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Wirówki firmy RumA - instalacje czyszczące  
 

                       Wersja mobilna     Wersja stacjonarna 
      

   

 

System czyszczenia - wirówki stosowane są do rozdziału stałych i ciekłych elementów 

składowych występujących w ciekłych mediach procesowych podczas ich ciągłej pracy.  

Wykorzystanie siły odśrodkowej w rotującym bębnie zapewnia osadzanie się cząstek stałych 

na ścianie bębna.  

 

Wirówki firmy RumA mogą być wykonane w wersji mobilnej i stacjonarnej. 

 

 
W obrabiarkach wytwarzających elementy precyzyjne wymagania dotyczące czystości 

chłodziwa są bardzo wysokie. Dlatego też niezmienna jakość produktów gwarantowana jest 

dzięki wymaganemu stałemu czyszczeniu cieczy chłodząco-smarujących. 

Obrabiarki można bez większych kosztów dodatkowo wyposażyć w wirówkę firmy RumA 

gwarantując w ten sposób optymalne oczyszczanie chłodziw. Nie powstają przy tym żadne 

dodatkowe koszty z tytułu czyszczących preparatów chemicznych albo materiałów 

filtracyjnych  

.  
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Schemat przepływu instalacji czyszczącej 

 

  

 (2) 

 (1) 

Oczyszczone chłodziwo 

Zabrudzone chłodziwo 

 

Wirówka RumA 

 

Opis działania: 
 

Rura zasysająca zostaje doprowadzona do zbiornika obrabiarek poprzez szlauch. Samozasysająca 

membranowa pompa pneumatyczna (1) zasysa ciecz z cząstkami stałymi i pompuje ją do wirówki 

(2). W wirówce zostają oddzielone cząstki stałe od cieczy. Oczyszczona ciecz zostaje z powrotem 

odpompowana przewodem do zbiornika. Obrabiarki mogą w ten sposób dalej kontynuować swoją 

prace. Ciecz przeciekowa, która jest otrzymywana w małych ilościach zostaje zebrana w zbiorniku 

przeciekowym i od czasu do czasu atematycznie odessana (patrz schemat przepływu poz. 3).  

Przy pomocy rury zasysającej można odessać całą zawartość zbiornika aż do jego dna. 
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Budowa wirówki firmy RumA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie w następujących procesach:   

 
Do oczyszczania zabrudzonych cieczy takich jak np. woda, ścieki, emulsje chłodziw,  

oleje chłodząco – smarujące.  
 

Bardzo wysoki stopień oczyszczenia obrabianego medium, możliwe oczyszczanie  
do wielkości cząstki 1μm. 

 

Manualne opróżnianie odseparowanego materiału stałego. 
 

Odpływ oczyszczonego medium z przeciwciśnieniem 0,5 bar  
 

 

Wyłapywanie w wirówkach cząstek stałych   
 

Interwał czyszczenia jest zależny od stopnia zabrudzenia przeznaczonego do czyszczenia 

zabrudzonego medium.  

Wartości empiryczne dotyczące czasu potrzebnego na zapełnienie zbiornika materiału stałego 

w 100%, pozwolą na właściwe ustawienie licznika czasu. 

Oczyszczanie następuje zazwyczaj manualnie, wariant samoczyszczącego urządzenia jest 

możliwy jednak jest bardzo drogi.  

Czas manualnego czyszczenia bębna trwa od 5 do 10 minut, chcąc uzyskać jeszcze krótsze 

przerwy zaleca się posiadanie 2 bębnów, żeby wymiana następowała bardzo szybko, 

czyszczenie zabrudzonego bębna możne zostać przeprowadzone później.  

 

 

 

Wirówka (2) 

Silnik wirówki  (2a) 

Filtr wstępny  (3) 

Pneumatyczna pompa 

membranowa (1) 
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Wirówka MZ 35 AS 
(Oczyszczanie strumienia bocznego) 

Zazwyczaj stosowanymi wirówkami dla oczyszczania strumieni bocznych są wirówki wersji „AS” 

 
Typ:  MZ 35 AS, stacjonarne/ mobilne 

Oczyszczanie strumienia 
przepływu: 

35 l/min przy 1 cSt  
20 l/min przy 21 cSt  
10 l/min przy 60 cSt  

Moc napędowa: 0,75 kW (opcjonalnie 1,1 kW)  

Liczba obrotów rotora: 4420 U/min  

Współczynnik rozdziału: 2800 x g (opcjonalnie 3000 x g)  

Pojemność rotora/Objętość 
gromadzonego mat. stałego 
 
Wysokość zasysania od wys. 
użytkowej.: 

3,0 Liter / 1,5 Liter  
 
 
ok. 5 m 

Poziom hałasu: ok. 72 dB (A) dla wirówki 

Wyposażenie: 
(Standard – Stal) 

- Przewody zasysające i ciśnieniowe, po 5 m każdy 
- filtr wstępny 
- Pompa zasilająca - od WZM do MZ 
- Pompa systemowa- od MZ do WZM 
- wersja mobilna/ stacjonarna 
- elektryczna skrzynka sterownicza 

Wymiary  (B x H x L): 800 x 550x 850mm ,  

Waga: ok. 150 kg (w zależności od wyposażenia)  

Opcja: - Wykonanie ze stali szlachetnej 
 

 
Wirówka MZ 90 AS 

(Oczyszczanie strumienia bocznego) 

Zazwyczaj stosowanymi wirówkami dla oczyszczania strumieni bocznych są wirówki wersji „AS” 

 

Typ:  MZ 90 AS, stacjonarne/ mobilne 
Oczyszczanie strumienia 
przepływu: 

90 l/min przy 1 cSt  
60 l/min przy 21 cSt  
40 l/min przy 60 cSt  

Moc napędowa:  2,2 kW (Opcjonalnie 3,0 kW)  

Liczba obrotów rotora:  4420 U/min  

Współczynnik rozdziału:  1800 x g (Opcjonalnie 2000 x g)  

Pojemność rotora/Objętość 
gromadzonego mat. stałego  
 
Wysokość zasysania od wys. 
użytkowej.: 

4,5 Liter / 3 Liter  
 

 

ok. 5 m 

Poziom hałasu:  ok. 75 dB (A) dla wirówki  

Wyposażenie:  
(Standard – Stal),    

 - Przewody zasysające i ciśnieniowe, po 5 m każdy 
- filtr wstępny 
- Pompa zasilająca - od WZM do MZ 
- Pompa systemowa- od MZ do WZM 
- wersja mobilna/ stacjonarna 
- elektryczna skrzynka sterownicza 

Wymiary. (B x H x L): 980 x 720x 800 mm   

Waga:  ok. 250 kg (w zależności od wyposażenia) 

Opcja: - Wykonanie ze stali szlachetnej 
 



5 

 

 

Wirówka MZ 150 AS 
(Oczyszczanie strumienia bocznego) 

Zazwyczaj stosowanymi wirówkami dla oczyszczania strumieni bocznych są wirówki wersji „AS” 

 

Typ:  MZ 150 AS, stacjonarne / mobilne 
Oczyszczanie strumienia 
przepływu: 

150 l/min przy 1 cSt  
120 l/min przy 21 cSt  
  80 l/min przy 60 cSt  

Moc napędowa:  4,0 kW (Opcjonalnie 5,5 kW)  

Liczba obrotów rotora:  3620 U/min  

Współczynnik rozdziału:  1800 x g   

Pojemność rotora/Objętość 
gromadzonego mat. stałego  
 
Wysokość zasysania od wys. 
użytkowej: 

15 Liter / 10 Liter  
 

 

ok. 5 m 

Poziom hałasu:  ok. 78 dB(A) dla wirówki 

Wyposażenie:  
(Standard – Stal),   

 - Przewody zasysające i ciśnieniowe, po 5 m każdy 
- filtr wstępny 
- Pompa zasilająca - od WZM do MZ 
- Pompa systemowa- od MZ do WZM 
- wersja mobilna/ stacjonarna 
- elektryczna skrzynka sterownicza 

Wymiary (B x H x L): 1365 x 895 x 950 mm   

Waga:  ok. 550 kg (w zależności od wyposażenia) 

Opcja: - Wykonanie ze stali szlachetnej 

 

 

 

Instalacje oczyszczania strumienia głównego 
 
Przy instalacjach czyszczących główny strumień chłodziw z obrabiarek jest przepuszczany 

bezpośrednio przez wirówkę, obok ciągłego czyszczenia chłodziwo jest równocześnie 

ochładzane. Instalacja czyszcząca posiada zbiornik na zabrudzone chłodziwo i zbiornik na 

oczyszczone medium z jedną lub kilkoma pompami procesowymi do zasilania obrabiarki.  

 

Pozostałym wyposażeniem tej instalacji są: 

- Agregat chłodniczy 

- Rolki magnetyczne do wstępnej separacji 

- Filtr nabojowy do drobnej filtracji 

 

Instalacje te są indywidualnie dopasowane do wymagań klienta . 

 

 

 

 

 



6 

 

Przykładowe instalacje 
 

MZ 35 B100/200 
 
Odpowiedni dla 35 l/min emulsji lub 20 l/min oleju 
 
Składająca się z:  
1x Wirówka MZ 35 
1x Pompa zasilająca 
1x Zbiornik na zabrudzone medium, 100l 
1x Zbiornik na czyste medium, 200l  
1x Pompa systemowa 
1x Sterowanie 
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2 MZ 150 B400/2000/200 

 
Odpowiedni dla  300 l/min emulsji lub 240 l/min oleju 

 

Składająca się z:  
2x Wirówek MZ 150 z izolacją dźwiękową  
2x Pompy zasilające 
1x Separator magnetyczny 
1x Zbiornik na zabrudzone medium, 300l  
1x Zbiornik na czyste medium, 2000l  
1x Zbiornik pośredni dla chłodzenia wrzeciona 
7x Pomp systemowych 
1x Sterowanie  
1x Agregat chłodniczy  
 
 

 

 
 

 

 


