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Zasady bezpieczeństwa dla pompy 
 

 
Wyposażenie osobiste: 

 
  Izolowane rękawice robocze do przenoszenia 

gorących łożysk lub przy podgrzewaniu łożysk 
 

  Ciężkie rękawice robocze do przenoszenia 
części z ostrymi krawędziami, np.  wirników 

 
  Okulary ochronne (z bocznymi osłonami) do 

ochrony oczu szczególnie w strefie warsztatu 
 
  Buty ze stalowymi noskami do ochrony stóp przy 

przenoszeniu ciężkich części, narzędzi, etc. 
 
  Inne osobiste wyposażenie ochronne do 

ochrony przed cieczami niebezpiecznymi / 
toksycznymi  

 
Osłony sprzęgieł: 
 
  Nigdy nie uruchamiać pompy bez właściwie 

zamontowanej osłony sprzęgła 
 
Połączenia kołnierzowe: 
 

  Nigdy nie dociągać orurowania dla wykonania 
połączenia z pompą 

 
  Używać wyłącznie elementów złącznych 

właściwego rozmiaru i materiału  
 

  Upewnić się, że nie zgubiono elementów 
złącznych 

 
  Wystrzegać się skorodowanych lub 

poluzowanych elementów złącznych 
 
Praca: 
 
  Nie dopuszczać do pracy pompy poniżej 

minimalnego dopuszczalnego przepływu albo z 
zamkniętymi zaworami ssawnymi / tłocznymi 

 
  Nie otwierać zaworów spustowych lub 

odpowietrzających i nie usuwać korków jeśli 
układ jest pod ciśnieniem 

 
Bezpieczeństwo obsługi: 
 

  Zawsze odciąć energię elektryczną 
 
  Upewnić się, że pompa jest odcięta od układu a 

ciśnienie zostało uwolnione przed demontażem 
pompy, usunięciem korków lub odłączeniem rur 

 
  Używać właściwych urządzeń dźwigowych i 

podpierających dla uniknięcia zranienia 
 
  Przestrzegać stosownych procedur odkażania 
 
  Znać i przestrzegać zakładowych zarządzeń 

bezpieczeństwa 
 
  Nie podgrzewać pompy dla demontażu wirnika 
 
Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek 
wyróżnionych w Instrukcji obsługi i napraw. 

Definicje bezpieczeństwa 
 

Pompa ta została skonstruowana do bezpiecznej i 
niezawodnej pracy gdy jest właściwie używana i 
obsługiwana zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym 
podręczniku. Pompa jest urządzeniem ciśnieniowym z 
częściami wirującymi, które mogą być niebezpieczne.  
Operatorzy i personel obsługujący muszą stosować te 
i inne środki bezpieczeństwa.   ITT - Goulds Pumps 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, 
awarie i opóźnienia spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji z tego podręcznika.    
Następujące symbole używane są do zwrócenia 
szczególnej uwagi: 

Zagrożenie elektryczne.   Zachować 
szczególną ostrożność gdy źródło 
zasilania elektrycznego maszyny jest 
pod napięciem. 

 
Przestroga.  Procedura robocza, 
praktyka, itd., której nieprawidłowe 
wykonanie może spowodować 

uszkodzenie ciała lub śmierć. 

Ostrzeżenie. Procedura robocza, 
praktyka, itd., której nieprawidłowe 
wykonanie może spowodować 

uszkodzenie lub zniszczenie maszyny. 

ATEX.  Jeśli maszyna musi być 
zamontowana w atmosferze grożącej 
wybuchem, a te procedury nie są 

przestrzegane, może nastąpić zranienie ludzi 
lub uszkodzenie maszyny z powodu eksplozji.  
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SŁOWO WSTĘPNE 
 
 
Podręcznik ten zawiera instrukcje montażu, pracy, obsługi i napraw pionowej pompy Goulds 
Model CV3171 o swobodnym przepływie (wirnik cofnięty) i pompy pionowej o małej 
wydajności Model LF3171.  Podręcznik ten obejmuje wyroby standardowe i dostępne opcje 
ogólne.  Dla opcji specjalnych dostarczane są instrukcje uzupełniające.   
Podręcznik ten musi być przeczytany i zrozumiany przed zamontowaniem maszyny i jej 
uruchomieniem. 
 

Konstrukcja, materiały i jakość  wykonania związane z wytwarzaniem pomp Goulds 
zapewniają im zdolność do długiej bezawaryjnej pracy. Jednakże trwałość i zadowalająca 
praca jakiegokolwiek urządzenia mechanicznego zależy i wzrasta dzięki prawidłowemu 
zastosowaniu, właściwemu montażowi, okresowym kontrolom, monitorowaniu stanu i 
dokładnej obsłudze. Ta instrukcja obsługi została przygotowana aby pomóc operatorom 
zrozumieć konstrukcję i prawidłowe metody montażu, pracy i napraw tych pomp. 

 
ITT  - Goulds Pumps nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała, awarie lub 
opóźnienia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu, obsługi i napraw 
zawartych w tym podręczniku. 
 
Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy używane są oryginalne części ITT - Goulds 
Pumps. 
 

Użycie maszyny do pracy w warunkach innych niż określone w zamówieniu spowoduje utratę 
gwarancji, jeśli wcześniej nie uzyskano pisemnej zgody z ITT  - Goulds Pumps. 

 
Dla zapewnienia właściwego montażu zalecany jest nadzór autoryzowanego 
przedstawiciela ITT  - Goulds. 

 
Dodatkowe egzemplarze podręcznika można otrzymać kontaktując się z Waszym lokalnym 
przedstawicielem ITT  – Goulds lub telefonicznie pod numerem 001-800-446-8537. 
 

 
PODRĘCZNIK OBJAŚNIA 
 

 Właściwy montaż  

 Procedury rozruchowe  

 Procedury eksploatacyjne  

 Procedury standardowe  

 Konserwację pompy  

 Wykrywanie usterek 

 Zamawianie części zamiennych 
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Gdy agregat pompowy jest instalowany w potencjalnie wybuchowej atmosferze, muszą być 
przestrzegane instrukcje poprzedzone symbolem Ex.   Zranienie personelu i/lub uszkodzenie 
urządzenia może nastąpić w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.   Jeśli są jakiekolwiek 

pytania dotyczące tych wymagań lub urządzenie musi być zmodyfikowane należy wcześniej 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Goulds.    

 

Zapobieganie eksplozji 
 

W celu zmniejszenia możliwości przypadkowej eksplozji w atmosferach zawierających 
wybuchowe gazy i / lub pyły, muszą być ściśle przestrzegane instrukcje pod symbolem ATEX.  
Udzielenie świadectwa ATEX jest urzędowo wymagane w Europie dla urządzeń nie-
elektrycznych i elektrycznych zainstalowanych w Europie. Wymagania ATEX nie są 

ograniczone do Europy i są użytecznymi wytycznymi dla urządzeń zamontowanych w potencjalnie 
wybuchowym środowisku. 
 

Specjalne względy ATEX  
 

Wszelkie instrukcje montażu i pracy zawarte w tym podręczniku muszą być ściśle 
przestrzegane.  Dodatkowo musi być zapewniona właściwa obsługa urządzeń.  To obejmuje 
ale nie jest ograniczone do: 

1. monitorowania temperatury korpusu pompy i  pompowanej cieczy  
2. utrzymania właściwego smarowania łożysk  
3. zapewnienia, że pompa pracuje w zakresie parametrów hydraulicznych, dla których 

jest przeznaczona  
 

Identyfikacja ATEX  
 

Agregaty pompowe (pompa, uszczelnienie, sprzęgło, silnik i akcesoria pompy) wymagające 
poświadczenia do stosowania w środowisku klasyfikowanym przez ATEX, muszą mieć 
stosowne identyfikatory ATEX.  Etykieta ATEX będzie przytwierdzona do pompy lub płyty 
fundamentowej, na której pompa jest zamontowana.  Typowa etykieta wygląda jak ta: 

 

           
         II 2 G/D X 
 
CE i Ex oznaczają zgodność z ATEX. Kod bezpośrednio poniżej odczytywany jest jak 
następuje: 

II ------------  Grupa 2  
2 -------------  Kategoria 2 

G/D ------------  Obecność gazu i pyłu  
X ------------  Klasa temperaturowa, może być T1 do T6 (patrz następna 

tabela) 
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Maksymalną temperaturę procesową dla utrzymania żądanej klasy T  
Klasa T wg EN 1127-1 Maks. dopuszczalna temp. 

powierzchni 
(°C) 

Maks. dopuszczalna 
temperatura cieczy 

(°C) 
T1 

 450 410 

T2 
 300 260 

T3 
 200 165 

T4 
 135 100 

T5 
 100 65 

T6 
 85 50 

 
Kod klasyfikacyjny oznaczony na urządzeniu powinien być zgodny z klasyfikacją przestrzeni, 
w której urządzenie będzie zamontowane. Jeśli tak nie jest prosimy skontaktować się z 
Waszym lokalnym przedstawicielem ITT/Goulds. 
 

Przeznaczenie 
 
Zgodność z ATEX jest stosowana wyłącznie gdy agregat pompowy pracuje w granicach 
swojego przeznaczenia. Wszelkie instrukcje zawarte w tym podręczniku muszą być zawsze 
przestrzegane. Praca pompy, montaż lub konserwacja w jakikolwiek sposób nie objęte tym 
podręcznikiem może spowodować poważne zranienie lub uszkodzenie urządzenia. 
Obejmuje to wszelkie modyfikacje urządzenia lub użycie części nie dostarczonych przez 
ITT/Goulds. 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przeznaczenia urządzenia prosimy 
skontaktować się z przedstawicielem ITT/Goulds. 
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TA STRONA CELOWO JEST PUSTA 
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TA STRONA CELOWO JEST PUSTA 
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DEFINICJE 
 
Pompa ta została skonstruowana do bezpiecznej i 
niezawodnej pracy gdy jest właściwie używana i 
obsługiwana zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym 
podręczniku. Pompa jest urządzeniem ciśnieniowym 
z częściami wirującymi, które mogą być 
niebezpieczne.  Operatorzy i personel obsługujący 
muszą stosować te i inne środki bezpieczeństwa.   
Goulds Pumps nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia ciała, awarie i opóźnienia 
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji z tego 
podręcznika. 
 

 W podręczniku tym słowa PRZESTROGA, 
OSTRZEŻENIE i UWAGA są używane do 
wskazania procedur lub sytuacji, które wymagają 
specjalnej uwagi operatora: 
 

 Przestroga.  Procedura robocza, 
praktyka, itd., której nieprawidłowe 
wykonanie może spowodować 
uszkodzenie ciała lub śmierć. 

 
Ostrzeżenie. Procedura robocza, 
praktyka, itd., której nieprawidłowe 
wykonanie może spowodować 

uszkodzenie lub zniszczenie maszyny. 

UWAGA: Procedura robocza, warunek, itd., który 
jest istotny do wykonania. 
 
PRZYKŁADY 

PRZESTROGA. Pompa nigdy nie 
powinna pracować bez poprawnie 
zamontowanej osłony sprzęgła. 
OSTRZEŻENIE. Dławienie przepływu na 
ssaniu może spowodować kawitację I 
uszkodzenie pompy. 

UWAGA: Prawidłowe osiowanie jest szczególnie 
ważne dla długiej żywotności pompy. 

 

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
Zranienie będzie wynikiem nieprzestrzegania 
procedur zawartych w tym podręczniku. 

Nigdy nie prowadzić pracy pompy
poniżej minimalnego zalecanego 
przepływu lub na sucho. 

Nigdy nie stosować ciepła do demontażu 
wirnika.  Może to spowodować eksplozję 
uwięzionej cieczy. 

Zawsze odciąć zasilanie 
napędu przed przystąpieniem 
do obsługi pompy. 

Nigdy nie podgrzewać pompy do demontażu z 
powodu ryzyka eksplozji resztek cieczy 
uwięzionych w pompie. 

Nigdy nie prowadzić ruchu pompy bez 
zamontowanych urządzeń 
zabezpieczających. 

Nigdy nie prowadzić pracy pompy bez 
prawidłowo zamontowanej osłony 
sprzęgła. 

Nigdy nie prowadzić pracy 
pompy z zamkniętym 
zaworem tłocznym. 

Nigdy nie prowadzić pracy pompy poza 
warunkami znamionowymi. 

Nigdy nie prowadzić pracy 
pompy z zamkniętym zaworem 
ssawnym. 

Nigdy nie uruchamiać pompy bez 
odpowiedniego zalania lub 
wystarczającej ilości cieczy w kadłubie 
pompy samozasysającej. 

Nie zmieniać warunków pracy bez 
potwierdzenia przez autoryzowanego 
przedstawiciela Goulds. 

1
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Monitorowanie stanu  
 
Dla zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa i gdy jest to wskazane w 
tym podręczniku, powinno być zastosowane monitorowanie stanu urządzenia.  

 
 Obejmuje to ale nie ogranicza się do: 
•   Manometrów 
•   Przepływomierzy 
•   Wskaźników poziomu 
•   Wskaźników obciążenia silnika 
•   Czujników temperatury 
•   Monitorowania łożysk 
•   Czujników przecieku 
•   Systemu sterowania  PumpSmart  

Dla uzyskania pomocy w doborze właściwego oprzyrządowania i jego użycia prosimy 
skontaktować się z Waszym lokalnym przedstawicielem ITT/Goulds. 
 

1



CV3171/LF3171 IOM 10/05 11 

INFORMACJE OGÓLNE 
OPIS POMPY .................................................................................................. 11 
TABLICZKA ZNAMIONOWA.......................................................................... 12 
ODBIERANIE POMPY .................................................................................... 13 
 Wymagania dla magazynowania............................................................ 13 
 Przenoszenie.......................................................................................... 13 
 Wypakowanie ze skrzyni/klatki ............................................................... 14 
 

OPIS POMPY 
 
Model CV3171 to pionowa pompa zanurzeniowa o 
swobodnym przepływie, z cofniętym otwartym 
wirnikiem wytwarzająca ciśnienie przez 
wytworzenie wiru w kadłubie. Zastosowanie 
cofniętego, otwartego wirnika umożliwia łagodne 
przenoszenie przez pompę części stałych, 
wchodzącego do pompy powietrza lub cieczy 
wrażliwych na ścinanie. 
 
Ten model zbudowano w oparciu o 1 rozmiar 
części napędowej i 5 wielkości hydraulicznych: 
 
 2X2-8  2X2-10  3X3-10 

2X3-13  3X4-13 
 
Model LF3171 jest pompą pionową o małej 
wydajności. Ten model zbudowano w oparciu o 1 
rozmiar części napędowej i 1 wielkość 
hydrauliczną, 1x1.5-8 
 
Kadłub: Kadłub CV3171 ma tłoczenie styczne  i 
jest dostępny z opcjonalnymi przyłączami do 
odpowietrzania, przepłukiwania i usuwania cząstek 
stałych.  LF3171 ma tłoczenie prostopadle do osi.  
 
Wirnik: Wirnik CV3171 jest całkowicie otwarty, ma 
łukowe łopatki i jest przykręcany do wału. Wirnik 
LF3171 ma łopatki proste i jest przykręcany do 
wału.  Gwinty są uszczelnione od cieczy 
pompowanej o-ringami z teflonu. 
 
Filtr: Filtr jest typu koszowego z otworami o 
wielkości zapobiegającej przedostawaniu się do 
pompy dużych ciał stałych znajdujących się zwykle 
w otwartych studniach. 
 
Część napędowa: Część napędowa tej pompy jest 
identyczna jak w pompie 3171.  Składa się z silnika, 
sprzęgła, podpory silnika, płyty montażowej, 
podwójnego kulkowego łożyska oporowego, wału, 

kolumny wsporczej, łożysk prowadzących, i rury 
tłocznej. 
 
Łożyska: Obciążenia wzdłużne są przenoszone 
przez podwójne łożysko skośne smarowane 
smarem, zablokowane na wale i ustalone w 
obudowie łożyskowej w celu przeniesienia obciążeń 
promieniowych i osiowych. Wszystkie pasowania 
są dokładnie obrobione zgodnie z normami 
przemysłowymi. Łożyska prowadzące to pasowane 
łożyska tulejowe. Pasowania dobrano dla 
zapewnienia optymalnej żywotności we wszystkich 
warunkach pracy. 
 
Uszczelnienia: CV3171/LF3171 mają standardowo 
trzy rodzaje uszczelnień. 
 
  Górne uszczelnienie labiryntowe zabezpiecza 

przed dostawaniem się brudu i wody do łożyska 
wzdłużnego.  

  Dolne uszczelnienie smarowe znajduje się pod 
łożyskiem wzdłużnym i zabezpiecza przed 
zanieczyszczeniami 

  Kołnierz kadłuba z teflonu z grafitem  jest 
montowany bezpośredni za wirnikiem, aby 
zmniejszyć recyrkulację do studzienki i 
zwiększyć wydajność hydrauliczną 

 
Kolano tłoczne: Kolano tłoczne o krótkim 
promieniu krzywizny zapewnia zwartą budowę. 
 
Kolano tłoczne: Zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, patrząc od strony napędu na wał pompy. 
 
Maksymalna wielkość cząstek:  Dla CV3171, 
maks. wielkość cząstek to 1.875 cala dla tłoczenia 
2” i 2.875 cala dla tłoczenia 3”. Dla LF3171, maks. 
wielkość cząstek wynosi 0.25 cala. 

2
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Łożyska prowadzące: 
 
1. Grafit i teflon wypełniony grafitem – Te 

łożyska są chemicznie obojętne w większości 
cieczy i mogą być stosowane do granicznych 
temperatur dla pompy.  Nie powinny być 
używane jeśli ciecz zawiera cząstki ścierne. 
Wymagana jest czysta ciecz płucząca 
doprowadzona z płyty montażowej. 

 
2. Guma rowkowana lub viton – łożyska te 

otoczone są płaszczem metalowym.  Czysta 
woda z zewnętrznego źródła w ilości 1-2 GPM 
[4-8 l/min] jest wymagana dla każdego korpusu 
łożyskowego.  Są one idealne do cieczy 
zawierających cząstki stałe ale tylko do 
temperatury cieczy do 160  F [70oC]. 
Wymagany jest wał odporny na korozję. 

 
3. Łożyska metalowe – Dostępne są łożyska z 

brązu i muszą one być smarowane smarem 
stałym.  Brak smarowania może doprowadzić 

do zatarcia i zakleszczenia. Ekstremalnie 
trudne jest zapewnienie wystarczającej ilości 
smaru w korpusie łożyskowym przy 
pompowaniu cieczy gorących, żrących lub z 
rozpuszczalnikami.  Jeśli nie ma 
odpowiedniego programu obsługi, zaleca się 
aby zastosować łożyska samosmarujące się 
np. łożyska grafitowe w miejsce łożysk 
metalowych. 

 
4. Łożyska uszczelnione – Zalecane do cieczy 

ściernych, gdy nie ma zewnętrznego 
przepłukiwania.  Łożysko grafitowe jest 
uszczelnione w korpusie dwoma 
uszczelniaczami wargowymi i smarowane 
przez smarownicę ciśnieniową umieszczoną na 
płycie montażowej.   Kołpak ciśnieniowy musi 
być zawsze pełen smaru. Śruba regulacyjna na 
kołpaku ciśnieniowym powinna być całkowicie 
wykręcona przed uruchomieniem i 
rozpoczęciem regulacji smarowania. 

 
 

TABLICZKA ZNAMIONOWA 

 
 
Tabliczka znamionowa pompy – Każda pompa ma tabliczkę znamionową Goulds zawierającą informacje o 
pompie. Znajduje się ona na wsporniku silnika. Przy zamawianiu części zamiennych musicie zidentyfikować typ 
pompy, wielkość, numer seryjny i numer identyfikacyjny żądanej części.  Informacje można znaleźć w tym 
podręczniku. Numery części można także znaleźć w „Arkuszu danych napraw” dostarczonym w oryginalnym 
opakowaniu razem z pompą. 

Figure 1

2
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ODBIERANIE POMPY
 

Jak najszybciej po otrzymaniu należy 
skontrolować pompę. Dokładnie sprawdzić czy 
wszystko jest zgodne z zamówieniem. Na 
formularzu przewoźnika wprowadzić uwagi o 
uszkodzonych lub zagubionych elementach. Tak 
szybko jak to możliwe zgłosić reklamacje do 
przewoźnika.  
 

WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA 
 
Krótkoterminowe (poniżej 6 miesięcy) Normalna 
procedura pakowania Goulds jest przeznaczona 
do ochrony pompy podczas transportu. Po 
dostawie trzymać w osłoniętym i suchym miejscu. 
 
Długoterminowe (ponad 6 miesięcy) Zabieg 
ochronny będzie wymagany dla łożysk i 
powierzchni obrabianych. Obracać wał kilka razy 
co 3 miesiące upewniając się, że wał nie 
zatrzymuje się w tym samym miejscu, ponieważ 
mógłby się ugiąć po pewnym czasie.  Zapoznać 
się z procedurami wytwórcy silnika i sprzęgła dla 
długiego magazynowania. Przechowywać w 
osłoniętym i suchym miejscu. 
 
UWAGA:  Przygotowanie do długotrwałego 
przechowywania można zamówić razem z 
pompą. 
 

PRZENOSZENIE 
 

Pompa i jej elementy są ciężkie.   
Niestosowanie odpowiednich 
urządzeń dźwigowych i 
podpierających może spowodować 

ciężkie uszkodzenie ciała lub uszkodzenie 
pompy. Zawsze należy używać butów ze 
stalowymi noskami. 
 
Użyć przenośnika do przenoszenia pompy. 
Urządzenie dźwigowe musi mieć udźwig 
wystarczający do podniesienia całego zespołu. 
Ustawić pompę (lub wciągnik) tak, aby nie 
zaczepić kadłubem pompy o zamocowanie i nie 
przesuwać wciągnika gdy pompa jest 
podnoszona. Użyć uchwytów do podnoszenia 
znajdujących się na zespole pompowym i 
odpowiednich zawiesi w celu ustawienia pompy w 
pozycji pionowej (Fig. 2). Linka prowadząca 
powinna być doczepiona do kadłuba, aby 
zabezpieczyć pompę przed kołysaniem się i 
możliwością uszkodzenia kadłuba lub zranienia 
personelu. Opuścić agregat do studni. Silnik 
powinien być przeniesiony w położenie pracy przy 

użyciu uchwytów transportowych znajdujących się 
na silniku i odpowiednich zawiesi (Fig. 3). 

 
 

Figure 2

2
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WYPAKOWANIE ZE SKRZYNI / KLATKI 
 
Zachować ostrożność przy wypakowywaniu 
pompy ze skrzyni lub klatki.  Jeśli przesyłka nie 
została dostarczona w dobrym stanie i niezgodnie 
z listem przewozowym, zapisać uszkodzenia I 

braki zarówno na pokwitowaniu odbioru jak i liście 
przewozowym. 
 
Natychmiast zgłosić reklamacje do firmy 
przewozowej. Arkusze instrukcji oraz instrukcja 
pompy znajdują się w opakowaniu przesyłki. 

 
 
 
 
 
 

Lista kontrolna montażu i pracy  
modelu CV3171 i LF3171 

 
KOMPLETNE WSTĘPNE OPIS SEKCJA NR 

  Podręcznik montażu otrzymany i przeczytany  WSZYSTKIE 

  Poziomowanie otworu studni 3 

  Poziomowanie płyty montażowej 3 

  Kontrola kierunku obrotów silnika  ---CW        ---CCW  
 [CW-  zgodnie z ruchem wskazówek zegara] 
 [CCW- przeciwnie do ruchu wskazówek zegara]      

3 

  Montaż sprzęgła 3 

  Osiowanie zgrubne wykonane 3 

  Orurowanie zamontowane I ponownie sprawdzone osiowanie 3 

  Podłączone orurowanie płukania lub smarowania connected 4 

  Luz wirnika ustawiony ______ cali/mm 4,5 

  Wał pompy obraca sie swobodnie 4 

  Sterowanie pływakowe zrozumiane 4 

  Typy łożysk i smarowanie 4 

  Zamontowana osłona sprzęgła 4 

  Zawór tłoczny częściowo otwarty 4 

2
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KONTROLA 
 

Urządzenia, które będą 
pracować w środowisku 
potencjalnie wybuchowym 
muszą być zamontowane 

zgodnie z poniższymi instrukcjami. 
Wszystkie urządzenia muszą 
być odpowiednio uziemione, 
aby zapobiec 

nieprzewidzianym wyładowaniom 
elektrostatycznym. W przeciwnym 
wypadku mogą wystąpić wyładowania 
podczas drenowania i demontażu do 
konserwacji lub  naprawy. 

 Temperatura pracy urządzenia 
w środowisku klasyfikowanym 
przez ATEX jest ograniczona 

do klasyfikacji określonej na etykiecie 
ATEX zamocowanej na pompie - Tabela 
1 w sekcji ATEX. 
1. Wypakować cały sprzęt z dostarczonych 

kontenerów. 
 
2. Oczyścić spód płyty montażowej i obie 

strony pokrywy studzienki (jeśli 
dostarczona). 

 
3. Jeśli na powierzchniach obrobionych 

znajduje się smar, usunąć go. 
 
 

Usunąć plastikowe korki z 
otworów odpowietrzających w 
kolumnie pompy i kadłubie. 

Położenie otworów na Fig. 4. 
 Figure 4 

3
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MIEJSCE/FUNDAMENT
 

Pompa powinna być umiejscowiona tam ,gdzie 
jest dosyć miejsca do montażu, pracy, obsługi i 
kontroli. Upewnić się, że jest wystarczająca 
przestrzeń nad miejscem pracy pompy do jej 
montażu i demontażu. Powinno być co najmniej 
1/2” [13 mm] luzu między bokami pompy i 
jakąkolwiek częścią studni. 
 
Pionowe pompy zanurzeniowe są zazwyczaj 
przykręcone do betonowej studzienki lub 
stalowego zbiornika. Konstrukcja wsporcza 
pompy musi zapewnić trwałą sztywną podporę, 
aby wyeliminować możliwe drgania. Płyty 
podporowe i/lub pokrywa studzienki zazwyczaj 
nie są betonowane. Położenie i rozmiar otworów 
na śruby montażowe są pokazane na rysunku 
dostarczonym z dokumentacją pompy. Jeśli 
kotwy mocujące mają być zalane betonem, 
zalecane jest użycie kotew z tulejami tak jak 

pokazano na Fig. 5. Pozwoli to na poprawne 
ustawienie pompy. 
 

  

 
GDY UŻYWANA JEST POKRYWA STUDZIENKI

 
Gdy, podczas instalacji, dostęp do spodu 
pokrywy studzienki jest niemożliwy, płyta nośna 
pompy (rzadziej silnika) i pokrywa studzienki 
powinny być zmontowane razem i instalowane 
jako zespół. 
 
1. Pokrywa studzienki musi być idealnie 

wypoziomowana, aby zapewnić, że pompa 
po zamontowaniu, pozostaje w pionie. 

 
2. Ostrożnie opuścić pokrywę studzienki na 

śruby fundamentowe. 
 
3. Wypoziomować pokrywę we wszystkich 

kierunkach, za pomocą podkładek oraz 
możliwie jak najdłuższej poziomnicy. 

 
4. Ręcznie dokręcić kotwy fundamentowe, 

sprawdzić poziomowanie i wyregulować, jeśli 
to konieczne. 

 
5. Dokręcić wszystkie kotwy fundamentowe w 

taki sposób (na „krzyż”), aby uniknąć 
odkształcenia płyt podporowych. 

 

6. Jeśli dostęp do spodu pokrywy jest możliwy, 
ostrożnie osadzić pompę na pokrywie. 

 
7. Wszystkie kotwy dokręcić ręcznie. 
 
8. Sprawdzić wypoziomowanie na płytach i 

podłożyć podkładki jeśli to konieczne. 
 
9. Dokręcić wszystkie kotwy fundamentowe w 

taki sposób, aby uniknąć odkształcenia płyt 
podporowych. 

 
Opcja paroszczelna 
 
Opcjonalna konstrukcja paroszczelna  składa się 
z elementów łączących z dodatkowymi 
uszczelkami montowanymi pomiędzy płytami a 
pokrywą i między pokrywą a fundamentem. Te 
uszczelki muszą być zamontowane w celu 
zapobiegania emisji oparów. Pokrywa studzienki 
powinna być przykręcona do metalowej płyty o 
obrobionej powierzchni, aby zapewnić 
hermetyczne uszczelnienie. 

 

3
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BEZ POKRYWY STUDZIENKI
 
Standardowe płyty montażowe 
 
1. Ostrożnie opuścić pompę i płytę na śruby 

fundamentowe. 
 
2. Wypoziomować płytę podporową za pomocą 

podkładek i klinów. 
 
3. Ręcznie dokręcić kotwy fundamentowe, 

sprawdzić poziomy i dołożyć podkładki, jeśli 
trzeba. 

 
4. Dokręcić wszystkie kotwy fundamentowe w taki 

sposób, aby uniknąć odkształcenia płyty 
podporowej (montażowej). 

 
5. Upewnić się, że płyta podporowa jest 

wypoziomowana. 
 
 
Opcja paroszczelna 
 
Elementy łączące płytę z fundamentem są 
wyposażone w uszczelki. Płyta podporowa powinna 
być przykręcona do metalowej płyty o obrobionej 
powierzchni, aby zapewnić hermetyczne 
uszczelnienie. Standardowy układ pokazano na Fig. 
6. Uszczelka jest montowana między dwoma 
kołnierzami dla zapewnienia szczelności. 
 

 
Płyty podporowe na kołnierzu zbiornika 
 
1. Kołnierz współpracujący zbiornika musi być 

wypoziomowany. W niewielkim stopniu można 
to wyregulować, za pomocą uszczelek 
pomiędzy dwoma kołnierzami. 

 
2. Wszystkie śruby powinny być dokręcone 

ręcznie. 
 
3. Dokręcić wszystkie kotwy fundamentowe w taki 

sposób, aby uniknąć odkształcenia się płyty 
podporowej.  

 
 

 

USTAWIANIE LUZU WIRNIKA 
 
Ustawić i wyregulować luz wirnika. Ta procedura 
jest najłatwiejsza do wykonania bez 
zamontowanego silnika i sprzęgła. Patrz sekcja 5, 

“Ustawianie luzu wirnika” w celu poprawnego 
wykonania. 

 
 

MONTAŻ SILNIKA I OSIOWANIE SPRZĘGŁA 
 

Model CV3171 i LF3171 są zaprojektowane do 
pracy z pionowymi silnikami NEMA C-face. Na 
zamówienie dostępne są łączniki dla silników typu 
P-Base i nasadki do silników IEC.  
 
Montaż 
 
1. Przed montażem silnika należy zamontować 

obie połówki sprzęgła. Odnieść się do instrukcji 
producenta sprzęgła. 

 

2. Używając uszu do zawieszania silnika, 
ostrożnie osadzić silnik na pompie i wyosiować 
otwory na śruby. 

 
3. Ręcznie dokręcić śruby. 
 
4. Przed połączeniem połówek sprzęgła, silnik 

powinien zostać włączony w celu sprawdzenia 
kierunku obrotów. Strzałka wskazująca 
poprawny kierunek obrotów znajduje się na 
podporze silnika. Poprawny kierunek obrotów 

Figure 6 
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pompy jest zgodny z ruchem wskazówek 
zegara, patrząc w dół na rotor od strony 
silnika. 

 
Sprawdzanie obrotów 
 

Poważne uszkodzenie może nastąpić 
jeśli pompa obraca się w złym 
kierunku. 

 
Odciąć zasilanie dla uniknięcia 
przypadkowego rozruchu i zranienia. 
 

1. Odciąć zasilanie napędu. 
 
2. Upewnić się, że piasty sprzęgła są bezpiecznie 

zamocowane na wałach. 
 
3. Upewnić się, ze wszystkie osoby i materiały są 

odsunięte od pompy. 
 
4. Odblokować zasilanie napędu. 
 
5. Włączyć impulsowo napęd i obserwować 

kierunek obrotów. Poprawić, jeśli trzeba. 
 
Osiowanie sprzęgła elastycznego 
 

Przed przystąpieniem do osiowania, 
upewnić się, że zasilanie zostało 
odcięte. Nie zastosowanie się do tego 
polecenia, może spowodować 

poważne obrażenia ciała. 
 
Osiowanie silnika i pompy jest ważne dla 
zapewnienia bezproblemowego działania. W 
większości przypadków sprawdza się osiowanie 
liniałem mierniczym w wykonaniu  
doświadczonego instalatora. W przypadku, gdy 
używane są sprzęgła tarczowe lub zachodzi 
potrzeba dokładniejszego osiowania, należy 
używać czujników zegarowych i stosować  
procedury osiowania standardowe dla tego typu 
czujników. 
 

Osiowanie musi być wykonane, aby 
zapobiec przypadkowemu kontaktowi 
obracających się części. Przestrzegać 

procedur montażu wymaganych przez 
producenta sprzęgła. 

W przypadku montażu w środowisku 
zagrożonym wybuchem, upewnić się, że 
silnik ma odpowiednie certyfikaty. 

 

Sprzęgło używane w otoczeniu o 
klasyfikacji ATEX, powinno mieć 
odpowiednie certyfikaty. 

 

 
 
Osiowanie liniałem mierniczym 
 
1. Sprawdzić osiowanie sprzęgła poprzez 

przyłożenie liniału do obu połówek sprzęgła, w 
czterech punktach co 90 stopni. 

 
2. Ustawić silnik tak, aby liniał równomiernie 

przylegał we wszystkich punktach. Powtórzyć 
procedurę, aż do osiągnięcia poprawnego 
osiowania. 

 
3. Zamontować elastyczną tuleję pomiędzy 

piastami, zgodnie z instrukcjami producenta 
zawartymi w dokumentacji pompy.  

 
4. Dokręcić śruby silnika. 

 
Osłona sprzęgła 
 

Nigdy nie prowadzić ruchu pompy bez 
prawidłowo zamontowanej osłony sprzęgła. 
Może nastąpić zranienie jeśli osłona nie jest 
prawidłowo zamontowana. 
 
1. Zamontować osłonę sprzęgła (Patrz Fig. 7) 

owijając rozgiętą osłonę metalową (501) wokół 
podpory silnika i zamontować dwie sprężyny 
osłony (501L). 

501

501L

501L

Figure 7
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ORUROWANIE 
 

Informacje ogólne 
 
Wskazówki dla orurowania podane są w “Hydraulic 
Institute Standards,” dostępnych w Hydraulic 
Institute, 9 Sylan Way, Parsippany, NJ, 07054-3802 
i należy się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem 
montażu pompy. 
 
1. Całe orurowanie musi być podparte niezależnie i 

wyosiowane z kołnierzami pompy. 
 
2. T rasy rurociągów muszą być jak najkrótsze dla 

zminimalizowania strat tarcia. 
 
3. NIE WOLNO podłączać orurowania do pompy 

przed dociągnięciem kotew fundamentowych. 
 
4. Przed montażem, należy dokładnie oczyścić 

rury, zawory i złączki. 
 
5. Na rurociągu tłoczenia powinny być 

zainstalowane zawory: odcinający i zwrotny. 
Zawór zwrotny powinien być umieszczony 
pomiędzy pompą a zaworem odcinającym. 
Zawór odcinający jest wymagany do 
sprawdzania pompy i regulacji  przepływu. 
Zawór zwrotny zapobiega przed uszkodzeniem 
pompy przez przepływ wsteczny, gdy wyłączony 
jest napęd. 

 
6. Jeśli są używane zwężki, powinny być one 

zamontowane między pompą a zaworem 
zwrotnym, w celu zminimalizowania strat w 
skutek tarcia. 

 
7. Urządzenia amortyzujące powinny być używane 

do ochrony pompy przed uderzeniami 
hydraulicznymi, w przypadku gdy używane są 
zawory szybkozamykające. 

 
Orurowanie ssawne – TYLKO dla opcjonalnego 
zbiornika suchego, zbiornika zewnętrznego i rur 
wylotowych 
 

NPSHA musi być zawsze 
większe od NPSHR jak pokazano 
na krzywej parametrowej 

dołączonej do zamówienia.  Stosować się do 
zaleceń Hydraulic Institute dla NPSH i wartości 
współczynników strat tarcia dla oceny 
orurowania ssania. 

 
1. Ogólnym wymaganiem dla pompy jest 

zamontowanie kolana na pompie. Zalecane są 
kolana o dużym promieniu. Jeśli kolano można 
pominąć, lub usunąć ze ssania, należy to 
wykonać. 

 
2. Rura ssawna nie może mieć średnicy mniejszej 

niż ssanie pompy. 
 
3.  Nie wolno dławić pompy na ssaniu. 
 
4. Gdy więcej niż jedna pompa korzysta z tego 

samego źródła, do każdej z nich powinny być 
osobne rurociągi ssące. 

 
5. Ssanie pompy musi być bez kieszeni 

powietrznych. 
 
6. Ssanie pompy musi być wnoszące się w 

kierunku pompy. 
 
7. Wszystkie połączenia powinny być 

hermetyczne. 
 
8. Należy zapewnić możliwość zalania pompy. W 

przypadku zbiornika zewnętrznego lub zbiornika 
suchego, wystarczy aby poziom cieczy w 
zbiorniku przewyższył poziom korpusu pompy. 
W zastosowaniach z użyciem rury wylotowej, 
kadłub musi być zanurzony przed 
uruchomieniem pompy. 

 
9. W zastosowaniach ze zbiornikiem suchym lub 

zewnętrznym, zawór odcinający powinien być 
zamontowany na rurociągu ssania, w odległości 
przynajmniej dwóch średnic rury od ssania 
pompy, aby umożliwić zamknięcie rurociągu na 
czas konserwacji pompy. Zawór odcinający 
podczas pracy pompy powinien być całkowicie 
otwarty. 

 
10. Wejście do rurociągu ssawnego musi być tak 

zanurzone w cieczy, aby nie powstawały wiry i 
nie dostawało się powietrze. 

 
Tylko dla zbiornika zewnętrznego 
 
Zastosowanie zbiornika zewnętrznego wymaga, aby 
zespół kolumny pozwalał na przepływ cieczy od 
dolnego króćca ssącego, poprzez kolumnę i dalej z 
powrotem do zbiornika poprzez złącze na górze 
pompy. Rura na górze pompy musi być połączona 

3
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ze zbiornikiem, aby zapobiegać przedostawaniu się 
pompowanej cieczy do łożyska wzdłużnego. 
 
 
 

Nigdy nie dociągać orurowania 
do pompy używając siły na 
kołnierzach pompy. Może to 
wywołać niebezpieczne 

naprężenia w agregacie pompowym i spowoduje 
niewyosiowanie pompy i napędu. Naprężenia od 
orurowania będą niekorzystnie wpływać na 
pracę pompy i może spowodować zranienie i 
uszkodzenie maszyny. 

 Nigdy nie wolno dławić pompy na 
ssaniu. 
 
 

 
 

 

3
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DZIAŁANIE 
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Pompa może być dostarczona z poniższymi 
opcjami. Aby sprawdzić które opcje można 
zastosować należy odnieść się do oryginalnego 
zestawu danych. 
 

Działanie agregatu bez prawidłowego 
smarowania spowoduje uszkodzenie 
łożysk i zatarcie pompy. 

 
Zewnętrzne przepłukiwanie łożysk 
 
Na płycie podporowej znajduje się pięć korków do 
rur [1/4" NPT] dla połączenia do 5 linii 
przepłukujących. Pompy z więcej jak 5 łożyskami 
będą posiadać jedną na każde łożysko. Pompy z 
ilością mniejszą jak 5 łożysk nadal będą posiadały 
5 korków ale tylko wymagana liczba będzie 
podłączona do łożysk. Zdjąć korki z otworów które 
są połączone z liniami przepłukującymi. Do 
zaworów należy podłączyć zewnętrzne źródło 
czystej wody zdolne na dostarczenie 4-8 l/min do 
KAŻDEGO łożyska.  
 
UWAGA: Przepływ musi być włączony PRZED 
rozruchem pompy i pozostawiony do jej 
wyłączenia. 
 
Łożyska smarowane smarem stałym 
 

Łożyska muszą być właściwie 
smarowane aby zapobiec 
nadmiernemu wytwarzaniu ciepła, 

iskrzeniu i przedwczesnemu zużyciu. 
 
Łożyska smarowane smarem stałym będą 
posiadać smarowniczki zamontowane na każdym 
łożysku. Łożyska są wstępnie nasmarowane w 
fabryce. Odkręcić smarowniczki i sprawdzić 
odpowiednią ilość smaru w układzie. Jeśli jest to 
konieczne wymienić smarowniczkę i smar stały. 
 
Łożyska z pierścieniem 
uszczelniającym 
 
Łożyska z pierścieniem uszczelniającym będą 
posiadały uszczelnienie wargowe zamontowane 

ponad i poniżej łożyska aby wykluczyć drobne 
zanieczyszczenia mechaniczne łożyska. (Fig. 8). W 
łożyskach z pierścieniem uszczelniającym stosuje 
się smarowniczkę sprężynową do smarowania 
łożysk. Łożyska są wstępnie nasmarowane w 
fabryce, ale smarowniczki są wysyłane w 
oddzielnych opakowaniach. Smarowniczki należy 
wypełnić smarem stałym i przykręcić do złączek 
podłączonych do łożysk. 
 
UWAGA: Śruba regulacyjna na kołpaku 
ciśnieniowym powinna być całkowicie 
wykręcona przed uruchomieniem a potem 
wyregulowana.  
 

W przypadku, gdy to konieczne należy kołpaki 
ponownie napełnić nowym smarem. Po rozruchu 
zaleca się częstą kontrolę, aby sprawdzić zużycie i 
osiągnąć najlepszy przedział czasu pomiędzy 
kolejnymi wymianami smaru. 
 

333H

333H

123

369

213

197

369
 

Górna dławnica z pakunkiem 
 
Dławnice ze sznurami nie są 
dopuszczone w środowisku ATEX. 

Górna komora dławikowa jest montowana w w 
przypadku wysokich temperatur oraz konstrukcji 
odpornych na parę. Standardowa konstrukcja ma 
uszczelnienie sznurowe. Jako że w kolumnie nie 
ma płynu do smarowania uszczelnienia, pakunek 
jest smarowany smarem stałym. Pakunek jest 

Figure 8 
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montowany w fabryce przed wysyłką. Śrubowa 
smarownica kapturowa jest dostarczana w skrzyni 
z uszczelnieniem. Napełnić smarownicę smarem i 
obrócić nią kilka razy aby wtłoczyć smar do 
pakunku. Aby zapewnić ciągłe smarowanie 
pakunku należy ją regularnie uzupełniać nowym 
smarem. Po rozruchu zaleca się częstą kontrolę, 
aby sprawdzić zużycie i osiągnąć najlepszy 
przedział czasu pomiędzy wymianami smaru. 
 
Górna dławnica z uszczelnieniem 
mechanicznym 
 
Uszczelnienie mechaniczne jest często 
dostarczane z górną komorą dławnicy. 
Uszczelnienie jest zamontowane i ustawione w 
fabryce. Uszczelnienia cartrigde mogą nadal 
posiadać zabezpieczenia transportowe, które  
powinny być  zdjęte.  Specjalne wymagania 
dotyczące poszczególnych uszczelnień można 
znaleźć w wytycznych producenta uszczelnienia.  

Uszczelnienie mechaniczne użyte w 
środowisku ATEX musi posiadać 
odpowiedni certyfikat. 
Uszczelnienia mechaniczne zawsze 
muszą być właściwie przepłukiwane. 
Nie zapewnienie tej czynności 
spowoduje nadmierne wytwarzanie 

ciepła i uszkodzenie uszczelnienia. 
 

Niektóre uszczelnienia wymagają 
smarowania olejowego z olejarki 
butlowej, niektóre pracują na sucho a 
inne mogą wymagać zewnętrznego 

przepłukiwania. Nie wolno dopuścić aby 
uszczelnienie pracowało na sucho jeśli nie 
zostało do tego zaprojektowane. 
 
Pompy z płaszczem parowym 
 
Połączenia płaszcza parowego są umiejscowione 
na płycie podporowej. Podpiąć wewnętrzny obieg 
pary do odpowiedniego źródła pary. Połączenia 
wylotowe pary/kondensatu powinny zostać 
wykonane tak jak wyspecyfikowano w 
wymaganiach montażowych. Należy użyć 
odpowiedniego odwadniacza. 
 
Regulatory pływakowe 
 
Goulds może dostarczyć wiele różnych regulatorów 
pływakowych. W celu poprawnego montażu należy 
odnieść się do instrukcji montażu regulatora 
pływakowego dostarczonej z regulatorem. 
Procedury dla najbardziej popularnych regulatorów 
są zawarte w Załączniku I. 
   

Sprawdzanie obrotów 
 
Obroty należy sprawdzić przed osiowaniem i 
montażem sprzęgła. Jeśli to nie zostało wykonane 
odnieść się do poprzedniej sekcji. 
 
Sprawdzanie swobodnego obracania 
 
Przed uruchomieniem pompy obrócić wał ręcznie 
dla upewnienia się, ze obraca sie swobodnie i nie 
zaciera się. 
 
Łożyska silnika i sprzęgło 
 
Sprawdzić, czy  łożyska silnika i sprzęgło są 
prawidłowo nasmarowane. Sprawdzić zalecenia 
wytwórcy. 
 
Sprawdzenie luzu wirnika 
 

Niewłaściwe ustawienie wirnika może 
spowodować kontakt pomiędzy 
częściami obrotowymi i stacjonarnymi 
wywołując iskrzenie i wytwarzanie 

ciepła. 
 

Przed rozruchem sprawdzić luz 
wirnika. 
 

Wydajność pompy osiąga się, gdy ustawi się 
odpowiednie luzy na wirniku. Luz ustawiany jest w 
fabryce. Ustawienia fabryczne mogą się zmienić po 
podłączeniu orurowania. Wykonać procedurę 
ustawiania luzu wirnika opisaną w Sekcji 5. 
 
Osłona sprzęgła i urządzenia 
zabezpieczające 
 
Sprawdzić, czy osłona sprzęgła i inne urządzenia 
zabezpieczające są właściwie zamontowane. 
 
Zalewanie 

 Pompy które nie są samozasysające 
muszą być zalane zawsze podczas 
pracy. 

Nigdy nie włączać pompy, jeśli nie została 
prawidłowo zalana. Kadłub pompy powinien być 
całkowicie zanurzony przed uruchomieniem.  

 
Nie uruchamiać pompy na sucho, bo 
spowoduje to uszkodzenie pompy i 
łożysk prowadzących. 

 
Dla zespołów montowanych  w suchej studni / 
ze zbiornikiem zewnętrznym: 
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1. Ssanie na linii zasilającej musi posiadać 
odpowiedni słup cieczy aby zalać pompę. 

 
2. Powoli otworzyć zawór ssawny. 
 
Uruchamianie pompy 
 
1. Przed włączeniem pompy należy włączyć 

zewnętrzne przepłukiwanie łożysk (jeśli jest 
wyspecyfikowane). 

 
2. Upewnić się że wał pompy obraca się 

swobodnie. 
 
3. Częściowo otworzyć zawór tłoczny. 
 
4. Włączyć napęd. 
 
5. Powoli otwierać zawór tłoczny aż do uzyskania  

żądanej wydajności pompy. 
 Sprawdzić poziom drgań na pompie, 
temperaturę łożysk i hałas. Jeśli 
poziomy normalne zostały 

przekroczone wyłączyć pompę i rozwiązać 
problem. 
 Natychmiast obserwować wskaźniki ciśnienia. 
Jeśli ciśnienie tłoczenia  nie jest szybko uzyskane 
zatrzymać napęd, sprawdzić głębokość zanurzenia 
pompy i uruchomić ją ponownie. 

Środki ostrożności przy 
rozruchu 

1. Całe wyposażenie, urządzenia  
bezpieczeństwa i regulatory muszą być 
zamontowane i pracować prawidłowo. 

 

2. Aby zapobiec przedwczesnemu 
uszkodzeniu pompy w trakcie rozruchu, 
spowodowanemu przez brud i osady w 
orurowaniu należy upewnić się że układ 
został odpowiednio wyczyszczony i 
przepłukany 

3. Napędy o zmiennych prędkościach powinny 
jak najszybciej zostać ustawione na 
prędkość znamionową 

4. Napędy o zmiennych prędkościach nie 
mogą w trakcie rozruchu być ustawiane 
bądź mieć sprawdzane regulatory prędkości 
lub wyłączniki nadmiernej prędkości w 
momencie, gdy są sprzężone z pompą. Jeśli 
ustawienia nie zostały zweryfikowane 
należy rozsprzęglić jednostkę i odnieść się 
do instrukcji wytwórcy.    

6. Jeśli temperatura pompowanego medium będzie 
powyżej 200°F [ok. 100oC] będzie to wymagać 
rozgrzania pompy przed przystąpieniem do 
pracy. Wprowadzać do pompy małą ilość płynu 
dopóki temperatura kadłuba nie osiągnie 100°F 
[ok. 40oC] i kadłub nie będzie równomiernie 
rozgrzany. 

Po włączeniu pompy 
natychmiast sprawdzić 
wskaźniki ciśnienia. Jeśli 
ciśnienie tłoczenia nie zostanie 

osiągnięte dość szybko – wyłączyć napęd, ponownie 
zalać pompę i włączyć  

 
PRACA 

 
Uwagi ogólne 

Zawsze zmieniać wydajność 
zaworem regulacyjnym na 
tłoczeniu. Nigdy nie dławic 

pompy na ssaniu. 
 

Napęd może byc przeciążony 
jeśli ciężar właściwy cieczy 
pompowanej jest większy niż 

zakładany albo przekroczona jest wydajność 
znamionowa. 
 

 
Pompa powinna zawsze 

pracować w punkcie znamionowym lub 
blisko niego dla uniknięcia 

uszkodzenia w wyniku kawitacji 
lub recyrkulacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praca przy zmniejszonej wydajności 
 
Pompa NIE MOŻE pracować poniżej 
minimalnego dopuszczalnego przepływu lub z 

zamkniętym zaworem tłocznym.  
Te warunki mogą  

4
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wytworzyć zagrożenie wybuchowe wskutek 
odparowania cieczy pompowanej i mogą 
szybko prowadzić do uszkodzenia pompy i 
zranienia ludzi. 
 
Pompa odśrodkowa nie powinna pracować w 
pobliżu lub w  punkcie zerowej wydajności, albo z 
zamkniętym zaworem tłocznym.  Może to 
spowodować skrócenie żywotności pompy i 
znacznie zwiększyć ilość przestojów i napraw. 

 
Uszkodzenie następuje przez: 
 

1. Zwiększone poziomy drgań – naprężenia w 
łożyskach, uszczelnieniach lub w 
dławnicach.  

 
2. Wzrost obciążeń promieniowych – 

naprężenia w wałach i łożyskach. 
 
3. Gromadzenie ciepła – odparowanie 

prowadzące do zatarcia I zakleszczenia 
części wirujących. 

3. Kawitacja – Uszkodzenie wewnętrznych 
powierzchni pompy. 

obracanie sie pompy w  złym 
kierunku może spowodować jej 
powazne uszkodzenie. 
praca jednostki bez 
właściwego smarowania 
spodowuje uszkodzenie łożysk 

I zakleszczenie pompy 
 
Praca przy zmniejszonej wysokości 
podnoszenia 
 
Na pompach napędzanych silnikiem elektrycznym, 
gdy wysokość podnoszenia lub ciśnienie może 
spaść poniżej punktu znamionowego na dowolnie 
długi czas, silnik elektryczny zawsze będzie się 
przegrzewać ponieważ wydajność pompy rośnie 

ze zmniejszaniem się wysokości podnoszenia, co 
prowadzi do wzrostu zapotrzebowania mocy.  Jeśli 
może to wystąpić w instalacji, powinny być 
wykonane układy  do ręcznego albo 
automatycznego przymykania zaworu tłocznego w 
celu doprowadzenia wysokości podnoszenia do 
bezpiecznego punktu i uniknięcia przeciążenia. 
 
Praca w warunkach uderzenia 
hydraulicznego 
 
Jeśli pompa jest zamontowana z zaworem 
szybkozamykającym w linii tłocznej, który zamyka 
się gdy pompa pracuje, istnieje niebezpieczeństwo 
uderzenia hydraulicznego, które może uszkodzić 
pompę lub rurociąg.  W takich przypadkach dla 
ochrony urządzeń pompowych muszą być 
zamontowane układy przeciwuderzeniowe 
 
Praca w warunkach zamarzania 

Gdy pompa jest narażona na  zamarzanie 
w czasie gdy nie pracuje- może to 
spowodować zamarznięcie cieczy i 
uszkodzenie pompy.  Ciecz powinna być 

spuszczona z wnętrza pompy. 
 
Osiowanie końcowe / kontrola luzu 
 
1. Ustawić jednostkę do pracy w znamionowych 

warunkach aby doprowadzić pompę, napęd i 
przyłączone układy do temperatury pracy. 

 
2. Sprawdzić osiowanie końcowe na jeszcze 

gorącej pompie według procedury osiowania. 
 
3. Ponownie zamontować osłonę sprzęgła. 
 

Osłona sprzegła UZYWANA w 
środowisku ATEX musi być wykonana z 
materiałów nieiskrzacych. 
 

4



 
26 CV3171/LF3171 IOM 10/05 

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
 

KOMENTARZE OGÓLNE............................................................................... 25 
HARMONOGRAM KONSERWACJI............................................................... 25 
KONSERWACJA ŁOŻYSK KULKOWYCH /PROWADZĄCYCH .................. 26 
KONSERWACJA GÓRNEJ DŁAWNICY........................................................ 27 
USTAWIANIE LUZU WIRNIKA – CV3171...................................................... 28 
USTAWIANIE LUZU WIRNIKA – LF3171 ...................................................... 29 
WYKRYWANIE USTEREK ............................................................................. 31 
 

KOMENTARZE OGÓLNE 
 
Rutynowa konserwacja może przedłużyć żywotność pompy. Dobrze utrzymany sprzęt będzie 
pracował dłużej i wymagał mniejszej ilości napraw. Powinno się archiwizować zapisy z 
konserwacji, ponieważ pomoże to zlokalizować potencjalne przyczyny problemów. 
 

HARMONOGRAM KONSERWACJI 
 
KONSERWACJA RUTYNOWA 
  Smarowanie łożysk 
  Ciśnienie tłoczenia 
  Kontrola temperatury 
  Analiza wibracji 
  Kontrola uszczelnień (gdy zastosowane) 

INSPEKCJA RUTYNOWA 
  Sprawdzić dziwne hałasy, wibrację i 

temperatury łożysk. 

  Sprawdzić poprawne umiejscowienie i pracę 
regulatorów pływakowych. 

  Sprawdzić przecieki na pompie i orurowaniu. 

 
  Sprawdzić smar w łożysku wzdłużnym. 

Sprawdzić w Tabeli 1, sekcja 5 odstępy 
czasowe miedzy smarowaniami. 

 
  Nasmarować łożyska ustalające, jeśli 

zastosowane, ustawić smarownice jeśli zostały 
dostarczone. 

 
  Sprawdzić przeciek dławnicy górnej. Ustawić 

lub wymienić pakunek (jeśli jest). 
 

INSPEKCJA CO 3 MIESIĄCE 
  Sprawdzić dokręcenie śrub fundamentowych. 
 
  Jeśli pompa była nieczynna, sprawdzić   wał ze 

stali węglowej (jeśli zastosowany) czy nie 
zardzewiał i nie zakleszcza się -poprzez 
kilkakrotny obrót wałem. Wymienić jeśli jest to 
konieczne. 

 
  Smar na łożyskach kulkowych powinien być 

wymieniany najpóźniej co 3 miesiące lub 
według Tabeli 1,jeśli wskazuje ona krótszy 
okres wymiany smaru. Smar wymieniać 
częściej jeśli występują niekorzystne warunki, 
które mogą uszkodzić smar. Smar powinien być 
wstrzykiwany podczas obracania wału dopóki 
nie wypłynie świeży smar. 

 
  Sprawdzić osiowanie sprzęgła i poprawić jeśli 

jest to konieczne. 
 
INSPEKCJA COROCZNA 
 
  Sprawdzić wydajność pompy, ciśnienie i moc. 

Jeśli wydajność pompy nie spełnia wymagań  
procesowych, a wymagania procesu nie 
zmieniły się, pompa powinna zostać 
rozmontowana, sprawdzona, a zużyte części 
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wymienione. W przeciwnym przypadku należy 
wykonać inspekcję instalacji.  

 
 Sekcja Konserwacja musi być ściśle 
przestrzegana, aby zachować 

odpowiednią klasyfikację sprzętu ATEX. 
Niezastosowanie się do tych procedur 
unieważni klasyfikację sprzętu ATEX. 

Odstępy miedzy konserwacjami powinny być 
odpowiednio skrócone  jeśli ciecz pompowana 
jest ścierna i/lub korozyjna, albo otoczenie jest 

sklasyfikowane jako potencjalnie 
wybuchowe. 
 

 

KONSERWACJA ŁOŻYSK KULKOWYCH / PROWADZĄCYCH 

ŁOŻYSKA KULKOWE 
 
Kulkowe skośne łożysko (oporowe) jest 
wstępnie nasmarowane fabrycznie.  
Dosmarowywanie według Tabeli 1. 
 
ŁOŻYSKA PROWADZĄCE 

Łożyska prowadzące wymagające smarowania 
smarem  są wstępnie nasmarowane w fabryce. 
Większość łożysk jest ustawiana do 
automatycznego smarowania przez smarownice 
kołpakowe montowane na płycie montażowej. 
 
Metalowe łożyska prowadzące są smarowane 
smarem.  Trudne jest utrzymanie smaru w 
korpusach jeśli pompa pompuje ciecze gorące, 
roztwory żrące lub rozpuszczalniki.  Brak smaru 
może spowodować zatarcie i zakleszczenie. 
 
Łożyska uszczelniane są smarowane smarem, ale 
utrzymują smar dzięki uszczelnieniom na górze i na 
dole.  Jeśli używane są smarownice ciśnieniowe 
muszą być utrzymywane całkowicie wypełnione 
smarem przez cały czas.  
 
Jeśli używane są smarowniczki ręczne, 
przesmarowywać łożyska wg Tabeli 1. 
 

TABELA 1 
ODSTĘPY MIĘDZY SMAROWANIAMI 

W GODZINACH ROBOCZYCH 

OBROTY <1800
obr/mi

n 

1800 
obr/min 

3000 
obr/min 

3600 
obr/min 

     
GRUPA     

S/ST 2000 2000 1200 750 
M/MT 2000 1800 800 450 

L 2000 1200 Nie 
dot. 

Nie 
dot. 

 

PROCEDURA SMAROWANIA - 
ŁOŻYSKO KULKOWE: 
UWAGA: Przy dosmarowywaniu istnieje 
zagrożenie przenikniecia zanieczyszczeń do 
osłony łożyska. Smar, smarownica I 
smarowniczki musza być czyste. 
 
 
1. Wytrzeć brud ze smarowniczek. 
 

134

193B

113

 
2. Napełnić przestrzeń  korpusu przez 

smarowniczkę (193B) na osłonie łożyska (134).  
Użyć zalecanego smaru i napełniać aż  świeży 
smar pojawi sie na złączce nadmiarowej (113) 
po przeciwnej stronie osłony łożyska (Fig. 9). 

 
3. Wytrzeć nadmiar smaru ze smarowniczki i 

złączki nadmiarowej. 
 
4. Upewnić się, że port nadmiarowy jest 

zamknięty. 
 
UWAGA: Temperatura łożyska zwykle rośnie po 
dosmarowaniu wskutek nadmiernej ilości 

Figure 9 5
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smaru.  Temperatura wróci do normy po pracy 
pompy przez pewien czas i usunięciu nadmiaru 
smaru, zwykle po około dwóch – czterech 
godzinach. 
 
Dla większości warunków pracy zaleca się smar 
stały na bazie litu o konsystencji NLGI No. 2. Smar 
ten dopuszcza się dla temperatur łożysk od 5° F do 
230° F (-15° C do 115° C). Temperatury łożysk są 
przeważnie o 20° F (18° C) wyższe niż zewnętrzna 
powierzchnia obudowy łożyska. 
 

Nigdy nie mieszać smaru stałego o 
różnej konsystencji (NGLI 1 lub 3 z 
NGLI 2) lub z różnymi zagęszczaczami. 

Na przykład nigdy nie mieszać smaru stałego 
na bazie litu ze smarem stałym na bazie 
polimocznika. 
 
 Oryginalnym smarem z fabryki jest smar stały na 
bazie Litu NGLI 2. Tabela 2 określa różne 
kompatybilne smary stałe. 
 
Skrajne temperatury (wysokie lub niskie) mogą 
wymagać innego typu smaru stałego. 
 
UWAGA: Jeśli konieczna będzie zmiana smaru 
stałego lub jego konsystencji, należy wyjąć 

łożysko i usunąć cały stary smar z obudowy i 
łożyska. 
 

TABELA 2 
WYMAGANIA DLA SMARU STAŁEGO 

 Temperatura pompowania 
poniżej 230 F (115 C) 

NLGI Grade 2 
Mobil Mobilith AW2 
Exxon Unirex N2 

Sunoco Multipurpose EP 
SKF LGMT 2 

 
 Łożyska muszą być właściwie 
nasmarowane, aby zapobiec 
nadmiernemu wytwarzaniu ciepła, 

iskrzeniu i przedwczesnemu zużyciu. 
W sekcji tej podane są różne temperatury 
pompowanego medium. Jeśli wyposażenie 
posiada certyfikat ATEX a temperatura 

przekracza dopuszczalną wartość z 
Tabeli 1 sekcji dotyczącej oznaczeń 
ATEX, wtedy temperatura ta jest 

nieważna. Jeśli wystąpi taka sytuacja należy 
skontaktować się z reprezentantem ITT/Goulds. 
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USTAWIANIE LUZU WIRNIKA – CV3171 
 
Odciąć zasilanie napędu aby zapobiec 
porażeniu prądem, przypadkowemu 
rozruchowi i zranieniu. 
 

METODA Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM 

 
 
1. Zdjąć osłonę sprzęgła. 
 
2. Zdjąć sprzęgło, jeśli jest to wymagane. 
 
3. Ustawić czujnik tak, aby koniec czujnika stykał 

się albo z końcem wału albo powierzchnią 
czołową (Fig. 10). 

 
4. Zluzować o kilka obrotów każda śrubę 

ustalającą (370C). 
 
5. Zluzować przeciwnakrętki (415) na śrubach 

podporowych (370D) i obrócić kilka razy śruby 
aż wirnik dotknie do pokrywy adaptera. Obrócić 
wał dla upewnienia się, że uzyskano styk. 

 
6. Ustawić czujnik zegarowy na zero. 
 
7. Naprzemiennie cofać śruby podporowe (370D) i 

dociągać śruby ustalające (370C) aby odsunąć 
wirnik od pokrywy adaptera aż czujnik pokaże 
luz 0,060” [1,524 mm] 

 
8. Dociągnąć równomiernie wszystkie śruby  i 

przeciwnakrętki (415). 
 
9. Sprawdzić, czy wał obraca się swobodnie. 
 
10. Założyć sprzęgło. 
 
11. Założyć osłonę sprzęgła. 
 

METODA ZE SZCZELINOMIERZEM 
 

1. Zdjąć osłonę sprzęgła. 
 
2. Zdjąć sprzęgło, jeśli jest to wymagane. 
 
3. Zluzować o kilka obrotów każda śrubę 

ustalającą (370C) (Fig. 11). 
 
4. Zluzować przeciwnakrętki (415) na śrubach 

podporowych (370D) i obrócić kilka razy śruby 
aż wirnik dotknie do pokrywy adaptera. Obrócić 
wał dla upewnienia się, że uzyskano styk. 

 
5. Wkręcać śruby ustalające (370C) aż oprą się o 

osłonę. Zluzować śruby podporowe (370D) aż 
szczelinomierz o grubości 0,060” [1,524 mm] 
będzie można włożyć między łeb śruby 
ustalającej (370C) a osłonę łożyska (134). 

 
6. Dociągnąć równomiernie śruby podporowe 

(370C) aż docisną się do osłony łożyska (134). 
Upewnić się, że wszystkie śruby są dociągnięte. 
Dokręcić przeciwnakrętki (415). 

 
7. Sprawdzić, czy wał obraca się swobodnie. 
 
8. Założyć sprzęgło. 
 
9. Założyć osłonę sprzęgła. 
 
Obie metody odsuwają wirnik od adaptera o 0,060” 
][1,524 mm] zapewniając właściwy luz dla 
temperatury otoczenia. Dla wyższych temperatur 
zalecane jest powtórzenie powyższej procedury dla 
po osiągnięciu prze pompę temperatury roboczej.

 
Figure 10 Figure 11
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USTAWIANIE LUZU WIRNIKA – LF3171 
 
Odciąć zasilanie napędu aby zapobiec 
porażeniu prądem, przypadkowemu 
rozruchowi i zranieniu. 

METODA Z CZUJNIKIEM ZEGAROWYM 

 
 
1. Zdjąć osłonę sprzęgła. 
 
2. Zdjąć sprzęgło, jeśli jest to wymagane. 
 
3. Ustawić czujnik tak, aby koniec czujnika stykał 

się albo z końcem wału albo powierzchnią 
czołową piasty sprzęgła (Fig. 12). 

 
4. Zluzować przeciwnakrętki (415) na śrubach 

podporowych (370D). Odkręcić śruby 
podporowe o kilka obrotów. 

 
5. Wkręcać śruby ustalające (370C) o kilka 

obrotów aż wirnik zetknie się z kadłubem (100). 
Obrócić wał dla upewnienia się, że uzyskano 
styk. 

 
6. Ustawić czujnik zegarowy na zero. 
 
7. Luzować śruby ustalające (370C) i dociągać 

śruby podporowe (370D) aby odsunąć wirnik od 
pokrywy ssania aż czujnik pokaże luz 0,015”  
[0,381 mm]. 
 

 
8. Dociągnąć równomiernie wszystkie śruby  i 

przeciwnakrętki (415). 
 
9. Sprawdzić, czy wał obraca się swobodnie. 
 
10. Założyć sprzęgło. 
 
11. Założyć osłonę sprzęgła. 

 
 
METODA ZE SZCZELINOMIERZEM 
 

 
1. Zdjąć osłonę sprzęgła. 
 
2. Zdjąć sprzęgło, jeśli jest to wymagane. 
 
3.  Zluzować przeciwnakrętki (415) na śrubach 

podporowych (370D). Odkręcić o kilka obrotów 
śruby podporowe (Fig. 13). 

 
4. Obracać wszystkie śruby ustalające (370C) o 

kilka obrotów aż wirnik zetknie się z kadłubem 
(100). Obrócić wał dla upewnienia się, że 
uzyskano styk.  
 

5. Luzować śruby ustalające (370C) aż 
szczelinomierz 0,015” [0,381mm] będzie można 
wsunąć między łeb śruby a osłonę łożyska 
(134). 

 
6. Dociągnąć śruby podporowe (370D) 

równomiernie aż osłona łożyska (134) będzie 
dociśnięta do śrub ustalających (370C). 
Upewnić się, że wszystkie śruby są dociągnięte. 
Dokręcić przeciwnakrętki (415). 

 
7. Sprawdzić, czy wał obraca się swobodnie. 
 
8. Założyć sprzęgło. 
 
9. Założyć osłonę sprzęgła. 
 
Obie metody odsuwają wirnik od adaptera o 0.015”, 
[0,381mm] zapewniając właściwy luz dla 
temperatury otoczenia. Dla wyższych temperatur 

Figure 12 
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zalecane jest powtórzenie powyższej procedury dla 
po osiągnięciu prze pompę temperatury roboczej. 
 

Procdura ustawiania luzu wirnika musi 
być przestrzegana.  Nieprawidłowe 
ustawienie luzu lub nieprzestrzeganie 

którejkolwiek ze stosownych procedur może 
spowodowac iskrzenie, nieoczekiwane 
wytwarzanie ciepła i uszkodzenie urządzenia. 
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WYKRYWANIE USTEREK 
  

Problem Prawdopodobna przyczyna Środek zapobiegawczy 

Pompa nie zalana. 

Brak płynu w studni. Napełnić studnię płynem do 
poziomu powyżej kadłuba pompy. W jednostkach z 
suchą studnią, kadłub i orurowanie ssania muszą 
być całkowicie napełnione. 

Wysokość tłoczenia za wysoka. Sprawdzić całkowitą wysokość, w szczególności 
straty tarcia. 

Za niskie obroty silnika. Sprawdzić prędkość obotową silnika. 
Zły kierunek obrotów. Sprawdzić kierunek obrotów. 
Wirnik, rura tłoczna lub filtr całkowicie 
zapchany. 

Usunąć przeszkody lub przepłukać na wstecznym 
przepływie. 

Problem z orurowaniem ssącym. Sprawdzić wysokość ssania – może być za wysoka. 
Orurowanie może być zapchane. 

Płyn nie jest 
dostarczany 

Nieodpowiednie NPSHa. Sprawdzić NPSHav. 
Wirnik, rura tłoczna lub filtr częściowo 
zapchany. 

Usunąć przeszkody lub przepłukać wstecznym 
przepływie. 

Zły kierunek obrotów. Sprawdzić obroty. 

Wysokość tłoczenia wyższa niż zakładano Sprawdzić całkowitą wysokość, w szczególności 
straty tarcia. 

Zużyty lub uszkodzony wirnik. Skontrolować i w razie potrzeby wymienić. 

Problem z orurowaniem ssącym. Sprawdzić wysokość ssania – może być za wysoka. 
Orurowanie może być zapchane. 

Za niskie obroty silnika. Sprawdzić prędkość obrotową silnika. 

Powietrze lub gaz w płynie. Zwiększyć zanurzenie, przeorganizować orurowanie 
aby zapobiec dostawaniu się powietrza. 

Pompa nie ma 
znamionowej 
wydajności 
lub wysokości 
podnoszenia. 

Nieodpowiednie NPSHa. Sprawdzić NPSHav. 
Źle ustawione regulatory pływakowe. Sprawdzić regulatory pływakowe. 

Powietrze lub gaz w płynie. Zwiększyć zanurzenie, poprawić orurowanie tak, 
aby zapobiec dostawaniu się powietrza. 

Zatkany filtr. Sprawdzić czy w studni są duże elementy które 
mogą zostać wciągnięte przez pompę.   

Pompa 
zaczyna i 
przestaje 
pompować 

Przeciek powietrza w orurowaniu ssącym. Naprawić przeciek. 
Niewłaściwe osiowanie.  Wyosiować pompę i napęd. Gorące 

łożyska Niewłaściwe smarowanie. Sprawdzić czy smar jest odpowiedni oraz jego 
poziom. 

Fundament nie jest sztywny. Dokręcić śruby mocujące, usztywnić fundament. 
Złe osiowanie pompy/napędu. Wyosiować wały. 
Częściowo zatkany wirnik powoduje 
wibracje. 

Przepłukać pompę wstecznym przepływem  aby 
wyczyścić wirnik. 

Poluzowane  zamocowania, uszkodzone 
części obrotowe. Sprawdzić i wymienić jeśli jest to konieczne. 

Zgięty wał. Wyprostować lub wymienić. 
Zużyte łożyska.  Sprawdzić i wymienić. 
Orurowanie ssące lub tłoczące nie 
przymocowane poprawnie lub nie podparte
poprawnie. 

Zamocować zgodnie z zaleceniami Standardów 
Instytutu Hydrauliki. 

Pompa 
hałasuje lub 
drży 

Pompa kawituje.  Zlokalizować i rozwiązać problem. 
Wysokość podnoszenia niższa niż 
znamionowa. Pompa pompuje zbyt dużo 
płynu. 

Zamontować zawór dławiący lub stoczyć  wirnik. 

Płyn cięższy niż się spodziewano. Sprawdzić właściwą gęstość i lepkość. 

Nadmierny 
pobór  mocy 
przez silnik 

Zakleszczone części obrotowe. Sprawdzić odpowiedni luz  na wewnętrznych 
częściach zużywających się. 
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Nadmierna prędkość. Sprawdzić silnik. 
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DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
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WYMAGANE NARZĘDZIA 
 
  Klucze płaskie 

  Wkrętak 

  Zawiesia do podnoszenia 

  Młotek gumowy 

  Indukcyjny podgrzewacz łożysk  

  Ściągacz do łożysk 

  Wybijak mosiężny  

  Szczypce do pierścieni sprężystych 

  Klucz dynamometryczny z oprawami 

  Klucze do śrub z łbem gniazdowym 

  Czujnik zegarowy 

  Mikrometr 

  Środki czyszczące  

  Szczelinomierze 

  Prasa hydrauliczna  

 

DEMONTAŻ 
 
 Elementy pompy mogą być ciężkie. Muszą być 
stosowane odpowiednie metody podnoszenia 

aby uniknąć zranienia i/lub 
uszkodzenia urządzenia. Przez cały 
czas używać butów z okuciami 

stalowymi. 
 
Przy przenoszeniu przez pompę cieczy 

toksycznych i/lub 
niebezpiecznych stosować 
sprzęt ochrony osobistej. Jeśli 

pompa będzie opróżniana, zastosować 
odpowiednie środki ochronne dla uniknięcia 
zranienia. Ciecz pompowana musi być 
przenoszona i usunięta zgodnie z aktualnymi 
przepisami ochrony środowiska. 
 
UWAGA: Przed demontażem pompy do 
remontu upewnić się, że dostępne są 
wszystkie części zamienne. 

 
Odłączyć zasilanie napędu dla 
uniknięcia przypadkowego 
uruchomienia i zranienia. 

 
Operator musi mieć świadomość jaka ciecz 

jest pompowana i jakie zabezpieczenia 
są właściwe dla uniknięcia 
uszkodzenia ciała. 

 
 
1. Zamknąć wszystkie zawory odcinające na 

ssaniu i tłoczeniu. 
 
2. Spuścić ciecz z orurowania, przepłukać 

pompę. 
 
3. Odłączyć całe orurowanie dodatkowe. 
 
4. Zdjąć sprężyny (501L) osłony sprzęgła I 

odwinąć osłonę sprzęgła (501) ze wspornika 
silnika (240) (Fig. 14). 

 
5. Odłączyć sprzęgło. 
 
6. Usunąć śruby kotwiące silnika (371) (Fig. 15). 
 
7. Założyć zawiesie na uchwyty do podnoszenia 

silnika i usunąć silnik. 
 
8. Usunąć śruby mocujące płyty montażowej. 
 
9. Założyć śruby oczkowe do płyty montażowej 

co 120 . 
 
10. Zdemontować regulatory przepływu z pompy I 

studni, jeśli trzeba (gdy dostarczono)). 
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Zawsze używać urządzenia 
odpowiedniego dla podnoszenia 
pompy.  Przestrzegać instrukcji 

bezpieczeństwa wydanej przez wytwórcę 
urządzenia. 
 
11. Używając zawiesi o odpowiedniej nośności 

podnieść pompę ze studni (Fig. 16). 
Przestrzegać właściwej procedury 
podnoszenia w sekcji Informacje ogólne. 

 
 

501L

501L

501

235

 

370L

371
240

189

 

132
189

 
 
 

 

Figure 14 

Figure 15 

Figure 16 
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12. Położyć pompę poziomo na odpowiedniej 

podporze zapewniającej wystarczającą ilość 
miejsca do demontażu pompy (Fig. 17). 

 
13. Usunąć sito (187) z pompy (Fig. 18). 
 

317N

187
100

 
 

 
14. Zdemontować rurę tłoczną (195) usuwając 

górną nakrętkę (242) i elementy złączne 
(370H) kolana. Wyciągnąć rurę tłoczną z płyty 
montażowej i kołnierza pompy (Fig. 19). 

 
15. Odłączyć wszystkie rurki (190) przepłukiwania 

łożysk prowadzących podłączone do pompy i 
łożysk. 

 
16. Zdjąć piastę sprzęgła pompy (233) i wpust. 
 

Figure 18 

Figure 17 

6



 
38 CV3171/LF3171 IOM 10/05 

195

427G

351A

370H

242

190

 
17. Zdemontować kadłub (100) pompy usuwając 

śruby (370) łączące kadłub z adapterem. 
Pozostawić śruby podporowe (418) na 
miejscu.  Przy usuwaniu kadłuba uważać aby 
nie uszkodzić wewnętrznych ścianek kadłuba 
(Fig. 20). 

 

100

351

370

418

108A

 
 

Przy usuwaniu wirnika używać 
ciężkich rękawic roboczych dla 
uniknięcia przecięcia reki przez ostre 
krawędzie łopatek wirnika. 

 
18. Zdjąć wirnik (101) z wału (122). Jedną z 
metod jest użycie pręta blokującego w celu 
zwolnienia gwintowanego zacisku wirnika.  Pręt 
blokujący (szczegóły można znaleźć na Fig. 22) 
włożyć w koniec napędowy wału pompy. Obracać 
wirnik w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu 

zegara patrząc na wał od strony wirnika (gwint 
prawoskrętny) uderzając ręką w pręt blokujący na 
wsporniku silnika.  Powtarzać tą czynność aż do 
całkowitego uwolnienia wirnika (Fig. 21). 
 

 
 

Figure 20 

Figure 21 
6

Figure 19 
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19. Zdjąć wirnik  (101) i O-ring (412A) (Fig. 23). 
 

412A

101
108A

122

 
 
20. Używając rysika zrobić mały znak na każdej 

rurze kolumny, łożysku prowadzącym, 
adapterze i wsporniku silnika w celu 
dopasowania części. Pozwoli to właściwie 
zidentyfikować i wyosiować części przy 
montażu. 

 
21. Zluzować śruby370G) mocujące adapter 

(108A) do rury kolumny.  Zsunąć adapter z 
wału (122). Jeśli trudno jest usunąć adapter, 
wał może być skorodowany.  Usunąć wszelkie 
nierówności  lub ślady korozji używając płótna 
ściernego (Fig. 24). 

 

370G

108A

122

306

 
 
 
22. Jeśli wasza pompa nie ma pośrednich łożysk 

prowadzących (tylko jedna sekcja kolumny), 
nie ma również żadnego przedłużenia (306) 
kolumny lub korpusu łożyska prowadzącego 
(213). Przejść do kroku 24. 

 
23. Zaczynając od strony kadłuba pompy (Fig. 

25), usunąć kolejno śruby (372B) łączące 
kolumnę z korpusem łożyskowym i usunąć 
przedłużenia kolumny (306), korpusy łożysk 
prowadzących (213), i odrzutniki (123). Przy 
usuwaniu sekcji kolumny podeprzeć wał aby 
uniknąć jego zgięcia. Zwykle nie jest 
konieczne demontowanie głowicy kolumny 
(192) (Fig. 26). Nie demontować w tym czasie 
łożysk prowadzących. Przed demontażem 
zapoznać się z instrukcjami inspekcji. 

 

372B 213

306

123

 
24. Usunąć śruby blokujące (370C) I zsunąć 

zespół osłony łożyska (134) z wału przez 
wspornik silnika (240) (Fig. 27). 

 

Figure 22 

Figure 23 

Figure 24 

Figure 25 
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Dwóch ludzi powinno przenosić 
wał o długości ponad 9 stóp (2,7 
m) ponieważ niewłaściwe 

przenoszenie spowoduje wygięcie wału. 
 

370M
123

192

 
 
25. Usunąć uszczelnienie labiryntowe (332A).  

Wymagany jest śrubokręt w celu usunięcia 
uszczelnienia z osłony (134) łożyska (Fig. 28). 

 

240134370C
415

122

370D

 
 
26. Usunąć pierścień ustalający (361A) łożyska. 

Zsunąć osłonę (134) z łożyska i wału. 
 
27. Usunąć nakrętkę (136) regulacyjną i 

podkładkę zabezpieczającą (382). 
 

28. Używając odpowiedniego ściąga łożyskowego 
zdjąć łożysko (112). 

 
UWAGA: Zachować łożyska do kontroli. 
 
 

122

136

382
112

113

134

361A
369A

193B
333

332A

 
 
29. Ustawić wał na stole na odpowiednich 

podporach. 
 
30. Zwykle nie jest potrzebny dalszy demontaż 

pompy jeśli wiadomo, że części nie są 
uszkodzone. Posłużyć się Fig. 29 jeśli trzeba 
usunąć wspornik silnika. 

 

189193240

543E

370L

 
 

 
 

Figure 26 

Figure 27 

Figure 29 

Figure 28 
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KONTROLE 
 

Części pompy muszą być sprawdzane według 
następujących kryteriów przed ponownym ich 
zamontowaniem dla zapewnienia, że pompa będzie 
pracować prawidłowo.  Żadna część nie spełniająca 
tych kryteriów nie może być ponownie 
zamontowana. 
 

Kadłub i adapter 
1. Kadłub (100) i adapter (108A) powinny być 

sprawdzone, czy nie są nadmiernie zużyte. 
Powinny one być wymienione jeśli 
przekraczają:: 

 

A. Stwierdzone zużycie lub zarysowania o 
głębokości większej niż 1/8” (3,2 mm). 

 

B. Wżery głębsze niż 1/8” (3.2 mm). 
 

2. Sprawdzić nieprawidłowości powierzchni 
gniazda uszczelki kadłuba. 

 

3. Sprawdzić zgodność wewnętrznej średnicy 
pierścienia (155) z Tabelą 3. Jeśli średnica 
wewnętrzna jest większa niż dopuszczalna, 
wyważyć lub wyciągnąć pierścień kadłuba z 
gniazda z tyłu adaptera (Fig. 30).  

 

4. Sprawdzić zgodność wewnętrznej średnicy 
łożyska prowadzącego(197) z wymiarami z 
Tabeli 3. Jeśli średnica wewnętrzna jest 
większa niż dopuszczalna, usunąć wewnętrzny i 
zewnętrzny pierścień ustalający (369) i 
uszczelnienia (333H) (jeśli są), potem 
wypchnąć łożysko prowadzące (197) używając 
małej prasy.  

 

5. Sprawdzić zgodność otworu adaptera (108A) z 
Tabelą 3. Jeśli jest zbyt duży, wymienić. 

333H

543F

197

369

418 155

190F

108A

 

6. Sprawdzić pęknięcia lub nadmierne zużycie 
korozyjne połączenia kadłub-kolumna. 
Wymienić jeśli stwierdzony zostanie jakikolwiek 
z tych warunków. 

 

Wirnik 
 

1. Sprawdzić uszkodzenia łopatek wirnika (101). 
Wymienić jeśli rowki są głębsze niż 1/16” (1,6 
mm) lub jeśli równomierne zużycie przekracza 
1/32” (0,8 mm). 

 

2. Sprawdzić uszkodzenia tylnych łopatek wirnika. 
Wymienić, jeśli zużycie przekracza 1/32” (0.8 
mm). 

 

3. Sprawdzić wżery, erozję i korozję krawędzi 
natarcia i spływowych łopatek. 

 

Sekcje kolumny 
 

1. Skontrolować wżery lub nadmierne zużycie 
korozyjne sekcji kolumny (306, 192). Wymienić, 
jeśli zaistnieje jakikolwiek z tych warunków. 

 

Korpusy łożysk prowadzących 
 

1. Sprawdzić zgodność średnicy wewnętrznej 
łożyska prowadzącego (197) z Tabelą 3. Jeśli 
średnica wewnętrzna jest większa niż 
dopuszczalna, usunąć wewnętrzny i zewnętrzny 
pierścień ustalający (369) i uszczelnienia (333H) 
(jeśli są), potem wypchnąć łożysko prowadzące 
(197) używając małej prasy.  

 

2. Sprawdzić zgodność otworu łożyska 
prowadzącego (213) z Tabelą 3. Jeśli jest zbyt 
duży, wymienić. 

 

543F

190F

333H

333H

369

197

369

213

 
 

Figure 31 
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Tabela 3 
Tolerancje łożysk prowadzących 

Wewn. średnica łożyska 
(wciskana na miejsce) Otwór korpusu Luz ruchowy 

(1/2 luzu średnicowego) Materiał 
łożyska 

S/ST M/MT L S/ST M/MT L S/ST M/MT L 
Grafit  1.132/1.134 1.633/1.635 2.258/2.260 1.620/1.622 2.120/2.122 2.993/2.995 0.0055/0.0035 0.006/0.004 0.0065/0.004
Brąz 1.129/1.131 1.629/1.631 2.256/2.258 1.620/1.622 2.120/2.122 2.993/2.995 0.004/0.002 0.004/0.002 0.0055/0.003

Rowkow
any 

elastome
r  

1.126/1.130 1.627/1.632 2.253/2.257 1.620/1.622 2.120/2.122 2.993/2.995 0.0035/0.0005 0.0045/0.001 0.005/0.004 

Rulon 1.132/1.134 1.633/1.635 2.258/2.260 0.0055/0.0035 0.006/0.004 0.0065/0.004 
 

S/ST M/MT L S/ST M/MT L S/ST M/MT L Pierścień 
kadłuba 1.183/1.190 1.678/1.685 2.299/2.306 1.811/1.813 2.243/2.245 3.243/3.245 0.0335/0.029 0.031/0.0265 0.029/0.0245

UWAGA: Wewn. średnica przed wciśnięciem do korpusu będzie nieco większa niż po wciśnięciu na miejsce.
 
Wał 
 

1. Sprawdzić pasowanie łożyska oporowego. Jeśli 
jest poza tolerancją z Tabeli 4, wymienić wał 
(122) (Fig. 32). 

 

Tabela 4 
Pasowania łożyska oporowego 

Grupa Zewn. śr. wału Wewn. śr. obudowy
S/ST 0.9848/0.9844 2.4416/2.4409 
M/MT 1.5755/1.5749 3.5442/3.5433 

L 2.1660/2.1655 4.7253/4.7240 
 

2. Sprawdzić zużycie powierzchni montażu 
łożyska prowadzącego.  Jeśli przekracza 
0,002”, wymienić wał. 

 

3. Sprawdzić prostoliniowość wału. Jeśli 
przekroczona jest jakakolwiek wartość z Tabeli 
5, wymienić wał. 

 
Tabela 5 

Tolerancje bicia wału 
Grupa Czop sprzęgła Wał  Czop wirnika
wszyst

kie 
0.002” 0.0005”/ft. 0.005” 

 
Obudowa łożyska  
 
1. Sprawdzić zgodność otworu łożyska (134) z 

Tabelą 4 i wymienić jeśli wymiar jest 
przekroczony. 

 
2. Usunąć dolne uszczelnienie smarowe (133). 

Zawsze zalecana jest wymiana tego 
uszczelnienia przy każdej naprawie. 

 

3. Wzrokowo sprawdzić wżery i pęknięcia. 
Szczególna uwagę zwrócić na rowek 
pierścienia zabezpieczającego. 

 
 

Łożysko kulkowe 
 
Należy sprawdzić zanieczyszczenia i uszkodzenia 
łożyska kulkowego (112), stan łożyska dostarczy 
użytecznej informacji o warunkach roboczych w 
osłonie łożyska. Zanotować stan środka smarnego. 
Należy wyjaśnić przyczynę uszkodzenia łożyska.  
Jeśli nie jest to normalne zużycie, należy znaleźć i 
usunąć przyczynę przed przywróceniem pompy do 
pracy. 
 
NIE UZYWAĆ PONOWNIE ŁOŻYSK. 
 
Wspornik silnika 
 
Sprawdzić pęknięcia i nadmierne zużycie korozyjne 
wspornika silnika (240).  Wymienić, jeśli zaistnieje 
którykolwiek z wymienionych warunków. 
 

122
1

3

4

2

Figure 32 
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PONOWNY MONTAŻ 
 
Wartości momentów dociągania śrub przy montażu pompy podano w Tabeli 7. 
 

TABELA 7 
MOMENTY DOCIĄGANIA 

Lokalizacja Gwinty smarowane Gwinty suche 
Śruby kadłuba (370) 30 FT-LBS (40 Nm) 45 FT-LBS (60 Nm) 

Śruby łączące kadłub z 
adapterem (370G) 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Śruby łożysk prowadzących 
(372B) 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Złącze rura kolumny do 
silnika (370M) 

20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

Mocowanie silnika do płyty 
montażowej  (370L) 

30 FT-LBS (40 Nm) 45 FT-LBS (60 Nm) 

Złącze silnik wspornik (371) 20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 
Sito do kadłuba (317N) 20 FT-LBS (27 Nm) 30 FT-LBS (40 Nm) 

 
MONTAŻ WSPORNIKA SILNIKA, GŁOWICY 
KOLUMNY I PŁYTY MONTAŻOWEJ 
 
1. Jeśli zdemontowano wspornik silnika, dołączyć 

wspornik silnika (240) do płyty montażowej 
(189) śrubami (370L) (Fig. 33). 

 

240
189193

370L

 
 
2. Połączyć głowicę kolumny (192) ze 

wspornikiem silnika śrubami (370M). Otwory 
wentylacyjne powinny być bliżej wspornika 
silnika. 

 
 
 
 
 

OPCJONALNA WERSJA Z DŁAWNICĄ 
 
Patrz  Fig. 48, Załącznik II. 
 
1. Dławnicę (221) połączyć z płytą wspornikową 

(189) przy pomocy śrub (370L). 
 
2. Wspornik silnika (240) przykręcić do dławnicy 

śrubami (370J). 
 
3. Głowicę kolumny (192) połączyć z dławnicą 

śrubami (370M). Otwory odpowietrzające 
powinny być bliżej wspornika silnika. 

 
MONTAŻ  ZESPOŁU  WIRUJĄCEGO 
 

Wał może zostać uszkodzony przy 
niewłaściwym przenoszeniu. Zachować 
maksymalną ostrożność.  Zalecane jest 

przenoszenie przez dwie osoby wałów o 
długości większej niż 9’ (2,7 m) w celu 
uniknięcia możliwości zgięcia wału. 
 
1. Zamontować na wale (122) pierścień ustalający 

(369A) (Fig. 34). 
 
UWAGA: W grupach S/ST nie stosuje się 
pierścienia ustalającego 369A. 
 
2. Zamontować łożysko oporowe (112) na wale 

(122). 

Figure 33 
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122

136

382

370D
415

112

113

134

361A

369A

193B
333

332A

 
UWAGA: Jest wiele metod montażu łożysk.  
Zalecanym sposobem jest użycie podgrzewacza 
indukcyjnego, który podgrzeje i rozmagnetyzuje 
łożyska. 
 

Używać rękawic izolacyjnych przy 
używaniu podgrzewacza łożysk. 
Łożyska będą gorące i mogą 

spowodować uszkodzenie ciała. 
 

3. Zamontować podkładkę regulacyjną (382) na 
wale (122). Zaczep podkładki umieścić w rowku 
wpustowym wału. 

 

4. Wkręcić nakrętkę łożyskową (136) na wał (122). 
Dokręcić nakrętkę do styku.  Zagiąć dowolny 
zaczep podkładki w jedno z wycięć nakrętki.  
Dokręcić nakrętkę, jeśli trzeba zagiąć zaczep 
podkładki regulacyjnej w wycięcie nakrętki. 

 

5. Wcisnąć uszczelniacz smaru (333) w osłonę 
łożyska (134). Uszczelniacz jest montowany 
wargą na zewnątrz, czołem do kadłuba. 

 

6. Wsunąć osłonę łożyska na czop wału od strony 
pompy ponad łożyskiem. 

 

7. Włożyć pierścień ustalający (361A) w rowek 
osłony łożyska trzymając płaską stroną w stronę 
łożyska. 

 

8. Wsunąć uszczelnienie labiryntowe (332A) na 
wał przez czop sprzęgła.  Wcisnąć do osłony 
łożyska do wyrównania z powierzchnią osłony. 

 

9. Trzymając płytę montażową w położeniu 
pionowym wsunąć wał poziomo przez wspornik 
silnika. Oprzeć wał i kolumnę na odpowiednich 
stojakach (Fig. 35). 

 

10. Zamontować śruby mocujące (370C) i śruby 
ściągające (370D) z przeciwnakrętkami (415). 

 

240134370C

122

 
 
MONTAŻ  KOLUMNY (GDY WYMAGANY) 
 

Gdy wymagane są pośrednie łożyska prowadzące, 
wymagane będą dodatkowe przedłużenia kolumny 
(306) i obudowy (213) łożysk prowadzących. 
 

1.  Przygotować zespół obudowy łożyska 
prowadzącego, jeśli jest to wymagane. Wcisnąć 
nowe łożysko. Zamontować pierścień 
zabezpieczający na łożyskach uszczelnianych 
(Fig. 31). Uszczelniacze są montowane wargą 
na zewnątrz, czołem do łożyska prowadzącego. 

 

UWAGA: Łożyska prowadzące nie muszą być 
dokładnie wycentrowane ani otwory w 
łożyskach nie muszą być w tej samej linii z 
otworami w obudowie. Wewnątrz obudowy (213) 
jest powiększony obszar gniazda, który pozwala 
środkowi smarnemu przejść do otworów w 
łożysku.  
 

2. Wsunąć zespół korpusu łożyska prowadzącego 
(213) na wał. Ustawić korpus naprzeciw 
kołnierza kolumny. Upewnić się, że wywiercone 
otwory przepłukujące są naprzeciw otworów w 
płycie montażowej. 

3. Zamontować przedłużenie kolumny (306). 
Upewnić się, że znaki zarysowane na częściach 
podczas demontażu są w jednej linii. 
Zamontować śruby (372B). 

4. Powtarzać kroki 1-4 według potrzeb. 

Figure 35 

Figure 34 
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MONTAŻ CZĘŚCI POMPUJĄCEJ 

1. Wcisnąć pierścień kadłuba (155) do adaptera 
(108A) używając odpowiedniej prasy. 

2. Przygotować adapter (108A), jeśli trzeba. 
Wcisnąć nowe łożysko prowadzące. 
Zamontować pierścień zabezpieczający i 
uszczelnienia na łożyska uszczelniane (Fig.30). 
uszczelnienia są montowane wargami na 
zewnętrz, czołem odsuniętym od łożyska. 

 
UWAGA: Łożysko prowadzące nie musi być 
dokładnie wycentrowane ani otwory w łożysku 
nie muszą być w tej samej linii z otworami w 
obudowie. Wewnątrz adaptera (108A) jest 
powiększony obszar gniazda, który pozwala 
środkowi smarnemu przejść do otworów w 
łożysku.  

3. Wsunąć zespół adaptera na wał. Ustawić 
kołnierz adaptera naprzeciw kołnierza kolumny. 
Upewnić się, że znaki zarysowane podczas 
demontażu są w jednej linii. Zamontować śruby 
(371G) (Fig. 36). 

370G

108A

122

306

 

4. Włożyć O-ring w rowek wirnika. Użyć niewielkiej 
ilości smaru do utrzymania O-ringu na miejscu. 
Zamontować wirnik na wale i dokręcić. Jeśli 
wirnik zaciera o adapter podczas dokręcania, 
ustawić wirnik tak aby  odsunąć go od adaptera. 
Upewnić się, że wał obraca się swobodnie po 
dokręceniu wirnika (Fig. 37). 

412A

101
108A

122

 

5. Ustawić wirnik (101) blisko śrub podporowych 
adaptera (370D) aż wirnik dotknie adaptera 
(108A). Włożyć uszczelkę (351) do gniazda w 
kadłubie (100). Zamontować kadłub do 
adaptera. Upewnić się, że znaki zarysowane 
podczas demontażu są w jednej linii. 
Zamontować śruby (370) łączące kadłub z 
adapterem i dokręcić. Wycofać śruby 
podporowe (370D) aż wał będzie się swobodnie 
obracać (Fig. 38). 

100

351

370

418

108A

 

6. Obrócić rurę tłoczną (195) do kolana (315) z 
założonym uszczelniaczem gwintu i dokręcić. 
Nakręcić nakrętkę dolną rury (242) na cały 
gwint rury tłocznej (Fig. 39).  

7. Zamontować zespół rura/kolano przez płytę 
montażową (189). Założyć uszczelkę kolana 
(351A) i połączyć kolano z kadłubem śrubami 
(370H) i dokręcić (Fig. 39).  

Figure 38 

Figure 37

Figure 36 
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189

315

195

427G

351A

370H

242

190

 

8. Zamontować górną nakrętkę rury (242). 
Dokręcić nakrętki rury do płyty montażowej. 
Upewnić się, że nakrętki rury zostały 
dociągnięte i żadne odkształcenia i naprężenia 
nie są przenoszone na pompę. Obrócić wał 
ręcznie dla upewnienia się, że nic się nie 
zaciera. 

9. Przymocować sito (187) śrubami (Fig. 40).  

317N

187
100

 

10. Podłączyć całe orurowanie dodatkowe. 

11. Ponownie zamontować piastę (233) sprzęgła od 
strony pompy. 

12. Zamontować silnik i sprzęgło (Fig. 41). 

13. Ustawić luz wirnika zgodnie z procedurą 
(Sekcja 5). 

14. Zamontować osłonę sprzęgła (501) (Fig. 42). 

15. Nasmarować łożyska pompy. 

16. Postępować według wskazówek w sekcjach 3 i 
4 dla Instalowania i Działania. 

 

370L

371
232

233

240

189

 

501L

501L

501

235

 

Figure 39 

Figure 42 

Figure 40 

Figure 41 
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Figure 43 
CV3171 
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ZAŁĄCZNIK I 
 

REGULATORY PŁYWAKOWE 
 
Square D 9036 Simplex i 9038 Duplex. 
 
Zespół z pojedynczym prętem i pływakiem jest użyty 
z przełącznikiem przepływu 9036 w jednostce 
simpleksowej lub alternatorem podwójnym 9038. W 
celu wykonania prawidłowego okablowania 
przełącznika sięgnąć do diagramu okablowania 
wytwórcy.  
 
1. Jeśli pokrywa studni jest dostarczona przez 

Goulds wraz z pompami, wtedy otwory na rurę 
wspornikową przełącznika przepływu (435) i 
górną prowadnicę prętowa (337) będą 
umiejscowione i wykonane w fabryce. Jeśli 
pokrywa studni ma być dostarczona przez 
kogoś innego, konieczne będzie zlokalizowanie 
wywiercenie i zakorkowanie otworów przed 
montażem przełącznika. Patrz Fig. 45 dla 
rozmiaru otworu i procedury lokalizacji. 

 

 
 
2. Zamontować dolne ramię prowadnicy (366) i 

prowadnicę prętową pływaka (366) na właściwej 
śrubie pokrywy ssania (na podstawie 
rozmieszczenia) przed montażem pompy w 
studzience. 

 

3. Przykręcić rurę podpierającą przełącznika 
przepływu (435) i górną prowadnicę prętową 
(337) do pokrywy studni. 

 
4. Zamontować wspornik przełącznika przepływu 

(398) do rury wspornikowej przełącznika 
przepływu. 

 
5. Zamontować pręt pływaka (334), pierścienie 

(335) i pływak (342) jak pokazano na Fig. 46.  

3 3 4  

3 3 5  

4 3 7  

3 9 8  

3 3 7  

3 4 2  

3 3 5  

3 3 5  

4 3 5  

3 3 9  

3 3 6  
3 6 6  

 
Poziomy włączania i wyłączania są sterowane przez 
ustawienie pierścieni (335). W miarę wzrostu 
poziomu płynu, pływak unosi się do zetknięcia z 
górnym pierścieniem, a ruch w górę pręta pływaka 
powoduje zamykanie się przełącznika 
mechanicznego wewnątrz regulatora zamykające 
obwód rozruchowy. Praca trwa dopóki poziom nie 
spadnie na tyle nisko, że pływak zetknie się z 
dolnym pierścieniem. Pociąga to pręt w dół 
powodując otwarcie przełącznika i wyłączenie 
pompy. 
Alternator podwójny  Square D 9038 jest 
montowany w sposób taki sam jak powyżej. 
Różnica polega na sekwencji pracy. Najpierw 
pompa startuje w miarę wzrostu poziomu wody 
pozwalając pływakowi na kontakt z górnym 
pierścieniem. Gdy poziom wody spada i wyłącza 
pompę, ramię dźwigni wewnątrz regulatora 
mechanicznie przełącza układ na drugą pompę w 
celu uruchomienia jej w kolejnym cyklu. 

Figure 46 

Figure 45 
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W przypadku gdy pierwsza pompa nie będzie 
nadążać z zapotrzebowaniem, lub w ogóle nie 
ruszy, ciągły wzrost poziomu włączy obie pompy. 
Obie pompy będą pracować dopóki nie zostanie 
osiągnięty dolny poziom wody. Jeśli obie pompy nie 
będą w stanie nadążać z wydajnością, można 
zamontować na alternatorze opcjonalny alarm 
wysokiego poziomu wody aby zamykał przełącznik 
jeśli poziom wody wzrośnie powyżej poziomu 
drugiej pompy. Przełącznik ten może zostać 
podłączony do alarmu dostarczonego przez klienta 
w postaci syreny lub lampy. 
 
Alarm wysokiego poziomu APEX  
 
Alarm wysokiego poziomu APEX jest urządzeniem 
niezależnym używanym do wykrywania poziomu płynu i 
zamykającym przełącznik aktywujący oddzielny alarm. 
Przełącznik jest montowany na rurze powyżej płyty 
podporowej (Rys. 21). Rura musi opadać  do studzienki 4-
6” poniżej wymaganego punktu aktywacji. W miarę 
wzrostu płynu w rurze, uwięzione powietrze wypełnia 
mieszki w przełączniku i samoczynnie wyzwala mikro 
przełącznik. Przełącznik może następnie aktywować 
światło, syrenę, przekaźnik, zawór elektromagnetyczny, 
lub inne urządzenie elektryczne. 
 
 

Figure 47 
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ZAŁĄCZNIK II 
 

GÓRNA KOMORA DŁAWIKOWA I KONTRUKCJA 
ODPORNA NA OPARY 

Model 3171 jest normalną wersją bez uszczelnień. 
Gdy temperatura przekroczy 180°F [ok. 82oC]  
konieczne będzie odsunięcie łożyska oporowego od 
źródła ciepła w studzience. Osiąga się to przez 
dodanie górnej komory dławikowej. Zezwala się 
przez to aby powietrze okrążało łożysko i schładzało 
je w ten sposób. Górna komora dławikowa jest 
również używana do zminimalizowania emisji 
oparów podczas pracy z różnymi substancjami. 
Właściwy montaż i konserwacja pompy odpornej na 
opary wraz z prawidłowym urządzeniem 
uszczelniającym może stworzyć konstrukcję 
opóźniająca parowanie. Posłużyć się Fig. 48 w celu 
ustawienia dławnicy. 
 

Dławnica z uszczelnieniem sznurowym 

Dławnice sznurowe nie są dopuszczone 
do pracy w otoczeniu klasyfikowanym przez 
ATEX. 
Dławnica jest wyposażana w fabryce w sznurowe 
uszczelnienie. Uszczelnienie to jest smarowane 
przez smarownicę dostarczoną wraz z pompą.  
 

Napełnić smarownicę smarem na bazie litu #2. 

Wymiana uszczelnienia sznurowego 
 

1. Jeśli konieczna będzie wymiana uszczelnienia 
sznurowego, należy wymienić kolejno: trzy 
pierścienie sznura, pierścień dławnicowy 
rozstawczy, dwa pierścienie sznura sznurowego i 
dławik. 
 

2. Zamontować smarownicę na gwintowanym 
otworze na komorze dławikowej. 
3. Obrócić głowicę smarownicy, aby wstrzyknąć 
smar do uszczelnienia sznurowego. 
4. Upewnić się, że nakrętki dławikowe są dokręcone 
ręcznie. 
 

Działanie i konserwacja 
 

1. Zawsze utrzymywać smarownicę pełną smaru. 
2. Okresowo wykonać kilka obrotów kołpaka aby 
wstrzyknąć świeży smar do dławnicy. Okresy 
smarowania zależą od temperatury i dociągnięcia 
dławika. Doświadczenie pokaże najlepszy dla 
waszej obsługi okres między smarowaniami. Zacząć 
od sprawdzania codziennego I przedłużać okres 
według wymagań aż uzyskacie wygodny dla was 
okres międzyobsługowy. 
3. Nie dociągać byt mocno dławika bo doprowadzi to 
do uszkodzenia wału. Pompa jest uszczelniana tylko 
w celu zatrzymania oparów i ręczne dociągnięcie 
dławika jest odpowiednie. 
 
Uszczelnienia mechaniczne 
Gdy dostarczone są uszczelnienia mechaniczne, 
rysunek montażowy od producenta będzie 
dostarczony wraz z zestawem danych pompy. 
Rysunek ten należy zachować aby użyć go gdy 
uszczelnienie będzie konserwowane i ustawiane. 
Jeśli dostarczone będą uszczelnienia z olejem 
smarowym, powierzchnie uszczelnienia muszą cały 
czas być smarowane.

Figure 48 
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LISTA CZĘŚCI I MATERIAŁÓW 

 
Poz. 

 
Ilość 

 
Nazwa części 

Standardowe 
materiały konstrukc.

   ŻELIWO/ 
CD4 

CD4 GA-20

100 1 Kadłub D.I. CD4 GA-20
101 1 Wirnik  CD4 CD4 GA-20
105 1 Pierścien rozstawczy Teflon 
106 1 SET Pakunek (sznur) Splot akrylowy 
107 1 Dławik  316ss lub wg specyfikacji 

108A 1 Adapter kadłuba C.I. CD4 GA-20
112 1 Łożysko kulkowe stal stal stal 
113 1 Złączka nadmiarowa stal stal stal 
122 1 wał stal 316SS C-20 
123 1+N Deflektor Epdm 
134 1 Osłona łożyska C.I. C.I. C.I. 
136 1 Nakrętka łożyskowa stal stal stal 
155 1 Tuleja  (kadłub) grafit/Teflon 
178 1 Wpust wirnika    
187 1 Sito  stal 316SS C-20 
189 1 Płyta montażowa  Stal  lub wg specyfikacji 
190 "L" Rurki linii smarowej stal 316SS C-20 

190F 1+N Złączka  rurowa stal 316SS C-20 
190G 1 Złączka  rurowa stal stal stal  
192 1 Głowica kolumny stal 316SS C-20 
193 1+N Złączka , Gr. 1/4" Npt stal stal stal 

193B 1 Złączka, Gr. 3/16" Drv stal stal stal 
193I 1 Kołpak , Gr. Up. St. Bx stal stal stal 
195 1 Rura tłoczna stal 316SS C-20 
197 1+N Łożysko prowadzące See Notes 
213 N Korpus łożyska prow. C.I. CD4 GA-20
221 1 Dławnica górna żeliwo  lub wg specyfikacji
232 1 Połówka sprzęgła stal stal stal 
233 1 Połówka sprzęgła stal stal stal 
235 1 Tuleja sprzęgła EDPM 
240 1 Wspornik , silnik C.I. C.I. C.I. 
242 2 Nakrętka rurowa stal 316SS GA-20
306 N Przedłużenie kolumny stal 316SS C-20 
315 1 Kolano tłoczne C.I. CD4 GA-20

317N 4 śruba,HHC  stal 316ss C-20 
332A 1 Uszczelniacz labirynt. Teflon/Viton 
333 1 Uszczelnienie korpusu stal /Nitrile 

333H (2xN)+2 Uszczelniacz wargowy Nitrile Viton Viton 
351 1 Uszczelka kadłuba Nitrile/Acrylic 

351A 1 Uszczelka kolana Nitrile/Acrylic 
361A 1 Pierśc. ustal., łoż. kulk. stal stal stal 
364A 1 Wkładka , dław. górna 316SS lub wg specyfikacji
367B 1 Uszczelka , wkładka Nitrile/Acrylic 
369 (2xN)+2 Pierśc. ustal., łoż. prow  316SS 316SS C-20 

369A 1 Pierśc. ustal., wał stal stal stal 
370 8 Śruba, HHC stal 316SS C-20 

370C 3 Śruba, HHC stal stal stal 
370D 3 Śruba, HHC stal stal stal 
370H 4 Śruba, HHC stal 316SS C-20 
370G 6 Śruba, HHC stal 316SS C-20 
370L 4 Śruba, HHC stal 316ss C-20 
370M 6 Śruba, HHC stal 316ss C-20 
371 4 Śruba, HHC Steel Steel Steel 

372B 6xN Śruba, HHC Steel 316ss C-20 
382 1 Podkładka łożyskowa Steel Steel Steel 

LISTA CZĘŚCI I MATERIAŁÓW 
 

Poz. 
 

Ilość 
 

Nazwa części 
Standardowe 

materiały konstrukc.
   ŻELIWO

/ 
CD4 

CD4 GA-20

      
399 1 Wpust sprzęgła 316SS 316SS 316SS

412A 1 O-Ring, wirnik Teflon 
415 3 Przeciwnakrętka  stal stal stal 
418 2 Śruba, HHC stal 316SS C-20 

494V 1 Kolano , 45 o. stal stal stal 
501 1 Osłona sprzęgła stal stal stal 

501L 2 Sprężyny osłony stal stal stal 
540M 1 Uszczelka, dław. górna Nitrile/Acrylic 
543E 1+N Kolanko z czopem stal 316SS C-20 
543F 1+N Kolanko z gniazdem stal 316SS C-20 
775E (2xN)+2 Opaska rurowa 304L 304L 304L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista części regulatora pływakowego i 
materiały konstrukcyjne 

 
Poz. 

 
Ilość

 
Nazwa części 

Standardowe 
materiały konstrukc.

   Klasa  
A 

Klasa  
B 

Klasa  
C 

334 1 Pręt pływaka stal lub 
mosiądz

316SS 316SS 

335 4 Kołnierz pręta pływaka stal stal stal 
336 1 Dolny uchwyt pręta stal lub mosiądz 316SS 
337 1 Górny  uchwyt pręta stal  
339 1 Wyłącznik pływak. Lub 

alternatywa 
---- ---- ---- 

342 1 Pływak  stal lub 
miedź

316SS 316SS 

366 1 Dolne ramie prowadzące 
pręta 

stal lub mosiądz 316SS 

398 1 Konsola wyłącznika 
pływak. 

żeliwo 

435 1 Wspornik rury wyłącznika 
pływakowego 

stal 

437 1 Pokrywa studni stal 
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CZĘŚCI ZAMIENNE
 
 
Przy zamawianiu części zamiennych , zawsze podawać numer seryjny pompy Goulds, 
określić nazwę części i jej pozycję na stosownym rysunku przekrojowym.  Dla zapewnienia 
odpowiedniej niezawodności obsługi konieczne jest posiadanie wystarczającego zapasu 
łatwo dostępnych części zamiennych. 
 
 

ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE 
 
Sugerowane części zamienne 
 
  Wirnik (101) 

  O-Ring wirnika (412A) 

  Wal  (122) 

  Łożysko kulkowe (112) 

  Uszczelka kadłuba (351) 

  Pierścień ustalający łożyska kulkowego (osłona) 

(361A) 

  Pierścień ustalający łożyska kulkowego (wał) 

(369A) 

  Podkładka regulacyjna (łożyskowa) (382) 

  Nakrętka łożyskowa (136)

 
 
  Uszczelniacz smaru osłony łożyska (333) 

  Uszczelniacz labiryntowy osłony łożyska (332A) 

  Łożysko prowadzące (197) 

  Uszczelnienia łożysk prowadzących (333H) 

(Opcjonalne) 

  Pierścienie ustalające łożysk prowadzących 

(369) 

  Dzielony pierścień rozstawczy (105) 

(Opcjonalny) 

  Pakunek (sznur) dławnicy (106) (Opcjonalny) 

  Dławik pakunku (107) (Opcjonalny) 
  

 
ODSYŁACZE KODÓW MATERIAŁOWYCH 

1000 A48 CL25B żeliwo szare  2247 B335 Type B-2 Hastelloy B 
1018 A536-84 60-42-10 żeliwo sferoidalne  2248 B574 C-276 Hastelloy C 
1101 B584 mosiądz krzemowy  2263 B335 B-2 Hastelloy B szlifowany i polerowany 
1203 A743 CF8M 316 stal kwasoodporna  2264 B574 C-276 Hastelloy C szlifowany i 

polerowany 
1204 A743 CN7M Alloy 20  3201 A283 Grade D blacha ze stali węglowej 
1215 A494-90 CW6M C1, Hastelloy C  3211 A240 316 blacha ze stali kwasoodpornej 
1217 A494 N-7M Hastelloy B  6501 A53 Typ F rura ze stali węglowej wielkości 40  
2205 C1045 stal węglowa  szlifowana i 

polerowana 
 6545 A312 316 rura wielkości 40 ze stali 

kwasoodpornej 
2210 A108 Gr1211 stal węglowa  6506 B464 C20CB3 rura wielkości 40 ze stopu 

Carpenter 20  
2216 A276 316 stal kwasoodporna  szlifowana 

i polerowana 
 6511 Rura z tombaku SPS 

2221 ASTM 8473 C-20 szlifowany i 
polerowany 

 6519 B622 rura wielkości 40 z Hastelloy B  

2229 A276-91A stal kwasoodporna  6548 rura wielkości 40 z Hastelloy C C-276 
2230 B743 20CB3 Carpenter 20    
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JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI ZAMIENNE 
 
 

Przy zamawianiu części zamiennych, należy dzwonić na numer 
 

1-800-446-8537 
 

lub do Waszego lokalnego przedstawiciela ITT  - Goulds Pumps 
 
 
 

OBSŁUGA W PRZYPADKU AWARII 
 

jest dostępna 24 godziny na dobę / przez 365 dni w roku  
 

dzwonić 1-800-446-8537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy na naszą stronę www.gouldspumps.com 

 
 

 


