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Technika smarowania

1. Przeznaczenie

Dozowniki pneumatyczne przeznaczone s¹ do
odmierzania okreœlonych dawek smarów lub olejów i
podawania ich w wymagane miejsce w ¿¹danym czasie.
Konstrukcja dozowników umo¿liwia precyzyjny i
bezstopniowy dobór dawki œrodka smarnego
podawanego w jednym cyklu.

2. Opis techniczny

Dozowniki sk³adaj¹ siê z dwóch komór: pneumatycznej
i smarowej, dwóch t³oków umieszczonych na wspólnym
t³oczysku, zespo³u zaworów zwrotnych i œruby ustalaj¹cej
dawkê. Wkrêcanie lub wykrêcanie œruby regulacyjnej
zmienia skok t³oków, co powoduje zmianê dawki.
Dozownik pracuje cyklicznie. W fazie 1. nastêpuje
nape³nienie komory smarowej œrodkiem smarnym, w
fazie 2. nastêpuje jego wydanie. Prac¹ dozownika steruje
zewnêtrzny zawór pneumatyczny 5/ 2- drogowy.

3. Dane techniczne

wydajnoœæ:    w zale¿noœci od typu
ciœnienie powietrza:       6 bar
ciœnienie smaru na wejœciu:      max. 200 bar
ciœnienie smaru na wyjœciu:      80 bar
podawane œrodki smarne:  smary NLGI do 3, oleje
dok³adnoœæ:            lepsza ni¿ 10%

4. Gabaryty

5. Rodzaje dozowników

Dostepne s¹ nastepuj¹ce typy dozowników:

typ 41922        41927   41957         41962

wydajnoœæ [cm3]      0,005-0,100    0,05-0,45      0,2-2,0        1,0-6,0

maks. ciœnienie           100/80         200/80  200/80        200/80
smaru: we/wy [bar]

œrednica przy³¹czy G1/8/        G1/4/   G1/4/           G1/4/
smaru: we/wy [ ” ] G1/8        G1/8   G1/4           G1/4

œrednica przy³¹czy    M3         M5     M5             M5
powietrza:

ciœnienie    5-7         5-7     5-7           5-7
powietrza [bar]

waga [g]   240         425     430            830

6. Schemat po³¹czeñ

A006

typ A B C D

41922 147 20 39 30
41927 231 30 44 55
41957 191 30 41 55
41962 244 40 70 60
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A007

Opracowano na podstawie materia³ów firmy Abnox AG.
Wszelkie prawa zastrze¿one.
c  Copyright by Luber Sp.j. Wroc³aw 2004

7. Wyposa¿enie dodatkowe

Dozowniki mog¹ byæ wyposa¿one w akcesoria
monitoruj¹ce ich pracê:
- pierœcieñ magnetyczny i detektor ruchu t³oka -
oznaczenie: XXXXX.04,
- czujnik zbli¿eniowy - oznaczenie: XXXXX.03
- lub wy³¹cznie w pierœcieñ magnetyczny - oznaczenie:
XXXXX.02.

wlot smaru

wlot powietrza

zawór 5/2- drogowy
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Technika smarowania

8. Instalacja

Dozownik nale¿y przymocowaæ w sposób trwa³y (dwoma
œrubami M5), tak aby odleg³oœæ do miejsca podawania
œrodka smarnego by³a jak najmniejsza. Lokalizacja
dozownika powinna umo¿liwiaæ ³atwy dostêp do œruby
regulacji wydajnoœci. Zawór steruj¹cy 5/2- drogowy
powinien byæ umieszczony w bezpoœrednim s¹siedztwie
dozownika. W celu zapewnienia odpowiednich
parametrów œrodka smarnego nale¿y u¿yæ pompy o
prze³o¿eniu ciœnienia 20:1. Maksymalne ciœnienie œrodka
smarnego nie mo¿e przekroczyæ 200 bar. Do pod³¹czenia
dozownika do pompy nale¿y u¿yæ odpowiedniego
wysokociœnieniowego przewodu.
W zale¿noœci od potrzeb na wyjœciu dozownika mo¿na
zainstalowaæ odpowiedni¹ g³owicê umo¿liwiaj¹c¹
podawanie smaru w wymagane miejsca.
Je¿eli dozownik jest wyposa¿ony w detektor ruchu t³oka
to nale¿y dokonaæ odpowiednich po³¹czeñ elektrycznych.

9. Pierwsze uruchomienie

Ciœnienie powietrza zailaj¹cego dozownik powinno
wynosiæ 6 bar. Nale¿y zastosowaæ odpowiedni regulator
ciœnienia powietrza. Dozowniki s¹ testowane i wstêpnie
nape³niane przez producenta. Jest mo¿liwe, ¿e resztki
testowego œrodka smarnego pozosta³y w dozowniku.
Przewód doprowadzaj¹cy œrodek smarny powinien byæ
odpowietrzony.
Podczas pierwszego uruchomienia dozownika nale¿y
ustawiæ œrubê regulacyjn¹ na maksymaln¹ wydajnoœæ
(œruba ca³kowicie wykrêcona). Nastêpnie nale¿y pod³¹czyæ
sprê¿one powietrze do pompy i dozownika. Prze³¹czyæ
kilkakrotnie steruj¹cy zawór 5/2- drogowy a¿ do
pojawienia siê œrodka smarnego na wyjœciu dozownika.
W celu ustawienia wymaganej dawki smaru nale¿y
od³aczyæ sprê¿one powietrze i wkrêciæ odpowiednio œrubê
regulacyjn¹. Dozownik jest gotowy do pracy.
Czas zadzia³ania dozownika zale¿y od rodzaju
podawanego œrodka smarnego, ciœnienia na wejœciu
dozownika, oporów na wyjœciu i temperatury otoczenia.
Je¿eli dozownik nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas
to nale¿y od³¹czyæ dop³yw sprê¿onego powietrza.

10. Wykrywanie i usuwanie usterek

Uwaga: Przed przyst¹pieniem do napraw nale¿y
od³¹czyæ dop³yw sprê¿onego powietrza.

Dozownik pracuje lecz nie podaje smaru:
- sprwadziæ dop³yw smaru z pompy do dozownika.
Ewentualne usterki usun¹æ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi
pompy.

Dozownik pracuje lecz w podawanym smarze wystêpuj¹
pêcherze powietrza:
- nale¿y odpowietrzyæ uk³ad zasilania dozownika.
Nastêpnie uruchomiæ dozownik wed³ug punktu 9.-
pierwsze uruchomienie.

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


