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WSTĘP 

 
Nasza firma zajmuje się tematyką brykietowania od  

1985 r. Zebrane tą drogą doświadczenia pozwoliły na stworzenie 

nowej konstrukcji, która jest już sprawdzona w krajach Europy 

Zachodniej. Dokonali Państwo zakupu w pełni zautomatyzowanej 

brykieciarki nowej generacji. Wszystkie funkcje ruchowe są 

wykonywane hydraulicznie, a kontrolowane przez układ 

elektronicznych czujników wraz z komputerem Siemens.  

Najlepsza jednak maszyna może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

i życia ludzkiego, jeśli będzie użytkowana nieprawidłowo, 

niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też personel 

odpowiedzialny za montaż, eksploatację i konserwację 

brykieciarki powinien być dokładnie zapoznany z treścią 

niniejszej instrukcji i ściśle stosować się do zawartych w niej 
zaleceń. Jak również powinien odbyć odpowiednie przeszkolenie 

z zakresu obsługi maszyn i przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, potwierdzone własnoręcznym podpisem. 

Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne 

uszkodzenie brykieciarki lub wadliwą pracę oraz inne skutki 

wypadków powstałych z niestosowania się do wskazówek i zaleceń 

zawartych w niniejszej Instrukcji. Postępowanie niezgodne  

z zaleceniami zwalnia producenta od postanowień gwarancyjnych. 

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi zbiór informacji  

i niezbędnych zaleceń, których przestrzeganie zapewni 

długotrwałą i niezawodną eksploatację brykieciarki. 

Ponieważ prowadzimy nieustanne prace rozwojowe, mające na 

celu udoskonalenie naszych wyrobów, jak również każde 

urządzenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb klienta, 

może się zdarzyć, iż niektóre fragmenty tekstu, dane lub 

szczegóły schematów nie w pełni będą korelować z dostarczoną 

maszyną lub z prezentowanym w naszej firmie modelem, za co 

serdecznie przepraszamy. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. INSTRUKCJA BHP  

 

W czasie użytkowania brykieciarki hydraulicznej istnieje 

możliwość występowania zagrożeń mechanicznych i elektrycznych. 

Dzięki przestrzeganiu poniższych zasad ryzyko może zostać 

wyeliminowane, dlatego też każdy pracownik winien być 

dokładnie zapoznany z niniejszą instrukcją a w szczególności  

z częścią dotyczącą bezpieczeństwa pracy. 

 

ZAGROŻENIA 

Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki 

zagrożenia 

Środki ochrony przed 

zagrożeniami 

Poślizgnięcie 

i upadek na 

tym samym 

poziomie 

Śliskie podłogi – 

rozlane oleje, 

błoto 

Kalectwo, 

złamania, 

zwichnięcia, 

potłuczenia 

Odpowiednie obuwie, 

wzmożona uwaga, 

utrzymanie czystości 

Energia 

elektryczna 

Układ zasilania 

urządzenia 

Śmierć i inne 

skutki porażenia 

prądem 

Przestrzeganie procedur 

i instrukcji, dobry stan 

techniczny instalacji. 

Hałas Praca maszyny Ubytek słuchu, 

zmęczenie 

Przestrzeganie 

dopuszczalnej ekspozycji 

na hałas, stosowanie 

ochronników słuchu, 

ekrany 

Pożar Zaprószenie ognia-

materiały palne 

Poparzenie 

termiczne, śmierć 

Przestrzeganie 

instrukcji, szkolenia, 

czujniki dymu, wzmożona 

uwaga 

Przeciążenie 

układu ruchu 

Wymuszona pozycja 

ciała, podnoszenie 

i przenoszenie 

przedmiotów 

Urazy układu 

mięśniowo-

szkieletowego, 

bóle kręgosłupa 

Szkolenia dotyczące 

zasad podnoszenia 

ciężarów, uwaga 

Czynniki 

prawdopodobnie 

rakotwórcze 

Pyły roślinne Choroby 

nowotworowe, 

astma, alergia 

Odpowiednia wentylacja, 

osłony i układy 

filtrujące 

Pochwycenie 

przez 

obracające się 

elementy 

brykieciarki 

Elementy podawania 

surowca do 

brykieciarki 

Skaleczenia, 

amputacje palców, 

przygniecenia 

palców 

Przestrzeganie 

instrukcji, osłony. 

Wyciek oleju Uszkodzenie 

instalacji 

hydraulicznej 

Przecięcia, 

skaleczenia, 

amputacje 

Przestrzeganie 

instrukcji, uwaga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Dla wykluczenia możliwych zagrożeń zastosowano: 

 

 hydrauliczny układ napędowy, który zapewnia płynną pracę 

brykieciarki oraz stabilną konstrukcję podstawy, dzięki czemu 

nie ma potrzeby kotwiczenia i fundamentu; 

 śmigło poruszające się tuż nad dnem zbiornika surowca; 

 osłony konstrukcyjne tłoków; 

 oznakowany grzybkowy wyłącznik awaryjny powodujący 

natychmiastowe odcięcie napięcia; 

 elektroniczne czujniki kontrolujące pracę brykieciarki, 

połączone z komputerem, który wyświetla komunikaty  

o nieprawidłowościach oraz w razie potrzeby steruje pracą 

brykieciarki; 

 ochronę przeciwporażeniową w postaci instalacji ochronnej; 

 wnętrze szafki sterującej oznaczone barwami BHP; 

 znak ostrzegawczy zagrożenia elektrycznego „błyskawica” na 

pokrywie zacisków głównych; 

 napięcie w szafie elektrycznej obniżone do 24 V, które 

steruje rozdzielaczami; 

 wyłącznik główny z możliwością zabezpieczenia, przed 

uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane; 

 zamykanie szafki elektrycznej specjalnym kluczem; 

2. Zaleca się bezwzględnie: 

 

 przed przystąpieniem do pracy uruchomienie maszyny na 

biegu jałowym – rozruch silnika; 

 w obrębie zainstalowanej brykieciarki, nie powinny 

znajdować się zbędne przedmioty a posadzka nie może być 

zanieczyszczona; 

 utrzymywanie maszyny w czystości – usuwanie pyłów 

oraz plam oleju z obudowy, silników elektrycznych  

i chłodnicy; 



 

 

  przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu należy 

sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe oraz szczelność 

wszystkich złączy, szczególnie w obwodach 

wysokociśnieniowych; 

  zwrócenie szczególnej uwagi na materiały 

wymienianych we własnym zakresie elementów; dotyczy to 

szczególnie śrub wykonywanych ze stali o wysokiej 

wytrzymałości; 

 w razie zauważenia jakichkolwiek zmian lub 

nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy je wyłączyć 

i niezwłocznie powiadomić przełożonych;  

 transportować i przestawiać maszynę wyłącznie zgodnie  

z wymaganiami dotyczącymi transportu i ustawiania; 

 otwieranie szafki elektrycznej w celu napraw, 

regulacji i innej obsługi instalacji elektrycznej wyłącznie 

przez osoby właściwie do tego przeszkolone; 

 wyłączenie głównego wyłącznika w czasie regulacji, 

instalacji, czyszczenia lub innych czynności obsługowych; 

 zabezpieczenie przewodów doprowadzających przed 

uszkodzeniem mechanicznym, wodą, olejami, itp.; 

3. Zabrania się kategorycznie 

 

 instalacji urządzenia bez sprawdzenia jakości zerowania 

oraz napięcia poszczególnych faz;  

 wkładania rąk w czasie pracy mieszadła i podajnika 

ślimakowego w zbiorniku zasypowym; 

 wkładania rąk w miejsca pracy siłowników w czasie pracy 

maszyny; 

 obsługi urządzenia przez osoby nieprzeszkolone;  

 pracy na niesprawnej brykieciarce;  

 dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub 

montażowych brykieciarki bez porozumienia z producentem  



 

 

 używania brykieciarki niezgodnie z przeznaczeniem;  

 otwierania szafki elektrycznej oraz dokonywania 

jakichkolwiek prac naprawczych przez osoby niepowołane; 

 dokonywania czynności obsługowych w czasie normalnej 

pracy brykieciarki; 

 obsługi urządzenia przez osoby niepełnoletnie; 

 obsługi urządzenia przez osoby będące pod wpływem 

alkoholu i innych środków zmieniających świadomość; 

 używania maszyny w warunkach innych niż opisane  

w instrukcji obsługi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STANOWISKOWA INSTRUKCJA BHP_DLA BRYKIECIARKI 

HYDRAULICZNEJ TYP APT  

 

1. Do pracy przy brykieciarce może być dopuszczony tylko 

uprawniony i odpowiednio przeszkolony pracownik. 

2. Obsługujący musi dobrze znać Instrukcję Obsługi,  

a szczególnie część dotyczącą bezpieczeństwa. 

3. Przed zainstalowaniem maszyny oraz przed jej 

uruchomieniem, należy zapoznać się z treścią niniejszej 

instrukcji. 

4. W przypadkach instalowania, czyszczenia, regulacji lub 

przeprowadzenia innych czynności obsługowych należy 

postępować zgodnie z niniejszą instrukcją (wyłącznik 

główny musi być wyłączony i uniemożliwiony dostęp do 

niego osobom postronnym). 

5. Przed każdorazowym uruchomieniem brykieciarki, należy 

sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe oraz szczelność 

wszystkich złączy, szczególnie w obwodach 

wysokociśnieniowych. 

6. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności 

regulacyjnych oraz naprawczych w czasie normalnej pracy 

brykieciarki. 

7. Po zakończeniu pracy i przed odejściem należy się 

upewnić, że wyłącznik główny jest wyłączony. 

8. Nie należy pozostawiać włączonej maszyny bez opieki. 

9. W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej 

należy bezzwłocznie przełączyć wyłącznik główny w 

położenie „0”. 

10. W razie zauważenia jakichkolwiek zmian lub 
nieprawidłowości w pracy brykieciarki, należy ją 

wyłączyć i niezwłocznie powiadomić przełożonych. 

11. Nie wolno pracować na niesprawnej brykieciarce. 
12. Zabronione są jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne lub 

montażowe elementów brykieciarki. 

13. Zabrania się otwierania szafy sterującej. 
14. Zaleca się stosowanie ochrony słuchu w czasie pracy na 

stanowisku operatora brykieciarki. 

15. Przed zakończeniem pracy należy prawidłowo przeprowadzić 
zatrzymanie technologiczne a po zakończeniu dokonać 

właściwych czynności obsługowych oraz zabezpieczyć 

maszynę przed przypadkowym włączeniem. 

 

 



 

 

II. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1. Brykieciarka hydrauliczna przeznaczona jest do 

przemysłowego przerobu rozdrobnionego surowca pochodzenia 

roślinnego o wilgotności nieprzekraczającej 18%, na brykiet 

opałowy. Typ APT 35 przystosowany jest do wytwarzania do 

30kg/h
1
, oraz pracy w czasie nie więcej niż 20h na dobę. 

Zwiększenie produkcji grozi przedwczesnym zużyciem części, 

szczególnie: głowicy, tulejki roboczej, tłoka i szczęk. 

Niewskazane jest eksploatowanie brykieciarki w trybie ciągłym. 

Zalecana czystość brykietowanego materiału do 2% popiołu w 

gotowym produkcie. 

1.2.  Brykieciarka składa się z trzech podstawowych zespołów 

roboczych: 

 a. zasilacza hydraulicznego,  

b. bloku prasującego, 

 c. układu sterowania elektryczno-elektronicznego 

oraz zbiornika, który połączony jest z blokiem prasującym 

przez podajnik ślimakowy. 

 

ZAŁĄCZNIK 1. – rysunek poglądowy 

1.2.a. ZASILACZ HYDRAULICZNY. 

Zasilacz zbudowany jest z dwóch zasadniczych części: zbiornika 

i nadbudowy. Podstawą jest zbiornik, na którym leży płyta 

zamykająca należąca do zespołu nadbudowy. 

ZBIORNIK 

Zbiornik wykonany jest w postaci spawanej z blach. W ścianie 

umieszczony jest olejowskaz.  

NADBUDOWA 

Nadbudowa jest zespołem realizującym schemat hydrauliczny 

zasilacza. Podstawą jest płyta zamykająca zbiornik połączona z 

nim śrubami. Na płycie zamocowany jest zespół napędowy pompa-

                                                 
1  Parametr wydajności dla trociny, zależny od materiału wsadowego i jego frakcji. 



 

 

silnik. Dodatkowo mocowane są na niej elementy osprzętu 

zasilacza tj. wlew oleju filtr spływowy. Schemat hydrauliczny 

realizuje blok z aparaturą hydrauliczną. 

DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W zespole pompowym występuje silnik, do którego doprowadzona 

jest bezpośrednio energia o napięciu 410V-50Hz,rozdzielacze 

zasilane są energią elektryczną o napięciu 24V. 

 

WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE ZASILACZA 

 1. Pojemność nominalna zbiornika V=267dm
3 

 2. Typ pompy 

Zębata PZ3E-

16/16-2-2-

SLg112M-4, 

producent PZL 

Wrocław 

 3. Wydatek pompy Q1= 16 l/min 

 4. Maksymalne ciśnienie 160 bar 

 5. Moc silnika 5,5 kW 

 6. Napięcie zasilania U=410V-50Hz 

 7. Napięcie zasilania rozdzielaczy U=24V 

 8. Napięcie zasilania chłodnicy U=410V 

 9. Rodzaj czynnika roboczego 
Olej hydrauliczny 

HV46 

10. Filtracja 10μm 

11. Nominalna temperatura pracy 323K 

 

OPIS DZIAŁANIA 

Zasilacz jest wyposażony w zespół napędowy pompa-silnik. Olej 

tłoczony jest przez pompy zębate, do bloku hydraulicznego. 

Schemat hydrauliczny realizuje blok z aparaturą hydrauliczną. 

Nastawianie ciśnienia przeprowadza się za pomocą zaworów 

przelewowych pomiar ciśnienia odbywa się za pomocą 



 

 

przełącznika manometru bezpośrednio na manometrze.  

Na przewodzie spływowym zainstalowano filtr zlewowy. 

Dodatkowo na zasilaczu jest zamontowany zespół pompowy 

pracujący z chłodnicą służącą do utrzymania stałej 

temperatury pracy oleju. 

ZAINSTALOWANE ELEMENTY 

LP. NAZWA ELEMENTU NORMA TYP 

 1. Zbiornik olejowy KTR Group BEK 100 E/E 

 2. Poziomowskaz z termostatem Stauff SNK 127V—0-12-0-70 

 3. Elektrozawór szuflada 
Bosch 

Rexroth 
4WE6J62/EG24N9K4 

 4. Elektrozawór siłownika gł. 
Bosch 

Rexroth 
4WE6J62/EG24N9K4 

 5. 
Elektrozawór siłownika 

pionowego 

Bosch 

Rexroth 
4WE6J62/EG24N9K4 

 6. 
Zawór zwrotny sterowany do 

poz.5 

Bosch 

Rexroth 
Z2S6 

 7.  Elektrozawór rozruchowy 
Bosch 

Rexroth 
4WE6C62/EG24N9K4 

 8. Presostat 
Bosch 

Rexroth 
HED 08 OA 350 K 

 9. Filtr spływowy FBN Filtri FXRA6M10C 

10. Wkład filtra spływowego FBN Filtri SIF.15C 20C 

11. Filtr oddychający Stauff 
SMBB-80-S-O-40-O-C-

S080-O 

 
ZALECENIA BHP 

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania układu 

hydraulicznego należy zapoznać się szczegółowo z Instrukcją 

eksploatacji układów hydraulicznych (załącznik)oraz Instrukcją 

obsługi. 

Hydrauliczny układ napędowy nie stanowi zagrożenia dla obsługi 

przy zachowaniu ogólnie obowiązujących przepisów BHP, pod 

warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

- niedopuszczalny jest demontaż elementów napędu 

hydraulicznego tj. wykręcanie korków, rozkręcanie złącz, 



 

 

oczyszczanie filtrów i przeprowadzanie tym podobnych prac przy 

pracującym układzie tzn. przy włączonym zasilaniu elektrycznym 

i pracującej pompie; 

-przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac ingerujących  

w obwód hydrauliczny należy się upewnić, że nie ma w nim 

ciśnienia oraz, że zabezpieczono układ przed przypadkowym 

włączeniem przez osoby niepowołane, 

- należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymywanie szczelności 

wszystkich złączy, szczególnie w obwodach wysokociśnieniowych 

a w przypadku zauważenia jakichkolwiek przecieków – zatrzymać 

układ, usunąć nieszczelności oraz uruchomić ponownie układ  

i podjąć pracę po odpowietrzeniu odpowiedniego obwodu, o ile 

rozkręcono złącze, 

- należy zwrócić uwagę na materiały wymienianych we własnym 

zakresie drobnych elementów. Dotyczy to w szczególności śrub 

wykonywanych ze stali o wysokiej wytrzymałości. Zastosowanie 

śrub ze stali zwykłej grozi wypadkiem. 

 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OBSŁUGI 

 

Zespół napędowy posiada dobrane przez producenta nastawy 

regulacyjne poszczególnych elementów. Nie należy ich zmieniać, 

w przypadku zaś prowadzenia przeglądów, ewentualnie demontażu, 

należy po zakończeniu prac powrócić do pierwotnej wartości 

zmienionych nastaw. 

Należy bezwzględnie przestrzegać aby kierunek obrotów pompy 

był zgodny ze strzałką naniesioną na zespole pompowym: 

uruchomienie w kierunku przeciwnym grozi awarią. 

Układ po napełnieniu olejem powinien być dokładnie 

odpowietrzony, przy wykorzystaniu przyłączy pomiarowych 

umieszczonych na zespołach i przewodów manometrowych oraz 

przez poluzowanie nakrętek złącz przewodów giętkich. Dla 

uzyskania bezawaryjnej pracy i możliwie dużej żywotności pomp 



 

 

i elementów sterujących należy bezwzględnie przestrzegać 

podanych zasad czystości systemu hydraulicznego.  

 

Przed przystąpieniem do uruchomienia układu hydraulicznego, po 

jego dłuższym postoju należy sprawdzić: 

- stan zewnętrzny napędu – brak śladów ingerencji w układ, 

stan elementów sterowania i kontroli, szczelność zewnętrzną 

itp.,  

- stan hydraulicznego zespołu napędowego; w tym poziom oleju 

(pomiędzy MIN a MAX) 

- w napędzie należy stosować niestarzejący się olej 

hydrauliczny VG46 z grupy HLP wg DIN 51524 cz.2. Olej powinien 

mieć klasę czystości 18/15 wg ISO4406. Mieszanie olejów 

różnych gatunków jest niedopuszczalne. Dla ewentualnego 

mieszania olejów tego samego producenta wymagana jest jego 

zgoda. 

-pierwsza wymiana oleju jest zalecana jest po 6 miesiącach 

eksploatacji, następne wymiany należy przeprowadzać  

w zależności od laboratoryjnej analizy oleju – jeżeli okaże 

się, że olej stracił swoje właściwości określone normami, 

względnie podane przez producenta – jednakże nie rzadziej niż 

raz na dwa lata. Analizę oleju należy przeprowadzać 2-3 razy 

do roku. 

1.2.b. BLOK PRASUJĄCY. 

Najważniejsze części składowe bloku prasującego zostały 

wyszczególnione na rysunku dotyczącym tego elementu oraz 

opisane w dołączonej do niego tabeli.  

Jest to układ mechaniczno – siłowy, który składa się przede 

wszystkim z siłowników oraz tulei roboczej i jej przedłużenia 

zwanego szczękami. 

 

ZAŁĄCZNIK 2. - rysunek bloku prasującego. 



 

 

1.2.c. STEROWANIE ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNE 

Steruje i kontroluje cały proces brykietowania oraz 

zabezpiecza przed przeciążeniami układu hydraulicznego 

i elektrycznego. 

Napięcie wejściowe 380V, dla zwiększenia bezpieczeństwa, 

w szafie sterowniczej, zostało zredukowane do 24V.  

Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem produkcji sprawuje 

sterownik SIEMENS S7, który na wyświetlaczu informuje o pracy 

brykieciarki oraz ewentualnych stanach awaryjnych. 

ZAŁĄCZNIK 3. – schemat blokowy szafy sterującej. 

1.3.URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z BRYKIECIARKĄ. 

Zależnie od technologii produkcji zastosowanej w danym 

zakładzie oraz jakości brykietowanego surowca z brykieciarką 

współpracować mogą: 

1.3.a. Linia suszenia. 

1.3.b. Rozdrabniacz. 

1.3.c. Różnego rodzaju podajniki surowca:  

(pneumatyczne, mechaniczne, itp.) oraz prowadnice do brykietu. 

 

1.4. HAŁAS 

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego czasu 

pracy wynosi Lex8h 83[dB]. Nie przekracza on najwyższego 

dopuszczalnego hałasu (85[dB]), natomiast zaleca się 

stosowanie ochrony słuchu w czasie pracy na stanowisku 

operatora brykieciarki. 

1.5. OPIS DZIAŁANIA BRYKIECIARKI 

Surowiec jest doprowadzany do zbiornika zasypowego 

brykieciarki z linii suszenia lub pozyskiwany za pomocą 

transportu pneumatycznego, mechanicznego, itp., zależnie od 

technologii przyjętej w danym zakładzie produkującym brykiety.  

W zbiorniku zasypowym mieszadło powoduje opadanie surowca na 

podajnik ślimakowy, który dozuje dalej do tulei zasypowej 

odpowiednią ilość surowca, jednocześnie powodując wstępne 



 

 

zagęszczanie. Stempel pracujący w tulei zasypowej ruchem 

posuwisto – zwrotnym przemieszcza trociny do tulei roboczej, 

gdzie następuje prasowanie.  

Napełnianie komory tulei zasypowej następuje podczas ruchu 

jałowego stempla. Brykiet powstaje na drodze prasowania 

surowca w tulei roboczej oraz jej przedłużeniu zwanym 

szczękami. Przy każdym uruchomieniu brykieciarka wykonuje  

10 pełnych cykli pracy bez dozowania surowca. 

2. ODBIÓR, DOSTAWA, TRANSPORT. 

2.1. ODBIÓR. 

Podczas odbioru należy sprawdzić kompletność brykieciarki 

wg dokumentów oraz zgodność z potwierdzeniem zamówienia 

(umową).  

2.2. ZAKRES DOSTAWY. 

Dostawa obejmuje brykieciarkę APT wg potwierdzonego zamówienia 

(umowy). 

2.3. TRANSPORT I ROZŁADUNEK. 

Brykieciarkę należy transportować w stanie całkowicie 

zmontowanym, dowolnym środkiem transportu o dopuszczalnej 

ładowności nie mniejszej niż 600 kg. 

Przewożony ładunek na czas transportu należy zabezpieczyć 

przed przemieszczaniem się a w przypadku otwartego środka 

transportu również przed działaniem warunków atmosferycznych. 

Rozładunku należy dokonywać z całą podstawą. Niedopuszczalne 

jest demontowanie urządzenia.  

3. INSTALACJA BRYKIECIARKI 

 

3.1. Brykieciarkę należy ustawić na hali lub w innym 

pomieszczeniu na uprzednio przygotowane stanowisko, które 

zapewni ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych, tj. 

opadów i skrajnych temperatur. Producent zaleca temperaturę 

nie niższą niż 0
0
C. 



 

 

Brykieciarka nie wymaga kotwiczenia oraz fundamentu, natomiast 

należy zwrócić uwagę na jej wypoziomowanie.  

3.2. Wymaganym jest sprawdzenie podania trzech faz oraz 

jakości zerowania. 

 

 

4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA BRYKIECIARKI 

4.1. PIERWSZE WŁĄCZENIE. 

Po sprawdzeniu podłączenia trzech faz oraz jakości zerowania 

należy sprawdzić kierunek obrotów silnika głównego.  

W przypadku zaistnienia niezgodności należy zamienić miejscami 

dwa dowolne przewody doprowadzające energię  

z sieci.     UWAGA:  

ZMIANY TEJ NIE ROBIĆ NA SILNIKU GŁÓWNYM 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się zainstalowanie 

wyłącznika przed szafką sterowania. 

 

4.2. URUCHOMIENIE I OBSŁUGA 

4.2.1. W celu uruchomienia brykieciarki należy włączyć 

zasilanie główne na szafce sterowniczej, na wyświetlaczu 

pojawi się napis: 

     

PRASA GOTOWA F1 START/STOP 

lub 

GRZANIE 

 

napis GRZANIE informuje, że nastąpiło włączenie podgrzewania 

oleju i trzeba odczekać aż osiągnie on temperaturę dodatnią.  

Po wciśnięciu klawisza F1 nastąpi rozruch silnika, który trwa 

ok. 2 min, w tym czasie wyświetla się napis: 

ROZRUCH SILNIKA 

PROSZĘ CZEKAĆ 

 

Koniec czasu rozruchu następuje po ukazaniu się napisu: 

  



 

 

F2-AUTO F3-DOZOWNIK 

 

 

 

4.2.2. USTAWIANIE 

 

F1-START/STOP 

F2-AUTO 

wprowadza maszynę w układ pracy automatycznej 

na wyświetlaczu: 

AUTOMAT 0.1 

gdzie 0.1 to pierwotna wielkość nastawy dozownika. 

Po wykonaniu 10 cykli maszyna uruchamia dozowanie surowca. 

Należy pamiętać aby przełącznik pracy szuflady był ustawiony 

na tryb automatyczny. 

F3-DOZOWNIK 

zmienia nastawę dozowania surowca z wartości 0.1 na dowolną, 

lecz nie większą niż 1.3. Wartości dozowania zmienia się 

przyciskając ENTER a następnie jeden z dwóch trójkątów.  

Po uzyskaniu żądanej wartości należy zatwierdzić przyciskiem 

ENTER. 

ZALECAMY ROZPOCZYNAĆ PRACĘ OD NIŻSZYCH WARTOŚCI,  

ABY PO KILKUNASTU MINUTACH OSIĄGNĄĆ ZADOWALAJĄCE OPTIMUM. 

 

F4- WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE UKŁADU CHŁODZENIA. Układ chłodzenia 

należy włączać ręcznie. Po przyciśnięciu klawisza F4 

natychmiast rozpoczyna działanie pompa układu chłodzenia a 

praca wentylatora jest termostatowana i załącza się on, gdy 

olej w układzie przekroczy zadaną temperaturę. 

    

USTAWIANIE RĘCZNE następuje z chwilą użycia przycisku SHIFT 

(S) – przed rozpoczęciem trybu ręcznego należy przełącznik na 

szafie sterowniczej ustawić w pozycji tryb ręczny 

  S/F5-DOWN (dół)     S/F6-UP (góra) 

  S/F7-BACK (tył)     S/F8-FRONT (przód) 

Rezygnacja z USTAWIANIA RĘCZNEGO F2 (AUTO) 



 

 

Odwołanie danej funkcji zawsze klawiszem, który był użyty dla 

jej wybrania. 

Przykładowo: aby powrócić do głównego menu po ustawieniu 

zasypu, wciskamy klawisz F3. 

 

KLAWISZ FUNKCJA KLAWISZ FUNKCJA 

F1 START/ZATRZYMANIE MASZYNY F5 W UKŁADZIE RĘCZNYM RUCH 

SIŁOWNIKA PIONOWEGO W DÓŁ 

F2 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE 

PRACY AUTOMATYCZNEJ 

F6 W UKŁADZIE RĘCZNYM RUCH 

SIŁOWNIKA PIONOWEGO W GÓRĘ 

F3 
MENU NASTAWY DOZOWANIA 

F7 W UKŁADZIE RĘCZNYM RUCH 

SIŁOWNIKA POZIOMEGO W TYŁ 

F4 WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE 

UKŁADU CHŁODZENIA I 

MIESZADŁA W ZBIORNIKU 

ZASYPOWYM 

F8 W UKŁADZIE RĘCZNYM RUCH 

SIŁOWNIKA POZIOMEGO DO 

PRZODU 

 

 

4.2.3. STANY AWARYJNE 

W przypadku wystąpienia typowego stanu awaryjnego, np. brak 

oleju, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Przed 

skontaktowaniem się z producentem, należy dokładnie 

przeprowadzić opisany poniżej sposób postępowania. 

 

komunikat sposób postępowania 

PRZECIĄŻENIE 

TERMIKA GŁÓWNEGO 

sprawdzić zasilanie tj. obecność trzech 

faz, bezpiecznik  typu C/S 

Sprawdzić przekaźnik termobimetaliczny.  

PRZECIĄŻENIE 

TERMIKA ZASYPU 

Sprawdzić czy nie jest zablokowany 

dozownik(ślimak),po oczyszczeniu sprawdzić 

termik i ponowić próbę uruchomienia. 

ZMNIEJSZ ZASYP Ten komunikat występuje w przypadku, gdy 

maszyna nie może wykonać całego cyklu  

w określonym czasie. Procesor czuwa nad tym 

parametrem by nie przesilać układu. 

-sprawdzić czy nastawa dozowania nie jest 

za duża; 

-sprawdzić czy tłok pionowy opada do końca; 

-sprawdzić napięcie zasilania, wykluczyć 

spadki poniżej 200V na jedną fazę, nawet 

krótkotrwałe np. w czasie rozruchu silników 

dużej mocy. 

Po pojawieniu się takiego komunikatu należy 

maszynę wyłączyć na kilka sekund i ponownie 



 

 

ją uruchomić. 

Następnie wybrać opcję pracy 

 

STEROWANIE RĘCZNE 

 

i wykonać wszystkie ruchy siłownikami jak w 

normalnym cyklu. 

Po dokonaniu tej operacji przejść do pracy 

w automacie. 

 

PRZEGRZANIE Maszyna korzysta z automatycznego 

wyłączenia do czasu obniżenia się 

temperatury oleju roboczego. 

Po osiągnięciu zadanej temperatury na 

wyświetlaczu ukaże się napis: 

PRASA GOTOWA F1 START/STOP 

dopiero wtedy można ją ponownie uruchomić. 

Chłodzenie oleju należy włączyć po około 20 

min pracy. 

Układ chłodzenia uruchamia się przyciskiem 

F4. 

 

4.3. NADZÓR CZASIE EKSPLOATACJI 

Podczas pracy brykieciarki należy przestrzegać następujących 

zasad: 

 -kontrolować jakość uzyskiwanego brykietu; 

 -zapewnić spokojną i płynną pracę siłowników; 

 -sprawdzać wszystkie złącza czy nie występują wycieki; 

 -kontrolować dociągnięcie wszystkich połączeń śrubowych. 

 

4.4. ZATRZYMANIE TECHNOLOGICZNE 

Zatrzymanie należy przeprowadzić w sposób następujący: 

 - nacisnąć przycisk F2 aby wyjść z funkcji pracy 

automatycznej i powrócić do głównego menu. 

UWAGA! Klawiszem F2 wychodzić z trybu pracy automatycznej  

w czasie ruchu tłoka prasującego do przodu. 

Przyciśnięcie klawisza F2 w czasie ruchu tłoka poziomego do 

tyłu może spowodować ciągłą pracę ślimaka dozującego  

i skutkować zapchaniem się maszyny. 

 



 

 

 - zatrzymanie nastąpi po dwukrotnym naciśnięciu lub 

przytrzymaniu klawisza F1 jednocześnie na wyświetlaczu pojawi 

się napis: 

ZATRZYMANIE 

W czasie zatrzymania maszyna wykonuje jeszcze pięć cykli  

z dozowaniem surowca oraz trzy bez dozowania. Poprawnie 

wykonane zatrzymanie powoduje, że w szczękach pozostaje 

surowiec luźny, niesprasowany.  

Klawisz F1 nie wyłącza układu chłodzenia.  

 

Czerwony przycisk na szafie sterującej służy wyłącznie  

do natychmiastowego, awaryjnego rozłączenia maszyny. 

 

4.5. ZATRZYMANIE NA DŁUŻSZY OKRES 

Jeżeli zatrzymanie technologiczne, zostało wykonane na 

zakończenie dnia pracy lub przed nieokreślonym czasem postoju, 

zaleca się przed wykonaniem zatrzymania technologicznego, do 

zbiornika załadować surowiec wymieszany z olejem tak, aby 

końcowe brykiety zostały wykonane z tego właśnie surowca. Olej 

może być przepracowany. Czynność ta ma na celu ułatwienie 

startu maszyny po postoju, to znaczy zapobiega zapchaniu lub 

zaklejeniu szczęk i tulei roboczej. 

 

W przypadku dłuższego postoju technologicznego, bezwzględnie 

należy co 5 dni włączyć maszynę w stan gotowości na czas  

nie krótszy niż 10 minut.  

4.6. KONSERWACJA 

Do podstawowych zabiegów konserwacyjnych należą  

 - obserwacja brykieciarki w czasie pracy; 

 - utrzymywanie maszyny w czystości – usuwanie pyłów oraz 

plam oleju z obudowy, silników elektrycznych i chłodnicy dla 

polepszenia odprowadzenia ciepła; 

 - ubytki oleju uzupełniać czystym olejem HV46; 



 

 

 - łożyska toczne silnika elektrycznego smarować co 2000h 

smarem ŁT2; 

 - w czasie każdego przeglądu poddać próbie sprawności 

działania pompę chłodzenia oleju; 

 - co pół roku wymieniać wszelkie uszczelnienia gumowe 

siłowników.  

 - ściśle przestrzegać zaleceń wymienionych w tabeli 

czynności obsługowych załączonej do niniejszej DTR. (załącznik 

nr 4.)  

 

5. REMONT BRYKIECIARKI 

Remont należy przeprowadzić, gdy w czasie przeglądu zostanie 

stwierdzone nadmierne zużycie części. Remont wykonuje się 

przez wymianę zużytych elementów na nowe lub regenerowane,  

po uzgodnieniu z producentem.  

Najbardziej narażonym na zużycie jest zespół roboczy 

prasowania brykietu – wkładka tulei roboczej, tuleja 

robocza(głowica), szczęki oraz stempel(tłok). Wymiany tych 

części należy dokonać, gdy jakość brykietu świadczy o ich 

zniszczeniu. 

5.1. WYMIANA WKŁADKI TULEI ROBOCZEJ 

Demontaż tulei należy przeprowadzić w następujący sposób: 

 -odłączyć brykieciarkę od sieci elektrycznej; 

-odkręcić kołnierz dociskający tuleję-szczęki, 

-odkręcić kołnierz dociskający tuleję roboczą, 

-wyciągnąć wkładkę, 

-oczyścić i poddać weryfikacji stopnia zużycia, 

-wymienić detal zniszczony na nowy. 

Montaż tulei i wkładki przeprowadzić w odwrotnej kolejności. 

5.2. WYMIANA OLEJU  

Wymiany oleju należy dokonać, gdy olej będzie zanieczyszczony. 

Do kontroli poziomu i zanieczyszczenia oleju służy wskaźnik 



 

 

optyczny umieszczony na zbiorniku zasilacza hydraulicznego. 

O niezwłocznej konieczności wymiany oleju świadczy wzrost 

częstotliwości zużycia wkładu filtra. 

Czynności, które należy kolejno wykonać: 

a. odłączyć brykieciarkę od źródła napięcia elektrycznego  

i upewnić się czy nie istnieje możliwość jej przypadkowego 

uruchomienia; 

b. spuścić olej do odpowiedniego naczynia przez korek 

spustowy; 

c. wyjąć wkład filtra spływowego (oleju) i dokładnie oczyścić 

miejsce, w którym się znajdował analogicznie postąpić z 

filtrem oddychającym(powietrza); 

d. odkręcić właz i bardzo dokładnie oczyścić wnętrze zbiornika 

zasilacza; 

e. włożyć NOWY wkład filtra oleju i powietrza, zamknąć właz, 

napełnić zbiornik czystym olejem HV 46 (szczegółowe informacje 

w DTR zasilacza); 

f. odpowietrzyć układ: 

 - po zamknięciu korka spustowego i zalaniu zbiornika, 

uruchomić sam silnik na ok. 10 sekund, czynność trzykrotnie 

powtórzyć; 

 - następnie wykonać wszystkie ruchy cyklu w trybie 

ręcznym, czynność kilkakrotnie powtórzyć; 

 - po wykonaniu powyższych czynności można przejść do pracy 

w trybie automatycznym, początkowo bez dozowania surowca, a 

później stopniowo zwiększając zasyp; 

g. zużyty olej należy oddać do utylizacji, nigdy nie 

wykorzystywać go ponownie np. do uzupełniania ubytków oleju.  

 

 

5.3. WYMIANA USZCZELNIEŃ W CYLINDRACH HYDRAULICZNYCH 

Producent cylindrów hydraulicznych zaleca wymianę uszczelnień 

po 6 miesiącach eksploatacji. Wymiana uszczelnień należy do 



 

 

czynności obsługowych przeprowadzanych przez użytkownika 

samodzielnie lub u producenta cylindrów. 

Zużycie uszczelnień może objawiać się zakłóceniami w czasie 

normalnej pracy urządzenia np. zmiana ilości cykli, gorsza 

jakość brykietu (słabiej sprasowany), wycieki oleju z 

siłowników, itp. 

Przed wymianą uszczelnień należy zaopatrzyć się w komplet 

uszczelnień dla danego typu siłownika z uwzględnieniem jego 

parametrów oraz ciśnienia roboczego, w którym pracuje. 

W czasie wymiany uszczelnień należy zwrócić szczególną uwagę 

na higienę otoczenia. Niedopuszczalna jest wymiana uszczelnień 

w hali produkcyjnej zanieczyszczonej pyłem, trocinami czy 

słomą. W przypadku braku możliwości wymiany uszczelnień we 

własnym zakresie można wymontowane siłowniki przesłać do 

Zakładu Produkcyjnego firmy „Alchemik” celem odpłatnej wymiany 

uszczelnień. 

 

5.3.1. WYMIANA USZCZELNIEŃ W SIŁOWNIKU PIONOWYM 

 

Aby wymienić uszczelnienia należy: 

a. odkręcić przewody hydrauliczne i zabezpieczyć je przed 

wyciekiem oleju, zanieczyszczeniem oraz pomyłką w przyłączach; 

b. odkręcić 6 śrub płyty, do której przykręcony jest siłownik; 

 

  

c. wyjąć siłownik z płytą i przykręconym do niego nożem; 

d. odkręcić nóż; 



 

 

 

 

 

e. odkręcić pierścień dociskowy w siłowniku; 

f. wymontować tłoczysko; 

g. wymontować tłok, na którym założone są manszety 

(pierścienie) i uszczelnienia; 

h.  wymienić wszystkie manszety (pierścienie) i uszczelnienia 

na nowe, wg zakupionego kompletu; 

 



 

 

 

LP. Wyszczególnienie 

1 Zgarniacz SCARPER WRM 

2 SELEMASTER SM 45 

3 Pierścień prowadzący SLYDRING 

4 Pierścień prowadzący SLYDRING 

5 Tłoczysko 

6 O-ring  

7 Pierścień prowadzący SLYDRING 

8 Pierścień kompaktowy PHD63 

9 Pierścień prowadzący SLYDRING 

10 O-ring  

11 Tłok 

 

i. zmontować siłownik punkty g-e; 

j.zamontować siłownik w obudowie po wcześniejszym przykręceniu 

noża punkty d-b; 

k.przykręcić węże do właściwych przyłączeń - w przypadku 

zamiany siłownik nie będzie pracował poprawnie; 

l. sprawdzić poziomowskaz oleju i uzupełnić ewentualne ubytki;  

m. uruchomić maszynę wykonać kilka pełnych cykli przy użyciu 

sterowania ręcznego a następnie przejść do pracy automatycznej 

bez obciążenia surowcem, po kilku minutach włączyć zasyp 



 

 

surowca stopniowo zwiększając dozowania do osiągnięcia 

optymalnego brykietu. 

 

5.3.2. WYMIANA USZCZELNIEŃ W SIŁOWNIKU GŁÓWNYM – POZIOMYM 

Aby wymienić uszczelnienia należy: 

a.odkręcić przewody hydrauliczne i zabezpieczyć je przed 

wyciekiem oleju, zanieczyszczeniem oraz pomyłką w przyłączach; 

b.wykręcić tłok prasujący brykieciarki z siłownika; 

c.zabezpieczyć siłownik przed upadkiem jednoczenie 

przygotowując go do transportu np. podwiesić na pasach w 

uchwycie żurawia lub suwnicy - waga 130 kg; 

d.odkręcić nakrętki szpilek na tylnej płycie bloku 

prasującego; 

e. wysunąć tylną płytę; 

f. wysunąć siłownik; 

 

g. odkręcić pierścień dociskowy w siłowniku; 

h. wymontować tłoczysko; 

i. wymontować tłok, na którym założone są manszety 

(pierścienie) i uszczelnienia; 



 

 

j.  wymienić wszystkie manszety (pierścienie) i uszczelnienia 

na nowe, wg zakupionego kompletu; 

 

 

 

Lp Wyszczególnienie 

1 SCARPER WRM100 

2 Pierścień dociskowy 

3 SALEMASTER SM 

4 Pierścień antywiciskowy z o-ringiem  

5 Pierścień SLYDRING 100 

6 Tłoczysko 

7 Tłok 

8 SALEMASTER DSM 

9 Pierścień antywiciskowy z o-ringiem 

10 Pierścień antywiciskowy  

 

k.zmontować siłownik punkty i-g; 

l.zamontować siłownik w obudowie punkty f-b; 

m.przykręcić węże do właściwych przyłączeń - w przypadku 

zamiany siłownik nie będzie pracował poprawnie; 

n. sprawdzić poziomowskaz oleju i uzupełnić ewentualne ubytki;  

o. uruchomić maszynę wykonać kilka pełnych cykli przy użyciu 

sterowania ręcznego a następnie przejść do pracy automatycznej 

bez obciążenia surowcem, po kilku minutach włączyć zasyp 



 

 

surowca stopniowo zwiększając dozowania do osiągnięcia 

optymalnego brykietu. 

5.3.3. WYMIANA USZCZELNIEŃ W SIŁOWNIKU SZUFLADY 

Aby wymienić uszczelnienia należy postępować jak w przypadku 

siłownika pionowego.  

5.4.WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 

1. Komplet uszczelnień do siłownika pionowego APT 35 

2. Komplet uszczelnień do siłownika poziomego APT 35 

3. Komplet uszczelnień do siłownika szczękowego APT 35 

4. Wkładka tulei roboczej-tulejka do brykieciarki APT 35 

5. Tłok roboczy APT 35 

6. Szczęki do brykieciarki APT 35 do trociny lub słomy 

7. Komplet ślizgów plastikowych APT 35 

8. Nakrętka na szpilkę Ø 36 

9. Podkładka pod nakrętkę na szpilkę Ø36 

10. Nakrętka na szpilkę Ø 20 
11. Podkładka pod nakrętkę na szpilkę Ø 20 
12. Wąż 27MPa przyłącz 36x2; kształt przyłącza i długość węża 

wg wzorca 

13. Wąż 27MPa przyłącz 22x1,5; kształt przyłącza i długość 
węża wg wzorca 

14. Wkład filtra spływowego wg specyfikacji zamieszczonej w 
DTR agregatu hydraulicznego.  

6. LISTA PRZYCZYN NAJCZĘŚCIEJ WYWOŁUJĄCYCH ZAKŁÓCENIA 

 

PRZYCZYNY OBJAWY POSTĘPOWANIE 

 

Przekroczona 

dopuszczalna 

wilgotność surowca. 

 

 

Zła jakość produktu, 

rozpadanie się i 

łuszczenie brykietu. 

 

Wysuszyć surowiec 

do wilgotności 

poniżej 18%. 

Trociny zmieszane z 

klockami lub 

wiórami wstęgowymi. 

 

Zatrzymanie 

siłownika pionowego 

przed dolną sondą, w 

wyniku czego 

następuje całkowite 

zatrzymanie maszyny. 

 

Opróżnić komorę, 

rozdrobnić lub 

przesiać surowiec 

– zadbać o jego 

jednolite 

rozdrobnienie. 

Nadmierne zużycie 

elementów 

roboczych. 

Utrudniona praca 

brykieciarki, 

zmieniony kształt 

brykietu. 

Wymienić zużyte 

elementy na nowe 

lub regenerowane. 

Zużycie części 

roboczej ślimaka. 

Zmniejszona 

wydajność w wyniku 

jw. 



 

 

zmniejszenia 

dozowania. 

Uszkodzenie pompy 

olejowej. 

Brak ciśnienia i 

wydatku pompy  

Wymienić lub 

oddać do 

regeneracji. 

Niedrożność lub 

pęknięcie 

przewodów.  

Wyciek lub nadmierny 

przyrost ciśnienia. 

Wymienić lub 

wyczyścić. 

Zużycie elementów 

zespołu napędowego. 

Głośna praca, 

przegrzewanie się 

silnika. 

Sprawdzić 

i nasmarować 

łożyska, 

sprawdzić 

pasowanie 

sprzęgła. 

 

Zabrudzony filtr 

olejowy. 

Na obudowie filtra 

znajduje się 

wskaźnik(koloru 

czerwonego),poprzez 

podniesienie się 

wskazuje zabrudzony 

filtr lub za zimny 

olej, jeżeli po 

rozgrzaniu oleju 

wskaźnik nie 

opadnie, oznacza to 

zabrudzony filtr. 

 

Wymienić wkładkę 

na nową,  

wg instrukcji 

zawartej w DTR 

zasilacza 

hydraulicznego. 

Temperatura 

otoczenia poniżej 

0oC 

Utrudnione 

funkcjonowanie 

brykieciarki. 

Zapewnić 

odpowiednią 

temperaturę  

w pomieszczeniu. 

 

7.ZGŁOSZENIE AWARII. 

W przypadku zaistnienia awarii producent brykieciarki jest  

w stanie zagwarantować serwis wyłącznie po pisemnym 

zgłoszeniu, w którym użytkownik urządzenia krótko opisze 

uszkodzenie i potencjalną przyczynę awarii.  

Takie postępowanie jest konieczne do odpowiedniego 

przygotowania serwisu, za czym idzie skrócenie czasu naprawy 

urządzenia.  

Zgłoszenia, uwagi, pytania kierować pod adresem: 

 



 

 

Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna „Alchemik” 

Andrzej Piotrowski  

ul. Świętokrzyska 19 

88-100 Inowrocław 

tel./fax 0 prefix 52 3572144 

e-mail: brykieciarki@brykieciarki.pl 

 

UWAGI: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Załącznik nr 1. Rysunek poglądowy brykieciarki 
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Blok prasujący - wykaz elementów 

Lp. Nazwa części Norma Ilość 
Uwagi 

 

0 zasilacz hydrauliczny 

 

Alchemik 1  

1 cylinder hydrauliczny 

 typ 100/70x200 

Alchemik 1  

2 cylinder hydrauliczny 

 typ 40/28x140 

Alchemik 1  

3 cylinder hydrauliczny 

typ 50/28x60 

Alchemik 1  

4 czujnik indukcyjny Alchemik 4  

5 nakrętka Alchemik 8 rozmiar:55 

6 nakrętka Alchemik 4 rozmiar:30 

7 pogrubienie szpilek Alchemik 4  

8 szczęki Alchemik 1  

9 szpilki Ø20 Alchemik 2  

10 szpilki Ø36 Alchemik 4  

11 śruba kontrująca Alchemik 1  

12 głowica Alchemik 1  

13 tulejka Alchemik 1  

14 Wąż PT; gwint 22x1,5 

 

Alchemik 2 min 35MPa dł. 

wg wzorca 

15 wąż GD; gwint 22x1,5 

 

Alchemik 2 min 35MPa dł. 

wg wzorca 

16 Wąż OZ; gwint 22x1,5 

 

Alchemik 2 min 35MPa dł. 

wg wzorca 

17 Zabezpieczenie Moeller 

Moeller 

1 

1 

 

18 Stycznik silnika głównego Moeller 1  

19 Stycznik-ślimak 

mieszadło,pompka,chłodnica 

Moeller 4  

21 Termik ślimaka Moeller 1  

22 Termik mieszadła Moeller 1  

Strona 3 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Podstawowe czynności obsługowe, które należy 

wykonywać systematycznie. Załącznik nr 4. 

 

Czynności obsługowe codzienne Tygodniowe 

Dociągnięcie śrub widocznych TAK -- 

Dociągnięcie niewidocznej śruby kontrującej nr 

11/schemat bloku prasującego – str. 2. 

oraz śruby M6 w uchu siłownika pionowego (jeśli 

taka jest) 

TAK -- 

Dociągniecie i sprawdzenie siłownika pionowego -- TAK 

Sprawdzenie stanu zamocowania tłoczyska -- TAK 

Sprawdzenie szczelności węży  

i połączeń   
TAK -- 

Oczyszczenie szafy sterowniczej  -- TAK 

Oczyszczenie i przedmuchanie chłodnicy TAK -- 

Sprawdzenie stanu  

i uzupełnienie oleju 
-- TAK 

Usuwanie wszelkich plam oleju TAK -- 

Utrzymanie w czystości agregatu i jego otoczenia TAK -- 

Przegląd zużycia elementów prasujących (średnica 

tłoka, tulei, szczęk) 
-- TAK 

Przegląd i smarowanie silników elektrycznych 

wykonywać co 2000h 
--      -- 

Wymiana oleju zgodnie z DTR producenta agregatu co 

ok. 4000h  pracy 
--  -- 

Przegląd i ewentualna wymiana uszczelnień w 

siłownikach zgodnie z zaleceniami producenta 2 

razy w ciągu roku przy objawach zużycia 

-- -- 

Wymiana wkładu filtra co 12 miesięcy lub przy 

widocznych objawach zanieczyszczenia oleju 
-- -- 

Przegląd i wymiana przy objawach zużycia tulei 

roboczej 

co 12 miesięcy dla 

trociny stolarskiej 

co ok. 6 m-cy dla trociny 

tartacznej i słomy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deklaracja zgodności CE 
                   EC Declaration of Conformity 

 

 

Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna 

Andrzej Piotrowski i Piotr Piotrowski s.c. 
88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 19 

 

Zgodnie z  następującymi Dyrektywami Parlamentu Europejskiego: 

 - 2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa – przepisy wprowadzające dyrektywę 

do prawa polskiego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), 

 
- 2004/108/WE - Kompatybilność elektromagnetyczna - przepisy 

wprowadzające dyrektywę do prawa polskiego: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.) 

 

- LVD 2006/95/WE – Dyrektywa niskonapięciowa - przepisy wprowadzające 

dyrektywę do prawa polskiego: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 15 grudnia 

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 259, poz. 

2172). 

 

deklarujemy, że maszyna: 

BRYKIECIARKA 

TYP APT 35 

       nr 304/2013 

 

spełnia wymagania zasadnicze w/wym. dyrektyw poprzez zastosowanie 

następujących norm zharmonizowanych: 

 

 

PN-EN 292-1:2000; PN-EN 292-2:2000; PN-EN 294:1994; PN-EN 1050:1999; PN-EN 

60204-1:1997 

Ta deklaracja zgodności CE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 

przebudowana bez naszej zgody. 

 

 

 

 

Andrzej Piotrowski 

Piotr Piotrowski 

Inowrocław, 10-05-2013 

 



 

 

                                                                      Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna 
 Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c.                                  

 88-100 Inowrocław, ul.Świętokrzyska 19  
                                                                                      tel. / fax. 0 prefix  52 35 72 144 

Karta gwarancyjna  
brykieciarki hydraulicznej nr 293/2011 wykonanej na zamówienie indywidualne – egzemplarz 
powystawowy 

 
Producent brykieciarki udziela gwarancji na urządzenie do produkcji brykietów  

z surowca pochodzenia roślinnego o rozdrobnionej frakcji i wilgotności do 18%. 
 Numer dowodu sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gwarancja nie przechodzi na osoby trzecie. 
Producent gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia, w okresie 
24 miesięcy od daty sprzedaży maszyny lub 2500h pracy, zależnie co upłynie pierwsze. 
Zainstalowane elementy objęte są gwarancją w okresie 6 miesięcy od daty sprzedaży 
maszyny (w oparciu o otrzymaną gwarancję producenta podzespołu). 
 

I. Gwarancja nie obejmuje awarii powstałych wyniku błędnej eksploatacji, braku 
dbałości o urządzenie oraz obsługi urządzenia przez osoby nieprzeszkolone. 

II. Gwarancja obejmuje naprawy, o ile uszkodzenie powstało z winy producenta - 
sprzedającego. Jednocześnie producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 
konstrukcyjnych w czasie okresu gwarancyjnego w celu polepszenia pracy brykieciarki. 

III. Gwarancja nie obejmuje części, które uległy uszkodzeniu z powodu wad ukrytych, 
niestwierdzonych w czasie odbioru i rozruchu urządzenia oraz w późniejszym okresie zbyt 
intensywnej eksploatacji – praca powyżej 16 h na dobę z pominięciem przerw na dokonanie 
przeglądów. 

IV. W okresie trwania gwarancji producent zobowiązuje się w terminie 14 dni 
roboczych od zgłoszenia podjąć niezbędne działania celem zlikwidowania awarii chyba, że 
wymagałaby ona naprawy w warsztacie producenta, wtedy termin wydłuża się do 30 dni i o 
taki okres wydłuża się okres gwarancji. 

V. Reklamację należy zgłaszać u producenta pisemnie: 

fax. 0 prefix 52 3572144 lub e-mail: brykieciarki@brykieciarki.pl, w reklamacji winna być 

informacja o uszkodzeniu i objawach, jakie towarzyszą awarii. Awarię zgłosić może 
wyłącznie osoba, która została przeszkolona. 
W przypadku nie uznania reklamacji spowodowanej z winy użytkownika koszty przejazdu i 
naprawy pokrywa nabywca-użytkownik. 
VI. Gwarancja nie obejmuje części i zjawisk określonych jako części i zjawiska, na które 
producent ani użytkownik nie mają wpływu, tj. głowica robocza, wkładka tulei, szczęki, tłok, 
węże ciśnieniowe, filtry, wkłady filtrów, uszczelnienia siłowników, spadki napięć i przepięcia 
powstające w wyniku ingerencji czynników atmosferycznych oraz części, na które użytkownik 
ma wpływ, a przedwczesne zużycie części nastąpiło w wyniku braku dbałości np. poluźnienie 
się połączeń elektrycznych lub przekroczenie zalecanej wydajności (waga i długość 
brykietu). 

VII. Zalecenia dla użytkownika: 
1. Kupujący jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu dziennika. W zeszycie tym 

muszą być wyszczególnione nazwiska przeszkolonej obsługi, poświadczone przez 
szkolącego.  

2. Zeszyt ten w czasie eksploatacji maszyny służy do rejestracji uwag i dokonanych 
przeglądów zalecanych przez producenta i musi być dostępny dla serwisu i obsługi. 

3. Producent zobowiązuje użytkownika do dbałości o urządzenie wg zaleceń 
zawartych w karcie gwarancyjnej i DTR. 

- Agregat winien być systematycznie oczyszczany i zadbany, szczególnie 
odpowietrznik i układ chłodzenia (chłodnica) 

mailto:brykieciarki@brykieciarki.pl


 

 

- Co 100 godzin dokonać oględzin szczegółowych wszystkich złączy i układu 
hydraulicznego, w tym filtrów. 

- W razie ubytku oleju uzupełnić olejem hydraulicznym HV46. 
- Wymiany filtra oleju po półrocznej eksploatacji urządzenia. 
- Dla prawidłowej pracy cylindrów hydraulicznych w okresie gwarancyjnym jest 

wskazana wymiana uszczelnień w cylindrach. 
 
VIII. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji: 

 1. W razie nieprowadzenia zeszytu-dziennika zawierającego dane o przebiegu 
eksploatacji i braku rejestru dokonanych przeglądów zalecanych przez producenta. 
 2. W przypadku niezgodnej z wytycznymi zawartymi w DTR i karcie gwarancyjnej 
eksploatacji zespołów. 

3. Po przeprowadzeniu przeróbek samowolnych, nieuzgodnionych z producentem, 
jak również takich napraw zespołów i części. 

4. Gdy zgłoszenie reklamacji nastąpi po upływie 3 dni od daty awarii. 
5.Gdy obsługi brykieciarki i prowadzenia zeszytu-dziennika podejmuje się osoba 

nieprzeszkolona. 
6. Rezygnacja ze szkolenia u wykonawcy lub z odbioru urządzenia u wykonawcy jest 

równoznaczna z rezygnacją z praw gwarancyjnych. 
IX. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużone przestoje urządzeń jeżeli 

w czasie eksploatacji nie zostaną spełnione następujące warunki: 
1. Użytkownik nie dokona we własnym zakresie przeglądów eksploatacyjnych 

urządzeń określonych w Instrukcji Obsługi lub nie odnotuje ich wykonania w 
zeszycie eksploatacyjnym urządzeń. 

2. Użytkownik nie dokona wymiany oleju i wkładu filtra w czasie przewidzianym 
przez producenta i podanym w instrukcji obsługi lub nie odnotuje tego faktu w 
zeszycie eksploatacyjnym urządzeń 

3. Użytkownik nie dokona wymiany uszczelnień w cylindrach hydraulicznych w 
czasie okresu gwarancyjnego lub nie odnotuje tego faktu w zeszycie 
eksploatacyjnym urządzeń. 

4. Użytkownik nie dokona wymiany tulei roboczej lub nie odnotuje tego faktu w 
zeszycie eksploatacyjnym urządzeń w okresie: 

- 2 razy w trakcie 12 miesięcy dla brykieciarki typu APTW lub APTWJ przy brykietowaniu 
trocin czystych; 
- do ok. 1000 h dla brykieciarki typu APTW lub APTWJ przy brykietowaniu trocin tartacznych. 
- 12 miesięcy dla brykieciarki typ APT przy brykietowaniu trocin czystych; 
- do ok. 6 miesięcy lub objawów zużycia  dla brykieciarki typ APT przy brykietowaniu trocin 
tartacznych; 

X. Gwarancja nie obejmuje wymiany urządzenia na wolne od wad. Istnieje możliwość 
wymiany konkretnego zespołu, jeżeli koszt naprawy przewyższa wartość całego zespołu. 
 XI. Wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną z winy nieumyślnej ( dopuszczalność umownego wyłączenia odpowiedzialności 
wynika z treści art.473 §2 k.c. ) 

XII. Uruchomienie urządzenia należy wykonać zgodnie z DTR. 
XIII. Gwarancja jest integralną częścią DTR. 
XIV. Informacje udzielane telefonicznie dotyczą wyłącznie poprawnej obsługi 

technologicznej. 
 XV. Wszelkie zaległości finansowe, względem Wykonawcy uniemożliwiają 
użytkownikowi korzystanie z praw gwarancyjnych. 

 
 
 
     Przedstawiciel Firmy 

       „Alchemik” : 


