®
CLEAN UP SYSTEM FOR OIL AND CHEMICALS

Zgarniacz do płytkich wód
Wtryskiwanie
wody zwiększa
wydajność
urządzenia
podczas
pompowania
substancji o
dużej lepkości.

SPILL RESPONSE
Podstawowym
zastosowaniem
systemu jest
usuwanie
skutków
wycieku oleju.

Standardowy wąż znajdujący się w pompie jest wykonany z Nitrylu i umożliwia długotrwałe pompowanie oleju oraz krótkotrwałe
pompowanie agresywnych substancji chemicznych. Ryzyko powstania iskier jest bardzo małe, ponieważ agregat zasilający można
umieścić poza strefą niebezpieczeństwa oraz prędkość obrotowa
pompy jest bardzo niska. Ponadto system można uziemić.

Salarollpump jest mobilnym
systemem służącym do usuwania
skutków wycieku oleju oraz innych
substancji chemicznych w
niebezpiecznym środowisku.
Pompa toleruje substancje zawierające
cząstki stałe o maksymalnej średnicy 35mm
(1 ½”). Wyjątkowo silne ssanie w
połączeniu z długim cyklem pompy
umożliwia zasysanie oleju resztkowego o
dużej lepkości (Bunker C) w bardzo niskich
temperaturach. Silne tłoczenie pozwala na
transfer cieczy do usytuowanego w
odległym miejscu zbiornika. Pompa jest
napędzana hydraulicznie, a agregat
zasilający może zostać wyposażony w silnik
spalinowy, Diesel lub elektryczny. Pompa
toleruje wydłużony okres pracy na sucho.
Ssanie zaczyna się w momencie kontaktu
dyszy ssącej z medium. W przypadku
zabloko-wania pompy, dwukierunkowy
silnik hydrauliczny pozwala na odwrócenie
kierunku pompowania i oczyszczenie
pompy.

Sposób działania
Sercem pompy jest specjalnie zaprojektowany wąż dogniatany kołem zamocowanym na obrotowym ramieniu. Ssanie
pojawia się w momencie gdy wąż powraca do swojego pierwotnego kształtu. Ciśnienie jest natomiast generowane
przez siłę obracającego się koła.

Transport systemu został udogodniony poprzez dodatkowe rączki znajdujące się przy pompie oraz agregacie zasilającym, które umożliwiają podnoszenie
systemu w trudnym terenie. Oferujemy również skuter z napędem na 4 koła, pojazd gąsienicowy oraz przyczepę. Przyczepa służy nie tylko do transportu
systemu, ale również może zostać wykorzystana do przewożenia oleju w beczkach do punktu zbiórki.

Usuwanie szlamu ze zbiorników tankowców było zawsze
trudnym i czasochłonnym zadaniem. Dzięki wyjątkowym
parametrom ssania oraz tłoczenia, system Salarollpump
umożliwia podnoszenie szlamu o wysokiej lepkości w górę do
wyjścia włazu.

Cząstki stałe o maksymalnej średnicy 37 mm (1 ½ ") zostaną
przepompowane bez uszkodzenia systemu. Unikalna konstrukcja
pozwala na samozasysanie pompy oraz na bezpieczną pracę na
sucho niezależną od zaworów by-pass lub innych łatwo
blokujących się urządzeń.

Ø 80
0m
(31 ½ m
")

TANK CLEANING
Dysze ssące do zbierania szlamu
Specjalne dysze do zbierania szlamu (zdjęcie
obok) są wyposażone w wąż spoczywający na
wózku oraz dyszę z obrotową rączką.
Do podobnego zastosowania dostępne są trzy
różne dysze.

Pompa może zostać opuszczona przez właz o średnicy 800
mm. Pompa jest napędzana hydraulicznie, a agregat zasilający
może zostać wyposażony w silnik spalinowy, Diesel lub
elektryczny. Dostępne są różne dysze do zbierania szlamu z
hydraulicznie napędzanym ostrzem obrotowym (opcja) oraz z
wtryskiem wody (opcja). Woda tworzy smarującą powłokę
pomiędzy wężem a szlamem. Istnieje również możliwość
wtryskiwania pary w celu ogrzewania zasysanego szlamu.
System może być stosowany do pompowania substancji
palnych, jednak należy go wówczas uziemić.
m³/h
14 (61)

Salarollpump
3” system

Dysza do zbierania
szlamu może zostać
wyposażona w obniżoną
dyszę do zbierania ostatniej
cienkiej powłoki pompowanej substancji oraz w obrotowe
ostrze napędzane hydraulicznie.
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Bunker C
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Wąż ssący: D = 3”, L = 6m. Wąż ciśnieniowy: D = 2 ½”, L = 1,5m
Prędkość pompy 30 obr/min. Wydajność nominalna 8 m³/h
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Wydajność

Salarollpump
2,5” system
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Zbliżona maksymalna wydajność jest osiągnięta przy teoretycznej
maksymalnej wysokości ssania z wodą 10m. Pompa posiada
unikalną zdolność pompowania substancji o dużej lepkości.

Manufacturer
P.O. Box 66, SE-796 22 ÄLVDALEN, SWEDEN
E-mail: info@salarollpump.com
web site: www.salarollpump.com
Phone: +46 (0)251 511 95
Fax: +46 (0)251 511 75
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cSt współczynnik ścinania 0,07 S
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Przeprowadzone testy pompy wskazują, że maksymalną lepkością dla
ssania z 6 metrowym wężem jest 3.5 miliona cst przy współczynniku
ścinania 0.07 s-1. Zastosowanie wtrysku wody przy wydajności 5 m³/h
umożliwia pompowanie substancji o lepkości 5 milionów cst.

Dystrybutor:

MINVENT Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Powstańców Wlkp. 57a, 64-500 Szamotuły
info@minvent.pl
www.minvent.pl
tel kom: +48 602 76 13 88
fax: (+48 61) 29 25 876

