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Teknisk data
Beställningsnummer BLG 10 8202 5101 22

BLG 30 8202 5102 05

BLG 10 BLG 30

Max. arbets tryck bar
(e) 13 13

Luftflöde l/sec 8-33 25-134

Volym l 0.25 1.30

Vikt kg 1 3

Rekommenderad
slangdimension 
innerdiameter

mm 12.5-16.0 20-25

Allmänt
Smörjapparaterna BLG 10 och BLG 30 är avsedda
för smörjning av tryckluftmaskiner. Apparaterna är
konstruerade för ett maximalt arbetstryck av 13 bar.
Smörjapparaterna är avsedda för mineralolja.

Konstruktion (fig.1)
Smörjapparaten har:

1. Svetsat oljehus.

2. Påfyllningspropp med avluftningskanal.

3. Genomströmningsrör av venturityp, svetsat vid
oljehus.

4. Luftrör med borrade hål så placerade att någon
av hålen alltid befinner sig över oljenivån, obero-
ende av smörjapparatens läge.

5. Oljerör med borrade hål så att oljan, oberoende
av smörjapparatens läge, trycks fram till oljereg-
leringsskruven.

6. Oljeregleringsskruv med vilken oljetillförseln kan
regleras, även när apparaten är i drift.

7. Låsring för säkring av oljeregleringsskruven.

8. Propp som förhindrar föroreningar att tränga in i
regleringsanordningen.

9. Klokopplingar för anslutning av slangar.

10.Avluftningskanal för avluftning av innesluten
tryckluft vid påfyllning av olja.

Verkningssätt (fig.1)
Från intagssidan (A) strömmar luften igenom smör-
japparaten dels direkt till tryckluftmaskinen och dels
genom luftröret (4) in i oljehuset (1) så att statiskt
tryck kommer att verka på oljeytan i smörjapparaten.
Oljan trycks av luften upp i oljeröret (5) gemom såväl
röröppning som oljerörets borrade småhål och når
fram till oljeregleringsskruven(6).

Genomströmningssidan (3) är förträngt mitt för ol-
jekanalen (venturirör) härigenom ökar tryckluftens
genomströmningshastighet och ett läge lufttryck er-
hålles vid oljekanalens mynning. Genom tryckskill-
naden pressas smörjoljan ut i genomströmning-
sröret, där oljan finfördelas och förs med tryckluften
via slangledningen fram till tryckluftmaskinen.

Tillförseln av smörjolja kan regleras genom att oljeka-
nalen tillsluts mer eller mindre, denna reglering utförs
med oljeregleringsskruven.

! VARNING
Undvik att skada dig själv och andra. Läs den
separata säkerhetsinstruktionen innan smörj-
apparaten tas i bruk.

Säkerhetsföreskrifter
Denna instruktion innehåller viktiga avsnitt beträffande säkerhet.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas inramad säkerhetstext inledd med en varningssymbol (triangel), följd av
ett signalord enligt nedan:

anger risk eller riskabelt förfarande som KAN leda till allvarliga eller livsho-
tande skador om varningen inte beaktas.

anger risk eller riskabelt förfarande som KAN leda till person- eller egendomss-
kador om varningen inte beaktas.

Beakta också följande allmänna säkerhetsregler:

! VARNING

! VARSAMHET

Före start, läs dessa instruktioner  noggrant.

Läs också igenom den separata röda säker-
hetsinstruktionen  innan maskinen tas i bruk.

Maskinen får ej modifieras av produktsäker-
hetsskäl.

Använd godkänd skyddsutrustning.

Använd endast Atlas Copco originaldelar.

Ersätt skadade eller bortslitna skyltar.
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Skötsel
Genom sin enkla konstruktion fordrar apparaten inte
någon komplicerad skötsel. Om föroreningar samlas
i oljehus och rör kan dessa lätt spolas rena med
fotogen eller liknande. Då rörstutsen runt påfyllnings-
hålet ligger i jämhöjd med innerkanten av smör-
japparatens gavel, kan apparaten tömmas fullstän-
digt och därefter renblåsas.

Påfyllning av smörjapparat

Fyll olja vid skiftets början och så ofta som erfaren-
heten visar att påfyllning behövs.

∗ Stäng huvudventilen för tryckluftledningen till
smörjapparat och maskin.

∗ Avlufta ledningen från innesluten tryckluft.

∗ Torka av oljepåfyllningsproppen så att förorening-
ar inte kommer in i smörjapparatens oljehus.

∗ Skruva ut påfyllningsproppen ett par varv, så att
avluftningskanalen friläggs och eventuell tryckluft
avluftas.

∗ Fyll på olja av föreskriven kvalitet, se smörjme-
delsrekommendationerna för aktuell tryckluftma-
skin.

∗ Skruva på påfyllningsproppen och smörjappara-
ten är klar för användning.

Smörjmedelrekommendation för luftmotorer och
pumpar som DIP och DOP

Smörjmedel Temperatur-
område °C Viskositet

Hydraulolja –20 till +15 ISO VG 10-22

Luftverktygsolja +15 till +35 ISO VG 46-100

Smörjmedelrekommendation för 
borrmaskiner och tryckluftspett

Smörjmedel Temperatur-
område °C Viskositet

Luftverktygsolja
–20° till +15° ISO VG 32-46

+15° till +35° ISO VG 46-100

Inkoppling av smörjapparat
Smörjapparaten ansluts 3-4 meter från tryckluftmas-
kinen.

För att förhindra att olja läcker ur smörjapparaten
skall den placeras horisontellt med påfyllningsprop-
pen uppåt. Pilen på smörjapparatens ovansida skall
peka i trykcluftens strömningsriktning.

Vid fjärrmanöverpådrag anslutes smörjapparaten
före pådraget sett i strömningsriktningen.

Om smörjapparaten kopplas in i vertikalt läge, skall
pilen som anger strömningsriktningen peka nedåt,
annars töms apparatens behållare till hälften via
luftröret då tryckluften stängs av. 

Den oljedrivande tryckluftdifferensen minskar något
vid detta förfarande, varför en ytterligare öppning av
oljeregleringsskruven fordras för att erhålla samma
speciella oljeflöde som vid körning i luftgenom-
strömningspilens riktning.

Reglering av oljetillförsel (fig.2)

Kontrollera att maskinen erhåller tillräckligt med
smörjolja. BLG 10 är vid leverans inställd med oljere-
gleringsskruven öppen 1/2 varv.

BLG 30 har vi leverans motsvarande skruv öppen 
1 1/2 varv.

Inställning av oljetillförseln utförs med hjälp av en
skruvmejsel.

∗ Lossa skyddsproppen.

∗ För in skruvmejseln (1) genom hålet i låsringen
(2) till oljeregleringsskruven (3) som är försedd
med mejselspår.

Vrid medurs  - oljetillförseln minskar.

Vrid moturs  - oljetillförseln ökar.

∗ Av säkerhetsskäl, får låsringen ej lossas eller
avlägsnas. Om oljeregleringsskruven skulle loss-
na, förhindrar låsringen att den blåser ur smörjap-
paraten.

Transport och förvaring
När smörjapparaten skall flyttas, skall den bäras med
pilen riktad nedåt.

Om smörjapparaten förvaras fylld med olja, skall den
ligga med påfyllningsproppen uppåt. Detta för att
oljan inte skall läcka ut genom luftrörets mynning.

Ej i förväg godkänd användning eller kopiering av innehållet eller
del av detta är förbjuden. Detta gäller speciellt varumärken, mod-
ellbeteckningar, reservdelsnummer och ritningar.

! VARNING
Låsringen får ej lossas eller avlägsnas!

! VARNING
Olja får ej fyllas på när smörjapparaten står
under tryck!
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