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 پمپ روغن داغ آبروان

 

آید. با توجه به ساختمان ویژه این نوع پمپ، قابلیت پمپاژ روغن داغ از دمای سانتریفیوژ به شمار می پمپ روغن داغ نوعی پمپ

گراد را دارد. اویل پمپ، دارای ساختاری افقی، یک طبقه و درجه سانتی 585گراد یا آب با دمای بیش از درجه سانتی 053تا  033

باشد. اگر قصد خرید پمپ روغن داغ را دارید، با ما همراه باشید تا این مکشه گریز از مرکز می همچنین محفظه حلزونی تک

 .محصول کاربردی را بیشتر بررسی کنیم

 

 مشخصات فنی

ها محفظه یاتاقان فاقد شود. در این نوع از پمپاز دید هیدرولیکی پروانه پمپ باالنس بوده و بصورت یکسر و مدام آویز نصب می

باشد اما محفظه حلزونی پایه دار است. جنس این پمپ معموالً از چدن ریختگی است که مقاومتی باال در برابر حرارت دارد. یه میپا

 .شودقسیم میبه دو نوع کوپله مستقیم یا غیرمستقیم ت پمپ صنعتی الکتروموتور در این

بندی محور شود. آبمتناسب با دبی و فشار خروجی انتخاب می 0033rpmو   5553rpmسرعت الکتروموتور در پمپ روغن داغ، 

بندی محور از نوار ای که بر روی سرپوش محفظه قرار گرفته، برای آباین نوع پمپ از دو بخش تشکیل شده است. در محفظه

 گردد. در جدول زیر میتوانید مشخصاتبند مکانیکی نصب میو در انتهای محفظه یاتاقان نیز آب شودگرافیتی نسوز استفاده می

 .های آبروان را مشاهده کنیداویل پمپ
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 غکاربرد پمپ روغن دا

 

های نفت و گاز، پتروشیمی، معدنی، ماشین سازی، رنگ در انواع مختلف، مخصوص صنایعی مانند: صنعت های روغن داغپمپ

سازی، قطعات بتنی پیش ساخته، سیستم های گرمایشی در ساختمان های بزرگ، در صنعت غذایی در اجاق های پخت ، سیستم 

شک کردن نشاسته، در صنعت نفت و گاز در نیروگاهها، های نظافت بطری ها، سیستم های سرخ کردن مواد غذایی، سیستم های خ

 .تولید نفت خام، در تولید حالل ها به روش تبخیری و مبدلهای حرارتی کاربرد دارند

همچنین در صنعت فلزی در چربی زدایی از سطوح فلزی، در حمام های گالوانیک، در صنعت نساجی برای خشک کن ها، حرارت 

اشین االت لباس شویی و اتو ها، در صنعت تولید مواد شوینده در سیستم های صابون سازی، خشک دادن دستگاههای پرس ، در م

 .است شده گرفته کار به داغ روغن پمپ. …کردن مواد اولیه و

 :شودبه طور کلی کاربرد اویل پمپ در صنایع زیر خالصه می

 شیمیایی و دارویی .5

 غذایی .0

 تیکپالس .0

 نساجی و چرم و کاغذ .5

 رنگ .5

 …الکتریکی و فوالد و .6

 

 

 دنحوه عملکر

 

کند و با گردش آن، مایع، بین شود. پروانه گردش پیدا میدر این پمپ، مایع مورد نظر، از راه نازل مکش وارد پروانه پمپ می

رود. در این لحظه، افت فشار ایجاد شده و این حالت، باعث مکش مایع از قسمت ها در جهت شعاع به سمت محفظه پمپ میحفره

 .افتدروانه بیشتر باشد، سرعت در لبه پروانه بیشتر بوده و در نتیجه مکش بیشتری اتفاق میشود. اگر قطر و سرعت پورودی می

 ؟اندازی کنیمچگونه پمپ روغن داغ را راه

های باالی پمپ را باز کنید و روغن یا مایع مدنظرتان بعد از تهیه این پمپ، ابتدا الزم است که با دقت آن را هواگیری کنید. درپوش

رپوش توری بریزید تا از درپوش دیگر خارج شود. بعد از این اقدام، هر دو درپوش را با دقت و محکم، در جای خود قرار را از یک د

 .دهید تا هواگیری پمپ روغن داغ انجام شود

، باید ای نهاییکند تا به باالترین درجه خود برسد. پس از رسیدن به دممرور افزایش پیدا میبعد از شروع به کار پمپ، دمای مایع به
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اندازی، الزم است تمام قطعات را با دقت بررسی کنید تا از طورکلی در اولین راهپمپ را خاموش کرده و کوپل ها را بررسی کنید. به

 .ها مطمئن شویدسالم بودن آن

 


