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Technika smarowania

1. Przeznaczenie

Dozowniki pneumatyczne przeznaczone s¹ do
odmierzania okre�lonych dawek smarów lub olejów i
podawania ich w wymagane miejsce w ¿¹danym czasie.
Konstrukcja dozowników umo¿liwia precyzyjny i
bezstopniowy dobór dawki �rodka smarnego
podawanego w jednym cyklu. W zale¿no�ci od
zastosowañ dozownik wyposazony jest w odpowiedni¹
dyszê wylotow¹.

2. Opis techniczny

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

3. Dane techniczne

wydajno�æ:    w zale¿no�ci od typu
ci�nienie powietrza:        6 bar
ci�nienie smaru na wej�ciu:      max. 250 bar
ci�nienie smaru na wyj�ciu:    w zale¿no�ci od typu
podawane �rodki smarne:  smary NLGI do 3, oleje
dok³adno�æ:               lepsza ni¿ 1%

4. Gabaryty

5. Rodzaje dozowników

Dostepne s¹ nastepuj¹ce typy dozowników:

typ 41951        41956   41961           41981

wydajno�æ [cm3]          0,05-0,26      0,2-2,0   1,0-6,0            0,2-2,0

maks. ci�nienie 30/30       200/80  200/80        250/250
smaru: we/wy [bar]

�rednica przy³¹czy G1/4/        G1/4/   G1/4/ G1/4
smaru: we/wy [ � ] G1/8        G1/8   G1/4 G1/8

�rednica przy³¹czy    M5         M5     M5               M5
powietrza:

maks. ci�nienie     6          6       6    6
powietrza [bar]

waga [g]   695        700                   1100             750

�redni czas miêdzy przegl¹dami 100000 cykli

A010

typ A B

41951 225 145
41956 189 145
41961 234 155
41981 189 145

A010

Opracowano na podstawie materia³ów firmy Abnox AG.
Wszelkie prawa zastrze¿one.
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6. Pod³¹czenia

Dozowniki mo¿na pod³¹czyæ do instalacji smarowej i
pneumatycznej za pomoc¹ specjalnych przewodów
smar- powietrze: nr kat. 42351 (1,5 m), 42352 (2,5 m),
45354 (4,0 m), 42356 (6,0 m).

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

Dozowniki mog¹ byæ wyposa¿one w dysze lub specjalnie
zaprojektowane g³owice dozuj¹ce.

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


