
Ekspresowy zestaw dosmarowujący
dla łopatek i tarcz wentylacyjnych silnika Rolls Royce  

Nowa technika do prac kontrolnych na skrzydle, napraw 
i prac konserwacyjnych.

-     

PL470 to specjalny materiał na bazie dwusiarczku molibdenu, 
zapewniający ulepszone smarowanie suchowarstwowe na 
korzeniu łopatki turbiny i złączu wczepowym.

Każdy zestaw został opracowywany do konkretnego 
rodzaju silnika i zawiera pady czyszczące i 
aplikacyjne, klipsy maskujące gniazdo pod wpust na 
tarczy turbiny oraz inne elementy.

14-stopniowa technika dosmarowywania została 
uproszczona dzięki przemyślanej zawartości zestawu. 
Przed nałożeniem smaru PL470 na nasady łopatek 
turbiny konieczne jest dokładne usunięcie 
zanieczyszczeń i resztek.

Ponieważ demontaż silnika nie jest konieczny, 
dosmarowywanie może odbywać się „na skrzydle” 
,między lotami, co umożliwia szybki serwis, co 
znacznie zmniejsza koszty operacyjne. 
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Rapid Re-Lube Kit
for Rolls Royce Engine Fan Blades and Discs  

-      New technique for on-wing check and 
       repair maintenance environments.

-     A special Molybdenum Disulphide based material, 
      PL470 achieves an improved dry film lubricant on 
      the fan blade root and dovetail.

-     Each kit is designed to be used with a specific
      engine type and contains various cleaning and 
      applicator pads, fan disc key slot masking clips
      and other items

-      This rapid 14 stage operation, facilitated by the
       contents of the kit, entails thorough cleaning to 
       remove contamination and debris before the 
       application of PL470 lubricant to the fan blade 
       roots.

-      Because the engine removal is no longer required,
       this process can take place ‘on-wing’ between 
       flights resulting in a very rapid turnaround - a key
       function that siginificantly reduces operating costs.
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* Nieobecny w pudełku kartonowym z zestawemuzupełniającym

Rapid Re-Lube System

A

B

C

D

E

1.      Disassemble the shear keys and straps.

2.      Clean the fan blade.

3.      Clean the fan blade dovetail root using the fan blade cleaning pad.  
         Remove all loose Dry Film Lubricant (DFL).

4.      Clean the fan blade root using a lint-free cloth and solvent cleaning 
         solution.

5.      Assemble the applicator pad and handle (A).  Loose fibres must be
         removed from the pads before use.

6.      Shake the DFL container before opening.  Remove any congealed DFL.

7.      Pour DFL into the paint tray (B).  Remove any dried lubricant from the 
         paint tray before pouring.

8.      Apply DFL to the applicator paint pad (C).  Remove excess DFL from the
         paint pad using the edge of the paint tray.  NOTE: Do not overload the 
         paint pad as this will result in drips when the DFL is applied to the fan 
         blade root.

9.      Place the paint pad on the fan blade root as show (D) and press gently
         down.  Apply DFL in even strokes along the fan blade root and return,
         following the guideline as shown (D).  For example, from left-to-right of
         the fan blade and then from right-to-left.  NOTE: The paint pad must be 
         replaced after eight fan blade applications (A) as the fibres become
         sticky and the paint pad deteriorates.

         Do not clean Application and Cleaning Pads in strong solvent - they
         are designed for single use only.

10.     Remove any DFL drips on the shear key-slot using a lint-free cloth and
          solvent cleaning solution.

11.      Visually inspect the DFL after each fan blade application to ensure the
           bedding surfaces have been coated evenly (E).

12.      Allow DFL to dry for ten minutes at room temperature before application 
           of DFL to the reverse side of the fan blade.

13.      Allow the DFL to dry for 30 minutes at room temperature before fan 
           blade assembly.

14.      Dispose of all used item responsibly.

Fan Blade Application

Application DVD 
 available upon 
       request
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Ekspresowy zestaw dosmarowujący
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         Nie czyść padów aplikacyjnych i czyszczących w silnym rozpuszczalniku 
- są one przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
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Aplikacja na łopatki turbiny

DVD z instruktażem 
aplikacji jest 
dostępne na 
zamówienie

Pady czyszczące do 
łopatek turbiny

Typ silnika

OMAT 4/70 (PL470) 
do zakupu osobno
10 x 100 ml - MOQ

Rączka aplikacyjna 
do łopatek turbiny
Pady aplikacyjne do 
farby do łopatek turbiny

Tacka na farbę

Rączka czyszcząca do 
tarczy turbiny
Rolka czyszcząca 
do tarczy turbiny
Rączka aplikacyjna 
do tarczy turbiny
Pady aplikacyjne do 
tarczy turbiny

Gniazdo pod wpust 
tarczy turbiny

1       Klipsy maskujące gniazdo pod wpust 
         (kolor zależy od typu silnika)

2       Rączka aplikacyjna do tarczy turbiny
3       Rączka czyszcząca do tarczy turbiny
4       Pady aplikacyjne do tarczy turbiny
5       Tacki na farbę
6       Rączki aplikacyjne do łopatek turbiny
7       Pady aplikacyjne do łopatek turbiny
8       Pady czyszczące do łopatek turbiny
9       Rolki czyszczące do tarczy turbiny
10     OMAT 4/70 (PL470) do zakupu osobno
         10 x 100 ml - MOQ

4 Czerwony (F) 
4 Pomarańczowy (R) 

Nie 
wymagany

Nie 
wymagany

Zielony Żółty 
 

Niebieski Biały Magenta
Czarny

Zestaw uzupełniający
Dostępny jest również zestaw uzupełniający, 
zawierający pady czyszczące i pady 
aplikujące do smaru. Zestaw zawiera 
wszystkie zużywalne produkty warsztatowe 
potrzebne do serwisowania silnika, pod 
warunkiem że operator zachował wszystkie 
elementy oryginalnego zestawu:

1   Klipsy maskujące gniazdo pod wpust
2   Rączkę aplikacyjną do tarczy turbiny
3   Rączkę czyszczącą do tarczy turbiny

Zestawy OMAT – Kompletny zestaw – Pudełko niebieskie

* Nieobecny w pudełku kartonowym z zestawemuzupełniającym

* Nieobecny w pudełku kartonowym z zestawemuzupełniającym

Pady aplikacyjne do tarczy turbiny
Tacki na farbę
Rączki aplikacyjna do łopatek turbiny
Pady aplikacyjne do łopatek turbiny
Pady czyszczące do łopatek turbiny
Rolki czyszczące do tarczy turbiny
* Nieobecny w pudełku kartonowym z zestawem 
uzupełniającym
OMAT 4/70 (PL470) do zakupu osobno
10 x 100 ml – MOQ

Zestawy OMAT – Zestaw uzupełniający – 
Pudełko kartonowe

Zdemontuj gniazdo pod wpust i zaciski.

Oczyść łopatkę turbiny.

Oczyść trapezową nasadę łopatki turbiny za pomocą padu czyszczącego 
do łopatek turbiny. Usuń pozostałości smaru suchowarstwowego 
(Dry Film Lubricant - DFL).

Przeczyść nasadę łopatki turbiny niestrzępiącą się ściereczką nasączoną 
w rozpuszczalnikowym środku czyszczącym.

Zamontuj pad aplikacyjny na rączce aplikacyjnej (A). Luźne włókna należy 
usunąć z padu przed użyciem.

Wstrząśnij pojemnik z DFL przed otwarciem. Usuń zastygły DFL.

Wylej DFL na tackę na farbę (B). Przed wylaniem usuń z niej wyschnięte 
pozostałości smaru.

Przyłóż pad aplikacyjny do DFL (C). Usuń nadmiar DFL z padu ocierając go 
o krawędź tacki na farbę. UWAGA: Nie nakładaj na pad zbyt dużo DFL, ponie-
waż spowoduje to jego skapywanie po nałożeniu na nasadę łopatki turbiny

Przyłóż pad do nasady łopatki turbiny w sposób pokazany na zdjęciu (D) 
i delikatnie przyciśnij. Nakładaj DFL równymi pociągnięciami wzdłuż nasady 
łopatki turbiny w jedną stronę, a następnie wracaj w miejsce startu, postępując 
tak jak na zdjęciu poglądowym (D). Prowadź pad np. od lewej do prawej strony 
łopatki turbiny, a następnie z powrotem, od prawej do lewej. UWAGA: Pad 
należy wymienić po ośmiokrotnym użyciu na łopatce turbiny (A), gdyż jego 
włókna zlepiają się, co prowadzi do pogorszenia jego właściwości.

Usuń zacieki DFL na gniazdo pod klucz za pomocą niestrzępiącej się 
szmatki i rozpuszczalnikowego środka czyszczącego

Dokonaj oceny wizualnej DFL po aplikacji na każdą łopatkę turbiny, by upewnić 
się, że powierzchnia została pokryta równomiernie (E).

Pozostaw DFL do wyschnięcia na dziesięć minut w temperaturze pokojowej 
przed aplikacją na odwrotnej stronie łopatki turbiny.

Pozostaw DFL do wyschnięcia na 30 minut w temperaturze pokojowej przed 
ponownym montażem łopatek turbiny.
Kassér alle brugte produkter på ansvarlig vis.

A

B

C

D

E

1

2
3

4

5 6

7

8
9

10



A

B

C

D

E

F

G

1.      

2.      

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

PAMIĘTAJ: Załóż klipsy maskujące przed aplikacją. Pad aplikacyj-
ny należy wymienić po sześciokrotnym użyciu, gdyż jego włókna 
zlepiają się, co prowadzi do pogorszenia jego właściwości.

Nie czyść padów aplikacyjnych i czyszczących w silnym 
rozpuszczalniku - są one przeznaczone wyłącznie do 
jednorazowego użytku

9.       

10.     

11.     

Aplikacja na tarczę turbiny

Oczyść trapezowe szczeliny tarczy turbiny za pomocą rączki i rolek  
czyszczących (A). Usuń wszystkie pozostałości smaru suchowarstwo-
wego (Dry Film Lubricant - DFL).

Przeczyść trapezowe szczeliny tarczy turbiny niestrzępiącą się ścierecz-
ką nasączoną w rozpuszczalnikowym środku czyszczącym (B).

Wyłącznie w silnikach Trent. Załóż klipsy maskujące gniazda pod 
wpust na tarczę turbiny, ząbkiem do przodu. Upewnij się, że klipsy są 
zamocowane po obu stronach gniazda przed aplikacją DFL (C).

Zamontuj pad aplikacyjny do tarczy turbiny na rączce. Luźne włókna 
należy usunąć z padu przed użyciem. Polega to na delikatnym 
potarciu padu palcem, a następnie przetarciu go niestrzępiącą się 
ściereczką, która usuwa ewentualnie poluzowane włókna. 
Pojedyncze luźne włókna przy aplikacji DFL są dopuszczalne, bo nie 
wpływają na jego właściwości. Nadmiar ścinek czy zbitki włókiem 
przy aplikacji DFL są niedopuszczalne – jeśli ma to miejsce, DFL 
należy usunąć przecierając naniesiony środek acetonem (OMat 150)

Wstrząśnij pojemnik z DFL przed otwarciem. Usuń zastygły DFL.

Wylej DFL na tackę na farbę. Przed wylaniem usuń z niej 
wyschnięte pozostałości smaru.

Przyłóż pad aplikacyjny w DFL (D). Usuń nadmiar DFL z padu 
ocierając go o krawędź tacki na farbę. UWAGA: Nie nakładaj na 
pad zbyt dużo DFL, ponieważ spowoduje to jego skapywanie po 
nałożeniu na gniazdo wpustu trapezowegp.

Przyłóż pad aplikacyjny do gniazda na wpust trapezowy w tarczy 
turbiny tak, jak pokazano na zdjęciu (E) i umieść go po lewej stronie  
gniazda, przyciskając do powierzchni w lewo i w górę. Nałóż jedną 
warstwę DFL na lewą stronę gniazda równomiernym ruchem wzdłuż 
całej długości wpustu trapezowego, od przodu do tyłu tarczy turbiny, 
a następnie od tyłu do przodu (F). Następnie umieść pad aplikacyjny na 
prawą stronę gniazda na wpust trapezowy, przyciskając do powierzchni 
w prawo i w górę. Nałóż jedną warstwę na prawą stronę gniazda, 
równomiernym ruchem wzdłuż całej długości wpustu trapezowego, od 
przodu do tyłu tarczy turbiny, a następnie od tyłu do przodu. Powtórz 
ten proces dla wszystkich gniazd na wpusty trapezowe.

Dokonaj oceny wizualnej gniazda na wpust trapezowy po każdej 
zakończonej aplikacji (G), by upewnić się, że powierzchnia została 
pokryta DFL równomiernie.

Pozostaw DFL do wyschnięcia na 30 minut w temperaturze pokojowej 
przed ponownym montażem łopatek turbiny.

Utylizuj wszystkie zużyte części w sposób odpowiedzialny.

16-25 Pentos Drive, Sparkhill, Birmingham, B11 3TA, Storbritannien
Tel:  +44 (0)121 702 2485
Fax: +44 (0)121 778 4338

Email: sales@indestructible.co.uk
Strona: www.indestructible.co.uk


