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Przystawka pompująco-filtrująca trudnopalne ciecze hydrauliczne

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przystawka pompująco-filtrująca trudnopalne
ciecze hydrauliczne, zwłaszcza do maszyn odlewniczych - maszyn ciśnieniowych, kokilarek
i pras.
Stosowane w maszynach odlewniczych trudnopalne ciecze hydrauliczne mają niskie
własności smarne i w związku z tym podczas pracy nie zabezpieczają elementów maszyn
przed zużyciem.. Odrywające się podczas pracy drobne części metalowe zanieczyszczają

ciecz hydrauliczną i

pogarszają jej własności smarne. Z opisu zgłoszenia patentowego

nr P - 103278 znane jest urządzenie do odlewania metali, w którym sterowanie i napęd

ruchów roboczych odbywa się za pomocą napędu hydraulicznego wyposażonego w filtr
umieszczony w zbiorniku oleju, pompę, zawory odcinające i chłodnicę, przy czym cały układ
hydrauliczny jest na stałe wbudowany w urządzeniu.
Przystawka pompująco- filtrująca trudnopalne ciecze hydrauliczne według wzoru
użytkowego zbudowana jest z obudowy skrzynkowej, wewnątrz której nad jej dolną ścianą

usytuowana jest pompa napędzana silnikiem. Do pompy poprzez zawór odcinający dołączony
jest przewód doprowadzający zanieczyszczoną ciecz hydrauliczną. Nad pompą usytuowany
jest filtr połączony z pompą przewodem. Filtr ma zamontowany wskaźnik zanieczyszczenia.
Z kolei nad filtrem usytuowana jest chłodnica połączona z filtrem przewodem. Chłodnica
posiada regulator temperatury zbudowany z połączonych elektrycznie termostatu, sterownika
i wentylatora. Z chłodnicy wyprowadzony jest przewód odprowadzający z zainstalowanym

zaworem odcinającym. Przewód doprowadzający i przewód odprowadzający poprzez otwory
w ścianie bocznej obudowy skrzynkowej są wyprowadzone na zewnątrz obudowy.

Korzystnie, obudowa skrzynkowa zamocowana jest na kółkach.
Przystawka pompująco - filtrująca posiada selektywność filtrowania w granicach 1 - 3 ^im.

Przystawka pompująco-filtrująca trudnopalne ciecze hydrauliczne według wzoru użytkowego
pracuje z układem hydraulicznym maszyny odlewniczej w systemie „by - pass". Wydajność
pompy umożliwia przefiltrowanie całej objętości

zbiornika cieczy maszyny odlewniczej

w ciągu jednej zmiany. Zastosowanie w przystawce pompująco-fil trującej chłodnicy pozwala
na obniżanie temperatury cieczy hydraulicznej,

co z kolei

wpływa na stabilizację

właściwości cieczy i tym samym na optymalne warunki pracy układu hydraulicznego
maszyny odlewniczej. Optyczny wskaźnik zanieczyszczenia filtra pozwala na bieżące
kontrolowanie stanu zanieczyszczenia filtra. Usytuowanie obudowy skrzynkowej na kółkach
pozwala na swobodne przemieszczanie przystawki pomująco-filtrującej.
Stosowanie przystawki pompująco-filtracyjnej trudnopalne ciecze hydrauliczne jako

wyposażenia do maszyn
zanieczyszczeń
maszyn.

odlewniczych i pras

pozwala na skuteczne usuwanie

z cieczy hydraulicznej, co prowadzi

Systematyczne

stosowanie

przystawki

do stabilizacji parametrów pracy

pompująco-filtrującej

użytkowego powoduje zapewnienie wzrostu trwałości elementów

według

wzoru

układu hydraulicznego

maszyn i pras, a więc ograniczenie kosztów związanych z ich remontami i wymianą i
przedłużenie czasu eksploatacji trudnopalnej cieczy hydraulicznej.
Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest schematycznie na rysunku.

Przystawka pompująco-hydrauliczna trudnopalne ciecze hydrauliczne
obudowy skrzynkowej I, wewnątrz której

nad dolną ścianą

zbudowana jest z

usytuowana jest pompa 2

napędzana silnikiem 3. Do pompy 2 podłączony jest przewód doprowadzający 4 z zaworem
odcinającym_5 . Z kolei pompa 2 poprzez przewód 6 połączona jest z usytuowanym nad nią
filtrem 7_o selektywności filtrowania 3 (im.

Filtr 7 przewodem 8 połączony jest z umieszczoną nad nim chłodnicą 9. Chłodnica 9 ma
wbudowany termostat 10 połączony elektrycznie ze sterownikiem JJ_i wentylatorem J_2. Z
chłodnicy 9 wyprowadzony jest przewód odprowadzający 13 z zaworem odcinającym J4.

Filtr 7 ma wbudowany wskaźnik zanieczyszczenia LS, Obudowa skrzynkowa I jest
zamocowana na kółkach 16.
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Zastrzeżenia ochronne

1. Przystawka pompująco-filtrujaca trudnopalne ciecze hydrauliczne wyposażona w filtr,
pompę, zawory odcinające, chłodnicę i sterownik, znamienna tym, że zbudowana jest
z obudowy skrzynkowej /l/, wewnątrz której nad jej dolną ścianą zainstalowana jest
pompa I2[ napędzana silnikiem /3/, do której to pompy 121 podłączony jest przewód

doprowadzający 14/ z zaworem odcinającym /5/, z kolei pompa l_2[ poprzez przewód
/6/ połączona jest usytuowanym nad nią filtrem /7/, a ten z kolei przewodem /8/

połączony jest z umieszczą nad nim chłodnicą 191 z wbudowanym termostatem 710/
połączonym elektrycznie ze sterownikiem 711/ i wentylatorem 712/, a przewód
odprowadzający 713/ z zaworem odcinającym 714/ wyprowadzony jest z chłodnicy
191.

2. Przystawka pompująco-filtrujaca według zastrz. 1, znamienna tym, że filtr III posiada
wskaźnik zanieczyszczenia l\57.
3. Przystawka pompująco-filtrujaca według zastrz. 1, znamienna tym, że obudowa
skrzynkowa IV jest zamocowana na kółkach 7167.
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