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Paineenpoistoventtiili 
rasvaprässin letkuun
Parhaat ideat ovat yk-
sinkertaisia, toiminta-
varmoja ja helposti to-
teutettavissa. 

n Eero Nevalainen, Pielavesi  
040 740 9562

Koneita huolettaessa ja rasvattaes-
sa tulee joskus vastaan rasvanippa 
johon ei mene rasva. Voideltava 
laakeri on joko ruosteessa tai van-
ha vaseliini on kovettunut rasva-
kanavaan.

Kun tuollaiseen nippaan yrittää 
pumpata rasvaa, rasvaprässin let-
kuun muodostuu paine. 

Kun paineellista letkua yrittää 
irroittaa nipasta yleensä joko nip-
pa tai rasvaprässin kärki vaurioitu-
vat. Pahimmassa tapauksessa nippa 
katkeaa rasvaprässin kärkeen.

Rasvaprässin letkun tyveen tar-
vitaan siis paineenpoistoventtiili.

Markkinoilta löytyy rasvapräs-
sejä joista ko. venttiili löytyy. Täl-

läisia rasvaprässejä käytetään ylei-
sesti mm. puusepänteollisuudessa. 
Puuntyöstökoneissa esim. höylissä 
sovitteet ovat niin mittatarkkoja, 
että rasvattaessa letkuun jää aina 
paine. Näissä rasvaprässeissä on 
yleensä myös painemittari, josta 
voidaan lukea suoraan pumpatun 
rasvan määrä. Tälläiset rasvapräs-
sit ovat hintavia: Rauta/maatalo-
uskaupasta ostettuun rasvapräs-
siin verrattuna hinta on monin-
kertainen tai jopa monikymmen-
kertainen. Lisäksi tälläiset prässit 
ovat liian hienoja maatilan karui-
hin olosuhteisiin. 

Yksinkertaisen paineenpoisto-
venttiilin rakentaminen onnis-
tuu hitsaustaitoiselta kädenkään-
teessä, eikä hintaa muodostu kuin 
muutama euro. 

TYÖVAIHEET
1. Rasvaprässistä irroitetaan let-

ku ja tarkastetaan letkun kier-
re. Yleensä se on 1/8” tai milli-
nen hienokierre, ns. rasvanipan 
kierre.

2. Sitten vaan letkun kanssa hyd-
rauliikka-alan liikkeeseen. Oste-
taan letkuun ja prässiin käypäi-
nen jatkonippa.

3. Lisäksi tarvitaan 8 mm ns. pitkä 
mutteri/jatkosmutteri ja 8x25 
pultti. 

4. Romukasasta etsitään vanha laa-
keri, josta kaivetaan viiden mil-
lin kuula sulkuventtiiliksi.

5. Pitkä mutteri hitsataan jat-
konippaan. Parhaitten homma 
onnistuu messingillä juottamal-
la.

6. Pitkän mutterin läpi porataan 

jatkonipan kylkeen 2 mm rei-
kä. Olisi hyvä porata ensin ke-
vyt syvennys 6 mm poralla, että 
saadaan reikä keskelle. Lisäksi 
porataan pitkän mutterin si-
vuun 2 millin reikä poistuvalle 
rasvalle. 

7. 25 mm pitkään pulttiin hitsa-
taan 40 mm pitkä vääntiö.

8. Pudotetaan kuula pitkän mut-
terin sisälle ja pultti kiinni. 

9. Kierretään paineenpoistovent-

tiili rasvaprässiin ja letku kiinni 
venttiiliin. 

Sitten vain rasvaamaan:
1. Venttiili kiinni. 
2. Rasvataan nippa normaalisti ja 
ennen letkun irroitusta avataan 
venttiili ja poistetaan paine.

Venttiili on ollut käytössä jo vuo-
sia ja toimii hyvin. n

Lukijan

IDEA
Lukijan idea
-palstalla esitellään 
lukijoiden ideoita ja 
ratkaisuja erilaisiin 
pulmiin. 
Voit lähettää kuvauk-
sen omasta ideastasi 
suoraan osoitteeseen 
elina.varpuluoma@ko-
neviesti.fi tai ottamal-
la yhteyttä Jyrki Karki-
seen numerossa  020 
413 2287
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6000 sähkötarvikkeen
tuoteluettelo nettohinnoin

ja värikuvin nyt ladattavissa
tai tilattavissa veloituksetta

Voit ladata 260 sivuisen

6000 sähkötarvikkeen

nettohinnoin ja värikuvin

varustetun luettelomme

heti kotisivultamme

www.finnparttia.fi

Sieltä löytyy myös tilaus-

ja kustannuslaskentalo-

make, joka laskee ja

näyttää tilauksen hinnan

toimituskuluilla ja määrä-

alennuksilla suoraan

valmiiksi.

Huom. lomake ei toimi

OpenOfficella vaan

vaatii Excelin. 

Voit tilata tuoteluettelomme 

myös kirjana veloituksetta
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