INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zestaw do malowania niskociśnieniowego,
powietrznego ZIP 52 Finishing Alu

PUT „WAGNER-SERVICE”
ul. E. Imieli 14, 41-605 Świętochłowice
tel. (032)3463700, fax (032) 241-42-51
serwis (0-32) 3463717

SPIS TREŚCI
1. Dane urządzeni a
1.1.

Wstęp

1.2.

Identyfikacja

1.3.

Gwarancja

1.4.

Serwis urządzenia

2. Ogólne wskazówki
2.1.

Wprowadzenie

2.2.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa

2.3.

Wskazówki bezpieczeństwa

2.4.

Inne zagroŜenia

2.5.

Chemiczna tolerancja wzajemna materiałów

2.6.

Wyłączenie awaryjne

3. Opis maszyny i dane techniczne.
3.1.

Opis załoŜeń funkcjonalnych pompy

3.2.

Charakterystyka techniczna

3.3.

Części składowe urządzeni a

3.4.

Części zamienne

3.5.

Wyłączenie z pracy

4. Instalacja pompy
4.1.

Transport i składowanie

4.2.

Opis systemu „Finishing”

4.3.

Instalacja

5. Eksploatacja.
5.1. Przygotowanie
5.2. Praca
5.3. Czyszczenie po pracy
6. Czyszczenie i konserwacja
6.1. Czyszczenie filtrów
6.2.Konserwacja pompy
6.

Usuwanie drobnych uszkodzeń

7.

Katal og części zamiennych
2

1. Dane urządzeni a.
1.1. Wstęp
Szanowny kliencie.
Przez zamówienie tego
urządzenia otrzymujecie
Państwo produkt o wysokiej
jakości wyprodukowany w
oparciu o nowoczesną
technikę produkcji.
Wszystkie części składowe
urządzenia mające kontakt z
przerabianymi materiałami
(np. zawory, membrany, pokrywy itd.)
wykonane są z materiałów odpornych
chemicznie i fizycznie na działanie tych
środków. Te elementy w połączeniu z
osiągnięciami naszej techniki gwarantują
dobre własności tego urządzenia.
-

moc

-

wytrzymałość

-

niezawodność

Przy tym chcemy Państwu przypomnieć,
Ŝe dobre poznanie urządzenia pomaga w
jego dobrym uŜytkowaniu. Właściwe
uŜytkowania pozwala teŜ uniknąć wielu
problemów i przedłuŜyć czas uŜywania
pompy.
Prosimy o zapoznanie się z poniŜszymi
wskazówkami przed uruchomieniem
urządzenia i rozpoczęcia pracy.

3

Niestosowanie się do wskazówek niniejszej instrukcji lub niewłaściwe uŜytkowanie
przez n ie przeszkolony personel moŜe prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub
zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia obsługi.
Nasz serwis firmowy jest do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek problemów lub
wątpliwości.

1.2. Identyfikacja.
Prosimy przy kaŜdym kontakcie z dostawcą urządzenia o podawania numeru
identyfikującego urządzenie
(jak na rysunku).

1.3. Gwarancja.
Wszystkie pompy f-my
WAGNER –
COLORATECNI
wyprodukowane są z
najlepszych materiałów oraz
zawsze sprawdzane są w
procesie produkcji.
Warunki gwarancji podane
są w karcie gwarancyjnej
załączonej do niniejszej
instrukcji.
Niewłaściwe uŜycie,
niewłaściwa obsługa lub
niestosowanie się do
warunków instrukcji obsługi
powoduje utratę gwarancji.
Obsługę gwarancyjną musi
wykonywać serwis firmowy
WAGNER.
Sposób naprawy lub dostawy części naleŜy ustalić z naszym serwisem.
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1.4. Serwis urządzenia.
Punkty serwisowe WAGNER.

41-605 Świętochłowice ul . E. Imieli 14
tel. 0-32 2451431 fax.0-32 2414251

02-237 Warszawa ul. Instalatorów 38
601-886241, 601-197966

80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 71
tel./fax 0-58 3434614

Poznań ul . Zofii Sokolnickiej 5
607-041221
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2. Ogólne wskazówki.
2.1. Wprowadzenie.
Rysunki i o znaczenia pomp podane w niniejszej instrukcji naleŜy traktować jedynie jako
przykłady. Mogą być one niezgodne z typem pompy, którą Państwo posiadacie.
Informacje i dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji technicznej mogą ulec
zmianie bez wprowadzania tych zmian do instrukcji. Rysunki i inne elementy
dokumentacji są własnością firmy WAGNER Colora S.r.I. i n ie mogą być przekazane
osobom trzecim. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące wszystkich
akcesoriów podstawowego wyposaŜenia pompy. Prosimy o zapoznanie się z treścią
rozdziałów zawierających opisy zakupionego przez Was wyposaŜenia. Pompa jest
objęta gwarancją, której warunki są ujęte w karcie gwarancyjnej dołączonej do
dokumentów sprzedaŜy. W przypadku stwierdzenia prób napraw przez osoby
nieuprawnione gwarancja zostanie uniewaŜniona.
2.2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA LEśY W INTERESIE
SAMEGO UśYTKOWNIKA!
ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa skutkuje
znacznym zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku
przy pracy oraz zmniejszeniem zagroŜenia osób
obsługujących i osób znajdujących się w pobliŜu.
=> Przed przygotowaniem pompy do transportu, przed
instalacją lub uruchomieniem
naleŜy dokładnie
zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku wątpliwości
naleŜy skontaktować się z najbliŜszym serwisem firmy
Wagner.
=> Nie wolno kłaść na pompie narzędzi lub innych przedmiotów.
NIE DOTYKAĆ POMPY W CZASIE PRACY!
=> Przed demontaŜem elementów pracujących w obwodzie
spręŜonego powietrza odłączyć zasilanie spręŜonego powietrza
=> Pracownik obsługujący pompę musi pamiętać o tym, Ŝe
bezpieczeństwo jego oraz wszystkich osób znajdujących się w
pobliŜu zaleŜy od prawidłowej obsługi.
=> Wszystkie czynności związane z transportem lub
przemieszczaniem pompy naleŜy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2.3. Wskazówki bezpieczeństwa
Zapoznać się dokładnie z przepisami bezpieczeństwa. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji pompy znacznie zmniejsza ryzyko wypadku przy
pracy.
UŜytkownik musi znać zasadę działania pompy i musi wiedzieć, jakie zagroŜenia mogą
zaistnieć podczas obsługi pompy wytwarzającej ciśnienie,
Zaleca się przestrzeganie poniŜszych przepisów celem prawidłowej eksploatacji
urządzenia i osprzętu.
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UWAGA!
Nie wo lno przekraczać maksymalnego
dopuszczalnego ciśnienia określonego dla
danej pompy i wyposaŜenia.
W przypadku wątpliwości odczytać dane z
tabliczki znamionowej. Przy wy mianie
nowych części upewnić się, czy określone dla
nich maksymalne ciśnienie robocze
odpowiada maksymalnemu ciśnieniu
roboczemu pompy.
Ciśnienie wytwarzane przez pompę jest równe
ciśnieniu powietrza zasilającego pompę.
UWAGA!
Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
związanej z obsługą lub konserwacją
urządzenia odłączyć spręŜone powietrze
zasilające i odciąŜyć z ciśnienia pompę i
podłączone do niej wyposaŜ

Nigdy nie kierować strumienia natryskowego w stronę osób lub zwierząt.

2.4 Inne zagroŜenia
2.4.1 Bezpieczeństwo osobiste
JeŜeli pompa przetłacza gorącą ciecz, nagrzewa się kolektor i
pokrywy zewnętrzne. W takim przypadku dotknięcie pompy mo Ŝe
spowodować oparzenia skóry.

7

2.4.2 Niebezpieczeństwo eksplozji
Nie wolno stosować związków chloru i rozpuszczalników chlorowcowych (np.
trójchloroetylenu lub chlorku metylenu - dwuchlorometanu). Związki te mogą reagować
z alu miniowy mi lub galwanizowanymi wzgl. Ocynkowanymi częściami pompy, co w
następstwie moŜe być przyczyną wybuchu. Prosimy o zapoznanie się
z klasyfikacja cieczy, które mają być stosowane i z ich kartami
katalogowymi.

2.4.3. Niebezpieczeństwo zapłonu w czasie eksploatacji
DuŜe szybkości przepływu mogą spowodować naładowanie elektrostatyczne.
Przeskok iskry mo Ŝe być przyczyną zapłonu lub eksplozji. Aby tego uniknąć naleŜy
przed uruchomieniem podłączyć określone przepisami uziemienie do odpowiednich
zacisków. Przed kaŜdym uruchomieniem sprawdzać stan uziemienia. W przypadku
zauwaŜenia objawów elektrostatycznego naładowania natychmiast
przerwać pracę i sprawdzić uziemienie.

2.4.4 Niebezpieczeństwo wypł ywu cieczy
Zawsze upewniać się, czy węŜe są droŜne i czy są w dobrym stanie.
Unikać zgniatania lub ściskania węŜy. Przed uruchomieniem pompy sprawdzić
szczelność wszystkich połączeń.
UWAGA!
Nie wo lno próbować zatykać nieszczelności rękoma lub innymi
częściami ciała.
Uszkodzony wąŜ lub złącze stwarzają zagroŜenie – naleŜy je
niezwłocznie wy mienić.
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2.5 Tolerancja wzajemna materiałów chemicznych
NaleŜy sprawdzić tolerancję wzajemną materiałów, z których wykonana jest pompa z
rodzajami cieczy, które mają być pompowane przez urządzenie. Stosowanie cieczy
niewłaściwych dla pompy moŜe być przyczyną jej przedwczesnego uszkodzenia lub
powodem odniesienia powaŜnych obraŜeń ciała (wypływ środka draŜniącego skórę)
oraz moŜe stanowić zagroŜenia dla środowiska. W przypadku wątpliwości prosimy o
kontakt z serwisem firmy Wagner.
2.6 Zatrzymanie awaryjne pompy
Aby prawidłowo zatrzy mac
pompę naleŜy zamknąć zawó®
doprowadzający powietrze (I)
lub
zmniejszyc
cisnienie
powietrza do zera regulatorem
(H).
W
przypadku
niebezpieczeństwa
do
natychmiastowego zatrzy mania
pompy słuŜy zawór odcinający
dopływ spręŜonego powietrza
lub reduktor ciśnienia (L). W
ten sposób odłączanie jest
zasilanie napędu pompy.
NaleŜy pamiętać, Ŝe nawet po
odłączeniu
spręŜonego
powietrza zasilającego pompę i
jej wyposaŜenie moŜe być
jeszcze pod ciśnieniem.
Celem uniknięcia wypadku przy pracy wzgl. szkód, które mogą być wyrządzone
otoczeniu naleŜy po zatrzymaniu pompy odciąŜyć urządzenie z ciśnienia (np. otworzyć
specjalny zawór odciąŜający - patrz rysunek w rozd ziale 3.3 "Schemat instalacji
pompy"). JeŜeli jest to niemoŜliwe, naleŜy przewid zieć w instalacji manometr do
bieŜącego odczytu ciśnienia istniejącego w instalacji pompy.
Po dłuŜszym okresie postoju pompy naleŜy przed jej uruchomieniem sprawdzić
szczelność wszystkich elementów instalacji, które będą pracowały pod ciśnieniem.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Urząd zenie moŜe być obsługiwane wyłącznie przez uprawniony i przeszkolony
personel.

UWAGA!
Osoby obsługujące urządzenie muszą nosić określoną przepisami
odzieŜ ochronną. Rodzaj odzieŜy zaleŜy od zakresu prac związanych
z obsługą i konserwacją urządzenia.

JeŜeli urządzenie pracuje z chemikaliami emitującymi związki do atmosfery, to celem
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zapewnienia ludzio m odpowiednich warunków
pracy musi ono współpracować ze ściśle
określoną przepisami instalacją wentylacyjną,
wyposaŜoną w system wytrącania gazów.

3. Opis maszyny i dane techniczne.
3.1. Opis załoŜeń funkcjonalnych pompy.
Funkcjonowanie pompy dwumembranowej o napędzie pneumatycznym jest bardzo
proste i opisane poniŜej:
Dwie membrany (A)
osadzone są na jednym wale
(B), oddzielając od siebie
dwa sąsiadujące wnętrza
pompy z czterema
komorami. Ko mory
wewnętrzne (M) spełniają
rolę napędową, zaś
zewnętrzne (P) tworzą
właściwe ko mory pomp.
Rozdzielacz spręŜonego
powietrza kieruje je raz do
jednej, raz do drugiej
komory napędowej. Poddana
działaniu spręŜonego
powietrza membrana porusza się i następuje opróŜnienie komory roboczej znajdującej
10

się po drugiej stronie tej membrany.(poprzez zmniejszenie objętości tej komory) oraz
jednoczesne napełnienie drugiej komory (poprzez zwiększenie jej objętości). Działanie
zaworów (C) zapobiega wypływowi cieczy i jest zsynchronizowane z suwami ssania i
tłoczenia pompy w obydwu komorach.
Pompy pneumatyczne mają w porównaniu z pompami wirnikowy mi lub wyporowymi tę
waŜną zaletę, Ŝe mogą być wszechstronnie stosowane. Zmiana fizycznych własności
cieczy (lepkość) lub wymagań uŜytkowych (wydajność) nie stanowi problemu dla
poprawnej pracy pompy. W takim przypadku koryguje się nastawę ciśnienia spręŜonego
powietrza zasilającego pompę. W pompach pneumatycznych moc pobierana zaleŜy
ściśle od ilości pompowanej cieczy i od wysokości jej podnoszenia. Zmniejszenie ilości
pompowanej cieczy wpływa na zmniejszenie mocy pobieranej. Przy wydajności równej
zeru pompa nie pobiera mocy.
W przeciwieństwie do pomp mechanicznych napędzanych silnikami elektrycznymi lub
spalinowymi pneumatyczne pompy membranowe nie są naraŜone na przeciąŜenia i są w
ciągłej równowadze, gdyŜ siła wywołana działaniem spręŜonego powietrza działająca na
całą powierzchnię jest zrównowaŜona, napotykając na reakcję cieczy z drugiej strony
membrany.
Pompy membranowe są pompami samozasysającymi i nie wy magają napełnienia węŜy
przed rozpoczęciem pracy. Pompują one powietrze do mo mentu zassania cieczy, która
wypycha powietrze z obiegu pompy i po wypełnieniu całego systemu wypływa na
zewnątrz, po czy m następuje normalny cykl pracy pompy.
Wiele modeli tego typu pomp moŜe pracować w strefach zagroŜenia wybuchem.
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3.2 Charakterystyka techniczna.

Dane techniczne
PrzełoŜenie
Max. wydajność
Max. ciśnienie pracy
Max. ciśnienie powietrza
zasilającego
Wymiary mm

Masa własna

Model - aluminium
1: 1
52 d m3 /min.
8 barów
8 barów
A 200,5; B 147,5; C 231
D 184; E 155-161
F 86; G 192,5; H 100
3,8 kg

Max. wielkość ziarna materiału
Max. wysokość podnoszenia

2 mm
4,9 m

Temp. pompowanego materiału
Przyłącze spręŜonego powietrza

4÷90 O C
¼”

Przyłącze materiału
NatęŜenie dźwięku przy
50 cykli/ min., 5 bar
NatęŜenie dźwięku przy
Maks. podnoszeniu, 8 bar

¾”
76 dBA

NatęŜenie dźwięku przy
maksymalnej wydajności, 8 bar

99 dBA

85 dBA
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UŜyte materiały:
- regulatory – konsistal
- obudowa antypulsatora – PP
- membrany – PP
- kule zaworowe – stal kwasoodporna
- siedlisko zaworów – węglik wolframowy

Maksymalna lepkość materiału malarskiego – 45 mPa.s (20 sek. kubka Forda 4)
Maksymalne ciśnienie powietrza zasilającego – 14 barów
Zakres regulacji ciśnienia materiału – 0,5 do 5 barów
Maksymalne ciśnienie powietrza sterującego – 8 barów
Przyłącze materiału – 2 x ¼” (wejście)
Przyłącze materiału – 2 x ¼” (wyjście)
Przyłącze spręŜonego powietrza zasilania – 1/8”
Wielkość filtra – 100 mesh (opcja 60 lub 150)
MoŜliwe zewnętrzne sterowanie pneumatyczne.
Zalecany pneumatyczny antypulsator:
FINE FLOW CONTROLLER T0180.00A (3825542)
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a – antypulsator pneumatyczny, filtr materiału
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b – regulator powietrza rozpylającego
c – przyłącze powietrza rozpylającego
d – manometr (zasilanie silnika pneumatycznego pompy)
e- manometr ( powietrze sterujące ciśnieniem materiału malarskiego)
f - manometr (powietrze ro zpylające)
g – regulator powietrza (ciśnienie materiału malarskiego)
h - regulator ciśnienia (powietrze zasilające silnik)
i - zawór wejściowy powietrza
l – zawór powrotu materiału
m – układ ssący pompy
n – wyjście materiału
o – nakrętka antypulsatora, filtra
p – obudowa antypulsatora, filtra
q – głowica antypulsatora, filtra
r – filtr materiału malarskiego
s – przyłącze filtra

3.3. Części składowe urządzenia.

1) Po mpa ko mpletna – na
podstawie, z regulatorami
powietrza, zintegrowanym
antypulsatorem, filtrem materiału.
Manometry wskazujące ciśnienie
zasilania powietrzem silnika
pompy, ciśnienie materiału
malarskiego, ciśnienie powietrza
rozpylającego. Układ ssący pompy,
układ powrotu materiału z zaworem
kulowym.
Tylko dla zestawu „Spraypack”

15

2) Zestaw podwójnego węŜa z polietylenu z szybkozłączami dla powietrza i materiału
malarskiego
3) Pistolet natryskowy

3.4 Części zamienne
Celem zapewnienia efektywnej pracy pompy
zalecamy zaopatrzenie się w następujące części
zamienne:
-

zestaw uszczelek

-

membrany

-

zawór zwrotny

3.5 DemontaŜ pompy
W trakcie rozkładania pompy wszystkie materiały odpadowe naleŜy sortować i
składować oddzielnie.
Do produkcji pompy zastosowano następujące materiały:
-

stal
16

-

aluminium

-

guma, tworzywa sztuczne

-

szkło

-

Wszystkie substancje i produkty odpadowe muszą być
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi

4. Instalacja pompy.
4.1. Transport i składowanie.
a) Transport.
Pompę mo Ŝna przenosić ręcznie (wg rys.)
b) Składowanie.
Pompę naleŜy przechowywać w
zamkniętym, suchym pomieszczeniu.
JeŜeli pompa nie będzie przez dłu Ŝszy czas
uŜytkowana naleŜy ją dokładnie wypłukać i
oczyścić. Przed ponownym uruchomieniem
naleŜy zapoznać się z rozdziałem
„Przygotowanie do pracy”.
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4.2.Opis systemu „Finishing”.
Tego typu system aplikacji jest idealny do natrysku metoda pneumatyczną wszelkich
farb i lakierów stosowanych w przemyśle. W znaczny sposób poprawia pracę
lakiernika, jest prosty w obsłudze, silny i niezawodny. Dzięki n iemu mo Ŝna podawać
nawet stosunkowo lepkie materiały malarskie i osiągać dobre wyniki jakości powłoki
lakierniczej. Dzięki mo Ŝliwości regulacji ciśnienia lakieru powiększa się zakres
regulacyjny pistoletu. Lakier jest gruntownie filtrowany i podawany w ilościach
niezbędnych do zapewnienia ciągłego natrysku. Wymiana lakieru na inny jest bardzo
prosta i szybka, nie powodująca przerw w produkcji.
4.3. Instalacja.
Po otrzymaniu dostawy
naleŜy sprawdzić czy
pompa nie uległa
uszkodzeniu w czasie
transportu.
Rury, przewody
ciśnieniowe i podłączone
do nich podzespoły muszą
spełniać warunki
wytrzymałości na
maksymalne ciśnienie
pracy pompy i pulsacje
wywoływane przez
pracującą pompę.
Odpowiednio wszystkie
podzespoły podłączone do układu ssącego muszą spełniać określone warunki
wytrzymałości na zgniatanie.
Przekroje węŜy dobierać w zaleŜności od przerabianych materiałów, ich lepkości i
maksymalnych przepływów. Nie dopuszczać do zagięć węŜy.
Podłączyć przewód uziemiający.
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UWAGA:
Nie przekraczać granicznych wartości ciśnień.
Odpowiednie informacje znajdują się na
tabliczce znamionowej.

Wskazówka.
Przy wyborze węŜy posłuŜyć się odpowiednim katalogiem producenta.
Siln ik pompy powinien być zasilany spręŜonym powietrzem z instalacji wyposaŜonej w
filtr i odstojnik kondensatu.
TakŜe przewody spręŜonego powietrza muszą być o odpowiedniej wielkości. Wielkość
ciśnienia w przewodzie sterującym powinna być stała i zwykle zamyka się w przedziale
2 do 3 barów.
Ewentualne zewnętrzne zawory odcinające spręŜone powietrze zasilające pompę nie
mogą mieć styczności z powietrzem sterującym pompą.
Dopływ powietrza zasilającego pompę zamykać zaworem na instalacji spręŜonego
powietrza lub przy zb iorniku wyrównawczy m.
SłuŜy do tego zawór odcinający, którego wielkość jest dobierana w zaleŜności od
przekroju instalacji spręŜonego
powietrza.
Przewody powietrza i lakieru podłączyć
do odpowiednich przyłączy (Cpowietrze, N – lakier)
UWAGA:
UwaŜać aby nie zamienić przyłączy
powietrza i lakieru.
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UWAGA:
Ciśnienie powietrza nie moŜe przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia określonej na
tabliczce znamionowej pompy.
Zespól napędowy pompy musi być zasilany czystym, przemysłowym spręŜonym
powietrzem. Instalacja spręŜonego powietrza powinna być wyposaŜona w systemy
filtracyjne o odpowiedniej wydajności i w osuszacze powietrza dla wytrącenia wilgoci
zawartej w powietrzu. Filtr powietrza zamontowany na instalacji doprowadzającej
spręŜone powietrze do pompy ma za zadanie wyłapywać zanieczyszczenia w nim
zawarte oraz kondensat, mogący powstać w przewodach powietrza.
Wskazówka:
Pompy wyposaŜone są w zawory, które nie wymagają środków smarujących.

JeŜeli pompa ma być zamontowana powyŜej poziomu na który podawana jest ciecz to
naleŜy zamontować zawór zwrotny na rurze ssącej.
Aby uniknąć uszkodzenia pompy przez ciało obce, które moŜe wniknąć do jej wnętrza
zalecane jest stosowanie filtra na ssaniu pompy (patrz schemat instalacji pompy)
Pompę naleŜy odpowiednio uziemić.

5. Eksploatacja.
5.1.Przygotowanie.
A) Pierwsze czyszczenie.
Pompa jest testowana na oleju. Przed pierwszy m uŜyciem naleŜy pompę wyczyścić przy
pompy odpowiedniego środka czyszczącego. W tym celu rurę układu ssącego naleŜy
zanurzyć do zbiornika ze środkiem myjący m.
UWAGA:
Nie stosować rozpuszczalników, które mogą
wchodzić w reakcję z materiałami uŜytymi do
produkcji pompy i doprowadzić do wybuchu lub
wytworzenia trujących gazów.
Otworzyć zawór powrotu (L). Sprawd zić, czy
regulator ciśnienia (H) jest w pozycji zero, do
końca przekręcony zgodnie z ruchem wskazówek
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zegara. Otworzyć zawór doprowadzenia powietrza (I) i regulatorem ciśnienia (H)
pokręcać do momentu zadziałania pompy. W czasie czyszczenia powietrze rozpylające
(B) powinno być
zamknięte. Ciśnienie
zasilania silnika ustawić na
2 bary. Pompa zasysa
środek czyszczący i
przepompowuje go przez
wąŜ powrotu z powrotem
do zbiornika.
Cyrkulacja środka
czyszczącego powinna
trwać ok. 2 – 3 minut.

WSKAZÓWKA:
Jeśli pompa nie chce pracować sprawdzić na manometrze (D) czy jest wskazanie 2
barów. Zamknąć zawór poboru powietrza, odciąŜyć układ z ciśnienia. Regulator
ciśnienia ustawić w pozycję zero. Ponownie ustawić ciśnienie na regulatorze i otworzyć
zawór poboru powietrza. W przypadku konieczności czynności powyŜsze moŜna
powtarzać wielokrotnie.
Ciśnienie powietrza do sterowania podawaniem lakieru (G) ustawić na ok. 1 – 2 barów.
Pistolet natryskowy skierować do zbiornika ze środkiem czyszczącym, nacisnąć spust
pistoletu i przytrzymać kilka minut w celu wymycia węŜa i pistoletu. W przypadku
braku ciśnienia środka czyszczącego na pistolecie kilkakrotnie przekręcić zaworem
powrotu (L) w celu podawania materiału na pistolet. Po przeprowadzeniu wstępnego
czyszczenia układ wewnątrz nie zabiera obcych substancji i jest gotowy do
wprowadzenia farby lub lakieru. Wyjąć układ ssący ze zbiornika z brudnym środkiem
czyszczącym i całkowicie opróŜnić pompę. Zanurzyć układ ssący w czystym środku
myjącym i napełnić nim układ. Na zakończenie czynności regulatorem ciśnienia (H)
zamknąć dopływ powietrza do silnika.
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WSKAZÓWKA:
W przypadku przepompowywania materiałów dwuko mponentowych (z utwardzaczem)
naleŜy po pracy cały układ gruntownie wypłukać odpowiednim do danego materiału
rozpuszczalnikiem. Po zakończeniu czynności płukania napełnić cały układ tym
rozpuszczalnikiem.

B) Sprawdzanie szczelności urządzenia.
Zamknąć pistolet i zawór powrotu (L). PodwyŜszyć ciśnienie zasilania silnika i
sterowania podawania materiału aŜ do uzyskania maksymalnych dla danej pompy
wartości.
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Sprawdzić czy nie ma przecieków na pompie, pistolecie, węŜach i antypulsatorze.

5.2 Przygotowanie do lakierowania.
Sprawdzić czy pokrętło regulatora ciśnienia (H) ustawione jest w pozycji zero.
Otworzyć zawór poboru powietrza (I) oraz pokręcać pokrętłem regulatora ciśnienia (H)
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do momentu rozpoczęcia przez pompę pracy.
(Wskazanie manometru powinno wynosić ok. 2 barów).
Otworzyć zawór powrotów (L).
Wyjąć układ ssący ze zbiornika i wypchnąć środek czyszczący z pierwszego płukania.

WSKAZÓWKA:
Rozpuszczalnik z pierwszego płukania moŜe zawierać ślady oleju konserwującego. Nie
uŜywać go do rozcieńczania lakierów.
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Rurę układu ssącego (M) zanurzyć w zbiorniku z materiałem malarskim. Odczekać aŜ
pompa napełni układ. Zamknąć zawór powrotu (L). Zawór powrotu musi być zamknięty
w celu ustalenia wielkości podawania materiału malarskiego.
Ciśnienie zasilania silnika (H) ustawić na 5 – 5,5 bara lub wyŜej w przypadku bardziej
lepkich materiałów. Otworzyć pistolet natryskowy (T) i wypuścić z węŜa
rozpuszczalnik. Pistolet przytrzymać otwarty do momentu uzyskania równomiernego
strumienia lakieru. Zatrzy mać pompę, nie zmn iejszać ciśnienia. Regulatorem ciśnienia
lakieru (G) ustawić ciśnienie 1 – 1,5 bara (manometr (E)).
Regulatorem ciśnienia powietrza rozpylającego (B) ustawić ciśnienie na poziomie 1,5
do 2 barów ( manometr (E)).
Po wykonaniu tych czynności moŜna rozpocząć proces lakierowania.

Wskazówki przy lakierowaniu.
Jeśli pompa nagle zacznie szybko pracować oznacza to brak materiału malarskiego.
Pompa zasysa wtedy powietrze. NaleŜy uzupełnić poziom lakieru. W przypadku
szybkiej pracy pompy przy pełnym zb iorniku oznaczać to moŜe zatkanie filtra układu
ssącego. NaleŜy bezwzględnie wyczyścić filtr.
24

UWAGA:
Przy kaŜdej przerwie w natrysku naleŜy zamknąć dopływ powietrza do silnika (H) i
otworzyć zawór powrotu w celu odciąŜenia układu z ciśnienia.
Przy natrysku lakieru z kwaśnymi utwardzaczami przerwy w pracy muszą być krótsze
od czasu Ŝycia mieszaniny w celu uniknięcia spolimeryzowania lakieru w układzie.
Przy przewidywanym dłuŜszy m postoju naleŜy przeprowadzić bardzo gruntowne
płukanie.

5.3. Czyszczenie po pracy.
UWAGA:
Po kaŜdym u Ŝytkowaniu urządzenie naleŜy gruntownie wymyć. Zawsze jest lepiej
zuŜyć więcej środka czyszczącego niŜ ryzykować uszkodzeniem urządzenia.
Po lakierowaniu zamknąć podawanie powietrza rozpylającego (B). Zmniejszyć ciśnienie
zasilania silnika na 2,5 bara. Otworzyć zawór powrotu (L).
Wyjąć ze zbiornika rurę ssącą (M) i odczekać aŜ pompa wypompuje lakier z układu.
Zanurzyć rurę ssącą (M) w rozpuszczalniku odpowiednim do materiału. Pistolet
natryskowy (T) skierować do zbiornika z lakierem, otworzyć i odczekać aŜ zacznie
wypływać rozpuszczalnik. Takiej czynności nie moŜna przeprowadzać przy lakierach z
kwaśnymi utwardzaczami. Pistolet naleŜy skierować do zbiornika z rozpuszczalnikiem,
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otworzyć i przez kilka minut przeprowadzić cyrkulację rozpuszczalnika w celu
gruntownego wymycia układu. Zamknąć dopływ powietrza do silnika (H). Zamknąć
zawór powrotu (L).
Zamknąć pistolet (T). Czynności czyszczenia są zakończone.

WSKAZÓWKA:
Po pracy pompa musi być bezwzględnie napełniona środkiem myjącym. Zapobiega to
zasychaniu resztek lakieru, zwłaszcza przy lakierach
chemoutwardzalnych. Łatwiejsze jest ponowne
uruchomienie pompy i ro zpoczęcie nowej pracy.
Przy stosowaniu materiałów jednokomponentowych
niekonieczne jest czyszczenie układu po kaŜdym
dniu pracy. Proces czyszczenia naleŜy wykonywać 2
– 3 razy w tygodniu.
Stosować się do wskazówek w tym zakresie
dostawców lakierów.
Przy uŜywaniu lakierów dwukomponentowych
naleŜy bezwzględnie uŜywać rozpuszczalników
zalecanych przez dostawców tych lakierów.
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WSKAZÓWKA:
NaleŜy odpowiednio dobierać ciśnienie lakieru i powietrza rozpylającego. Przy nisko
lepkich materiałach ciśnienie lakieru powinno wynosić od 0,3 – 0,5 bara. W przypadku
lepkich materiałów ciśnienie to moŜe osiągać 3 bary lub przekraczać tę wartość. TakŜe
ciśnienie powietrza ro zpylającego powinno być odpowiednio wyŜsze w przypadku
bardziej lepkich materiałów. Wartości te naleŜy dobierać doświadczalnie i ciśnienie
podwyŜszać stopniowo aŜ do uzyskania najlepszego jakościowo strumienia natrysku.
Najlepiej jest gdy pracuje się przy niskim ciśnieniu materiału i odpowiednio wysokim
ciśnieniu powietrza rozpylającego. Zwrócić uwagę przy wyborze pistoletu
natryskowego na moŜliwość stosowania róŜnych typów kapturów powietrznych.

6.Usuwanie drobnych uszkodzeń.
Objaw
Pompa nie startuje

Przyczyna – sposób usuwania
Sprawdzić przyłącza przewodów i zawór doprowadzenia
spręŜonego powietrza.
Sprawdzić zespół przygotowania powietrza.
Nacisnąć do oporu przycisk startu.

Pompa pracuje ale nie

Dokładnie wyczyścić filtr (o ile jest zamontowany).

podaje materiału

Sprawdzić poziom cieczy w hoboku.
Sprawdzić stan układu ssącego.

Nieregularny przepływ

Sprawdzić, czy układ ssący nie jest zatkany.

cieczy

Sprawdzić stan siedlisk zaworów, wyczyścić.

W czasie pracy pompy

Przytkane przewody ciśnieniowe, wypłukać lub

spada wydajność przepływu wymienić.
Zmiana parametrów cieczy (np. lepkość). Sprawdzić wg
karty technicznej dostawcy produktu.
Zlodowacenia w powietrznych przewodach wylotowych.
Ogrzać pompę lub chwilę odczekać. Nie pracować w
bardzo zimnych pomieszczeniach.
Pompa często staje, trzeba

Zwiększyć ciśnienia powietrza zasilającego pompę.

ja uruchamiać przyciskiem

Wyregulować podawanie oleju przeciwzamarzającego w

start.

zestawie przygotowania powietrza (o ile jest
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zamontowany). Sprawdzić zbiorniczek kondensatu i
ewentualnie opróŜnić.
Pompa pracuje pomimo

Sprawdzić szczelność zaworu odcinającego powietrze.

zamkniętego zasilania

Sprawdzić stan siedlisk zaworów, ewentualnie wyczyścić.

spręŜonym powietrzem

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

