Arkusz informacyjny Pompa olejowa
RSA

Zastosowanie

Pompy serii RSA przeznaczone sà do olejów
o ró˝nych lepkoÊciach.
Pompy serii RSA mogà byç stosowane do
wi´kszoÊci lekkich olejów mineralnych a tak˝e
parafiny, nafty i benzyny.
Pompy mogà byç u˝ywane w palnikach do
ma∏ych i Êrednich instalacji centralnego ogrzewania, w palnikach przemys∏owych i w urzàdzeniach technologicznych.
Pompy RSA mogà byç adaptowane do zastosowana np. jako pompy w uk∏adach pierÊcieniowych lub uk∏adach zasilajàcych (przesy∏owych), po zamianie spr´˝yny regulacyjnej standardowej na specjalnà.
Pompy serii RSA majà zdejmowalny ko∏nierz
(patrz akcesoria), który mo˝e byç ∏atwo nakr´cony na wypust wa∏ka pompy co powoduje,
˝e pompa b´dzie w pe∏ni wymienna z innymi
rodzajami pomp.
Seria RSA sk∏ada si´ z 5 wielkoÊci pomp. Trzy
z nich majà wydajnoÊci nominalne okreÊlone
dla:
• ciÊnienie 7 bar
• lepkoÊci oleju 4,3 mm2/s
• obroty 2800 obr./min

Budowa

Pompy serii RSA majà budow´ modu∏owà, tzn.
˝e korpus pompy z uszczelnieniem wa∏u oraz
systemem zaworów sà identyczne dla wszystkich pi´ciu typów, natomiast budowa wewn´trzna zale˝y od wielkoÊci pompy i kierunku obrotów.
Pompy RSA 28, 40 i 60, przeznaczone dla
mniejszych wydajnoÊci, majà zespó∏ ko∏a z´batego z pojedynczym wlotem i wylotem oleju
i tylko jednym ∏o˝yskiem wa∏u. Wszystkie te
pompy majà jednakowe wymiary gabarytowe
i takie same filtry. Pod∏àczenie przewodu do
dyszy: G 1/8.
Pompy RSA 95 i 125 majà zrównowa˝ony hydrauliczne i g∏´bszy zespó∏ ko∏a z´batego co
wymaga podwójnego ∏o˝yskowania wa∏u (rys.
3). Podwójny wlot i wylot oleju zapewniajà tym
wi´kszym pompom uzyskanie wy˝szych wydajnoÊci roboczych ni˝ w ma∏ych pompach.
Pompy te majà wi´ksze filtry i obudowy. Pod∏àczenie przewodu do dyszy: G 1/8 dla RSA 95
i G 1/4 dla RSA 125.
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sà to:
RSA 28: wydajnoÊç 51 l/h
RSA 40: wydajnoÊç 82 l/h
RSA 60: wydajnoÊç 111 l/h
a dwie majà wydajnoÊci nominalne okreÊlone
dla:
• ciÊnienie 10 bar
• lepkoÊci oleju 4,3 mm2/s
• obroty 2800 obr./min
sà to:
RSA 95: wydajnoÊç 184 l/h
RSA 125: wydajnoÊç 275 l/h

Dobrze sprawdzone ukszta∏towanie zespo∏u
ko∏a z´batego w po∏àczeniu z ciÊnieniowym
smarowaniem ∏o˝ysk gwarantujà minimalne
zu˝ycie wszystkich cz´Êci ruchomych.
Pompy RSA sà wyposa˝one w regulacj´ hydraulicznà oraz zawór odcinajàcy i sà przeznaczone dla palników jedno- dwu- i wielostopniowych, w których zawór elektromagnetyczny
lub inny zawór odcinajàcy jest zainstalowany
na przewodzie doprowadzajàcym olej do
dyszy.
Pompy serii RSA majà r´czne prze∏àczanie trybu pracy pompy w uk∏adzie jednorurowym
albo dwururowym (rys. 1).
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Budowa (cd)
1-rurowy

2-rurowy

Rys. 1

Dzia∏anie

Uszczelnienie wa∏u zapewnia maksymalne zabezpieczenie przed wyciekiem oleju, zarówno
przy obcià˝eniach statycznych jak i dynamicz-

nych. Uszczelnienie wa∏u ró˝ni si´ dla pomp o
prawych (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) obrotach i pomp o lewych obrotach.

Po uruchomieniu pompy, olej jest zasysany
przez króciec ssawny S i filtr H do strony ssawnej zespo∏u ko∏a z´batego C: (rys. 2 i 3). Nast´pnie olej jest przet∏aczany do strony t∏ocznej zespo∏u ko∏a z´batego co powoduje wzrost
jego ciÊnienia i doprowadzenie oleju do zaworu odcinajàcego i zaworu regulacyjnego V,
który otwiera si´ po osiàgni´ciu nastawionego
ciÊnienia. CiÊnienie jest regulowane i utrzymywane na sta∏ym poziomie przez zawór regulacyjny V ze spr´˝ynà. JednoczeÊnie zespó∏ ko∏a z´batego powoduje przep∏yw oleju do króçca dyszy P i do króçca powrotnego pompy poprzez uszczelnienie wa∏u F.

Po zatrzymaniu pompy spada jej wydajnoÊç
i spada ciÊnienie oleju. Spr´˝yna zaworu regulacyjnego naciska na t∏oczek zaworu w kierunku gniazda króçca wylotowego P, powodujàc
jego zamkni´cie. Powoduje to odci´cie przep∏ywu oleju do dyszy i gwarantuje skuteczne
odci´cie przewodu doprowadzajàcego olej do
dyszy.

Strumieƒ oleju dostarczanego do króçca wylotowego P do dyszy, zale˝y od nastawionego
na zaworze regulacyjnym V ciÊnienia, wielkoÊci dyszy i oporów przep∏ywu na drodze do dyszy.
W uk∏adzie 2-rurowym cz´Êç oleju zawraca do
zbiornika. W uk∏adzie 1-rurowym Êruba (A) musi byç usuni´ta dla umo˝liwienia przep∏ywu oleju przez kana∏ obejÊciowy (G) do strony
ssawnej pompy (rys. 1, 2 i 3). Króciec powrotu
(R) musi byç zaÊlepiony.

Monta˝

Na naklejce na pompie podany jest kierunek
obrotów oraz oznaczenie króçców:
- S = króciec ssania (podwójny)
- R = króciec powrotu (podwójny)
Pompa posiada tak˝e króciec pomiaru ciÊnienia t∏oczenia dla dyszy.
PodciÊnienie mo˝na zmierzyç na dodatkowym
króçcu ssania.
Systemy bez pompy zasilajàcej.
Odpowietrzanie podczas rozruchu (pierwszego uruchomienia) pompy w uk∏adzie jednorurowym musi byç przeprowadzone przez kurek
odpowietrzajàcy w króçcu pomiaru ciÊnienia
dyszy. W uk∏adzie dwururowym pompa odpowietrza si´ sama poprzez przewód powrotny.
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Je˝eli wystàpi przecià˝enie pompy, czyli wi´ksze zapotrzebowanie oleju ni˝ mo˝e dostarczyç w danych warunkach zespó∏ ko∏a z´batego, ciÊnienie oleju spadnie poni˝ej wartoÊci
nastawionej, poniewa˝ t∏oczek zaworu regulacyjnego przesuwa si´ w kierunku po∏o˝enia
zamykajàcego i cz´Êciowo lub ca∏kowicie zamyka przep∏yw powrotny oleju przez kanalik O.
Mo˝na temu przeciwdzia∏aç poprzez:
• obni˝enie ciÊnienia pompy
• redukcj´ wydajnoÊci, czyli zamian´ dyszy
na mniejszà lub zwi´kszenie oporów
• zamian´ pompy na pomp´ o wi´kszej wydajnoÊci

W przypadku zainstalowania pompy w uk∏adzie jednorurowym ze zbiornikiem poni˝ej
pompy to, dla uzyskania wi´kszej niezawodnoÊci, przewód olejowy do dyszy powinien
byç pod∏àczony do króçca pomiarowego ciÊnienia t∏oczenia. W ten sposób funkcja zamykajàca zaworu regulacyjnego nie dzia∏a∏a;
ponadto trzeba zakorkowaç króciec t∏oczenia.
W takim rozwiàzaniu musi byç zainstalowany
zawór odcinajàcy dop∏yw oleju na przewodzie
doprowadzajàcym olej do dyszy.
Na przewodzie zasilajàcym powinien byç zainstalowany filtr.
Podczas uruchomienia systemu, pompa RSH
nie powinna bez oleju pracowaç d∏u˝ej ni˝ 5
minut.
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Dzia∏anie (cd)

Pompa olejowa RSA
RSA 28-40-60

Rys. 2

RSA 95-125

Rys. 3
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Dane techniczne

Typ

28

RSA

Zakres lepkoÊci oleju mierzony
w króçcu ssawnym
Powierzchnia ca∏kowita filtra

mm2/s

Rozmiar siatki

C
75

µm

150

Zakres ciÊnienia
przy lepkoÊci 1,3 - 1,8 mm2/s
przy lepkoÊci 1,8 - 18 mm2/s

bar

Nastawa fabryczna

bar C, D

Alternatywny zakres ciÊnienia
ze specjalnà spr´˝ynà

bar

Wahania ciÊnienia w trakcie pracy
i przy restarcie

60

95

125

1,3 - 18

cm2
min-1

Obroty

40

170
150

2400-3600

1400 - 3600

5,5 - 12
5,5 - 15

5,5 - 12
5,5 - 21
7±1

10 ± 1
1-5

Maks. 5% ciÊnienia nastawionego

C, D
0,20

0,22

0,24

0,30

0,35

Pobór mocy

W A, B, C

63

70

89

161

211

WydajnoÊç zespo∏u ko∏a z´batego

l/h A, C

66

94

142

225

294

C

rys. 4

rys. 6

rys. 8

rys. 10

rys. 12

C

rys. 5

rys. 7

rys. 9

rys. 11

rys. 13

Maksymalny moment rozruchowy

Nm C

Wykresy wydajnoÊci
Roboczy moment obrotowy
Temperatura czynnika

°C

-10 do +70

Maks. dopuszczalne ciÊnienie
w przewodzie ssawnym/powrotnym

bar

4

Maks. podciÊnienie po stronie ssawnej

bar

Zalecane utrzymywanie poni˝ej 0,4 bar
dla unikni´cia separacji powietrza/gazu

0,5

Ci´˝ar

kg

Temperatura otoczenia

°C

-20 do +70

Temperatura magazynowania

°C

-25 do +70

A Pobór mocy i wydajnoÊç ko∏a z´batego podane sà nast´pujàco:
RSA 28-40-60: 7 bar, 4,3 mm2/s i 2800 min-1
RSA 95-125: 10 bar, 4,3 mm2/s i 2800 min-1
(WydajnoÊç ko∏a z´batego = wydajnoÊç zewn´trzna + przep∏yw powrotny oleju)
B Przeliczanie roboczego momentu obrotowego na pobór mocy i odwrotnie:
T = roboczy moment obrotowy w Nm
P = moc w kW
n = obroty min-1
T = 9550 x

P=

P
[Nm]
n

Txn
[kW]
9550

C LepkoÊç. WydajnoÊç i pobór mocy pompy
zale˝à od lepkoÊci oleju w zespole ko∏a z´batego oraz od ró˝nych ∏o˝ysk i powierzchni
roboczych pompy. LepkoÊç oleju w pompie
nie musi byç taka sama jak oleju w zbiorniku
czyli jak oleju dostarczanego do pompy.
Nie ma to praktycznego znaczenia w instalacji 2-rurowej, bowiem pompa jest stale ch∏odzona przez krà˝enie oleju pomi´dzy pompà i zbiornikiem oleju.
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1,9

2,3

W instalacji 1-rurowej nast´puje zredukowanie wydajnoÊci pompy i zmiana poboru mocy
wskutek wzrostu temperatury w pompie. Je˝eli np. pompa pracuje w otoczeniu o wysokiej temperaturze, spowoduje to szybszy
wzrost temperatury oleju a zatem wi´kszy
spadek lepkoÊci oleju w zespole ko∏a z´batego i w ∏o˝yskach. Spowoduje to znaczàce
zmiany w wydajnoÊci i poborze mocy. Zmiany te mogà byç oszacowane poprzez pomiar temperatury pompy albo temperatury
otoczenia.
Przy wysokich temperaturach otoczenia mo˝na przyjàç temperatur´ oleju w pompie takà samà jak temperatura otoczenia lub nieco wy˝szà.
Mo˝na zatem ∏atwo okreÊliç rzeczywistà lepkoÊç oleju. Na przyk∏ad lepkoÊç standardowego oleju opa∏owego spadnie przy 70°C
do ok. 2 mm2/s. Wykresy na nast´pnych
stronach pokazujà wp∏yw lepkoÊci oleju na
wydajnoÊç i pobór mocy pompy.
D Regulacja ciÊnienia i zmiennoÊç ciÊnienia
sà podane przy 4,3 mm2/s. Przy innych lepkoÊciach mogà wystàpiç niewielkie odchy∏ki.
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WydajnoÊci i robocze
momenty obrotowe

Rys. 4. WydajnoÊç RSA 28

Rys. 5. Roboczy moment obrotowy RSA 28
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WydajnoÊci i robocze
momenty obrotowe

Rys. 6. WydajnoÊç RSA 40

Rys. 7. Roboczy moment obrotowy RSA 40
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WydajnoÊci i robocze
momenty obrotowe

Rys. 8. WydajnoÊç RSA 60

Rys. 9. Roboczy moment obrotowy RSA 60

BG.PK.13.C3.49 © Danfoss 01/2003

7

Arkusz informacyjny

Pompa olejowa RSA

WydajnoÊci i robocze
momenty obrotowe

Rys. 10. WydajnoÊç RSA 95

Rys. 11. Roboczy moment obrotowy RSA 95
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WydajnoÊci i robocze
momenty obrotowe

Rys. 12. WydajnoÊç RSA 125

Rys. 13. Roboczy moment obrotowy RSA 125
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Rysunek z∏o˝eniowy
pompy

Rys. 14. RSA 28 - RSA 40 RSA 60

Rys. 15. RSA 95 - RSA 125
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Wymiary

Rys. 16. RSA 28, RSA 40, RSA 60

Rys. 17. RSA 95, RSA 125
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Zamawianie
Typ

1-rurowy

Wa∏
8 mm

RSA 28

10 mm

RSA 60
RSA 95
RSA 125

Prawe

Lewe

Prawe

Lewe

–

–

070-5332

070L5332

070-5370

070L5370

070-5372

070L5372

/16"
8 mm

070-5380
–

070L5380
–

070-5382
070-3249

070L5382
070L3249

10 mm

7

RSA 40

2-rurowy

070-3230

070L3230

070-3232

070L3232

7

070-3240
070-3350

070L3240
070L3350

070-3242
070-3352

070L3242
070L3352

7

/16"

070-3360

070L3360

070-3362

070L3362

10 mm

070-3470

070L3470

070-3472

070L3472

7

070-3480
070-3400

070L3480
070L3400

070-3482
070-3402

070L3482
070L3402

7

070-3410

070L3410

070-3412

070L3412

/16"
10 mm

/16"
10 mm
/16"

Kierunek obrotów okreÊlony jest patrzàc od
strony wa∏u. Patrz rys. 18
(A = zgodnie z ruchem wskazówek zegara, B
= przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Rys.18

Akcesoria

Pompy serii RSA majà dost´pny zdejmowalny
ko∏nierz (patrz akcesoria).

Specjalna spr´˝yna regulacyjna dostarczana
jest w opakowaniu razem z naklejkà z zakresem 1–5 bar.

Nr katalogowy: 070-0211
Pompy RSA majà wymiennà spr´˝yn´ regulacyjnà. Spr´˝yna ta zmienia zakres ciÊnieƒ roboczych na 1 – 5 bar i te same pompy mogà
byç zastosowane np. w uk∏adach zasilania lub
przesy∏owych.

Typ RSA
Filtr nr

28

40
070-0032

Spr´˝yna musi byç zamontowana w sposób
przedstawiony na opakowaniu zestawu oraz
wg rys. 14 i 15 na str. 10, zast´pujàc oryginalnà spr´˝yn´ regulacyjnà.
Nr katalogowy zestawu zamiennego:
070-0030.
60

95

125
070-0033

Dane techniczne zawarte w broszurze mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszego uprzedzenia, jako efekt sta∏ych ulepszeƒ i modyfikacji naszych urzàdzeƒ.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
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tel. (48 22) 755 07 00
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