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Technika smarowania

1. Przeznaczenie

Wysokociœnieniowa smarownica rêczna przeznaczona
jest do zaciskania g³owic narzêdziowych z mocowaniem
hydraulicznym na wale maszyny. G³ówne zastosowanie
znajduje w przemyœle obróki drewna. Mocowanie
hydrauliczne zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ ruchu
obrotowego, precyzyjne wywa¿enie g³owicy oraz
umo¿liwia stosowanie wysokich prêdkoœci obrotowych.

2. Opis techniczny

Wysokociœnieniowa smarownica rêczna sk³ada siê z
nastêpuj¹cych elementów:
- g³owica z rêkojeœci¹, dŸwigni¹ robocz¹, manometrem,
zaworem odpowietrzaj¹cym, zaworem powrotnym i
z³¹czem nape³niania,
- zbiornik smaru,
- wê¿yk lub rurka z czteroszczêkow¹ koñcówk¹ smarow¹.
Wewn¹trz g³owicy znajduje siê t³ok poruszany dŸwigni¹
robocz¹ i uk³ad zaworów zwrotnych. Zbiornik smaru
wyposa¿ony jest w t³ok i sprê¿ynê dociskow¹. T³ok jest
wyci¹gany za pomoc¹ prêta. Smarownica posiada
wewnêtrzny kana³ powrotny, którym . Zbiornik smaru
mo¿e byæ nape³niany z zewn¹trz poprzez z³¹cze
nape³niania lub  przy wykorzystaniu standardowych,
400 g nabojów ze smarem.

A025

3. Dane techniczne

wydajnoœæ:   0,35 cm3/ ruch
ciœnienie robocze:    700 bar
podawane œrodki smarne:              smary NLGI 2
pojemnoœæ zbiornika smaru:       400 g
wyposa¿enie: manometr, wê¿yk d³. 600 mm,

  2 koñcówki smarowe 4 szczêkowe,
     rurka sztywna d³. 180 mm.

4. Rodzaje smarownic

numer kat.       zakres manometru       powrót  t³oka w zbiorniku

30420.11 0- 1000 bar prêt

30421.11 0- 600 bar prêt

5. Akcesoria

G³owice z mocowaniem hydraulicznym zaciskane za
pomoc¹ opisanych smarownic powinny byæ wyposa¿one
w specjalne wysokoc iœn ieniowe smarowniczki
(nr kat. 32310) i zawory zwalniaj¹ce (nr kat. 32320).
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Technika smarowania

6. Obs³uga

Nape³nianie
1. Odkrêciæ œrubê zaworu odpowietrzaj¹cego w lewo.
2. Zdecydowanym ruchem poci¹gn¹æ za uchwyt mechanizmu powrotu t³oka, wyci¹gn¹æ prêt ze
zbiornika i zahaczyæ w otworze pokrywy zbiornika.
3. Wykrêciæ zbiornik smaru z g³owicy.
4. Wyj¹æ pusty kartrid¿.
5. W³o¿yæ nowy kartrid¿:
- zdj¹æ tyln¹ pokrywê kartrid¿a, wsun¹æ kartrid¿ do zbiornika a nastêpnie otworzyæ
przedni¹ pokrywê.
6. Wkrêciæ zbiornik smaru do g³owicy.
7. Zwolniæ prêt lub ³añcuszek z zaczepu i wsun¹æ ca³kowicie do zbiornika smaru.
8. Kilkakrotnie poruszyæ dŸwigni¹ smarownicy w celu usuniêcia powietrza znajduj¹cego siê w
g³owicy.
9. Po odpowietrzeniu g³owicy zamkn¹æ zawór odpowietrzaj¹cy.
10. Sprawdziæ czy zawór zwalniaj¹cy jest zamkniêty.
11. Smarownica jest gotowa do pracy.
Pod³¹czanie smarownicy
1. W obs³ugiwanym urz¹dzeniu oczyœciæ kalamitkê. Pod³¹czyæ  koñcówkê czteroszczêkow¹ do
kalmitki.
2. Obróciæ manometr w stronê operatora.
3. Upewniæ siê, ¿e zawór odpowietrzaj¹cy i zawór zwalniaj¹cy s¹ zamkniête.
Wytwarzanie ciœnienia
Poruszaæ dŸwigni¹ smarownicy a¿ do osi¹gniêcia wymaganego ciœnienia.
Od³¹czanie smarownicy
Uwaga: Nale¿y œciœle przestrzegaæ poni¿szych zaleceñ.
1. Odkrêciæ œrubê zaworu zwalniaj¹cego o pól obrotu w lewo. Nadmiar smaru powóci
wewnêtrznym kana³em do zbiornika. Nie nale¿y odkrêcaæ œruby ca³kowicie.
2. Odczekaæ a¿ obni¿y siê ciœnienie w uk³adzie i delikatnie od³¹czyæ  koncówkê smarownicz¹ od
kalamitki.
3. Zamkn¹æ zawór zwalniaj¹cy.

Uwaga: W wypadku u¿ywania urz¹dzenia jako klasycznej smarownicy przed od³¹czeniem od kalamitki
nie jest konieczne otwieranie zaworu zwalniaj¹cego.


