Zakład Technologii Proekologicznych

URZĄDZENIE DO FILTRACJI ZUŻYTYCH
SMARÓW PLASTYCZNYCH
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

U

rządzenie przeznaczone jest do oczyszczania smarów plastycznych pochodzących z remontowanych maszyn i urządzeń, zużytych smarów wycofanych z eksploatacji oraz smarów stanowiących „wycieki” z układów smarowania. Po oczyszczeniu i niewielkiej modyfikacji mogą być one stosowane w mniej obciążonych
węzłach tarcia.

Oczyszczanie zużytych smarów plastycznych odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności następuje usunięcie zanieczyszczeń większych niż 10 mm, a następnie ujednorodnienie konsystencji smarów poprzez ich mieszanie
w temperaturze otoczenia. Po filtracji przez filtr szczelinowy oczyszczony smar zbierany jest do szuflady umieszczonej bezpośrednio pod filtrem lub do zbiornika. Proces oczyszczania smaru może być realizowany cyklicznie.
Urządzenie i technologia zużytych smarów plastycznych należą do innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, ze
względu na to, że gwarantują generowanie mniejszej ilości odpadów oraz umożliwiają zmniejszenie zużycia i zwiększenie efektywności wykorzystania środków smarowych w przedsiębiorstwach.
Dokładność filtracji:		

0,05 mm

Wydajność pompy: 		

0,9 kg/h

Pojemność zbiornika:		

60 dm3

Prędkość obrotowa mieszadła: 70 obr./min
Zasilanie: 		

400 V

Medium sterujące:		

powietrze

Zużycie powietrza:		

1,5 m3/min

Wymiary (D x S x W):		

1700 x 1500 x 1800 mm
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T

he device is intended for the regeneration of greases from machines that are under repair, greases that
are no longer in use or greases that “leak” from lubricating systems. Once purified and slightly modified,
the greases can be used in less loaded tribological systems.

The treatment of the used greases with the developed device is a two-stage procedure. First, contaminants
larger than 10 mm are removed, and then the texture of the greases is homogenised by mixing at a room temperature.
After the filtration through a slotted filter, the purified grease is collected in a drawer located directly under the filter,
or in a dedicated tank. The grease purification process using the developed filtration device can be executed cyclically.
The device and the technology for the filtration of used greases constitute environmentally friendly innovative
solutions. They guarantee lower amounts of waste to be generated and enable the reduction of wear, at the same
time increasing the effectiveness of the use of greases in industry.

Filtration precision:		

0.05 mm

Pump efficiency:		

0.9 kg/h

Capacity of the container:

60 dm3

Rotational speed of the mixer: 70 rpm
Power supply:		

400 V

Control agent:		

air

Air consumption:		

1.5 m3/ min

Dimensions (L x W x H):		

1700 x 1500 x 1800 mm
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