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Technika smarowania

1. Przeznaczenie

Pompa przeznaczona jest do podawania œrodków
smarnych bezpoœrednio z fabrycznych pojemników o
pojemnoœci od 14 do 200 kg. W zale¿noœci od
zastosowania nale¿y dobraæ pompê o odpowiednim
prze³o¿eniu ciœnienia i wydajnoœci. Pompa mo¿e
podawaæ smary o klasie konsystencji od NLGI 000 do
NLGI 3 o ile ich lepkoœæ pozorna nie przekracza   5000
mPa..s.

2. Dane techniczne

prze³o¿enie ciœnienia:    5:1 / 10:1 / 20:1 / 60:1
wydajnoœæ:      1500 / 1350 / 890 / 500 cm3/min
max. wydajnoœæ na skok t³oka:     20 / 20 / 7,5 / 7,5 cm3

ciœnienie max. (dla 6 bar):  27 /  67 / 115 / 335 bar
ciœnienie powietrza:   2- 6 bar
max. zapotrzebowanie powietrza:   13 m3/h
przy³¹cze powietrza:        G1/4
przy³acze smaru:        G1/4
podawane œrodki:   smary o klasie konsystencji

      NLGI 000- NLGI 3 (5:1- NLGI 1)

3. Opis techniczny

Pompa jest pomp¹ t³okow¹ o napêdzie pneumatycznym.
Maksymalne ciœnienie powietrza: 10 bar.
W sk³ad pompy wchodz¹: zbiornik os³onowy (1), pompa
rurowa (2), p³yta nad¹¿na (3), nakrêtka mocuj¹ca (4),
pokrywa (5), przy³¹cze smaru (6), zawór odpowietrzaj¹cy
(7), silnik pneumatyczny (8).
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4. Rodzaje pomp
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prze³o¿enie ciœnienia/      5:1         10:1          20:1        60:1
wielkoœæ pojemnika

14 do 18 kg     40330      40310      40320     40340
ID 255- 290 mm
zbiornik os³onowy D300 x 380

20 do 25 kg      40331     40311    40321     40341
ID 290- 350 mm
zbiornik os³onowy D375 x 480

50 kg      40332     40312     40322    40342
ID 350- 410 mm
max. wysokoœæ 640 mm

200 kg      40334     40314     40324    40344
ID 560- 600 mm

5. Wyposa¿enie dodatkowe

Pompy przeznaczone do pojemników o pojemnoœci do
50 kg mog¹ byæ wyposa¿one dodatkowo w dwuko³owy
wózek (nr kat. 40550) umo¿liwiaj¹cy ich ³atwe
przemieszczanie.
Dla beczek 200 kg dostêpny jest system „easy lift” nr kat.
40283 u³atwiaj¹cy wymianê pojemników ze smarem  przy
wykorzystaniu ¿urawika.

Uwaga: pompê nale¿y zasilaæ wy³¹cznie czystym i
suchym sprê¿onym powietrzem.

Luber Sp.j.
Projektujemy i wykonujemy automatyczne systemy smarowania dla wszystkich galezi przemyslu.
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Technika smarowania

6. Instalacja

Pompy do pojemników 50 i 200 kg s¹ montowane
bezpoœrednio na oryginalnych pojemnikach fabrycznych.
Pompy 25 kg i mniejsze montowane s¹ na dostarczonych
zbiornikach os³onowych, do których wk³adane s¹
oryginalne pojemniki fabryczne. Nie ma potrzeby
prze³adowywania œrodka smarnego.
Pompa powinna byæ instalowana w suchym i
niezapylonym miejscu. Nale¿y zapewniæ swobodny
dostêp do pompy w celu wymiany pojemników ze
smarem. Temperatura otoczenia powinna odpowiadaæ
parametrom stosowanego œrodka smarnego.
W zale¿noœci od wielkoœci pojemnika smaru nale¿y
przygotowaæ odpowiedni¹ p³ytê nad¹¿n¹. Pompy
dostarczane s¹ z zestawem czêœci umo¿liwiaj¹cych
monta¿ p³yty nad¹¿nej o wymaganej œrednicy. W
zale¿noœci od œrednicy posiadanego zbiornika nale¿y
wybraæ odpowiednie kr¹¿ki metalowe i fartuch gumowy
zgodnie z poni¿szym rysunkiem.

7. Pierwsze uruchomienie

Ciœnienie powietrza zasilaj¹cego pompê nie mo¿e
przekraczaæ 10 bar. Nale¿y stosowaæ odpowiedni
regulator ciœnienia powietrza.
Pompy s¹ testowane i wstêpnie nape³niane przez
producenta. Pompa rozpoczyna pracê natychmiast po
pod³¹czeniu powietrza.
W celu uruchomienia pompy nale¿y:
- umieœciæ p³ytê nad¹¿n¹ w pojemniku ze smarem i
docisn¹æ, tak aby smar wydosta³ siê z otworu,
- umieœciæ pompê w otworze pokrywy i zabezpieczyæ
nakrêtk¹,
- wsun¹æ rurê pompy do otworu w p³ycie nad¹¿nej tak
aby pokrywa opar³a siê na krawêdzi pojemnika smaru
lub zbiornika os³onowego,
- dokrêciæ œruby motylkowe znajduj¹ce siê na krawêdzi
pokrywy,
- pod³¹czyæ przewód pneumatyczny,

- zwiêkszaæ powoli ciœnienie powietrza a¿ do startu
pompy,
- odczekaæ a¿ smar pojawi siê na wyjœciu pompy. W razie
potrzeby nale¿y pompê odpowietrzyæ za pomoc¹ zaworu
odpowietrzaj¹cego.
Je¿eli po uruchomieniu pompa nie podaje smaru to
nale¿y: wyj¹æ pompê z pojemnika, docisn¹æ p³ytê
nad¹¿n¹ tak aby smar wydosta³ siê z otworu i ponownie
przeprowadziæ pierwsze uruchomienie pompy.

Je¿eli pompa nie bêdzie u¿ywana przez d³u¿szy okres
czasu nale¿y od³¹czyæ od pompy przewód pneumatyczny.

8. Wymiana pojemników ze smarem

Wymiana pojemnika ze smarem nastêpuje zgodnie z
zasadami pierwszego uruchomienia. W czasie wymiany
pojemnika ze smarem nale¿y zwróciæ uwagê na czystoœæ.
Jakiekolwiek zanieczyszczenia smaru mog¹
spowodowaæ awariê pompy i/lub wspó³pracuj¹cego
uk³adu. Przed przyst¹pieniem do wymiany pojemnika
smaru nale¿y od³¹czyæ od pompy przewód
pneumatyczny.

9. Wykrywanie i usuwanie usterek

Uwaga: Przed przyst¹pieniem do napraw nale¿y
od³¹czyæ przewód pneumatyczny.

Silnik pompy pracuje lecz pompa nie podaje smaru:
- obecnoœæ pêcherzy powietrza w smarze. Nale¿y wyj¹æ
pompê, docisn¹æ p³ytê nad¹¿n¹ i ponownie uruchomiæ
pompê. W razie potrzeby nale¿y u¿yæ zaworu
odpowietrzaj¹cego,
- obecnoœæ zanieczyszczeñ w smarze. Nale¿y wyj¹æ
pompê ze zbiornika oczyœciæ otwory ss¹ce na rurze
pompy oraz t³ok.

Je¿eli pompa nadal nie pracuje prawid³owo nale¿y
skontaktowaæ siê z dostawc¹.
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