuj śrubę zamykającą (9.1).

Moment dokręcania = 10 Nm ± 1,0 Nm
9.1 9
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6.7 Napełnianie środkiem smarnym
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchuNapełniaj zbiornik tylko wtedy, gdy pompa transferowa jest podłą-czona z przyłączem kompensacji potencjału nadrzędnej maszyny, lub atmosfera zagrożenia wybuchem nie występuje. 
Obrażenia ciałaW trakcie napełniania pompy stosuj odpowiednie zabezpieczenie twarzy i rękawice ochronne. Uwzględnij dane 
zamieszczone na karcie charaktery-styki dostarczonej przez producenta środka smarnego.

• Nałóż połączoną z przyłączem kompen-sacji potencjału pompę transferową na końcówkę napełniania (6) stosując odpo-wiedni element oporowy.
• Włącz pompę transferową i napełnij zbiornik aż do pojawienia się smaru w otworze (13) (maksymalne napełnienie zbiornika).
• Wyłącz i zdemontuj pompę.
• Usuń nadmiar środka smarnego.

Napełnianie środkiem smarnym, ilustracja 8

13

6
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6.8 Odpowietrzanie pompy
Po każdym napełnieniu zbiornika konieczne jest odpowietrzanie pompy. Pozwala to unik-nąć usterek jej pracy wynikających z obec-ności pęcherzyków powietrza w tłoczonym smarze.

W trakcie napełniania, śruba odpowietrzająca nie może być otwarta. Może to bowiem spowo-dować bezpośrednie wydostanie się środka smarnego przez śrubę odpowietrzającą.
• Poluzuj śrubę odpowietrzającą (5) aż do wydostania się małej ilości środka smar-nego. Następnie ponownie dokręć śrubę odpowietrzającą.

Moment dokręcania = 3 Nm ± 0,1 Nm

Odpowietrzanie pompy, ilustracja 9

5
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6.9 Smarowanie awaryjne
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchuSmarowanie awaryjne wykonuj tylko wtedy, gdy pompa transfero-wa jest podłączona z przyłączem kompensacji potencjału nadrzędnej maszyny, lub atmosfera zagrożenia wybuchem nie występuje. 
• Nałóż połączoną z przyłączem kompen-sacji potencjału pompę transferową na końcówkę napełniania awaryjnego (4) stosując odpowiedni element oporowy.
• Włącz pompę transferową i wykonaj smarowanie awaryjne aż do wtłoczenia odpowiedniej ilości środka smarnego do podłączonych punktów smarowania.
• Wyłącz pompę transferową i zdejmij ją z końcówki smarowania awaryjnego (4) pompy.

Smarowanie awaryjne z wykorzystaniem końcówki smarowania awaryjnego, ilustracja 10 

4
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6.10 Przyłącze przewodu smarowania
OSTROŻNIE!

Ryzyko upadkuZachowaj ostrożność i staranność w trakcie przeprowadzania prac związanych ze środkami smarnymi. Natychmiast usuwaj lub neutralizuj wycieki środka smarnego.
Podłączaj przewody środka smarnego tak, aby na produkt nie przenoszone były żadne siły roz-ciągające (przyłącze swobodne).

Wszystkie elementy centralnego układu smarowania muszą być przystosowane do następujących parametrów:
 ○ maksymalne ciśnienie robocze, 
 ○ zakres temperatury pracy, 

 ○ strumień przepływu oraz tłoczony środek 
smarny 

 ○ Przepływ środka smarnego w przewo-dach smarowania nie może być utrud-niony przez występowanie ostrych kolan, zaworów kątowych oraz klap jednokie-runkowych lub zmian przekroju (z dużego na mały). W przypadku konieczności zastosowania zmiany przekroju przewo-dów smarowania zapewnij ich łagodny przebieg. 

Bezpieczna i bezawaryjna praca wymaga za-stosowania się do następujących wskazówek montażowych. 
 ○ Stosuj wyłącznie czyste oraz wstępnie wypełnione przewody smarowania.
 ○ Główny przewód środka smarnego winien przebiegać w miarę możliwości ze wzniosem i w najwyższym punkcie ułożenia winien posiadać element od-powietrzający. Przewody smarowania ułożyć należy tak, aby w żadnym miejscu nie dochodziło do powstawania pęcherzy powietrza.
 ○ Rozdzielacz środka smarnego znajdujący się na końcu głównego przewodu środka smarnego należy zamontować tak, aby wyjścia rozdzielacza środka smarnego skierowane były ku górze. 
 ○ Jeżeli rozdzielacze środka smarnego muszą znajdować się poniżej główne-go przewodu środka smarnego, unikaj umieszczenia ich na końcu głównego przewodu środka smarnego.
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7. Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie - lista kontrolna
7.1 Czynności kontrolne przed pierwszym uruchomieniem  TAK NIE
Przyłącze mechaniczne zostało prawidłowo wykonane
Przyłącze hydrauliczne zostało prawidłowo wykonane
Parametry techniczne wymienionych powyżej przyłączy są zgodne z danymi technicznymi.
Wszystkie komponenty takie jak przewody smarowania i rozdzielacz są prawidłowo zamontowane
Zbiornik jest całkowicie napełniony środkiem smarnym. Interwał napełniania został prawidłowo ustalony za pomocą położenia przepustnicy oraz ciśnienia roboczego (patrz wykres wydajności tłoczenia) i jest znany odpowiedzialnej za ten parametr osobie. 
Pompa została prawidłowo odpowietrzona za pomocą śruby odpowietrzającej.
Brak widocznych uszkodzeń, korozji lub zanieczyszczeń
Ew. zdemontowane elementy zabezpieczające i nadzorujące są ponownie całkowicie zamontowane i sprawne
Wszystkie naklejki ostrzegawcze na produkcie są kompletne i czytelne.
Kompensacja potencjału jest kompletna, prawidłowo zamontowana i sprawna elektrycznie.
Nie występują nagromadzenia kurzu
7.2 Czynności kontrolne w trakcie pierwszego uruchomienia
Nie następują żadne nietypowe hałasy, wibracje, zawilgocenia, zapachy
Brak wycieku środka smarnego przez złącza (nieszczelności)
Środek smarny jest tłoczony bez pęcherzy powietrza
Odpowiednie łożyska i pary cierne są zasilane odpowiednią ilością środka smarnego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego działania, poniższe czynności kontrolne winny być wykonywane przez osoby wyznaczo-ne przez właściciela. Natychmiast usuwaj wszelkie wykryte usterki. Usuwanie usterek może być wykonywane wyłącznie przez wyznaczonych w tym celu specjalistów.
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8. Eksploatacja
Produkty firmy SKF to w większości urzą-dzenia automatyczne. 
Obsługa w trakcie normalnej pracy jest za-zwyczaj ograniczona do:

 ○ Napełnianie środkiem smarnym (roz-dział 6.7)
 ○ Odpowietrzanie po napełnianiu środkiem smarnym (rozdział 6.8)
 ○ Czyszczenie / wymiana sitka oleju (roz-dział 10.1)
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9. Czyszczenie

9.1 Środki czyszczące
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie ate-stowanych dla danego materiału środków czyszczących. (zestawienie materiałów za-mieszczono w kolumnie 2.3)

Całkowicie usuń resztki środków czyszczących z produktu i prze-myj go wodą. Pozwala to na unik-nięcie gromadzenia się kamienia.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Ciśnieniowe i parowe urządzenia czyszczące stosuj zgodnie z klasą ochrony IP nadrzędnej maszyny. Może to spowodować uszkodze-nie komponentów elektrycznych. 
Czyszczenie wykonuj po uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania elektrycznego i pneumatycznego. Nie dotykaj przewodów i elementów elektrycznych mokrymi rękami. 
Wykonanie czyszczenia i zastosowanie środków ochrony osobistej, środków oraz urządzeń czyszczących zgodnie z odpowiednimi przepisami zakładowymi.

9.2 Czyszczenie zewnętrzne
• Oznacz i zabezpiecz mokre obszary.
• Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupoważnionych.
• Gruntownie oczyść wszystkie powierzch-nie zewnętrzne za pomocą wilgotnej tkaniny.

W trakcie czyszczenia wkład musi być szczelnie zamknięty.

9.3 Czyszczenie wnętrza
Czyszczenie wnętrza urządzenia nie jest w normalnych warunkach konieczne. 
Oczyszczenie wnętrza urządzenia konieczne jest w przypadku omyłkowego napełnienia nieprawidłowym lub zanieczyszczonym środkiem smarnym. 
W tym celu skontaktuj się z serwisem firmy SKF.
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10. Konserwacja
Prawidłowa i staranna konserwacja jest nieodzownym warunkiem odpowiednio wczesnego wykrywania i usuwania usterek.  Terminy wykonywania czynności konserwacyjnych winny być przez użytkownika ustalane i regularnie kontrolowane oraz dostosowywane w zależności od aktualnych warunków roboczych. W razie potrzeby skopiuj tabelę regularnego wykonywania czynności konserwacyjnych.

Lista kontrolna konserwacji
Czynność  TAK NIE
Przyłącze mechaniczne zostało prawidłowo wykonane
Przyłącze hydrauliczne zostało prawidłowo wykonane
Wszystkie komponenty takie jak przewody smarowania i rozdzielacz są prawidłowo zamontowane
Brak widocznych uszkodzeń, korozji lub zanieczyszczeń
Ew. zdemontowane elementy zabezpieczające i nadzorujące są ponownie całkowicie zamontowane i sprawne
Wszystkie naklejki ostrzegawcze na produkcie są kompletne i czytelne.
Nie następują żadne nietypowe hałasy, wibracje, zawilgocenia, zapachy
Brak wycieku środka smarnego przez złącza
Środek smarny jest tłoczony bez pęcherzy powietrza
Odpowiednie łożyska i pary cierne są zasilane odpowiednią ilością środka smarnego
Ew. zastosowana powłoka lakiernicza zgodna z wymaganiami ATEX jest kompletna, nie występują braki w powłoce lakierniczej
Kompensacja potencjału jest kompletna, prawidłowo zamontowana i sprawna elektrycznie.
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10.1 Oczyść / wymień sitko oleju
Czyszczenie lub wymiana sitka 
oleju konieczna jest co 1000 go-dzin pracy.

• Wyłącz system hydrauliczny nadrzędnej 
maszyny

• Odkręć złącze śrubowe przyłącza hy-draulicznego P
• Wykręć sitko oleju (13) i oczyść lub wy-mień je
• Ponownie wkręć sitko oleju (13) i zamon-tuj złącze śrubowe przyłącza hydraulicz-

nego P

• Ponownie włącz system hydrauliczny nadrzędnej maszyny

Czyszczenie / wymiana sitka oleju, ilustracja 11

13
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11. Usterki, przyczyny i usuwanie
Tabela usterek 2

Usterka Możliwa przyczyna Usunięcie usterki

Pompa nie tłoczy środka smarnego

 ○ System hydrauliczny nadrzędnej maszyny jest wyłączony
 ○ Ciśnienie w systemie hydraulicznym zbyt niskie (<80 bar)
 ○ Zbiornika środka smarnego jest pusty
 ○ Przewód ciśnieniowy P i przewód zwrotny T zostały zamienione w trakcie montażu
 ○ Pęcherz powietrza w obszarze zasysania
 ○ Temperatura oleju hydraulicznego jest zbyt niska (zbyt wysoka lepkość) (Usterka ta występuje zazwyczaj tylko na początku pracy)

 ○ Włącz system hydrauliczny
 ○ Sprawdź system hydrauliczny
 ○ Sprawdź, ew. napełnij
 ○ Skoryguj przyłącze pompy 

 ○ Odpowietrzanie HTL 201
 ○ Uruchom nadrzędną maszynę na czas kilku mi-nut aż do rozgrzania się oleju hydraulicznego.

Pompa tłoczy zbyt mało / zbyt dużo środka smarnego
 ○ Nieprawidłowe ustawienie przepustnicy  ○ Odpowiednio ustaw przepustnicę (patrz rozdział 6.5.1)

Środek smarny wydostaje się ze zbiorni-ka środka smarnego
 ○ Pierścień uszczelniający zbiornika środka smarnego jest uszkodzony  ○ Wymień cały zbiornik środka smarnego

Olej hydrauliczny wydostaje się z przewo-du ciśnieniowego P lub zwrotnego T  ○ Złącza śrubowe są nieprawidłowo dokręcone  ○ Sprawdź złącza śrubowe i ew. dokręć
Sprawdź, czy nie występuje jedna z podanych usterek i usuń ją zgodnie z zakresem obowiązków. 
Usterki wykraczające poza zakres własnej odpowiedzialności należy zgłosić przełożonemu w celu zorganizowania dalszych czynności.
Jeżeli ustalenie przyczyny i usunięcie usterki nie powiedzie się, skontaktuj się z serwisem naszej firmy.
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PL12. Naprawy

12. Naprawy
12.1 Wymień zawór ograniczania ciśnienia

W celu uzyskania dostępu do za-woru ograniczającego ciśnienie, w zależności od strony zamon-towania pompy konieczne jest jej uprzednie zdemontowanie. 
• Odkręć uszkodzony zawór ograniczający ciśnienie (11) od obudowy pompy korzy-stając z sześciokąta.
• Następnie wkręć nowy zawór ogranicza-jący ciśnienie (11) do obudowy pompy.

Moment dokręcania = 8 Nm + 1,0 Nm.
• W razie potrzeby ponownie zamontuj pompę, patrz rozdział 6, „Montaż”.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko obrażeń ciała
Przed rozpoczęciem wszelkich na-praw konieczne jest zastosowanie 
minimalnych, zamieszczonych poni-żej środków bezpieczeństwa:

 ○ Nie zezwalaj na zbliżanie się osób nieupoważnionych
 ○ Oznacz i zabezpiecz obszar ro-boczy
 ○ Odpręż urządzenie

Wymiana, zawór ograniczający ciśnienie, ilustracja 12

11
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12.2 Wymiana zbiornika
W momencie wymiany zbiornik powinien być, w miarę możliwo-ści, pusty. Smar znajdujący się w zbiorniku wycieknie w trakcie wymiany zbiornika.

W celu wymiany zbiornika wykonaj następu-jące czynności.
• Odkręć zbiornik stosując klucz taśmowy i obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Zbierz ew. wyciekły smar i zutylizuj go w sposób zgodny z zasadami ochrony śro-dowiska naturalnego.
• Zdemontuj zbiornik i zutylizuj go w spo-sób zgodny z zasadami ochrony środowi-ska naturalnego.
• Poluzuj śruby M8/SW6 (14) i następnie zdejmij blaszany wspornik (15).

Wymiana zbiornika, ilustracja 13

14

15
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• Zdejmij płaską uszczelkę (16) z adaptera przyłącza (17).
• Sprawdź, czy płaska uszczelka (16) nie jest uszkodzona, w razie potrzeby wymień ją na nową.
• Załóż płaską uszczelkę (16) na adapter przyłącza (17).
• Załóż blaszany wspornik (15) i dokręć śruby M8/SW6 (14).

Moment dokręcania = 16 Nm + 1,0 Nm.
• Nałóż nowy zbiornik na gwint przyłą-czeniowy i dokręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara stosując np. klucz taśmowy. 
• Napełnij zbiornik odpowiednim środkiem smarnym.

Wymiana zbiornika, ilustracja 13

Ä Ä
1617
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13. Wycofanie z eksploatacji, utylizacja
13.1 Chwilowe wyłączenie

Chwilowe wyłączenie następuje przez:
 ○ Wyłączenie nadrzędnej maszyny

13.2 Całkowite wycofanie z eksploatacji, demontaż
Całkowite wycofanie z eksploatacji i demon-taż produktu winno być odpowiednio zapla-nowane przez użytkownika z uwzględnie-niem wszystkich, odpowiednich przepisów. 

13.3 Utylizacja
Kraje należące do Unii Europejskiej 
Unikaj lub minimalizuj ilość odpadów. Uty-lizacja produktów zanieczyszczonych środ-kiem smarnym winna być przeprowadzana zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Uwzględnij także lokalne zalecenia podane przez przedsiębiorstwo utylizacji odpadów.

Odpowiednia klasyfikacja należy do zakresu obowiązków pod-miotu wytwarzającego odpady. Europejski katalog odpadów zakłada bowiem różne metody utylizacji dla odpadów różnego pochodzenia.

Elementy wykonane z two-

rzyw sztucznych lub metali 
należą do kategorii odpadów 
przemysłowych.

Kraje poza Unią Europejską
Utylizacja zgodnie z przepisami obowiązują-cymi na terenie danego kraju.
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14. Części zamienne
Grupy części zamiennych służą wyłącznie do zastępowania identycznych, uszkodzonych komponentów. Modyfikacje istniejących produktów są zabronione. 

14.1 Pompa HTL 201 EEX kompl.
Oznaczenie Szt. Numer części
Pompa HTL 201-K7-1,5 XF EEX kompl. 1 642-41184-9

 14.2 Zbiornik środka smarnego kompl.
Oznaczenie Szt. Numer części
Zbiornik środka smarnego kompl. 1 542-60036-1

Ilustr. 14

Ilustr. 15
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14.3 Zawór ograniczania ciśnienia
Oznaczenie Szt. Numer części
Zawór ograniczający ciśnienie, (270 bar) 1 235-14343-2

14.4 Sitko oleju
Oznaczenie Szt. Numer części
Śruba sitka G1/4 x 17 100 μm 1 447-72394-1

14.5 Śruba uszczelniająca
Oznaczenie Szt. Numer części
Śruba uszczelniająca M20 x 1,5 do przepustnicy 1 303-16612-1

Ilustr. 16

Ilustr. 17

Ilustr. 18
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14.6 Końcówka napełniania
Oznaczenie Szt. Numer części
Stożkowa końcówka smarowania ST BR 1/8 Z 1 251-14045-1

14.7 Awaryjna końcówka smarowania
Oznaczenie Szt. Numer części
Końcówka smarowania awaryjnego +RV A2 AR 1/8 1 251-14073-9

14.8 Płaska uszczelka
Oznaczenie Szt. Numer części
Płaska uszczelka 103 x 88 x 3 1 306-17831-3

Ilustr. 19

Ilustr. 20

Ilustr. 21
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