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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.

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
zawór pneumatyczny 3/2- drogowy. Dozowniki
wyposa¿one s¹ we w³asny zbiornik podawanego �rodka
smarnego. Zbiornik posiada t³ok wytwarzaj¹cy
wymagane ci�nienie gwarantuj¹ce nape³nienie komory
dozuj¹cej. Nie jest wymagane stosowanie zewnêtrzej
pompy podaj¹cej dozowane medium.

3. Dane techniczne

wydajno�æ:    0,05- 1,4 cm3 na cykl
ci�nienie powietrza:        6 bar
ci�nienie smaru na wyj�ciu:      max. 200 bar
podawane �rodki smarne: oleje, smary NLGI do 3
dok³adno�æ:              lepsza ni¿ 10%
pojemno�æ zbiornika:    w zale¿no�ci od typu

4. Gabaryty

5. Rodzaje dozowników

Dostepne s¹ nastêpuj¹ce typy dozowników:

typ 41990 41991

wydajno�æ [cm3] 0,05- 1,4 0,05-1,4

maks. ci�nienie 200 200
smaru [bar]

�rednica przy³¹cza G1/8 G1/8
smaru [ � ]

�rednica przy³¹cza G1/8 G1/8
powietrza [ � ]

maks. ci�nienie 6 6
powietrza [bar]

waga [g] 5100 3800

wymiary A/B [mm] 800/315 712/315

pojemno�æ zbiornika [cm3] 500 400

nape³nianie zbiornika rêczne kartusze

A032

A033

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



Karta katalogowa
Dozowniki pneumatyczne do smarów i olejów

Luber Sp.j.
ul. Czerwonego Krzy¿a 19

50-345 Wroc³aw
tel. 071/3281102, fax. 071/3281104

LA
-V

I-
40

04
-0

4 
(z

as
tr

ze
ga

 s
iê

 m
o¿

liw
o�

æ 
zm

ia
n)

Technika smarowania

6. Budowa i zasada dzia³ania

1- �ruba regulacyjna wydajno�ci
2- zestaw pneumatyczny nr kat. 42306*
3- zawór steruj¹cy 3/2 drogowy*
4- przy³¹cze powietrza do zbiornika smaru
5- odpowietrzenie zbiornika smaru
6- zbiornik smaru z t³okiem dociskowym
7- zawór zwrotny, wyj�ciowy
8- odpowietrzenie linii wyj�ciowej
9- z³¹cze nape³niania
10- wska�nik poziomu smaru

*)- zamawiane osobno

7. Nape³nianie i uruchomienie

Zbiornik smaru mo¿e byæ nape³niany rêcznie lub przy
pomocy pompy nape³niaj¹cej. Przed przyst¹pieniem do
nape³niania nale¿y od³¹czyæ sprê¿one powietrze.
Nape³nianie rêczne: Od³¹czyæ przewód pneumatyczny
od przy³¹cza powietrza zbiornika smaru (4). Odkrêciæ
zbiornik (6) od korpusu dozownika i przesun¹æ t³ok w
górne po³o¿enie. Nape³niæ zbiornik �rodkiem smarnym
unikaj¹c wprowadzenia powietrza do smaru. Przykrêciæ
zbiornik i pod³¹czyæ przewód sprê¿onego powietrza.
Ustawiæ ci�nienie powietrza na 4 bary. Ustawiæ
maksymaln¹ wydajno�æ dozownika- �ruba regulacyjna
(1) powinna byæ ca³kowicie wykrêcona. Odkrêciæ
odpowietrzenie linii wyj�ciowej (8). Uruchomiæ dozownik.
Je¿eli dozownik nie podaje smaru to nale¿y go uruchomiæ
kilkakrotnie w celu usuniêcia powietrza ze smaru.  W
momencie gdy dozownik zacznie prawid³owo podawaæ
smar nale¿y ustawiæ wymagan¹ dawkê i zamkn¹æ
odpowietrzenie linii smarowej. Dozownik jest gotowy do
eksploatacji.

Nape³nianie za pomoc¹ pompy nape³niaj¹cej: Odkrêciæ
odpowietrzenie zbiornika smaru (5). Pod³¹czyæ pompê
nape³niaj¹c¹ do z³¹cza nape³niania (9). Nape³niaæ zbiornik
a¿ do ca³kowitego wysuniêcia wska�nika poziomu smaru
(10). Od³¹czyæ pompê nape³niaj¹c¹ i zamkn¹æ
odpowietrzenie zbiornika smaru. Dozownik jest gotowy
do eksploatacji.
Zaleca siê nape³nianie zbiornika za pomoc¹ pompy
nape³niaj¹cej (patrz karta katalogowa nr LA-V-1104-02)
gdy¿ pozwala to unikn¹æ wprowadzenia do smaru
zanieczyszczeñ i powietrza.

W przypadku podawania olejów mo¿na usun¹æ t³ok
dociskowy ze zbiornika �rodka smarnego i nape³niaæ
zbiornik po odkrêceniu górnej pokrywy. Nie jest wtedy
konieczne stosowanie zestawu pneumatycznego (2).

Je¿eli dozownik nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas
nale¿y od³¹czyæ dop³yw sprê¿onego powietrza.

8. Wyposa¿enie

Zestaw pneumatyczny (nr kat. 42306) sk³adaj¹cy siê z
rozdzielacza powietrza z przy³¹czami, regulatora ci�nienia
i manometru oraz przewodu do zbiornika smaru.

Zawór pneumatyczny 3/2 drogowy ze sterowaniem
rêcznym, no¿nym, elektrycznym lub pneumatycznym.

Elektryczny (nr kat. 48515) lub optyczny (nr kat. 48255)
czujnik przep³ywu smaru.

Zestaw uszczelnieñ standard (nr kat. 41993).


