UNITĂȚI DE POMPARE
CU BALANSIER

API Spec.11E

Descrierea unității de pompare
O particularitate a unității CONFIND este poziționarea ramei (poz.17). pe care se fixează motorul, sistemul de
întindere al curelelor și comanda frânei, la o anumită înălțime față de rama de bază (poz.1).
Reductorul are două trepte cu angrenaje în ”V”. Angrenajul primei trepte are dantura rectificată, iar angrenajul
treptei secundare este danturat pe mașini Skyes cu cuțite roată. Carcasa este prelucrată pe mașini de alezat de
precizie, iar controlul poziției axelor se face cu dornuri de control pe placă de bazalt. Acest cadru tehnologic asigură
reductorului un bun contact al angrenajelor și o funcționare silențioasă.
O particularitate a reductorului este baia de ungere cu două nivele, ceea ce face ca necesarul de ulei să fie
redus cu cca. 50% față de execuția obișnuită a altor unități.
Frâna unității, fixată pe axa de intrare a reductorului, este cu saboți și realizează menținerea în repaus a
elementelor unității în timpul lucrărilor de intervenție. Pentru sigurață mărită, fâna are un sistem suplimentar de
menținere în poziția ”frânat” prin intermediul unui șurub de urmărire.
Pentru echilibrarea unității sunt prevăzute contragreutăți pe manivele, cu reglare și fixare pe poziție.
Unitatea de pompare se livrează demontată pe subansamble.

Avantajele unităților CONFIND
•
•
•
•

Certificare API Spec. 11E
Funcționare silențioasă: prima treaptă a
reductorului are dantura rectificată
Siguranță mărită a sistemului de frânare
Intervenție ușoară și rapidă

Simbolizarea unității de pompare
Denumirea Unității de pompare se noteaza, conform API Sprec. 11E, printr-o succesiune de trei grupuri de
cifre, ale căror semnificații sunt următoarele (exemplu):

Standardizare
Unitățile de pompare CONFIND răspund cerințelor API Spec. 11E, Directivei 94/9/CE (ATEX), Directivei
2006/42/CE (Maşini)

Componența unității de pompare
Figura alăturată prezinta aspectul și componența unității de
pompare. Unitatea este de tip clasic: lagărul central este dispus între
capul de cal și lagărul sferic.

Destinație
Unitățile de pompare CONFIND (simbolizare API Spec. 11E: 57-..., 80-..., 114-..., 160-..., 228-...,320-... și 456-...)
sunt destinate extracției țițeiului prin pompajul de adâncime cu prăjini.
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