Pompa do napełniania z żurawiem PZ 31

POMPA DO NAPEŁNIANIA
Z ŻURAWIEM
Typ PZ 31

Pompa z żurawiem PZ 31

Zastosowanie

Pompa jest przeznaczona do przetłaczania smaru plastycznego z bębnów (beczek) o pojemności 200 dm3
wg BN-76/5046-03 do zbiorników pomp centralnego smarowania np. typu PA, PD i innych. Może
być stosowana również do napełniania smarem plastycznym innych pojemników.

Budowa

Pompa do napełniania składa się z pompy zębatej stanowiącej zespół tłoczący, silnika elektrycznego,
sprzęgła łączącego wałek silnika z wałkiem pompy zębatej, płaszcza z kołnierzem gumowym, tworzącego
pokrywę bębna, podajnika ślimakowego, dwustopniowej przekładni zębatej wbudowanej w korpusie
pompy oraz węża elastycznego zakończonego końcówką nakrętną. Na płaszczu pompy znajdują się dwa
zawory napowietrzające, a w korpusie na drodze tłoczenia smaru zawór przelewowy (bezpieczeństwa).
Żuraw składa się z wysięgnika z krążkami, liny, obejmy z uchwytami oraz linociągu.
W skład linociągu wchodzi bęben, korba, sprzęgło zapadkowe, dociskowy prowadnik liny oraz lina
zakończona hakiem. Pompa jest zawieszona na linie żurawia za pomocą uchwytu.

2

Działanie

Dane Techniczne

wydajność					
ciśnienie nominalne
			
rodzaj przetłaczanych
			
środków smarujących				
napięcie znamionowe silnika			
moc znamionowa				
temperatura otoczenia				
długość przewodu elast.			
masa pompy 				
masa żurawia					

9 dm3/min
2,5 MPa
smary plastyczne o klasie konsystencji
< 2 wg PN-72/C-04095 (NLGI)
230/400 V lub 500 V przy 50 Hz
1,5 kW
-10...60°C
~3 mb
48 kg
16 kg

Rodzaje wykonań
Pompa jest produkowana w dwóch wykonaniach różniących się wartością napięcia znamionowego
silnika
i jest oznaczona następująco:
					
					

PZ 31-1 z silnikiem o napięciu 230/400 V
PZ 31-2 z silnikiem o napięciu 500 V

Pompa do napełniania z żurawiem PZ 31

Pompa uzyskuje napęd od silnika elektrycznego. Ruch obrotowy wałka silnika jest przekazywany przez
sprzęgło na koła zębate zespołu tłoczącego i przez układ przekładni zębatych na podajnik ślimakowy.
Podajnik wcina się w smar znajdujący się w bębnie, wstępnie go ugniata i podaje przez obudowę reduktora
do obszaru ssącego pompy. Pompa zębata zasysa podany przez podajnik smar i przetłacza go otworami
w korpusie i przewodem elastycznym do napełnianego zbiornika. Pompa opada wraz z ubytkiem smaru
w bębnie aż do całkowitego jego opróżnienia. W przypadku wzrostu ciśnienia na drodze tłoczenia ponad
wartość dopuszczalną otwiera się zawór bezpieczeństwa i smar wypływa na zewnątrz pompy.
Po wytłoczeniu smaru pompę wydostaje się z bębna przy pomocy żurawia i przekłada się je razem
z żurawiem na inny bęben napełniony smarem.
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Rys. 1 Wymiary zewnętrzne pompy PZ 31

Sposób zamawiania

W zamówieniu należy podać nazwę i typ pompy.

Producent i Dystrybutor
Zakłady Automatyki „Polna” S.A.
ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl
telefon: 16-678-66-01
fax.: 16-678-65-24
e-mail: marketing@polna.com.pl
www.polna.com.pl

