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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, szczególnie 
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 poza 
parametrami znamionowymi, do których 
została przeznaczona. 

 
• Nie dopuszczać do pracy pompy 

poniżej minimalnej dopuszczalnego 
przepływu albo z zamkniętymi 
zaworami ssawnymi / tłocznymi 

 
• Nie otwierać zaworów spustowych lub 

odpowietrzających i nie usuwać korków jeśli 
układ jest pod ciśnieniem 

 
• Nie dopuszczać do pracy pompy, jeśli 

zamontowane elementy bezpieczeństwa 
zostały rozłączone 

 
 
Bezpieczeństwo obsługi: 

• Zawsze odciąć energię elektryczną 
 

• Nie ogrzewać pompy w celu demontażu z 
powodu niebezpieczeństwa wybuchu 
uwięzionej cieczy. 

 
• Upewnić się, że pompa jest odcięta od 

układu a ciśnienie zostało uwolnione przed 
demontażem pompy, usunięciem korków 
lub odłączeniem orurowania 

 
• Używać właściwych urządzeń 

dźwigowych i podpierających dla 
uniknięcia poważnego zranienia 

 
• Przestrzegać stosownych procedur 

odkażania 
 

• Znać i przestrzegać zakładowych 
zarządzeń bezpieczeństwa 

 

 
 
 
Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek 
wyróżnionych w Instrukcji obsługi i napraw pompy
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WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Do naszych Drogich Klientów 

 
Pompy Goulds' zapewniają bezpieczną, bezproblemową pracę gdy są właściwie zamontowane, obsługiwane i 
eksploatowane.  Posiadamy szeroką sieć doświadczonych pracowników sprzedaży i serwisu, których zadaniem 
jest zapewnienie Waszej maksymalnej satysfakcji z naszych wyrobów. 

 
Bezpieczny montaż, działanie i naprawa urządzeń Goulds' są podstawą odpowiedzialności końcowego 
użytkownika.  Ten podręcznik Montażu, obsługi i napraw określa specyficzne zagrożenia bezpieczeństwa, które 
muszą być rozpatrywane przez cały czas użytkowania wyrobu. Zrozumienie i przestrzeganie ostrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa jest obowiązkowe dla zapewnienia, że nie zostanie wyrządzona szkoda ludziom, 
majątkowi i/lub środowisku.  Jednakże przestrzeganie tylko tych ostrzeżeń jest niewystarczające – oczekuje się, że 
końcowy użytkownik będzie także przestrzegać przemysłowych i zakładowych norm bezpieczeństwa.  Identyfikacja 
i wyeliminowanie niebezpiecznych praktyk związanych z montażem, obsługą i naprawami jest obowiązkiem 
wszystkich osób zaangażowanych w montaż, obsługę i naprawy urządzeń przemysłowych. 

 
Dwa specyficzne zagrożenia, charakterystyczne dla urządzeń pompowych, rozszerzają zakres normalnych 
środków bezpieczeństwa. 

       PRZESTROGA 
Praca jakiegokolwiek układu pompowego z zablokowanym ssaniem i tłoczeniem jest niedopuszczalna w 
każdym przypadku. Nawet krótkotrwała praca w tych warunkach może spowodować przegrzanie cieczy w 
pompie i doprowadzić do gwałtownej eksplozji. Użytkownik musi zastosować środki konieczne do 
uniknięcia tej sytuacji. 

 
 

       PRZESTROGA  
Podręczniki obsługi i napraw urządzeń pompowych jasno określają akceptowane metody demontażu 
agregatów pompowych. Te metody muszą być także przestrzegane. Szczególnie zakazane jest 
stosowanie ciepła dla ułatwienia zdejmowania wirników i/lub ich elementów ustalających. Uwięziona ciecz 
może nagle rozszerzyć się i spowodować gwałtowną eksplozję i zranić ludzi. 
 

 
Prosimy o poświęcenie czasu dla przejrzenia i zrozumienia wskazówek dotyczących bezpiecznego montażu, 
obsługi i napraw zawartych w tym podręczniku. 

1 

2 
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SŁOWO WSTĘPNE 
 
Podręcznik ten zawiera instrukcje montażu, pracy, obsługi i napraw wysokociśnieniowej i wysokotemperaturowej 
pompy procesowej pompy Goulds typu 3620 zaprojektowanej według wymagań 10 wydania API* 610 (ISO 
13709). 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 obsługą. 

 
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 Industries - Goulds Pumps nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała, awarie lub opóźnienia 
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu, obsługi i napraw zawartych w tym podręczniku. 

 

 
UWAGA:  Gdy agregat pompowy jest zamontowany w atmosferze grożącej wybuchem, muszą być 
przestrzegane instrukcje poprzedzone symbolem Ex.  Zranienie personelu i/lub uszkodzenie 
urządzenia mogą nastąpić gdy instrukcje te nie są przestrzegane.  W przypadku jakichkolwiek pytań 
dotyczących tych wymagań lub jeśli urządzenie zostało zmodyfikowane, prosimy skontaktować się z 
przedstawicielem Goulds. 

 
 

Gwarancja jest ważna wyłącznie gdy używane są oryginalne części ITT Industries - Goulds Pumps. 
 

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

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

 
Dodatkowe egzemplarze podręcznika można otrzymać kontaktując się z Waszym lokalnym przedstawicielem ITT 
Industries - Goulds lub telefonicznie pod numerem 1-(800)-446-8537. 

 
 

    PODRĘCZNIK OBJAŚNIA 
 Właściwy montaż  

 Procedury rozruchowe  

 Procedury eksploatacyjne  

 Rutynową konserwację 

 Remont pompy  

 Wykrywanie usterek 

 Zmawianie części zamiennych  
 

* American Petroleum Institute 
1220 L Street, Northwest 
Washington, D.C.   20005
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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.   ITT Industries - Goulds Pumps 
nie ponosi odpowiedzialności z uszkodzenia ciała, 
awarie i opóźnienia spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji z tego podręcznika. 

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

   PRZESTROGA 
Przestroga jest używana do wskazania istnienia 
zagrożenia, które może spowodować 
uszkodzenie ciała lub śmierć, jeśli przestroga 
zostanie zignorowana. 
 

  OSTRZEŻENIE 
Ostrzeżenie jest używane do wskazania istnienia 
zagrożenia, które może spowodować straty 
materialne i uszkodzenie sprzętu, jeśli zostanie 
zignorowane. 

 
 
 
 

Jeśli maszyna musi być zamontowana 
w atmosferze grożącej wybuchem a te 
procedury nie są przestrzegane, może 
nastąpić zranienie ludzi lub 
uszkodzenie maszyny. 

 
 
 
 

UWAGA: Szczególna ostrożność 
musi być zachowana gdy źródło 
energii elektrycznej jest pod 
napięciem. 

 
UWAGA:  Procedura pracy, stan, etc. które 
muszą być przestrzegane. 

 
PRZYKŁADY 

  PRZESTROGA 
Pompa nigdy nie powinna pracować bez 
prawidłowo zainstalowanej osłony sprzęgła. 

  
  OSTRZEŻENIE 

Dławienie przepływu po stronie ssawnej może 
spowodować kawitację i uszkodzenie pompy. 

 
 

 
 
 

Nieprawidłowe ustawienie wirnika 
może spowodować kontakt pomiędzy 
częściami wirującymi i stacjonarnymi 
prowadzący do iskrzenia i 
wydzielania ciepła. 

 
 
 
 

Odciąć zasilanie napędu dla 
uniknięcia porażenia, przypadkowego 
rozruchu i zranienia. 

 
 
UWAGA: Właściwe osiowanie jest zasadnicze 
dla długiej żywotności pompy. 
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OGOLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

   PRZESTROGA 
Nieprzestrzeganie procedur zawartych w 
tym podręczniku może spowodować 
uszkodzenie ciała lub śmierć. 

 
  NIGDY nie prowadzić pracy pompy 

bez prawidłowo zamontowanej osłony 
sprzęgła. 

  NIGDY nie prowadzić pracy pompy 
poza warunkami znamionowymi. 

  NIGDY nie uruchamiać pompy bez 
odpowiedniego zalania 
(wystarczająca ilość cieczy w 
kadłubie pompy). 

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

 

 
 ZAWSZE odciąć zasilanie napędu 

przed przystąpieniem do obsługi 
pompy. 
NIGDY nie prowadzić ruchu pompy 
bez zamontowanych urządzeń 
zabezpieczających. 
NIGDY nie prowadzić pracy pompy z 
zamkniętym zaworem tłocznym 
NIGDY nie prowadzić pracy pompy z 
zamkniętym zaworem ssawnym. 

 NIE ZMIENIAĆ warunków pracy bez 
potwierdzenia przez autoryzowanego 
przedstawiciela 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 odgórnie 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 ROZWIĄZANIA 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 

2.   utrzymania właściwego smarowania łożysk 
 
3.   zapewnienia, że pompa pracuje w 

zakresie hydraulicznym, do którego 
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: 
 

 
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  
T4 = Klasa temperaturowa, może byćT1 do T6

(patrz  tabela 1) 
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Tabela 1 
 
 
Kod 

Max. dopuszczalna 
temp. powierzchni, 

°F (°C) 

Max. dopuszczalna 
temperatura cieczy, 

°F (°C) 
T1 842 (450) 700 (372) 
T2 572 (300) 530 (277) 
T3 392 (200) 350 (177) 
T4 275 (135) 235 (113) 
T5 212 (100) Opcja niedostępna 
T6 185 (85) Opcja niedostępna 

 

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 objęty 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.

 

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. 
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OPIS POMPY 
 
Typ 3620 jest wysokociśnieniową, 
wysokotemperaturową, jednostopniową, 
dwustronnie łożyskowaną poziomą pompą 
odśrodkową, zaprojektowaną tak, aby spełniać 
surowe wymagania rynku rafineryjnego i 
petrochemicznego. Jest zgodna z normą API 610 
wyd. 10 (ISO 13709). 
 
Ten typoszereg pomp opracowano w oparciu o 37 
wielkości hydraulicznych dzielących się na 5 
kategorii zespołów napędowych : 
 S 5 wielkości 
 M 5 wielkości 
 L 13 wielkości 
 XL 9 wielkości 
 XXL 5 wielkości 
 
Kadłub – Kadłub jest w wersji podpartej osiowo, z 
króćcami ssawnym i tłocznym montowanymi od 
góry. Uszczelka jest całkowicie zamknięta, co 
zapewnia niezawodną pracę oraz brak wycieków. 
Standardowo montowane są rowkowane 
kołnierze ANSI klasy 300 o chropowatości 125-
250.. 
Dostępne są także kołnierze ANSI klasy 600 tego 
samego typu, oraz kołnierze RTJ. 
 
Wirnik – Wirnik jest całkowicie zamknięty i 
napędzany przez wpust na wale. 
 
Komora uszczelnienia – Komora uszczelnienia w 
pompie typu 3620 spełnia wymagania API 682, 2 
wydanie. Wybierane przez użytkownika 
uszczelnienia mechaniczne są standardowe.  
 
Obudowy łożysk – Standardowe obudowy łożysk 
wykonane są ze stali węglowej. Poziom oleju jest 
widoczny poprzez okienko kontrolne. Olejarki 
stałopoziomowe i uszczelnienia labiryntowe są 
standardowe. Do zmiany smarowania pierścieniem 
olejowym na mgłę olejowa nie wymagana jest 
obróbka skrawaniem. Jednak konieczne są drobne 
modyfikacje obudów. Przy łożyskach wzdłużnych 

hydrodynamicznych wymagane jest smarowanie 
ciśnieniowe. 
 
Wał – Wał przystosowany do pracy przy dużych 
obciążeniach jest przeznaczony do pracy z 
uszczelnieniami mechanicznymi. Minimalne ugięcie 
wału przy powierzchni uszczelnienia wynosi 0,002 
(przy pracy w najbardziej niekorzystnych 
warunkach: minimalnym przepływie i prędkości 
przekraczającej prędkość znamionową 
przynajmniej o 20%). Wał jest zgodny z API 610 10 
wydanie (ISO 13709). 
 
Łożyska – Obciążenia promieniowe są 
przenoszone przez jednorzędowe, głęboko 
rowkowane łożysko kulkowe (standardowo) lub 
przez łożysko tulejowe (opcjonalnie). Obciążenia 
osiowe są przenoszone przez podwójne łożysko 
skośne, w którym zastosowano jednorowkowe 
łożyska skośne zamontowane przeciwstawnie 
(standardowo) lub przez hydrodynamiczne łożysko 
oporowe (opcjonalnie). Gdy używane są łożyska 
kulkowe, łożysko zewnętrzne (oporowe) jest 
zamknięte, zablokowane na wale i ustalone w 
obudowie łożyskowej w celu przeniesienia obciążeń 
promieniowych i osiowych. Wszystkie pasowane 
powierzchnie są precyzyjnie obrobione według 
norm przemysłowych. 
 
Płyta fundamentowa – Wykonana ze stali płyta 
fundamentowa jest zaprojektowana do podparcia 
pompy, napędu i akcesoriów zgodnie z 
wymaganiami API-610 10 wydanie (ISO 13709). 
 
Kierunek obrotów – Przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara (w lewo) gdy patrzy się od 
strony napędu na wał pompy (W celu ustawienia 
obrotów zgodnych z ruchem wskazówek zegara, 
należy skontaktować się z producentem.) 
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TABLICZKA ZNAMIONOWA 
 
Każda pompa ma tabliczkę znamionową Goulds 
zawierającą informacje o pompie. Znajduje się ona 
na kadłubie pompy. 

 
Przy zamawianiu części zamiennych musicie 
zidentyfikować typ pompy, wielkość, numer seryjny 
I numer identyfikacyjny żądanej części. Informacje 
o pompie można znaleźć na tabliczce znamionowej 
Goulds. Numery identyfikacyjne można znaleźć w 
tym podręczniku

Opis Fig. nr Przykład 
S 
 
 
 
 
 
 
tandardowa tabliczka 
znamionowa - zawiera 
informacje o charakterystyce 
pompy. Zwracamy uwagę na 
wielkość pompy:  tłoczenie x 
ssanie – nominalna średnica 
wirnika w calach, np. 2x3-8 
(Fig. 1 i 2). 

Fig. 1 
Angielski 
system 
miar 

 
 Fig. 2 

Metryczny 
system 
miar 

 
Tabliczka ATEX - UWAGA: 
Jeśli jest to zastosowane 
wasza pompa może mieć 
następującą etykietę ATEX 
przytwierdzoną do pompy i / 
lub płyty fundamentowej.  
(symbole i kody w sekcji 
dotyczącej bezpieczeństwa 

Fig. 3 
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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. Ta szybko jak to 
możliwe zgłosić reklamacje do przewoźnika. 

 
WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA 
Krótko terminowe (poniżej 6 miesięcy) 
Normalna procedura pakowania Goulds jest 
przeznaczona do ochrony pompy podczas 
transportu. Po otrzymaniu przechowywać w 
osłoniętym i suchym miejscu. 

 
Długo terminowe (ponad 6 miesięcy) 
Zabieg ochronny będzie wymagany dla łożysk i 
powierzchni obrabianych. Obracać wał kilka razy co 
3 miesiące. Zapoznać się procedurami wytwórcy 
silnika i sprzęgła dla długiego magazynowania. 
Przechowywać w osłoniętym i suchym miejscu. 

 
 
UWAGA:  Przygotowanie do długiego 
przechowywania można zamówić razem z 
pompą. 

 
PRZENOSZENIE 

 
   PRZESTROGA 

Pompa i jej elementy są ciężkie.  Nie stosowanie 
odpowiednich urządzeń dźwigowych i 
podpierających może spowodować ciężkie 
uszkodzenie ciała lub uszkodzenie pompy. 
 

Ostrożnie przenosić pompę. Urządzenie dźwigowe 
musi mieć udźwig wystarczający do podniesienia 
całego zespołu. Samą pompę podnosić używając 
odpowiednich zawiesi pod kołnierzem ssawnym i 
pod kołnierzem tłocznym (Fig. 4). Agregaty pompowe 
montowane na płycie fundamentowej z silnikami lub 
bez nich są przenoszone przy pomocy zawiesi 
przełożonych przez uchwyty transportowe w płycie 
fundamentowej (Fig. 5 i 6) 
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Urządzenia, które będą pracować w środowisku potencjalnie wybuchowym muszą być 
zamontowane zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 

MIEJSCE/FUNDAMENT 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 
Procedury montażu opisane w tej sekcji są natury 
ogólnej. Więcej szczegółów jest opisanych w 
szczegółowych publikacjach, łącznie z API 
Recommended Practice 686/ PIP (Process Industry 
Practices) REIE 686 “Recommended Practices for 
Machinery Installation and Installation Design”. 
Pompa powinna być umieszczona blisko źródła 
cieczy i mieć odpowiednią przestrzeń do pracy, 
obsługi i kontroli.  Należy zapewnić dostęp dźwigu 
lub wciągnika do obsługi pompy 
 
Pompy montowane na płytach fundamentowych są  
zazwyczaj posadowione na betonowym 
fundamencie, który musi być wylany na solidnej 
stopie.  Fundament musi mieć zdolność 
pochłaniania wszelkich drgań i tworzyć stałą, 
sztywną podporę dla agregatu pompowego. 

 
 
 
 

Wszelkie montowane urządzenia 
muszą być odpowiednio uziemione 
dla ochrony przed wyładowaniem 
elektrostatycznym. 

 
Rozmieszczenie i wielkość kotew fundamentowych 
pokazane są na rysunku gabarytowym 
dostarczonym z pakietem danych pompy.  
 
Zwykle używane śruby fundamentowe są typu 
tulejowego(Fig. 7) i typu J.  Dla typu tulejowego 
wewnętrzna średnica tulei powinna wynosić 2 1/2 - 3 
średnic śruby.  Podkładka powinna być umieszczona 
pomiędzy łbem kotwy a tuleją.  Oba typy śrub 
fundamentowych pozwalają na przesunięcie w celu 
końcowego ustawienia śruby. 
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PROCEDURA MONTAŻU PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 
 
Przemysłowe procedury standardowe takie jak API 
RP 686/PIP REIE 686, i/lub poniższa procedura 
powinny być przestrzegane przed rozpoczęciem 
betonowania płyty fundamentowej.  Procedura 
zakłada, że montażysta ma podstawową wiedzę o 
konstrukcji płyty fundamentowej i fundamentu oraz 
metodach montażu. 
 

PRZYGOTOWANIE PŁYTY  
1. Sprawdzić obecność zanieczyszczeń na 

wszystkich powierzchniach płyty fundamentowej, 
które będą stykać się z zaprawą (np. - rdza, olej, 
brud, etc.). 

 
2. Środkiem czyszczącym nie pozostawiającym 

żadnych resztek starannie oczyścić wszystkie 
powierzchnie płyty, które będą stykać się z 
zaprawą 

 
UWAGA:  Może być konieczne piaskowanie 
powierzchni styku i pokrycie podkładem zgodnym z 
zaprawą.  Jeśli konieczne jest piaskowanie, usunąć 
wszelkie urządzenia przed piaskowaniem. 

 
3 Sprawdzić wszystkie powierzchnie obrabiane, 

czy nie ma na nich zadziorów, rdzy, farby lub 
innych zanieczyszczeń. Jeśli trzeba użyć 
osełki do usunięcia zadziorów. 

 

PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU  
1. Skuć szczyt fundamentu minimum 25 mm (1.0 

in.) dla usunięcia porów lub betonu o niskiej 
wytrzymałości.  Jeśli używany jest młotek 
pneumatyczny, zapewnić aby powierzchnia nie 
została zabrudzona olejem, wilgocią, etc. 

 

  OSTRZEŻENIE 
Nie używać ciężkich narzędzi jak wiertarka 
udarowa, ponieważ mogłyby uszkodzić strukturę 
fundamentu. 

 
2. Usunąć wodę i / lub osady z otworów 

fundamentu na kotwy fundamentowe.  Jeśli będą 
użyte śruby tulejowe, wypełnić tuleje lanym 
materiałem nie wiążącym się z betonem i 
uszczelnić przed przedostaniem się zaprawy. 

3. Pokryć odkryte części śrub środkiem 
niewiążącym takim jak pasta woskowa dla 
uniknięcia przylgnięcia zaprawy do śrub 

 
UWAGA: Nie używać oleju lub płynnego wosku 

 
4. Jeśli to zalecane przez wytwórcę zaprawy, 

pokryć powierzchnię fundamentu kompatybilnym 
podkładem. 

 

USTAWIENIE I POZIOMOWANIE PŁYTY 
1. Os t rożn ie  opuścić płytę na śruby 

fundamentowe. Płyta spocznie na fundamencie  
na śrubach podporowych dostarczonych z płytą 
(Fig. 9 i 10). 

2. Użyć śrub poziomujących (podporowych) do 
podniesienia dolnej krawędzi płyty 
fundamentowej 25 - 50 mm (1-2 in.) powyżej 
fundamentu dla umożliwienia odpowiedniego 
betonowania.  Zapewni to równomierne 
podparcie płyty zaraz po betonowaniu 

3. Wypoziomować płytę z dokładnością 0,20 mm/m 
(0,002 in./ft.) odpowiednio wzdłuż i w poprzek 
płyty, ustawiając śruby poziomujące. Maks. 
odchyłka całkowita od jednego końca płyty do 
drugiego wynosi 0,38 mm (0,015 in.)
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Powierzchnie montażu urządzenia powinny być 
wykorzystane do ustawienia poziomu. 
 
4. Pokryć części śrub poziomujących stykające 

się z zaprawą niewiążącym środkiem takim 
jak pasta woskowa dla umożliwienia ich 
usunięcia po betonowaniu 

 

 
UWAGA: Nie używać oleju lub płynnego wosku 

 
5. Wkręcić nakrętki na śruby fundamentowe i 

dokręcić ręką. 

 
 

 

OSIOWANIE I KRYTERIA OSIOWANIA 
 
 
 
 
 

Procedury osiowania musza być 
przestrzegane dla uniknięcia 
niepożądanego kontaktu części 
wirujących. Przestrzegać procedur 
montażu i obsługi od wytwórcy 
sprzęgła. 

 

ROZWAŻANIA OGÓLNE 
 

   PRZESTROGA 
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury 
osiowania, upewnić się, że zasilanie napędu 
jest odcięte.  Błąd przy odcięciu zasilania 
napędu spowoduje ciężkie uszkodzenie ciała. 
 

Dla usunięcia osłony sprzęgła, posłużyć się instrukcją 
montażu i demontażu sprzęgła z Dodatku II. 
 
Przypadki, w których osiowanie jest sprawdzane i 
ustawiane są następujące: 
 
Wstępne osiowanie (osiowanie na zimno) jest 
wykonywane przed uruchomieniem, gdy pompa i 
napęd są w temperaturze otoczenia 

• Przed betonowaniem płyty fundamentowej 
– dla zapewnienia, że osiowanie może być 
uzyskane. 

• Po betonowaniu płyty –dla zapewnienia, że 
naprężenia od orurowania nie wpływają na 
osiowanie. Jeśli wpływają, zmienić 
orurowanie, aby wyeliminować naprężenia 
na kołnierzach pompy. 

 

Osiowanie końcowe (osiowanie na gorąco) jest 
wykonywane po uzyskaniu przez pompę i napęd 
temperatur roboczych 

• Po pierwszym uruchomieniu – dla uzyskania 
prawidłowego osiowania gdy pompa i napęd 
są w temperaturach roboczych.  Później 
osiowanie powinno być sprawdzane okresowo 
zgodnie z procedurami pracy instalacji 

 
UWAGA: Kontrola osiowania musi być 
wykonana jeśli zmieniają się temperatury 
procesu, zmienia się orurowanie i/lub 
wykonywana jest naprawa. 

 
Osiowanie jest uzyskiwane przez dodanie lub 
usuniecie podkładek regulacyjnych pod napędem 
i/lub poziome przesunięcie napędu, jeśli trzeba. 
 
UWAGA:  Za właściwe osiowanie odpowiada 
montażysta i użytkownik agregatu. 

 
Musi być uzyskane dokładne osiowanie urządzenia.  
Bezawaryjne działanie można osiągnąć dzięki 
utrzymaniu osiowania w granicach podanych w 
następnej sekcji. 
Stosowane są trzy metody osiowania: 

• Metoda odwróconego czujnika – najbardziej 
popularna 

• Metoda laserowa jest podobna do metody 
odwróconego czujnika, ale używa się lasera do 
uzyskania potrzebnych pomiarów. 

• Metoda czujnika zegarowego (wieńca i czoła)
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Przestrzegać procedur wytwórców sprzętu do 
osiowania przy stosowaniu metody odwróconego 
czujnika lub metody laserowej. Szczegółowa 
procedura osiowania dla osiowania czujnikiem 
zegarowym (wieńca i czoła) podana jest w Dodatku 
III. 
 
KRYTERIA OSIOWANIA 
 
Dobre osiowanie jest uzyskiwane gdy odczyty 
wyspecyfikowane w tej sekcji są utrzymane dla 
roboczej temperatury pompy i napędu (osiowanie 
końcowe). 
 
Maksymalny dopuszczalny odczyt czujnika dla 
niewspółosiowości kątowej i równoległej wynosi 
0,002, niezależnie od użytej metody oraz odnosi się 
do wszystkich pomp z serii 3620. 

 

Maksymalna dopuszczalna 
Niewspółosiowość równoległa i 

kątowa 
Maks. dopuszczalna niewspółosiowość  

Grupa równoległa kątowa 
 
 

wszystkie 

 

 
0,05 mm 
(0,002 in.) 

0,03 stopnia 
[0,125 mm/cm 

(0,0005 in. /in.) 
średnicy czoła 
sprzęgła] 

 

UWAGA A: Dla silników elektrycznych, wstępne 
osiowanie równoległe pionowe wału (na zimno) powinno
być  0.05 - 0.10 mm (.002-.004 in.) mniejsze niż wału 
pompy, ponieważ rozszerzalność termiczna spowoduje
że silnik montowany na łapach „podniesie się” do 
poziomu wału pompy. 

 

UWAGA B: Dla innych napędów (silników spalinowych
turbin, etc.), przestrzegać zaleceń wytwórcy napędu

 

WYKRYWANIE WAD OSIOWANIA 
 

Problem Prawdopodobna przyczyna Sposób zapobiegania 
 

Śruba łapy napędu zablokowana. Zluzować śruby dociskowe i przesunąć 
pompę i napęd do uzyskania osiowania 

 
Nie można uzyskać osiowania poziomego (bok do 
boku) kątowego lub równoległego Płyta fundamentowa nieodpowiednio  

wypoziomowana, prawdopodobnie 
skręcona. 

Określić, który narożnik płyty jest wyżej lub 
niżej, ustawić śrubami poziomującymi i 
ponownie wyosiować. 

Nie można uzyskać osiowania pionowego (góra-
dół), kątowego lub równoległego 

Płyta fundamentowa nieodpowiednio  
wypoziomowana, prawdopodobnie 
wygięta. 

Określić czy środek płyty powinien być 
podniesiony czy opuszczony i skorygować przy 
pomocy śrub poziomujących na środku płyty. 

 
 

PROCEDURA BETONOWANIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 
 

PROCEDURA OGÓLNA 
 
Zalecane jest użycie niekurczliwej zaprawy 
epoksydowej. 
 
UWAGA: Zapoznać się z procedurą wytwórcy 
zaprawy i przestrzegać jej. 

 
Poniższe procedury są procedurami ogólnymi dla 
betonowania płyt fundamentowych.  Dodatkowe 
informacje można znaleźć w API Standard 610, 8th 
Edition, Appendix L, API RP 686, Chapter 5, i 
innych normach przemysłowych. 
 
Procedura montażu płyty fundamentowej musi być 
znana i wykonana przez rozpoczęciem 
betonowania. 
 
1. Zbudować zaporę (szalunek) wokół 

fundamentu do poziomu dna płyty (Fig. 8). 
2. Wlać zaprawę przez otwory do betonowania w 

płycie do poziomu zapory.  Usunąć pęcherzyki 
powietrza powstałe w wyniku mieszania lub 
pompowania zaprawy (Fig. 11). 

 
3. Zgarnąć zaprawę packą wzdłuż szczytu 

szalunku dla uzyskania wykończonej 
powierzchni. 

 
4. Poczekać na związanie zaprawy. 
 
5. Wypełnić resztę płyty zaprawą usuwając 

powietrze jak wcześniej (Fig. 12). 
 
6. Poczekać minimum 48 godzin aż zaprawa 

zwiąże.  Śruby poziomujące powinny być 
usunięte po stwardnieniu zaprawy 

 
7. Dokręcić śruby fundamentowe.
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KONTROLA OSIOWANIA 
 
Przed rozpoczęciem dalszych prac ponownie 
sprawdzić osiowanie przed stosując wcześniej 
podane kryteria. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ORUROWANIE 
 

Wskazówki dla orurowania podane są w “Hydraulic 
Institute Standards,” dostępnych w: 
 Hydraulic Institute 
 9 Sylvan Way 
 P.O. Box 34289 
 Parisppany, NJ 07054 
 
i w API RP 686, i należy się z nimi zapoznać przed 
rozpoczęciem montażu pompy. 
 

  PRZESTROGA 
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 orurowana 
będą niekorzystnie wpływać na pracę pompy i mogą 
spowodować zranienie i uszkodzenie maszyny. 

 
 
 
 

UWAGA: Obciążenia kołnierzy od 
orurowania łącznie z obciążeniami od 
rozszerzalności cieplnej nie mogą 
przekroczyć obciążeń granicznych 
dla pompy.  Odkształcenie kadłuba 
może spowodować zetknięcie części 
wirujących prowadzące do 
nadmiernego wydzielania ciepła, 
iskrzenia  i szybkiego uszkodzenia. 

 
1. T rasy rurociągów muszą być jak najkrótsze 

dla zminimalizowania strat tarcia. 
 
2. Zalecane jest właściwe zaprojektowanie I 

zainstalowanie kompensatorów pętlicowych 
na ssaniu i/lub tłoczeniu przy pompowaniu. 
cieczy w podwyższonych temperaturach tak, 

aby rozszerzalność cieplna rurociągów nie 
powodowała zmian osiowania pompy. 

 
3. Orurowanie musi umożliwiać przepłukiwanie 

pompy przed jej demontażem w przypadkach 
gdy pompuje się ciecze niebezpieczne. 

 
4. Dokładnie wyczyścić wszystkie części 

rurociągów, zawory i złączki, oraz 
rozgałęzienia rur  pomp przed rozpoczęciem 
montażu. 

 
5. Całe orurowanie musi być podparte 

niezależnie, i oczywiście wyosiowane z 
kołnierzami pompy. Tabela 2 pokazuje 
kryteria osiowania kołnierzy. 

 

Tabela 2 
Osiowanie kołnierzy rurociągów 

Typ Kryterium 
Osiowe Grubość uszczelki kołnierza ±0,8 mm (0,03 in.). 

 
Równoległe  0,001 mm/mm (0,001 in./in.) średnicy kołnierza 

do maximum 0,8 mm (0,03 in.). 
Współśrodkowe Śruby kołnierza muszą być łatwo włożone ręcznie 

 
W żadnym przypadku nie obciążać kołnierzy pompy 
powyżej granic podanych normie API 610, wydanie 
10 (ISO 13709). 
 
6. Nie wolno podłączać orurowania do pompy 

przed ostatecznym utwardzeniem zaprawy i 
przed dociągnięciem śrub fundamentowych i 
dociskowych (na łapach) pompy i napędu.
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ORUROWANIE SSANIA 
 

  OSTRZEŻENIE 
NPSHA musi być zawsze większe od NPSHR jak 
pokazano na krzywej parametrowej Goulds.  
(Stosować się do zaleceń Hydraulic Institute dla 
NPSH i wartości współczynników strat tarcia dla 
oceny orurowania ssania). 

 
Właściwie zaprojektowane i wykonane orurowanie 
ssania jest konieczne dla bezawaryjnej pracy pompy.  
Orurowanie ssawne powinno być przepłukane PRZED 
podłączeniem do pompy. 
 
1. Należy unikać kolan blisko króćca ssawnego 

pompy. Powinno być minimum dwie średnice 
prostej rury (zalecane jest 5 średnic) na ssaniu 
pompy. Jeśli stosowane są kolana, powinny być 
one łagodne (o długim promieniu krzywizny. 

2. Używać rur ssawnych o jeden lub dwa rozmiary 
większych niż króciec ssawny pompy, z redukcją 
przy kołnierzu ssawnym. Orurowanie ssania nigdy 
nie może być mniejszej średnicy niż ssanie 
pompy. 

3. Redukcje, jeśli używane, muszą być 
niesymetryczne i umieszczone pochyleniem do 
dołu. 

 

  OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie wolno dławić pompy na ssaniu. 

 
4. Przed pierwszym rozruchem oraz gdy układ 

ssawny był otwierany do przeprowadzenia robót, 
na ssaniu powinien być zamontowany filtr 
siatkowy.  Filtr ten powinien być stożkowy z 
powierzchnią swobodną co najmniej trzy razy 
większą od przekroju poprzecznego rury ssawnej.  
Siatka powinna chronić przed przedostaniem się 
do pompy cząstek większych niż 1,6 mm (1/16 
in.) i powinna być zamontowana na szpuli aby 
umożliwić demontaż do czyszczenia.  Filtr 
powinien pozostać w układzie aż do chwili gdy 
okresowa kontrola wykaże, że układ jest czysty. 

5. Oddzielne linie ssawne są zalecane gdy więcej 
niż jedna pompa pracuje z tym samym źródłem 
cieczy na ssaniu. 

 
Warunki pracy ze ssaniem 
 
1. Rura ssawna musi być bez kieszeni 

powietrznych. 
2. Rura ssawna musi wznosić się do pompy. 
3. Wszystkie złącza muszą być gazoszczelne. 
4. Muszą być dostarczone środki do zalania 

pompy. 
Warunki pracy z napływem / zalaniem 
 

1. Zawór odcinający powinien być zamontowany 
minimum dwie średnice rury przed ssaniem 
pompy dla umożliwienia zamknięcia rurociągu do 
inspekcji i konserwacji pompy. 

2. Ssanie pompy musi być bez kieszeni 
powietrznych. 

3. Orurowanie musi być poziome lub lekko 
opadające od źródła cieczy do pompy. 

4. Żaden element orurowania nie powinien być 
poniżej króćca ssawnego pompy. 

5. Wielkość wyjścia ze źródła cieczy powinna być o 
(1) lub (2) wielkości większa do rury ssawnej. 

6. Rura ssawna musi być odpowiednio zanurzona 
poniżej lustra cieczy dla uniknięcia wirów i 
zassania powietrza. 

 

ORUROWANIE TŁOCZENIA 
 
Właściwie zaprojektowane i wykonane orurowanie 
tłoczenia jest konieczne do bezawaryjnej pracy 
pompy. Orurowanie tłoczenia powinno być 
przepłukane PRZED podłączeniem do pompy. 
 
1. Zawory odcinające i zwrotne powinny być 

zamontowane w rurociągu tłocznym.  Zawór 
zwrotny umieścić pomiędzy zaworem 
odcinającym a pompą, co pozwoli na kontrolę 
zaworu zwrotnego.  Zawór odcinający wymagany 
jest do zalania pompy, regulacji przepływu i 
inspekcji oraz konserwacji pompy.  Zawór 
zwrotny zapobiega uszkodzeniu pompy lub 
uszczelnienia wskutek przepływu zwrotnego 
przez pompę gdy napęd jest wyłączony. 

2. Zwężki, jeśli używane, powinny być umieszczone 
między pompą a zaworem zwrotnym. 

3. Urządzenia przeciwwstrząsowe powinny być 
użyte dla ochrony przed pulsacjami lub 
uderzeniem hydraulicznym jeśli w układzie 
zamontowano zawory szybkozamykające. 

 

ORUROWANIE BYPASSU 
 
Układy wymagające pracy przy zmniejszonej 
wydajności przez długi czas  powinny być 
wyposażone w linię bypassu podłączoną od tłoczenia 
pompy (przed jakimkolwiek zaworem) do źródła na 
ssaniu. 
 
Kryza minimalnego przepływu może być 
zamontowana w linii bypassu dla ochrony przed 
nadmiernym przepływem przez bypass. 
Skontaktować się z najbliższym biurem sprzedaży 
lub fabryką przy doborze kryzy. 
 
Automatyczny zawór recyrkulacyjny i/lub zawór 
elektromagnetyczny powinien być rozważany jeśli 
niemożliwy jest stały bypass (t.j. kryza). 
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ORUROWANIE DODATKOWE 
 
 
 
 

Uszczelnienie mechaniczne musi 
mieć odpowiedni układ 
przepłukiwania.  Nieprzestrzeganie 
tego spowoduje nadmierne grzanie się 
i uszkodzenie uszczelnienia. 

 
 
 
 
 

Układy chłodzenia takie jak do 
smarowania łożysk, uszczelnienia, 
etc, jeśli dostarczone, muszą 
właściwie działać dla uniknięcia 
nadmiernego grzania się, iskrzenia i 
przedwczesnego uszkodzenia. 

 
 
 
 
 

Uszczelnienia, które nie oczyszczają 
się same lub nie odpowietrzają, takie 
jak plan 23, wymagają ręcznego 
odpowietrzenia przed rozruchem. 
Nieprzestrzeganie grozi przegrzaniem 
i uszkodzeniem uszczelnienia. 

 
Orurowanie dodatkowe może być wymagane do 
chłodzenia łożysk, pokrywy komory uszczelnienia, 
płukania uszczelnienia lub innych specjalnych 
układów dostarczanych z pompą. Sprawdzić arkusz 
danych dla sprawdzenia wymagań dla orurowania 
dodatkowego. 
 
Jeśli wymagane jest chłodzenie łożysk i/lub pokrywy 
komory uszczelnienia stosować się do poniższych 
wskazówek. 
 
1. Przepływy 4 l/min. (1 GPM) są zwykle 

wystarczające do dobrego chłodzenia każdego 
elementu.  Jeśli dostarczone jest chłodzenie 
zarówno łożysk jak pokrywy komory 
uszczelnienia, konieczny będzie minimalny 
przepływ 8 l/min. (2 GPM). 

2. Ciśnienie wody chłodzącej nie powinno 
przekraczać 7.0 kg/cm2 (100 psig). 

KOŃCOWA KONTROLA ORUROWANIA 
 
Po podłączeniu orurowania do pompy: 
 
 
 
 

Obrócić wał pompy ręcznie i upewnić 
się, że obraca się płynnie bez 
zacierania, które mogłoby 
spowodować nadmierne grzanie lub 
iskrzenie. 

 
 
 
 
 

Sprawdzić osiowanie wg kryteriów 
osiowania podanych wcześniej dla 
określenia czy naprężenia od 
orurowania mają wpływ na 
osiowanie. Jeśli tak, poprawić 
orurowanie. 
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PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU 
 

Podczas montażu w potencjalnie 
wybuchowym środowisku upewnić się, 
że silnik ma odpowiedni certyfikat. 

SPRAWDZENIE OBROTÓW 
OSTRZEŻENIE 

Praca pompy w złym kierunku może 
spowodować poważne uskodzenia. 
UWAGA: Pompa jest wysyłana ze zdjętą 
wkładką dystansową sprzęgła. 
 
1. Odciąć napęd od prądu. Zdjąć wkładkę 
dystansową sprzęgła, jeśli została 
zamontowana. 
 

PRZESTROGA 
Odciąć napęd od zasilania aby zapobiec 
przypadkowemu rozruchowi i urazom 
fizycznym. 
 
2. Upewnić się, że piasta sprzęgła jest 
bezpiecznie zamocowana na wale napędowym. 
(Jest to również dobry okres na sprawdzenie 
piasty pompy.) 
3. Odblokować zasilanie napędu. 
 

PRZESTROGA 
NIE poruszać sprzężoną pompą. 
4. Upewnić się, że wszystko jest czyste. Włączyć 
napęd na wystarczająco długo aby określić 
kierunek obrotów. Kierunek obrotów musi 
odpowiadać strzałce na obudowie łożyska. 
5. Odciąć napęd od prądu przed przystąpieniem 
do montażu części oddzielającej sprzęgło. 
 
SPRZĘGANIE POMPY I NAPĘDU 

PRZESTROGA 
Odciąć napęd od zasilania aby zapobiec 
przypadkowemu rozruchowi i urazom 
fizycznym. 
 

Sprzęgło użyte w środowisku 
klasyfikowanym według ATEX musi 
posiadać odpowiedni certyfikat. 

1. Sprawdzić czy szczeliny pomiędzy piastami 
sprzęgła odpowiadają wymiarom na rysunku  
gabarytowym lub wymiarami wybitymi na piaście 
sprzęgła. W celu wykonania jakichkolwiek 
ustawień należy poruszać napędem a nie 
pompą.  
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Silniki wyposażone w łożyska ślizgowe mogą 
być produkowane z ¼ lub ½ calowym 
przesunięciem na wirniku silnika. Dla ustawień z 
ograniczonym przesunięciem końcowym 
szczelina pomiędzy połowami sprzęgła musi być 
ustawiona w inny sposób. Jeśli w instrukcji 
silnika nie określono konkretnych kierunków 
można zastosować co następuje: 
UWAGA: Jeśli napęd jest montowany w 
Goulds, ustawienia sprzęgła zostaną tam 
określone. 
a. Przesunąć wirnik w stronę zewnętrznej części 
silnika najdalej jak to możliwe a następnie 
zaznaczyć na wale położenie względem ramy 
silnika (Fig. 13). 
b. Przesunąć wirnik silnika w stronę wewnętrznej 
części silnika najdalej jak to możliwe i ponownie 
zaznaczyć wał. Odległość pomiędzy 
oznaczeniami powinna wynosić ½ lub ¼ cala 
jeśli silnik jest przeznaczony do ograniczonego 
przesunięcia osiowego. 
c. Nakreślić trzecie oznaczenie na wale w 
połowie drogi pomiędzy oznaczeniami 
zrobionymi w punktach (a) i (b) powyżej. 
d. Zacisnąć rotor na miejscu. 
e. Przesunąć silnik jako całą jednostkę w stronę 
pompy dopóki koniec wału silnika nie osiągnie 
prawidłowej odległości dla sprzęgła pomiędzy 
wałami silnika i pompy. 
2. Zamontować i nasmarować sprzęgło zgodnie 
z zaleceniami wytwórcy. 
3. Sprawdzić osiowanie kątowe i równoległe 
połówek sprzęgła za pomocą wskaźnika 
zegarowego i szczelinomierza. Patrz Osiowanie i 
Kryteria Osiowania w Sekcji Praca. 
 

Osłona sprzęgła użyta w środowisku 
ATEX musi być skonstruowana z 
materiału nieiskrzącego. 

 
4. Zamontować osłonę sprzęgła. Odnieść się do 
instrukcji montażu osłony w Załączniku II. 
 

PRZESTROGA 
Pompa nigdy nie może pracować bez 
poprawnie zamontowanej osłony sprzęgła. 
Odnieść się do Załącznika II w celu uzyskania 
instrukcji montażu osłony sprzęgła. Praca 
pompy bez zamontowanej osłony sprzęgła 
grozi obrażeniami ciała. 
 

SMAROWANIE ŁOŻYSK 
Łożyska muszą być poprawnie 
nasmarowane aby zapobiec 
nadmiernemu wytwarzaniu ciepła, 
iskrom i przedwczesnemu zużyciu. 

 

Smarowanie pierścieniem olejowym 
Łożyska smarowane pierścieniem olejowym są 
standardem w jednostkach typu 3620. Łożyska 
ślizgowe/kulkowe są opcjonalne. Obudowy 
łożysk są dostarczane ze smarownicami 
olejowymi stało poziomowymi i wziernikami. 
 

        OSTRZEŻENIE 
Łożyska NIE są fabrycznie smarowane. (Patrz 
Konserwacja Łożysk w sekcji Konserwacja.) 
Upewnić się, że pierścienie olejowe są właściwie 
zlokalizowane tak jak to opisano w sekcji Montaż 
i Demontaż. 
UWAGA: Patrz sekcja Konserwacja 
zapobiegawcza w celu uzyskania instrukcji 
dotyczących smarowania. 
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Smarowanie oczyszczoną lub czystą mgłą 
olejową 
Czysta lub oczyszczana mgła olejowa są elementami 
opcjonalnymi dla modelu 3620. Należy stosować się 
do instrukcji wytwórcy generatora mgły olejowej. 
Połączenia wlotowe i wylotowe (połączenia wylotowe 
są wymagane tylko dla czystej mgły olejowej) są 
zlokalizowane odpowiednio na górze i na dole 
obudowy łożyska. (Patrz Załącznik I w celu uzyskania 
informacji dotyczących konwersji łożysk ze 
smarowania pierścieniem olejowym na czystą bądź 
oczyszczoną mgłę.) 
UWAGA: Patrz sekcja Konserwacja w celu 
uzyskania rekomendacji dotyczących 
smarowania. 

PRZESTROGA 
Praca agregatu bez właściwego smarowania 
spowoduje uszkodzenie łożysk i zatarcie 
pompy 
 
USZCZELNIANIE WAŁU 

Uszczelnienie mechaniczne użyte w 
środowisku ATEX musi posiadać 
odpowiedni certyfikat. 

Opcja z uszczelnieniem mechanicznym 
Pompy mogą być wysyłane z lub bez zamontowanego 
uszczelnienia mechanicznego. Uszczelnienie użyte w 
tym modelu jest typu wkładowego. Uszczelnienia 
wkładkowe są wstępnie ustawiane u wytwórcy i nie 
wymagają ustawień w terenie. Uszczelnienia 
wkładkowe montowane przez użytkownika wymagają 
przed włączeniem do pracy odczepienia zacisków 
trzymających tak aby zezwalały na wsunięcie 
uszczelnienia na miejsce. Jeśli uszczelnienie było 
zamontowane na pompie przez Goulds, zaciski te 
będą już odczepione. Dla innych typów uszczelnień 
mechanicznych należy odnieść się do instrukcji 
wytwórcy dotyczących montażu i ustawień. 
Opcja z uszczelnieniem sznurowym 
Mimo, że rzadko dostarczane pompy typu 3620 z 
uszczelnieniami sznurowymi będą dostarczane ze 
szczególnymi instrukcjami. 

Uszczelnienie mechaniczne musi posiadać 
odpowiedni układ płuczący uszczelnienie. 
Niezastosowanie się do tego będzie 
skutkować nadmiernym wytwarzaniem ciepła 
i uszkodzeniem uszczelnienia. 
 
Zastosowane układy chłodzenia jak dla 
smarowania łożyska, układów uszczelnień 
mechanicznych itp., muszą pracować 
właściwie aby zapobiec nadmiernemu 
wytwarzaniu ciepła, iskrzeniu i 
przedwczesnemu zużyciu. 
 
Układy uszczelnień które nie są 
samooczyszczające lub samo 
odpowietrzające takie jak plan 23, wymagają 
wentylowania ręcznego przed pracą. 

Niezastosowanie się do tego spowoduje 
nadmierne wytwarzanie ciepła i uszkodzenie 
uszczelnienia. 

 
Podłączenie płynu uszczelniającego 
Aby praca była zadowalająca pomiędzy 
powierzchniami uszczelnienia musi być film 
smarujący aby je smarował. Odnieść się do 
instrukcji wytwórcy aby zlokalizować kurki. Kilka 
metod jakie można zastosować do 
przepłukania/schłodzenia uszczelnienia: 

• Płukanie produktem – W tym układzie medium 
jest tłoczone rurami z osłony (i jeśli jest to 
wymagane chłodzone w zewnętrznym 
wymienniku ciepła) a następnie wtryskiwane do 
komory uszczelnienia. 

• Płukanie zewnętrzne – Czysty chłodny 
kompatybilny płyn jest wtryskiwany ze źródła 
zewnętrznego bezpośrednio do komory 
uszczelnienia. Płyn musi być wpłukiwany pod 
ciśnieniem o 20 do 25 psi  (1.4-1.76 kg/cm2) 
większe niż ciśnienie w komorze uszczelnienia. 
Stopień wtryskiwania powinien ogólnie wynosić 
2 GPM (8 LPM) jednakże instrukcje 
uszczelnień mechanicznych określają 
prawidłowe ilości dla odpowiednich układów. 

• Można użyć innych metod korzystających z 
wielu połączeń dławikowych. Należy odnieść 
się do dokumentacji dostarczonej z pompą, 
rysunku poglądowym uszczelnienia i 
diagramów orurowania. 

ZALEWANIE POMPY 
Podczas pracy pompy muszą być 
zawsze w pełni zalane. 

        OSTRZEŻENIE 
Nigdy nie włączać pompy zanim nie zostanie 
właściwie zalana. 
Rysunek 14 pokazuje zasilanie ponad ssaniem 
pompy. 
1. Powoli otworzyć zawór ssawny. 
2. Otworzyć zawory odpowietrzające na orurowaniu 
ssącym i tłoczącym, osłonie, komorze uszczelnienia i 
orurowaniu uszczelnienia (jeśli było zastosowane), 
dopóki całe powietrze nie zostanie wypchnięte i 
wypływać będzie sam płyn. 
3. Zamknąć wszystkie zawory odpowietrzające. 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY 
ROZRUCHU 

        OSTRZEŻENIE 
Przed włączeniem do pracy upewnić się, że 
pompa i układ nie zawierają ciał obcych oraz 
nic nie dostanie się do pompy w trakcie jej 
pracy. Ciała obce w orurowaniu bądź 
tłoczonym medium mogą spowodować 
zablokowanie przepływu skutkujące  
nadmiernym wytwarzaniem ciepła, 
iskrzeniem i przedwczesnym zużyciem. 
 

UWAGA: Powstawanie gazów w pompie, 
uszczelnieniu lub orurowaniu może 
spowodować powstanie środowiska 
wybuchowego w pompie lub orurowaniu. 
Upewnić się, że pompa i układ uszczelniający 
są właściwie odpowietrzone przed 
uruchomieniem. 
 
1. Całe wyposażenie i urządzenia 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo personelu 
muszą być zamontowane i pracować 
prawidłowo. 
2. Aby zapobiec przedwczesnemu uszkodzeniu 
pompy przy rozruchu spowodowanemu przez 
brud lub osady w układzie orurowania należy 
włączyć pompę aby pracowała na pełnym 
przepływie przez 2 do 3 godzin przy 
zamontowanych filtrach ssawnych. 
3. Napędy o zmiennych prędkościach powinny 
zostać ustawione na prędkość znamionową tak 
szybko jak to możliwe. 
4. W napędach o zmiennych prędkościach 
regulatory prędkości oraz wyłączniki nadmiernej 
prędkości nie powinny być ustawiane lub 
sprawdzane przy rozruchu w trakcie gdy napędy 
są sprzężone z pompą. 

Jeśli ustawienia nie zostały sprawdzone należy 
rozsprzęglić jednostkę i odnieść się do instrukcji 
wytwórcy w celu uzyskania pomocy. 
5. Nowa lub wyremontowana pompa pracująca 
na niskich prędkościach może nie dostarczyć 
wystarczającego przepływu do wystarczającego 
przepłukiwania i schłodzenia powierzchni 
współpracujących blisko pierścieni 
prowadzących tulei dławiącej. 
6. Medium o temperaturze powyżej 200°F (93°C) 
będzie wymagało rozgrzania pompy przed 
pracą. Puścić w obieg małą ilość pompowanego 
medium (przeważnie przez połączenia spustowe 
na obudowie 3620) dopóki temperatura obudowy 
nie osiągnie 50°F do 75°F temperatury 
pompowanego medium we wszystkich punktach 
kontrolnych obudowy. Jako wytyczne przyjąć 
rozgrzewanie pompy w zakresie 50°F na 
godzinę. Przeciętne stopnie strumieni 
rozgrzewających są oparte o obserwacje wielu 
stanowisk pracy i są wykazane w Tabeli 2 w 
celach czysto referencyjnych. 
 

Tabela 2 
Rozmiar 
króćca  
tłocznego 
pompy 

Temperatura pracy w funkcji 
natężenia przepływu 
strumienia ogrzewającego 
(GPM) na pompę 
200°F     450°F         700°F 

4-6 4 5 6 

8-10 5 6 7 

12-14 6 8 10 

16-18 7 10 13 

20 8 11 14 

 
 
 

URUCHAMIANIE POMPY 
1. Upewnić się, że zawór ssawny i wszelkie 
orurowania recyrkulacyjne i chłodzące są 
otwarte. 
2. Zamknąć całkowicie lub zostawić częściowo 
otwarty zawór tłoczny w zależności od warunków 
układu. 
3. Włączyć napęd.  

        OSTRZEŻENIE 
Natychmiast skontrolować manometry. Jeśli 
ciśnienie tłoczenia nie zostanie szybko 
osiągnięte należy wyłączyć napęd, ponownie 
zalać pompę i spróbować ją ponownie 
włączyć. 

4. Powoli otwierać zawór tłoczny dopóki nie 
osiągnie się żądanego przepływu. 
 
 

        OSTRZEŻENIE 
Sprawdzać poziom drgań na pompie, 
temperaturę łożysk i nadmierny hałas. Jeśli 
wartości normalne zostaną przekroczone 
należy wyłączyć jednostkę i rozwiązać 
problem. 
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PRACA 
UWAGI OGÓLNE 

        OSTRZEŻENIE 
Zmieniać wydajność zawsze za pomocą 
zaworu regulującego na linii tłocznej. 
NIGDY nie dławić przepływu od strony 
ssania. 
 
Silnik może zostać przeciążony jeśli ciężar 
właściwy (gęstość)  pompowanego medium 
jest większa niż zostało przyjęte, lub 
przepływ znamionowy został przekroczony. 
 
Pompa powinna zawsze pracować w 
warunkach znamionowych lub zbliżonych 
do nich aby zapobiec uszkodzeniu 
spowodowanemu przez kawitację lub 
recyrkulację. 

 
KONTROLA W TRAKCIE PRACY 

        OSTRZEŻENIE 
Poniżej przedstawiono minimalne kontrole 
podczas pracy jedynie pompy. Sprawdzić 
instrukcje napędu i wyposażenia dodatkowego w 
celu uzyskania dodatkowych informacji. 
 

 
 

 
 
1. Dla pomp z łożyskami kulkowymi i łożysk 
poprzecznych ślizgowych/wzdłużnych kulkowych 
wyjąć dwie zaślepki kontrolne pierścienia olejowego 
(113B) i zweryfikować czy pierścienie olejowe 
obracają się i podają olej. Wymienić zaślepki (Patrz 
Rys. 15). 
2. Sprawdzić smarownicę i upewnić się że poziom 
oleju pozostał niezmieniony. 
3. Sprawdzić wizualnie poziom oleju przez wziernik na 
misce olejowej. 
4. Sprawdzić temperatury łożysk za pomocą pirometru 
lub innego dokładnego urządzenia pomiarowego. 
Kontrolować temperaturę łożyska często w trakcie 
pracy wstępnej aby sprawdzić czy na łożyskach nie 
występują żadne problemy jak również aby osiągnąć 
normalne temperatury pracy łożysk.

5. W jednostkach wyposażonych w dodatkowe 
orurowanie należy sprawdzić czy osiągnięto 
odpowiedni przepływ i czy oprzyrządowanie pracuje 
prawidłowo. 
6. Podstawowe odczyty drgań powinny zostać 
dokonane w celu wyznaczenia normalnych warunków 
pracy. Jeśli okaże się, że jednostka drży skonsultować 
się z fabryką. 
7. Kontrolować wszelkie wskaźniki aby pompa 
pracowała w parametrach znamionowych lub 
zbliżonych do nich oraz że filtr ssawny (gdy go 
zastosowano) nie jest zatkany. 
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PRACA PRZY ZMNIEJSZONEJ 
WYDAJNOŚCI 

PRZESTROGA 
Pompa NIE może pracować poniżej minimalnych 
wartości przepływu lub przy zamkniętym zaworze 
tłocznym. W takich warunkach może powstać 
zagrożenie wybuchem spowodowane parowaniem 
pompowanego medium i może szybko prowadzić 
do uszkodzenia pompy i obrażeń ciała. 

        OSTRZEŻENIE 
Uszkodzenie następuje przez: 
1. Zwiększone poziomy drgań – Wpływ na łożyska, 
komorę uszczelnienia/ dławice i uszczelnienia 
mechaniczne. 
2. Zwiększone obciążenie promieniowe – Naprężenia 
na wale i łożyskach. 

3. Gromadzenie  ciepła – Parowanie powodujące 
zarysowanie i zatarcie części wirujących. 
4. Kawitacja – Uszkodzenia wewnętrznych 
powierzchni pompy. 
 
PRACA W WARUNKACH 
ZAMARZANIA 
 
Wystawienie pompy na warunki zamarzajnia w 
trakcie gdy jest w spoczynku może spowodować 
zamarznięcie płynu i uszkodzenie pompy. 
Należy odprowadzić płyn z wnetrza pompy. Płyn 
wewnątrz orurowania dodatkowego (jeśli było 
zastosowane) powinien również zostać 
odprowadzony. 
 
 

WYŁĄCZANIE 
 
 
1. Powoli zamknąć zawór tłoczny. 
 
2. Wyłączyć i zablokować napęd aby uniknąć 
przypadkowych obrotów. 
 
 
 
 

PRZESTROGA 
Podczas pracy z płynami niebezpiecznymi lub 
toksycznymi wymagane jest stosowanie odzieży 
ochronnej. Jeśli pompa jest opróżniana należy 
podjąć środki ostrożności, aby zapobiec urazom 
ciała. Z pompowanym w takich przypadkach 
medium należy obchodzić się zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. 

OSTATECZNE OSIOWANIE 
 

UWAGA: Należy przestrzegać procedur 
osiowania aby uniknąć kontaktu części 
wirujących. Należy stosować się do 
procedur montażowych i działania 
wydanych przez wytwórcę sprzęgła. 

 
1. Ustawić jednostkę na pracę poniżej warunków 
pracy aby doprowadzić pompę, napęd i 
przyłączone układy do temperatury pracy. 
 
2. Wyłączyć pompę i zablokować napęd. 
 

PRZESTROGA 
Zablokować napęd aby uniknąć 
przypadkowego włączenia i uszkodzeń ciała. 
 
 

3. Zdjąć osłonę sprzęgła. Odnieść się do 
instrukcji montażu i demontażu osłony sprzęgła z 
Załącznika II. 
 
4. Gdy jednostka jest gorąca sprawdzić 
zgodność osiowania z kryteriami podanymi w 
sekcji Instalowanie. 
 
5. Ponownie zamontować osłonę sprzęgła. 
Odnieść się do instrukcji montażu i demontażu 
osłony sprzęgła z Załącznika II. 
 
6. Odblokować zasilanie napędu. 
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KOŁKOWANIE KADŁUBA POMPY 
Kadłub pompy musi zostać zakołkowany do 
cokołów płyty fundamentowej w celu 
prawidłowego utrzymania położenia. Goulds 
używa dwóch oddzielnych metod w zależności  
od tego czy pompa jest używana w warunkach 
zimnych lub gorących (patrz poniżej). 

Temperatura Model Grupa °F °C 
S 680 360 
M 570 300 
L 450 230 

XL 390 200 
3620 

XXL 330 165 
Jeśli napęd jest montowany w fabryce, pompa 
jest kołkowana jak dla układów gorących i 
zimnych. Napęd nie jest kołkowany aby zezwolić 
na ostateczne osiowanie na stanowisku pracy. 
Jeśli napęd jest montowany w miejscu pracy 
pompa nie jest kołkowana. Dlatego też poniższa 
procedura, stosowana w fabryce Goulds, musi 
zostać wykonana na miejscu montażu. 
UWAGA: Kołkowanie powinno być wykonane 
dopiero po zakończeniu ostatecznego 
osiowania. 
MONTAŻ SILNIKA 
1. Wycentrować pompę na jej podstawie tak aby śruby 
dokręcające do podłoża były w centrach otworów 
gwintowanych na podstawie pompy. 
2. Umieścić silnik na płycie fundamentowej z 
zachowaniem właściwego odstępu na wale (DBSE = 
Odległość Między Końcami Wału). 
3. Zacisnąć śruby mocujące pompę. 
4. Po tym jak lokalizacja silnika zostanie wyznaczona 
na podstawach pod silnik należy przenieść lokalizację 
silnika na postawy poprzez napunktowanie podstaw 
pod silnik przez otwory pod śruby w łapach silnika. 
5. Zdjąć silnik, następnie wywiercić i nagwintować 
napunktowane otwory na podstawie pod silnik. 
UWAGA: Zaznaczyć podkładki regulacyjne w 
celu ustawienia ich we właściwym położeniu 
na stojaku silnika. 
6. Ustawić ponownie silnik na płycie fundamentowej z 
podkładkami regulacyjnymi na właściwym miejscu. 
Zacisnąć śruby mocujące. 
7. Zluzować śruby mocujące silnik i pompę. 
Potwierdzić czy pompa i silnik nie są blokowane przez 
śruby mocujące. Dzięki temu mamy pewność że 
nawiercone otwory będą we właściwym miejscu. 
UWAGA: Do tej pory pompa nie jest 
kołkowana ponieważ pompa nie może być 
ruszana na cokołach po jej dokręceniu do 
podłoża. 

 
ZASTOSOWANIE DO PRACY NA ZIMNO 
UWAGA: Poniższe procedury należy 
wykonać dopiero po prawidłowym 
wyosiowaniu pompy i napędu na płycie 
fundamentowej. 
1. Wywiercić dwa otwory przy użyciu wiertła 21/64 
cala lub o rozmiarze "Q" przez stopy i cokoły pompy. 
Ustawić otwór pomiędzy śrubą mocującą i końcem 
stopy pompy od strony sprzęgła po obu stronach. 

 OSTRZEŻENIE 
Jeśli dostarczono cokoły chłodzone wodą 
NIE przewiercać się przez płytę cokołu gdyż 
spowoduje to wyciek wody chłodzącej. 
2. Poszerzyć otwory rozwierakiem do gniazd kołków 
stożkowych o numerze 7 aby poprawnie je spasować 
z kołkami ustalającymi. Kołki powinny być włożone na 
głębokość pozwalającą jedynie na wystawanie części 
gwintowanej. 
3. Umiejscowić sztywno kołki stożkowe w otworach 
przy użyciu bloczka drewnianego lub miękkiego 
młotka. 
Jeśli konieczne okaże się zdjęcie kołków ustalających 
należy zacisnąć nakrętki na kołkach. Jeśli kołki nie 
będą wystarczająco włożone, może okazać się 
konieczne zastosowanie podkładki pod nakrętką aby 
swobodnie wyciągnąć kołki gdy nakrętka zostanie 
zaciśnięta. 

 OSTRZEŻENIE 
Nie usunięcie kołków przed demontażem 
kadłuba może spowodować uszkodzenia 
kadłuba. 
 
ZASTOSOWANIE DO PRACY NA GORĄCO 
Odnieść się do Rys. 16 przy krokach 1 – 5. 
1. Zdjąć śruby mocujące z łap pompy najbliższych 
sprzęgła. 
2. Naznaczyć miejsce w połowie drogi pomiędzy 
końcem łapy pompy a linią środkową otworu na śrubę 
mocującą, równolegle do osi pompy. 
3. Ponownie dokręcić śrubę mocującą pomiędzy łapą 
pompy a cokołem pompy. 
4. Łapa pompy i strona zewnętrzna cokołu nie będą 
leżeć na tej samej płaszczyźnie. Nawiercić lub 
wyskrobać punkt na cokole pompy aby cokół był na tej 
samej płaszczyźnie ze stopą pompy. 
5. Nawiercić i rozwiercić miejsce na 1.00 calowy kołek 
ustalający mając na uwadze aby kołek był w 
płaszczyźnie równoległej ze stopą pompy. 
UWAGA: Nawiercanie jest najlepiej osiągane 
przy pomocy wiertła magnetycznego. 
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KOMENTARZE OGÓLNE 
Rutynowa konserwacja może przedłużyć żywotność pompy. Dobrze utrzymany sprzęt będzie trwał dłużej i 
wymagał mniejszej ilości napraw. Powinno się archiwizować zapisy z konserwacji ponieważ to pomoże 
zlokalizować potencjalne przyczyny problemów. 
 

Sekcja Konserwacja musi być ściśle przestrzegana, aby zachować odpowiednią klasyfikację 
sprzętu ATEX. Niezastosowanie się do tych procedur będzie wpływać na klasyfikację sprzętu 
ATEX. 

 

HARMONOGRAM KONSERWACJI 
 
KONSERWACJA RUTYNOWA 

• Smarowanie łożysk 
• Kontrola uszczelnień 
• Analiza drgań 
• Kontrola ciśnienia tłoczenia 
• Kontrola temperatury 

INSPEKCJA RUTYNOWA 
• Sprawdzić nietypowe hałasy, drgania i 

temperatury łożysk. 
• Sprawdzić przecieki na pompie i 

orurowaniu. 
• Sprawdzić czy nie przecieka komora 

uszczelnienia. 
INSPEKCJA CO 3 MIESIĄCE 

• Sprawdzić dociągnięcie śrub 
fundamentowych i mocujących 

• Jeśli pompa posiada uszczelnienie 
sznurowe i stała bezczynnie należy 
sprawdzić uszczelnienie sznurowe. 
Wymienić jeśli konieczne. 

• Zmieniać olej maksymalnie co 3 
miesiące (2000 godzin) lub częściej jeśli 
występują niepomyślne warunki 
atmosferyczne lub inne warunki które 
mogą zabrudzić olej. Olej należy również 
wymieniać jeśli nie jest przezroczysty lub 
skażony. 

• Sprawdzić osiowanie wału i poprawić 
jeśli jest to konieczne. 

INSPEKCJA COROCZNA 
• Sprawdzić wydajność pompy, ciśnienie i 

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

Inspekcje powinny być przeprowadzane 
częściej jeśli pompowana ciecz jest 
ścierna lub powoduje korozję, lub jeśli 
środowisko pracy jest zakwalifikowane 
jako potencjalnie wybuchowe. 
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KONSERWACJA ŁOŻYSK 
Nie izolować obudowy łożyska, jako że 
może to spowodować nadmierne 
wytwarzanie ciepła, iskrzenie i 
przedwczesne uszkodzenie. 

ŁOŻYSKA SMAROWANE 
PIERŚCIENIEM OLEJOWYM 
Łożyska kulkowe smarowane pierścieniem 
olejowym są montowane standardowo w 
modelach 3620. 

PRZESTROGA 
Pompy są wysyłane bez oleju. Łożyska 
smarowane olejem muszą być smarowane na 
miejscu pracy. 
Należy zastosować wysokiej jakości olej 
turbinowy z inhibitorami korozji i utleniania. W 
większości warunków pracy łożyska będą 
osiągać temperaturę pomiędzy 120°F (50°C) a 
180°F (82°C). W tym zakresie zaleca się olej o 
współczynniku lepkości 68 przy 100°F (40°C). 
Jeśli temperatury łożysk przekraczają 180°F 
(82°C) użyć oleju o współczynniku lepkości 100. 
Temperatury łożysk są przeważnie o 20°F 
(11°C) wyższe niż temperatura na zewnętrznej 
powierzchni obudowy łożyska. 
Niektóre z dopuszczonych olejów to: 

Exxon   Teresstic EP 68 
Mobil   Mobil DTE 26 300 SSU 

@ 100°F (38°C) 
Sunoco   Sunvis 968 
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 

Synthetic Lube 
 

W przypadku warunków ekstremalnych 
skonsultować się z fabryką lub ekspertem od 
smarowania. 
 
Olej powinien być wymieniony po 200 godzinach 
jeśli łożyska są nowe. Potem należy zmieniać 
olej co 2000 godzin pracy lub co 3 miesiące w 
zależności co będzie pierwsze. 
 
Pompy smarowane pierścieniem olejowym są 
wyposażone w olejarkę, która utrzymuje stały 
poziom oleju w obudowie łożyska. Olejarka musi 
być ustawiona na “0" aby utrzymać poziom oleju 
pośrodku wziernika. Osiąga się to przez zdjęcie 
trzonu nastawczego lub przykręcenie go do dołu. 
Odnieść się do Fig. 18 i Tabeli 3 w celu 
uzyskania prawidłowych wymiarów nastawczych. 
UWAGA: Wymiar nastawczy (A) 0 będzie 
osiągnięty przez zdjęcie i odrzucenie trzonu 
nastawczego smarownicy. 

Tabela 3 
Ustawienie trzonu 

nastawczego smarownicy i 
wymiary poziomu oleju 

Wymiar 
 

 

A (Wymiar 
nastawczy) 

0 

B (Poziom oleju) 3/16 in. (5 mm) 
 

 
 
Zbiornik olejowy w obudowie łożyska należy 
napełnić poprzez napełnienie butelki olejarki 
olejem i umieszczenie jej w obudowie łożyska. 
Wymagane będzie kilka napełnień butelki 
olejowej. Nie napełniać zbiornika olejowego 
przez odpowietrznik lub przez obudowę olejarki 
bez używania butelki. 
 
Pojemność oleju i informacje na temat olejarki 
dla rożnych obudów łożysk typu 3620 są podane 
w Tabeli 4. 
Tabela 4 
Pojemność oleju dla obudowy łożyska 

Pojemność 
obudowy 
łożyska 

Pojemność 
olejarki 

Rozm. 

Uncje Cal3  

Nr 
ole-
jarki 
Trico Uncje Mililitry 

S 22 656 
M,MX 35 1048
L,LX 58 1035
XL 72 2131

XXL 89 2640

5 8 237 

 
Sprawdzić poprawny poziom oleju przez 
porównanie poziomu oleju na dole obudowy 
olejarki z poziomem oleju na wzierniku w 
obudowie łożyska. 
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ŁOŻYSKA SMAROWANE CZYSTĄ 
LUB OCZYSZCZONĄ MGŁĄ 
OLEJOWĄ (OPCJONALNIE) 

PRZESTROGA 
Pompy są wysyłane bez oleju. Łożyska 
smarowane olejem powinny być 
nasmarowane na miejscu pracy. 
 

UWAGA: Mgła olejowa jest zalecana tylko w 
przypadku układów z łożyskami kulkowymi 
(Patrz Załącznik I). 
Wymagania dotyczące łożysk smarowanych 
pierścieniem olejowym dotyczą również  łożysk 
smarowanych mgłą olejową. 
Kroki konieczne przy smarowaniu mgłą olejową 
są następujące: 
1. Postępować według instrukcji dostawcy 
układu mgły olejowej. 
2. Podłączyć zasilanie mgłą olejową do 
podłączeń korków kontrolnych pierścienia 
olejowego (Fig. 19) (Należy zauważyć, że tylko 
jeden z dwóch otworów połączeniowych w 
obudowie łożyska promieniowego musi być 
użyty [powyżej jednorzędowego łożyska 
promieniowego] podczas gdy obydwa połączenia 
na łożysku oporowym muszą być podłączone, 
jako że są dwa rzędy łożysk.) 
3. Przy czystej mgle olejowej podłączyć linie 
drenażowe do połączeń wylotowych (nie 
wymagane przy oczyszczanej mgle olejowej). 

UWAGA: Patrz Załącznik I – Konwersja 
Smarowania Obudowy Łożyska. 
 

 
 

KONSERWACJA USZCZELNIEŃ WAŁU 
Uszczelnienie mechaniczne użyte w 
środowisku ATEX musi posiadać 
odpowiedni certyfikat. 

USZCZELNIENIA MECHANICZNE 
Dostarczane uszczelnienia mechaniczne 
zawierają rysunek referencyjny wraz z 
kompletem danych. Rysunek ten powinien 
zostać zachowany do przyszłego użycia podczas 
konserwacji i regulacji uszczelnienia. Rysunek 
uszczelnienia określa również wymagany płyn 
płuczący i punkty mocowania. Uszczelnienie i 
całe orurowanie płuczące musi być sprawdzone i 
zamontowane jako że jest to wymagane przed 
rozruchem pompy. 
Żywotność uszczelnienia mechanicznego zależy 
od wielu czynników takich jak czystość 
tłoczonego płynu i jego właściwości smarnych. 
Ze względu na różnorodność warunków pracy 
nie da się jednoznacznie określić żywotności 
uszczelnienia. 

PRZESTROGA 
Pompa NIGDY nie powinna pracować bez płynu 
dostarczonego do uszczelnienia mechanicznego. 

Praca na sucho uszczelnienia mechanicznego 
nawet przez kilka sekund może spowodować 
uszkodzenie uszczelnienia i dlatego należy jej 
unikać. Jeśli uszczelnienie mechaniczne zawiedzie 
może spowodować uszkodzenia ciała. 
 

Uszczelnienie mechaniczne musi posiadać 
odpowiedni układ płuczący. Jego brak 
spowoduje nadmierne wytwarzanie ciepła i 
uszkodzenie uszczelnienia. 
Układy chłodzące takie jak dla smarowania 
łożysk, układów z uszczelnieniem 
mechanicznym itp. powinny pracować 
prawidłowo, aby zapobiec nadmiernemu 
wytwarzaniu ciepła, iskrzeniu i 
przedwczesnemu zużyciu. 
Układy uszczelniające które nie są 
samooczyszczające lub odpowietrzające 
takie jak plan 23, wymagają ręcznego 
odpowietrzenia poprzedzającego pracę. 
Niezastosowanie spowoduje nadmierne 
wytwarzanie ciepła i uszkodzenie 
uszczelnienia. 
 

UWAGA: Standardowo typ 3620 jest dostarczany z 
komorami uszczelnień zaprojektowanymi dla 
wkładkowych uszczelnień mechanicznych. 
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 
Problem Prawdopodobna przyczyna Środek zapobiegawczy 

Pompa nie zalana. 
Sprawdzić czy pompa i przewody ssące są 
napełnione płynem. 
Zalać ponownie pompę. 

Przewody ssące zatkane/ nie wypełnione 
płynem Usunąć przeszkody/zalać przewody. 

Wirnik zatkany przez obcy materiał. Przepłukać pompę przepływem  wstecznym aby 
wyczyścić wirnik. 

Zawór stopowy lub otwór na orurowaniu ssącym 
nie jest wystarczająco zanurzony . 

Skonsultować się z fabryką aby ustalić 
prawidłową głębokość. 
Użyć przegród aby wyeliminować wiry. 

Wysokość  ssania za wysoka. Zredukować wysokość ssania. 
Zły kierunek obrotów. Zapewnić prawidłowy kierunek obrotów 
Powietrze lub para w przewodach ssących. Odpowietrzyć  przewody ssące. 
NPSH układu nie wystarczające. Zwiększyć możliwe NPSH układu 
Pompa nie osiągnęła prawidłowej prędkości. Zwiększyć prędkość. 

Płyn nie jest 
dostarczany 

Zbyt wysokie opory układu. Zmniejszyć opory układu 
Powietrze dostaje się przez uszczelkę. Wymienić uszczelkę 
Powietrze dostaje się przez komorę 
uszczelnienia 

Wymienić lub wyregulować 
uszczelkę/uszczelnienie mechaniczne. 

Wirnik częściowo zatkany. Przepłukać pompę na biegu wstecznym aby 
wyczyścić wirnik. 

Zużyte pierścienie ścierne. Wymienić uszkodzone części 

Niewystarczający napływ. 

Upewnić się, że zawór zamykający przewody 
ssące jest w pełni otwarty a przewody są 
wypełnione płynem i nie zatkane. 
Odpowietrzyć  przewody w celu usunięcia pary 
lub pęcherzyków powietrza. 
Zwiększyć wysokość napływu. 

Zużyty lub uszkodzony wirnik. Skontrolować i wymienić jeśli jest to konieczne 

Zły kierunek obrotów. Zmienić kierunek aby był zbieżny z kierunkiem 
wskazanym na strzałce na ramie łożyska 

NPSH układu nie wystarczające. Zwiększyć możliwe NPSH układu 

Pompa nie 
wytwarza 
znamionowego 
przepływu lub 
wysokości 
podnoszenia. 

Pompa nie osiągnęła prawidłowej prędkości. Zwiększyć prędkość. 

Pompa źle zalana.  Zalać ponownie pompę i utrzymać pełne 
przewody ssące. 

Powietrze lub para w przewodach ssących.  Przeorganizować orurowanie aby wyeliminować 
kieszenie powietrzne. 

Powietrze dostaję się przez przewody ssące lub 
komorę uszczelnienia  Naprawić (zatkać) przeciek. 

Powietrze lub para w płynie. Odpowietrzyć płyn, utrzymać ciśnienie aby 
zapobiec parowaniu. 

Pompa zaczyna i 
przestaje 
pompować 

NPSH układu nie wystarczające. Zwiększyć możliwe NPSH układu 
Niewłaściwe osiowanie.  Wyosiować pompę i napęd. 

Niewłaściwe smarowanie. 
Sprawdzić jakość, ilość, ciśnienie i 
odpowiedniość smaru. Usunąć brud i wilgoć z 
oleju i łożysk. 

Niewłaściwy płyn chłodzący.  Sprawdzić układ chłodzący, wyczyścić chłodnicę 
oleju. 

Łożyska za ciasne.  Wymienić łożyska. 

Gorące łożyska 

Nadmierne drgania.  Naprawić przyczynę drgań 
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Problem Prawdopodobna przyczyna Środek zapobiegawczy 

Złe osiowanie pompy/napędu.  Wyosiować wały, sprawdzić stabilność 
orurowania. 

Częściowo zatkany wirnik powoduje wibracje. 
Przepłukać pompę przepływem wstecznym aby 
wyczyścić wirnik., wyjąć go i skontrolować jeśli 
to konieczne. 

Uszkodzony lub pogięty wirnik lub wał.  Wymienić jeśli to konieczne. 
Wirnik niewyważony.  Wyważyć wirnik. 

Mocowanie do fundamentu nie jest sztywne. 
Zapewnić jednolity kontakt pompy i podpór z 
fundamentem, sprawdzić czy śruby są 
zaciśnięte. 

Zużyte łożyska.  Wymienić. 

Orurowanie ssące lub tłoczące nie przyczepione 
poprawnie lub nie podparte poprawnie. 

Zamocować zgodnie z zaleceniami Standardów 
Instytutu Hydrauliki. Sprawdzić załącznik API lub 
Obciążenia Orurowania. 

Pompa kawituje.  Zlokalizować i poprawić problem. 

Poluźnione śruby trzymające pompę lub napęd. Zacisnąć śruby, sprawdzić poziom i osiowanie i 
poprawić jeśli jest to konieczne. 

Pompa hałasuje 
lub drży 

Drgania przenoszone z napędu na pompę. 

Odpiąć sprzęgło i włączyć napęd na pełnej 
prędkości. Jeśli napęd drży  należy postępować 
zgodnie z zaleceniami wytwórcy napędu aby 
wykonać poprawki. 

Zużyte części uszczelnienia mechanicznego. Wymienić zużyte części. 
Uszczelnienie mechaniczne się przegrzewa.  Sprawdzić smarowanie i orurowanie chłodzące. 

Nadmierny 
przeciek z 
komory 
uszczelnienia 

Tuleja  wału porysowana.  Ponownie obrobić lub wymienić jeśli to 
konieczne. 

Wysokość podnoszenia  niższa niż znamionowa. 
Pompuje zbyt dużo płynu. 
 

Skonsultować się z fabryką. Zamontować zawór 
dławiący. 
Stoczyć  wirnik. Potwierdzić krzywą oporów  w 
układzie. 

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

Zakleszczone części obrotowe. Sprawdzić odpowiedni luz  na wewnętrznych 
częściach zużywających się. 

Nadmierna prędkość.  Zmniejszyć prędkość. 
Układ niewyosiowany. Wyosiować wały. 

Silnik wymaga 
nadmiernej mocy 

Zgięty wał.  Naprawić lub wymienić wał. 
Układ nie wyosiowały. Wyosiować pompę i napęd. 
Zgięty wał.  Naprawić lub wymienić wał. 
Drgania. Poprawić przyczynę drgań. 
Nadmierny napór spowodowany uszkodzeniem 
mechanicznym lub zużyciem wewnątrz pompy. 

Sprawdzić przyczynę nadmiernego oporu i 
zredukować je. 

Niewłaściwe smarowanie. 
Sprawdzić jakość, ilość, ciśnienie i 
odpowiedniość smaru. Usunąć brud i wilgoć z 
oleju i łożysk. 

Łożyska zamontowane niepoprawnie.  Zamontować łożyska potwierdzając ich 
prawidłowe wymiary 

Szybkie zużycie 
łożysk 

Nadmierne chłodzenie łożysk Sprawdzić układ chłodzący, sprawdzić 
temperaturę aby potwierdzić stopień chłodzenia. 
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     WYMAGANE NARZĘDZIA  
 

Klucze płaskie 
 

Zawiesia do podnoszenia 
 

Indukcyjny podgrzewacz łożysk 

Wybijak mosiężny  

Klucz nastawny 

Klucz do wkrętów z gniazdem 
sześciokątnym 

Czujnik zegarowy 
 

Mikrometry (wewnętrzny i zewnętrzny) 

Środki czyszczące 

Szczelinomierze  

Klucz dynamometryczny z oprawami 
Wiertarka 

Gwintownik 
 

Ściągacz nastawny 

Młotek miękki 

Prasa 

 
 
 

DEMONTAŻ 
 

  
 PRZESTROGA 
Elementy pompy są ciężkie. Muszą być stosowane 
właściwe metody podnoszenia i zabezpieczania aby 
uniknąć zranienia i/lub uszkodzenia maszyny 

 
 PRZESTROGA 
Model 3620  może pompować ciecze niebezpieczne i/lub 
toksyczne. Pozostała w pompie lub nie spuszczona ciecz 
pompowana może spowodować eksplozję po ogrzaniu. Z tego 
powodu nigdy nie ogrzewać pompy (Fig. 20). Ogrzewanie może 
także spowodować odkształcenie powierzchni obrabianych. 
Wymagana jest właściwa ochrona osobista.  Muszą być 
zastosowane środki ostrożności dla uniknięcia ciężkiego 
uszkodzenia ciała. Ciecz pompowana musi być 
przenoszona i usuwana zgodnie  ze stosownymi 
przepisami. 

 
UWAGA:  Przed zdemontowaniem pompy do remontu 
upewnić się, że dostępne są wszystkie części 
potrzebne do wymiany. 

 
 

 
 
 PRZESTROGA 
Odciąć zasilanie napędu dla uniknięcia 
przypadkowego uruchomienia i zranienia. 
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PRZYGOTOWANIE DO DEMONTAŻU 
1. Zamknąć wszystkie zawory kontrolujące 

przepływ do i z pompy. 
 

   PRZESTROGA 
Operator musi być świadomy własności cieczy 
pompowanej i środków bezpieczeństwa dla 
uniknięcia ciężkiego uszkodzenia ciała. 

 

2. Spuścić ciecz z orurowania; przepłukać pompę, jeśli 
trzeba. 

 
3. Odłączyć całe orurowanie dodatkowe i 

urządzenia, które będą przeszkadzać w wyjęciu 
zespołu wirującego. 

 
4. Usunąć korki spustowe oleju (408A) (Fig. 21) z 

dna korpusów  łożyskowych (134) i spuścić olej. 
Olej usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami. 

 
5. Usunąć butlę olejarki (251) (Fig. 15) i umieścić w 

bezpiecznym miejscu. 

Stosować się do Fig. 21 dla kroków 6 do 10. 

 

6. Usunąć osłonę sprzęgła (501B). Stosować się do 
„Instalowania osłony sprzęgła i demontażu) w Dodatku II.” 

7. Odkręcić i zdjąć wkładkę dystansową sprzęgła 
(235B). Postępować według instrukcji wytwórcy 
sprzęgła.  

8. Usunąć płytę zamykającą (234A) osłony sprzęgła. 

9. Usunąć nakrętkę sprzęgła (520) ze stożkowego 
czopa wału. (patrz przekrój pompy w sekcji części 
zamiennych). 

 

 
10. Usunąć piastę sprzęgła (233) z wału pompy. 
 

UWAGA: Użyć ściągacza śrubowego lub otworów 
do ściągania umieszczonych w piaście dla 
ułatwienia operacji ściągania. W dalszym 
postępowaniu stosować się do instrukcji wytwórcy.  
Zarysować wał (122) dla ułatwienia ponownego 
osadzenia piasty podczas ponownego montażu.  
 

Uwaga: W tym momencie pompa może być zdjęta z 
płyty fundamentowej.  

11. Założyć płytki blokujące uszczelnienia czołowego 
(mechanicznego) w celu utrzymania jego 
położenia (stosować się do rysunku 
instalacyjnego wytwórcy uszczelnienia.  

Uwaga: Oba uszczelnienia powinny być w tym 
czasie pozostawione na swoich miejscach.  
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DEMONTAŻ POMP Z ŁOŻYSKAMI 
KULKOWYMI 
 
Stosować się do Fig. 22 dla kroków 1-7 
 
STRONA ŁOŻYSKA POPRZECZNEGO 
 
1. Odkręcić i usunąć śruby (371C) pokrywy i pokrywę 

zewnętrzną (160); zluzować pokrywę wewnętrzną 
(160) i śruby z łbem gniazdowym (371C).  

UWAGA: Zewnętrzne uszczelnienie labiryntowe 
(332A) i uszczelka (360A) korpusu łożyskowego 
będą zdjęte z pokrywą zewnętrzną (160). 

2. Wyjąć kołki ustalające (469J) pomiędzy 
kołnierzem korpusu łożyskowego a kołnierzem 
kadłuba (punkt połączenia korpusu z kadłubem 
jest traktowany jako „podpora” – „saddle”). 

 

3. Odkręcić korpus łożyskowy od podpory przez 
usunięcie czterech nakrętek (427J).  

4. Wyciągnąć śruby dwustronne (371T). Obrócić 
korpus łożyskowy w celu usunięcia śrub (371C) 
pokrywy wewnętrznej.  

5. Zdjąć pierścień olejowy (114). 

6. Ściągnąć korpus łożyskowy (134) z wału. 
Uszczelka (360A) prawdopodobnie pozostanie w 
korpusie łożyskowym.  

7. Zluzować komplet śrub (388L) na tulei (324) 
pierścienia olejowego i zdjąć tuleję. 
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Stosować się do Fig. 23 dla kroków 8 do 11 

a. Używając ściągacza łożyskowego, zdjąć łożysko 
poprzeczne (168) z wału. 

b. Usunąć następujące części: pokrywę wewnętrzną 
(160) łożyska; wewnętrzne uszczelnienie 
labiryntowe (333A); śruby (371C) pokrywy 
wewnętrznej. 

 

c. Usunąć nakrętki (355) płyty uszczelnienia i 
uszczelnienie mechaniczne (250) (według 
instrukcji dostawcy). 

d. (Opcjonalnie) Usunąć śruby płyty chłodzącej 
(388K i 388G), płytę chłodzącą (490) i uszczelki 
(360U i 360S – nie pokazane) płyty chłodzącej.  

UWAGA: Usunięcie płyty chłodzącej nie jest 
wymagane w celu wyjęcia głowicy z kadłuba. 
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STRONA ŁOŻYSKA OPOROWEGO 
Stosować się do Fig. 24 dla kroków 12 do 19 

 

8.  

12. Odkręcić i usunąć śruby (371C) pokrywy i 
pokrywę zewnętrzną (109A) łożyska oporowego; 
zluzować pokrywę wewnętrzną (160) i śruby z 
łbem gniazdowym (371C). Uszczelka (360A) 
korpusu łożyskowego prawdopodobnie 
pozostanie w pokrywie (109A) lub (160). 

13. Wyjąć kołki ustalające (469J) pomiędzy 
kołnierzem korpusu łożyskowego a kołnierzem 
kadłuba (punkt połączenia korpusu z kadłubem 
jest traktowany jako „podpora” – „saddle”). 

14. Odkręcić korpus łożyskowy od podpory przez 
usunięcie czterech nakrętek (427J). 

15. Wyciągnąć śruby dwustronne (371T). Obrócić 
korpus łożyskowy w celu usunięcia śrub (371C) 
pokrywy wewnętrznej. 

16. Zdjąć pierścień olejowy (114). 

17. Ściągnąć korpus łożyskowy (134) z wału. 

18. Usunąć nakrętkę zabezpieczającą (136) i 
podkładkę regulacyjną (382). 

19. Usunąć tuleję (443B) pierścienia olejowego 
utrzymywaną na miejscu przez oporową nakrętkę 
zabezpieczającą (136). 
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Stosować się do Fig. 25 dla kroków 20 do 23 

20. Używając ściągacza łożyskowego, zdjąć łożysko 
oporowe (112A) z wału (122). Wewnętrzna bieżnia 
łożyska podwójnego prawdopodobnie pozostanie 
na wale przy ściąganiu łożyska. Bieżnie tą zdjąć 
przez podgrzewanie. 

 PRZESTROGA 
Model 3620  może pompować ciecze niebezpieczne 
i/lub toksyczne. Pozostała w pompie lub nie 
spuszczona ciecz pompowana może spowodować 
eksplozję po ogrzaniu. Z tego powodu nigdy nie 
ogrzewać pompy (Fig. 20). Ogrzewanie może także 
spowodować odkształcenie powierzchni obrabianych. 
Wymagana jest właściwa ochrona osobista.  Muszą być 
zastosowane środki ostrożności dla uniknięcia 
ciężkiego uszkodzenia ciała. Ciecz pompowana musi 
być przenoszona i usuwana zgodnie  ze stosownymi 
przepisami. 

 
UWAGA:  Wszystkie pompy mają koszyczek 
łożyska (217). 
 

21. Usunąć następujące części: wewnętrzną pokrywę 
(160); wewnętrzne uszczelnienie labiryntowe 
(333A); śruby (371C) pokrywy wewnętrznej. 

 

22. Usunąć nakrętki płyty (355) uszczelnienia i 
uszczelnienie mechaniczne (według instrukcji 
dostawcy). 

23. (Opcjonalnie) Usunąć śruby płyty chłodzącej 
(388K i 388G), płytę chłodzącą (490) i uszczelki 
(360U i 360S – nie pokazane) płyty chłodzącej.  

UWAGA: Usunięcie płyty chłodzącej nie jest 
wymagane w celu wyjęcia głowicy z kadłuba. 
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DEMONTAŻ POMP Z ŁOŻYSKAMI 
ŚLIZGOWYMI / KULKOWYMI 
 
STRONA ŁOŻYSKA POPRZECZNEGO 
 
Stosować się do Fig. 26 dla kroków 1 do 3 
 
1. Usunąć kołki ustalające (2) pomiędzy górną a 

dolną połową korpusu łożyskowego (134). 

2. Usunąć śruby z łbem sześciokątnym łączące 
górną i dolną połowę korpusu łożyskowego.  

3. Wkręcić śruby ściągające (2) do kołnierza 
rozdzielającego poziomo korpus łożyskowy dla 
rozdzielenia dwóch połówek. 

4. Usunąć górną połowę korpusu łożyskowego z 
górną połówka łożyska ślizgowego (117) (Fig. 
27). (Zwracamy uwagę, że łożysko jest 
kołkowane do korpusu łożyskowego. Inne 
ilustracje pokazują to poglądowo: tylko Fig. 27 
pokazuje to właściwie). 

5. Z dolnej połowy korpusu łożyskowego usunąć 
kołki ustalające (469J) z połączenia z kołnierzem 
kadłuba (Fig. 28). Zluzować i usunąć nakrętki 
(427J) utrzymujące na miejscu korpus łożyskowy.  

6. Obrócić dolną połowę łożyska ślizgowego (117) 
wokół wału (122) w celu wyjęcia jej z dolnego 
korpusu.  

7. Usunąć dolną połowę korpusu łożyskowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Stosować się do Fig. 29 dla kroków 8 do 10 

8. Usunąć zewnętrzne uszczelnienie labiryntowe 
(332A). 

9. Usunąć dwa (2) pierścienie olejowe (323). 

10. Usunąć wewnętrzne uszczelnienie labiryntowe 
(333A). 
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STRONA ŁOŻYSKA OPOROWEGO 
 
Stosować się do Fig. 30 dla kroków 11 do 14. 
 
11. Usunąć zewnętrzną pokrywę (109A) łożyska  

przez usunięcie śrub z łbem gniazdowym (371C). 

12. Usunąć kołki ustalające pomiędzy górna i dolną 
połową korpusu łożyskowego (134A).  

13. Usunąć śruby z łbem sześciokątnym łączące 
górną i dolną połowę korpusu łożyskowego 
(134A). 

14. Wkręcić śruby ściągające w celu rozdzielenia 
połówek korpusu. 

15. Usunąć górną połowę korpusu (134A) łożyska 
oporowego z górną połówką tulei łożyska (117). 
Zwracamy uwagę, że łożysko jest kołkowane do 
korpusu (Fig. 31). 
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Stosować się do Fig. 32 dla kroków 16, 18 i 20 – 24. 
 
16. Usunąć zewnętrzny pierścień olejowy (114 – po 

prawej stronie Fig. 32). 

17. Z dolnej połowy korpusu łożyskowego usunąć 
kołki ustalające (469J) utrzymujące połączenie z 
kadłubem pompy. Zluzować nakrętki  (427J) 
utrzymujące korpus łożyskowy na miejscu. 
Korpus łożyskowy pozostanie na śrubach. 

18. Obrócić dolną połowę łożyska ślizgowego (117) 
wokół wału (122) w celu wyjęcia jej z dolnego 
korpusu. 

19. Usunąć nakrętki (427J), usunąć dolną polówkę 
korpusu łożyskowego (134A) używając 
wciągnika. Usunąć śruby dwustronne (371T). 

20. Usunąć nakrętkę ustalająca (136) i podkładkę 
regulacyjną (382) z wału. 

21. Usunąć tuleję (443B) pierścienia olejowego po 
stronie oporowej. 
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22. Używając ściągacza łożyskowego, zdjąć łożysko 
oporowe (112A) z wału (122). Wewnętrzna 
bieżnia łożyska podwójnego prawdopodobnie 
pozostanie na wale przy ściąganiu łożyska. 
Bieżnie tą zdjąć przez podgrzewanie (patrz 
PRZESTROGA po kroku 20 w „Demontażu pomp 
z łożyskami kulkowymi”). Uwaga pompy grupy S 
mają koszyczek łożyskowy (217). 

23. Zdjąć dwa pierścienie olejowe (323) umieszczone 
na łożysku ślizgowym. 

24. Usunąć uszczelnienia labiryntowe (333A).  

Dla rzadko dostarczanych układów łożysk 
ślizgowych / łożysk Kingsbury przy 
demontażu zespołu łożyska ślizgowego 
posługiwać się układem łożysko ślizgowe / 
łożysko kulkowe. Zapoznać się także z 
dołączonymi specjalnymi instrukcjami 
Kingsbury dotyczącymi łożyska 
hydrodynamicznego z nastawną tuleją.
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DEMONTAŻ ZESPOŁU WIRUJĄCEGO  
 

Stosować się do Fig. 34 dla kroków 1 do 5. 
 

1. Zluzować i usunąć nakrętki (425) kadłuba.  

2. Używając śrub ściągających (dostarczonych z 
pompą), zluzować górną połowę kadłuba (184) od 
połowy dolnej (100). 

   PRZESTROGA 
Nie używać ciepła (Stosować się do PRZESTROGI 
w korku 20 w sekcji „Demontażu łożysk 
kulkowych”). 

 

3. Popchnąć zespół wału do oporu w kierunku końca 
z łożyskiem poprzecznym. Utrzymać to położenie 
do zakończenia czynności kroku 4.  

4. Włożyć śruby oczkowe (nie dostarczane) w już 
wywiercone i nagwintowane otwory na obwodzie 
górnej połówki. Usunąć górną połówkę bez 
zespołu wirującego.  

5. Usunąć głowicę (184) z kadłuba (100) do obszaru 
roboczego.  

   PRZESTROGA 
Śruby oczkowe muszą być użyte tylko do 
podniesienia górnej połówki kadłuba. Nie 
przenoszą one ciężaru całej pompy. 
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Stosować się do Fig. 35 dla kroków 6 do 8 

6. Używając zawiesia, trochę wyciągnąć zespół 
wirujący tylko tak, aby strona łożyska 
poprzecznego była jeszcze oparta na tulei 
dławiącej (125). 

      OSTRZEŻENIE 

Podeprzeć stronę łożyska oporowego przed 
zaczepieniem zawiesi do usunięcia rotora. 
 

7. Umieścić zawiesia wokół wirnika(101) na 
nakrętkach ustalających (124 i 130). 

8. Wyciągnąć rotor z pompy.  

 

9. Usunąć uszczelki kadłuba (351 i 351C) (Fig. 34). 

 

Stosować się do Fig. 36 dla kroków 10 i 11 

10. Usunąć nakrętkę ustalającą wirnika (124). 

UWAGA: wymiar „X” (Tabela 5) jest wstępnie 
ustawiany w fabryce. Nakrętka po stronie oporowej 
nie musi być zdejmowana z wału chyba, że wał lub 
ta nakrętka jest wymieniana.   

11. Usunąć wirnik.  
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KONTROLE 
 

Części modelu 3620 muszą być sprawdzone według 
poniższych kryteriów zanim będą zamontowane dla 
upewnienia się, że pompa będzie pracować 
poprawnie. Wszystkie części nie spełniające wymagań 
muszą być wymienione.  

UWAGA: Oczyścić części w celu usunięcia oleju, 
smaru lub brudu. Podczas czyszczenia chronić 
powierzchnie obrabiane przed uszkodzeniem. 

KADŁUB (100) I GŁOWICA (184) 
Kadłub i głowicę należy sprawdzać pod względem 
nadmiernego zużycia, korozji lub wżerów.  Obszary 
najbardziej wrażliwe oznaczono strzałkami na Fig. 37.  
Kadłub i/lub głowica powinny być naprawione lub 
wymienione jeśli przekraczają następujące kryteria.  

 

1. Wskazane zużycie lub wyżłobienia większe niż 
1/8 in. (3,2 mm) głębokości. 

2. Wżery większe niż 1/8 in. (3,2 mm) głębokości. 

3. Nieregularności powierzchni osadzenia 
uszczelek, które mogłyby przeszkadzać lub 
uniemożliwić uszczelnienie. 

4. Luzy pierścieni uszczelniających 
przekraczające wartości w Tabeli 6.  

UWAGA: gdy luzy pomiędzy pierścieniami będą 
nadmierne (zwiększone o 50%), znacznie 
zmniejszą się parametry hydrauliczne. 
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Uwaga: Dla średnic większych niż 649,9 mm 
(25,999 cala) minimalny luz średnicowy powinien 
być równy 0,95 mm (0,037 in.) plus 0,025 mm na 
każdy dodatkowy milimetr średnicy lub jego 
ułamek (0,001 in. na każdy dodatkowy cal) 
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WIRNIK (101) 
Stosować się do Fig. 38 dla kroków 1 do 4 

1. Sprawdzić uszkodzenia łopatek wirnika. 
Wymienić jeśli wyżłobienia są głębsze niż 1/16 
in. (1,6 mm) lub gdy równomierne zużycie jest 
większe niż 1/32 in. (0,8 mm). (Strzałka C). 

2. Sprawdzić uszkodzenia tarcz. Wymienić jeśli 
zużycie lub wygięcie jest większe niż 1/32 in. 
(0,8 mm). (Strzałka A). 

3. Sprawdzić uszkodzenia wżerowe, korozyjne i 
erozyjne krawędzi wlotowych i spływowych 
łopatek. Wymienić jeśli są głębsze niż 1/16” 
(0,8 mm) (Strzałka C).  

4. Sprawdzić uszkodzenia wżerowe, korozyjne i 
erozyjne powierzchni (Strzałka B) pierścieni 
uszczelniających. Wymienić gdy luz do 
pierścienia kadłuba jest większy o 50% od 
luzów nowych części. Patrz Tabela 6 dla luzów 

UWAGA: gdy luzy pomiędzy pierścieniami będą 
nadmierne (zwiększone o 50%), znacznie 
zmniejszą się parametry hydrauliczne. 

5. Oczyścić i sprawdzić średnicę otworu wirnika. 

6. Sprawdzić wyważenie wirnika. Powinien być 
ponownie wyważony jeśli przekracza kryteria 
ISO G1.0 (4W/N).  

UWAGA: Wyważanie wirnika do ISO G1.0 
wymaga ekstremalnie dokładnych narzędzi i 
urządzeń i nie może być wykonane jeśli takie 
narzędzia i urządzenia nie są dostępne. 
 

UWAGA: Po montażu trzeba wyważyć rotor. API 
610 nie określa granicy wyważania rotora dla 
wirnika pasowanego ślizgowo na wale, ale 
należy dążyć do 4 W/N.  

 

ŁOŻYSKA – KULKOWE (112A, 168) i 
ŚLIZGOWE (117) 

1. Należy sprawdzić zanieczyszczenie i uszkodzenia 
łożysk. Stan łożysk dostarczy użytecznej informacji 
o warunkach pracy w korpusie łożyskowym (134 
dla łożysk kulkowych, 134/134A dla ślizgowych). 

2. Zanotować stan środka smarnego i osady.  

3. Przyczyny uszkodzenia łożysk muszą być 
wyjaśnione.  Jeśli jest to normalne zużycie, należy 
naprawić zanim pompa wróci do pracy.  

UWAGA: Łożyska kulkowe które zostały zdjęte z 
ich osadzeń na wale muszą być wymienione. Nowe 
łożyska muszą mieć odpowiedni rozmiar i typ.  
 

4. Łożyska muszą być zawsze wymieniane na takie 
same lub równoważne do podanych w Tabeli 7. 

 
 

UWAGA A: Łożyska oporowe muszą mieć 
obrobione koszyczki z brązu.  
 

UWAGA B: Numery łożysk opierają się o 
oznaczenia SKF/MRC. 
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KORPUS ŁOŻYSKOWY (134 KULKOWE)   
Upewnić się, że korpusy łożyskowe są bardzo czyste i 
bez śladów przegrzania.  Porównać wielkości otworów 
w korpusach łożyskowych z podanymi w Tabeli 7 dla 
określonego układu łożysk. Naprawić lub wymienić 
według potrzeb (Fig. 39 pokazuje korpus łożysk 
kulkowych).  
 

PIERŚCIENIE OLEJOWE (114) 
Pierścienie olejowe muszą być tak okrągłe jak to 
możliwe, aby mogły prawidłowo funkcjonować. 
Wymienić pierścienie olejowe jeśli są zużyte, 
odkształcone i / lub uszkodzone w sposób 
uniemożliwiający uzasadnioną naprawę.  

 

NAKRĘTKI WIRNIKA (124, 130) 
Powierzchnie nakrętek musza być gładkie i bez 
rowków oraz rys, szczególnie w obszarach 
oznaczonych strzałkami na Fig. 40. Sprawdzić 
zewnętrzną średnicę nakrętek. 
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WAŁ (122) 
1. Sprawdzić pasowania łożysk. Jeśli cokolwiek jest 

poza tolerancjami podanymi w Tabeli 7, wymienić 
wał (Fig. 41) 

2. Sprawdzić uszkodzenia powierzchni wału. 
Wymienić jeśli uniemożliwiają uzasadnioną 
naprawę. 

3. Sprawdzić prostoliniowość wału. Użyć pryzm „V” 
lub rolek wyważarki do podparcia wału. Wymienić 
wał jeśli bicie przekracza wartości podane w 
Tabeli 8.  

UWAGA:  NIE używać tulei wału (i miejsc ich 
osadzenia) do sprawdzania bicia ponieważ mogą 
być uszkodzone przy zdejmowaniu łożysk.  

ROTOR (ZESPÓŁ WIRUJĄCY) 
Dopuszczalne bicia całkowicie zmontowanego zespołu 
wirującego są podane w Tabeli 8 (Fig. 42) 
 
USZCZELNIENIE MECHANICZNE 

Uszczelnienia mechaniczne typu wkładkowego są 
standardowe dla modelu 3600 i powinny być 
serwisowane przez wytwórcę uszczelnienia. 
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Tabela 8 

Wymagane bicia wału i rotora  
(wyciąg z Tabeli 15 w API 610 wyd. 10) 

Współczynnik podatności 
L/D, mm (in) 

> 1,9 x 109  
(3,0 x 106) 

Dopuszczalne bicie wału TIR, μm (in) 25 
(0,0010) 

Pasowanie części na wale Luźne  
Dopuszczalne bicie promieniowe wału,  

TIR μm (in) (UWAGA 1) 
75 

(0,0030) 
UWAGA 
1. Całkowity odczyt czujnika (TIR) piast wirników i tulei 
 
 
OSŁONA SPRZĘGŁA 

1. Skontrolować korozję i inne uszkodzenia osłony.  

2. Osłonę wymienić lub naprawić.  

   PRZESTROGA 
Dla uniknięcia zranienia, osłona sprzęgła musi być 
zawsze zamontowana i musi być utrzymywana w 
doskonałym stanie. 
 

USZCZELKI, O-RINGI I GNIAZDA 

UWAGA: Uszczelki spiralne nie mogą być 
ponownie użyte. 
1. Wymienić wszystkie uszczelki i O-ringi przy 

każdym przeglądzie/demontażu.  

2. Skontrolować gniazda. Muszą być gładkie i bez 
uszkodzeń.  Jeśli potrzebna jest ponowna obróbka 
mechaniczna w celu przywrócenia jakości 
powierzchni, skontaktować się z Centrum 
Serwisowym PRO Goulds.  Zależności wymiarowe 
z innymi powierzchniami muszą być utrzymane.  
Wymienić części jeśli gniazda są uszkodzone w 
zakresie uniemożliwiającym uzasadnioną naprawę

UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie inne części powinny być sprawdzone i 
naprawione lub wymienione, według wymagań, jeśli 
kontrola wykaże, że dalsze użycie mogłoby być 
szkodliwe dla zadowalającej i bezpiecznej pracy 
pompy.  

Kontrola musi obejmować, ale nie może być 
ograniczona do niżej wymienionych części: 

• Pokrywy łożyskowe (109A) i (360A) 

• Uszczelnienia labiryntowe (332A i 333A) 

• Nakrętki łożyskowe (136) 

• Wpust wirnika (178) i wpust sprzęgła (400) 

• Podkładka regulacyjna (382) 

• Pokrywa płaszcza wodnego (490)* 

• Wszystkie nakrętki, śruby i śruby dwustronne  

 

* Jeśli dostarczona 
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WYMIANA ZUŻYTYCH CZĘŚCI 
 

WYMIANA TULEI DŁAWIĄCEJ 

Posługiwać się Fig. 43 
Tuleja dławiąca (125) jest utrzymywana na miejscy \u 
przez pasowanie wciskowe i spoiny punktowe.  

Usuwanie tulei (125) 

1. Zeszlifować spoiny punktowe. 

2. Wcisnąć tuleję (125) do komory uszczelnienia 
kadłuba (100) i otworu głowicy (184). 

Montaż tulei (125) 

1. Dokładnie oczyścić powierzchnie pasowania tulei 
w komorze uszczelnienia w kadłubie (100) i 
głowicy (184). 

2. Schłodzić nową tuleję (125) używając suchego 
lodu lub innej substancji chłodzącej i zamontować 
tuleję w miejscu pasowania w kadłubie (100) i 
głowicy (184). Przygotować się do wbicia tulei na 
miejsce twardym klockiem drewnianym lub 
miękkim młotkiem. 

   PRZESTROGA 
Suchy lód lub inne substancje chłodzące mogą 
spowodować zranienie. Skontaktować się z 
dostawcą dla uzyskania informacji dotyczącej 
zalecanych środków ostrożności i procedur. 

 

3. Przyspawać punktowo tuleję w trzech równo 
oddalonych miejscach.  

 

WYMIANA PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH 

Posługiwać się Fig. 44 i 45 
Pierścienie uszczelniające kadłuba i głowicy (164) oraz 
pierścienie wirnika (142) są utrzymywane na miejscu 
przez pasowanie wciskowe i trzy wkręty dociskowe 
(320).  
 
Usuwanie pierścieni (164, 142) 
1. Zeszlifować spoiny punktowe. 

2. Usunąć pierścienie z kadłuba (100), wirnika (101) i 
głowicy (184) używając odpowiedniej dźwigni lub 
ściągacza do usunięcia pierścieni z miejsc 
osadzenia. Pierścienie mogą być także 
przetoczone w celu ich usunięcia.  

       OSTRZEŻENIE 

Nadmierna obróbka skrawaniem może uszkodzić 
miejsce pasowania pierścienia i uczynić części 
bezużytecznymi. 
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Instalowanie pierścieni uszczelniających (164, 142) 

1. Dokładnie oczyścić gniazda pierścieni, upewniając 
się, że są gładkie i bez zarysowań.  

2. Podgrzać nowe pierścienie wirnika do temperatury 
180 – 2000F (132 – 1430C) stosując metodę 
równomiernego ogrzewania (n.p. piec) i umieścić 
na wirniku (101) w gniazdach (Fig. 44). 

   PRZESTROGA 
Do przenoszenia pierścieni używać rękawic 
izolacyjnych. Pierścienie będą gorące i mogą 
spowodować zranienie. 

Stosować się do Fig. 45 dla kroków 3 i 4 

3. Schłodzić nowy pierścień kadłuba (164) używając 
suchego lodu lub innej substancji chłodzącej i 
zamontować pierścień w miejscu pasowania w 
kadłubie (100). Przygotować się do wbicia tulei na 
miejsce twardym klockiem drewnianym lub 
miękkim młotkiem.  

4. Schłodzić nowy pierścień kadłuba (164) używając 
suchego lodu lub innej substancji chłodzącej i 
zamontować pierścień w miejscu pasowania w 
kadłubie (100). Przygotować się do wbicia tulei na 
miejsce twardym klockiem drewnianym lub 
miękkim młotkiem. 

   PRZESTROGA 
Suchy lód lub inne substancje chłodzące mogą 
spowodować zranienie. Skontaktować się z 
dostawcą dla uzyskania informacji dotyczącej 
zalecanych środków ostrożności i procedur. 

 
5. Zaznaczyć, wywiercić i nagwintować trzy nowe 

otwory dla wkrętów dociskowych w każdym nowym 
pierścieniu i obszarze osadzenia pierścienia 
równomiernie rozmieszczone pomiędzy 
oryginalnymi otworami. 

6. Zamontować wkręty dociskowe (320) i zagnieść 
gwinty. 
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Przestrzegać wszystkich procedur ustawiania 
luzu wirnika i pierścienia uszczelniającego. 
Niewłaściwe ustawienie luzu lub nie 
przestrzeganie jakiejkolwiek procedury może 
spowodować iskrzenie, nieoczekiwane 
wydzielanie ciepła i uszkodzenie urządzenia 

7. Sprawdzić bicie / odkształcenie pierścienia kadłuba 
i głowicy (164) przez pomiar średnicy otworu w 
trzech miejscach przy pomocy mikrometru lub 
suwmiarki z noniuszem.  

Wszelkie odkształcenia przekraczające 0,003 in 
(0,08 mm) powinny być skorygowane przez 
obróbkę przed przycięciem nowych pierścieni, jeśli 
są dostarczone. 

8. Potwierdzić średnice otworów pierścieni kadłuba i 
głowicy (164).  

9. Stoczyć pierścień wirnika (142) do wymiaru 
wymaganego po montażu na wirniku (101).  

UWAGA A: Wszystkie zamienne pierścienie 
wirnika, z wyjątkiem utwardzanych 
powierzchniowo, są dostarczane z wymiarami 
większymi o 0,020 in (0,51mm) do 0,030 in (0,76 
mm). Końcowe luzy ruchowe należy odczytać z 
Tabeli 6. Pierścienie wirnika należy poddać 
odpowiedniej obróbce mechanicznej. 
UWAGA B: Zapasowe pierścienie utwardzane 
powierzchniowo nie są dostarczane z 
powiększonymi wymiarami ale są dostarczane ze 
wstępnym prawidłowym luzem ruchowym 
uzyskiwanym przy jednoczesnej wymianie 
pierścieni wirnika i kadłuba.  
 

UWAGA C: Gdy zespół wirnika jest dostarczany 
jako część zamienna (wirnik razem z pierścieniami), 
pierścienie są już obrobione do wymaganych 
wymiarów. 
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PONOWNY MONTAŻ 
Przeciek cieczy procesowej może 
spowodować wytworzenie się atmosfery 
wybuchowej. Zapewnić, aby materiały kadłuba 
pompy, wirnika, wału, tulei ochronnej, 
uszczelek i uszczelnień były odpowiednie dla 
cieczy pompowanej.  
 

Przeciek cieczy procesowej może 
spowodować wytworzenie się atmosfery 
wybuchowej. Przestrzegać wszystkich 
procedur montażu pompy i uszczelnienia. 
 

MONTAŻ ZESPOŁU WIRUJĄCEGO 
   PRZESTROGA 
Elementy pompy są ciężkie. Właściwe metody ich 
podnoszenia i zabezpieczania musza być 
wdrożone w celu uniknięcia uszkodzenia ciała i / 
lub uszkodzenia urządzenia. 
 

UWAGA: Upewnić się, że wszystkie części i gwinty 
są czyste i że wszystkie wskazówki podane w 
rozdziale „Kontrole” zostały spełnione. 
 
Stosować się do Fig. 46 dla kroków 1 i 2 

Sprawdzić magnetyzm wału pompy i 
odmagnetyzować wał jeśli jakikolwiek 
magnetyzm jest wykrywany. Magnetyzm 
będzie przyciągać obiekty ferrytyczne do 
wirnika, uszczelnienia i łożysk co może 
spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła, 
iskrzenie i przedwczesne uszkodzenie.  

 

1. Zamontować wirnik na wale. Wirnik jest pasowany 
luźno n awale (0,0005 do 0,002 luzu). Ustawić 
wirnik do wartości zapisanej przy demontażu lub 
posłużyć się Tabelą 5 (patrz sekcja „Demontaż”). 
Nałożyć na wał małą ilość środka przeciw zatarciu. 

2. Zamontować nakrętki ustalające wirnika. 

UWAGA: Jedna ma gwint prawozwojny a druga 
lewozwojny.   

      OSTRZEŻENIE 

Upewnić się, że gwinty są czyste.  Usunąć 
zadziory, jeśli trzeba.  Zastosować środek 
przeciw zatarciom na gwintach. 

UWAGA: Jeśli jest to naprawa, prawdopodobnie 
tylko jedna nakrętka ustalająca została zdjęta.  
Utrzymanie drugiej nakrętki na wale utrzyma 
wyśrodkowanie wirnika.  Zastosować wcześniej 
zapisany wymiar od kołnierza łożyska do czoła 
piasty wirnika lub posłużyć się Tabelą 5 (patrz też 
krok 34 i towarzyszące uwagi w „Demontażu”). 
 

3. Zamontować pierścienie wirnika (142) (patrz 
„Wymiana pierścieni uszczelniających” w sekcji 
„Wymiana zużytych części”).  

4. Zamontować pierścienie kadłuba i głowicy (164) 
(patrz „Wymiana pierścieni uszczelniających” w 
sekcji „Wymiana zużytych części”) 

5. Zamontować tuleje dławiące (125) (patrz j.w.). 

 

6 



62  3620 IOM  01/06 

 

Przestrzegać wszystkich procedur ustawiania 
luzu wirnika i pierścienia uszczelniającego. 
Niewłaściwe ustawienie luzu lub nie 
przestrzeganie jakiejkolwiek stosownej 
procedury może spowodować iskrzenie, 
nieoczekiwane wydzielanie ciepła i 
uszkodzenie urządzenia. 

6. Zmierzyć TIR (całkowity odczyt czujnika) na 
pierścieniach wirnika, nakrętkach wirnika, i 
czopach łożysk. Wał jest punktem odniesienia – 
czujnikiem zegarowym zmierzyć bicie pierścieni i 
nakrętek wirnika względem wału. Wartości 
graniczne wg API podane są w Tabeli 8 (Fig. 47). 

7. Używając zawiesi i wciągnika włożyć zespół 
wirujący do kadłuba, zachowując specjalne środki 
ostrożności aby nie zatrzeć wirnika (101), nakrętek 
wirnika (124 i 130) lub tulei dławiącej (Fig. 48). 

• Najpierw włożyć zespół wirujący do podpory po 
stronie łożyska poprzecznego w otwór kadłuba 
przeznaczony dla tulei dławiącej. 

      OSTRZEŻENIE 

To uchroni pompę przed wysunięciem się rotora 
i zranieniem obsługi. 

• Następnie przełożyć zawiesia i wsunąć pozostałą 
część rotora do kadłuba.  

      OSTRZEŻENIE 

Dla uniknięcia uszkodzenia wewnętrznych 
części, przed rozpoczęciem montażu głowicy, 
upewnić się, że wał jest prawidłowo ustawiony w 
części po stronie łożyska poprzecznego. 

 
 



 

3620 IOM 01/06 63 
 

8. Zamontować nowe uszczelki [wewnętrzną (351) i 
głowicy (351)] na głowicy (184) używając 
niewielkiej ilości smaru próżniowego. Rozpylić 
smar lub środek smarny w miejscach osadzenia 
uszczelnień (Fig. 49). Potem, używając zawiesi i 
wciągnika,  

zamontować głowicę do kadłuba. Dokręcić śruby 
głowicy momentami o wartościach w Tabeli 9. 

UWAGA: Zastosować środek przeciw zatarciom 
na śrubach i czołach głowicy, z którymi stykają 
się nakrętki.  
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UWAGA: Sugerowana procedura stosowania 
właściwego momentu dokręcania śrub 
połączenia kadłub-głowica, ft-lb.: 
 

A. Zamontować nakrętkę na co drugiej śrubie. 

B. Dokręcić wszystkie równomiernie do styku czół 
głowicy i kadłuba metal-metal. 

C. Zaznaczyć każdą z nakrętek jako Grupę „A”. 

D. Zamontować pozostałe nakrętki (Grupa „B”). 

E. Dokręcić nakrętki Grupy „B” momentem około 150 
ft-lb.  

F. Zaznaczyć położenie Grupę „B” na głowicy. 

G. Następnie dokręcić nakrętki Grupy „B” przez 
obrócenie każdej z nich zgodnie z ruchem zegara 
o 17 do 19 stopni za znak na głowicy.  

H. Zluzować nakrętki Grupy „A”.  

Powtórzyć kroki E do G dla nakrętek Grupy „A” 
UWAGA: Stosować się do Tablicy 9 przy 
określaniu końcowych momentów dokręcania 
podczas ponownego montażu pompy. 

9. (Opcjonalnie) Ponownie zamontować płytę 
chłodząca (490), uszczelki (360U i 360S nie 
pokazane) i wkręty z łbem gniazdowym (388K i  
388G). 

10. Zamontować na wale wkładkowe uszczelnienie 
mechaniczne (250). Nie dokręcać w tym czasie 
nakrętek dławika (Fig. 50 dla czopa wału z 
łożyskiem poprzecznym i Fig. 51 dla czopa wału z 
łożyskiem oporowym). 

UWAGA: Mimo, że korpusy łożyskowe są 
kołkowane do głowicy (184) i kadłuba (100) 
podczas budowy pompy w celu zapewnienia 
poprawnego położenia roboczego wału, bicie 
komory uszczelnienia może być potwierdzone 
przed zainstalowaniem uszczelnienia przy 
zastosowaniu następującej procedury: 
a) Zamontować stare łożyska na wale i przykręcić 

korpus łożyskowy do kadłuba.  
b) Zamontować czujnik zegarowy na wale (122). 

Obracać wał tak, aby czujnik przesuwał się wokół 
komory uszczelnienia przez 3600.  Jeśli różnica 
wskazań czujnika (odczyt całkowity) przekroczy 
0,005 in., określić przyczynę i poprawić. 
Może być konieczne przestawienie korpusu. 
Usunąć kołki ustalające i używając śrub 
regulacyjnych sprowadzić bicie do 0,002 in. 
Zainstalować kołki ustalające w nowym położeniu.  

c) Bicie czoła komory uszczelnienia może być także 
sprawdzone w tym samym czasie. Z czujnikiem 
zamontowanym na wale obracać wał tak, aby 
czujnik przesuwał się wzdłuż czoła komory przez 
3600.  Jeśli różnica wskazań czujnika (odczyt 
całkowity – TIR) przekroczy bicie dopuszczalne 
(Tabela 10) określić przyczynę i naprawić. 

d) Usunąć kołki ustalające i odkręcić korpus 
łożyskowy. Wyrzucić stare łożyska.  
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Tabela 10  

Maksymalne dopuszczalne bicie 
czoła komory uszczelnienia 

Grupa 3620 
Maksymalny 

dopuszczalny odczyt 
całkowity czujnika 

(TIR) 
S 0,002 in. 

M, MX 0,0025 in. 

L, LX 0,003 in. 

XL 0,0035 in. 

XXL 0,0035 in. 

 
MONTAŻ POMP Z ŁOŻYSKAMI  KULKOWYMI 
1. Zamontować uszczelnienia labiryntowe (uwzględnić 

poniższe UWAGI), pokrywy wewnętrzne (160), 
uszczelki wewnętrznej pokrywy łożyska (360A) i 
łożysko promieniowe (168) na stronie łożyska 
poprzecznego jak i łożysko (112A) na stronie 
łożyska oporowego na wale (122). (Fig. 52 dla 
łożyska oporowego i Fig. 53 dla poprzecznego).  
Zwracamy uwagę, że pompy Grupy S mają 
koszyczek łożyskowy (217).  Patrz krok 9 w 
„Instalowaniu zespołu wirującego”.  

 

UWAGA: Wewnętrzne labirynty (333A) wcisnąć 
w pokrywy wewnętrzne (160). Oczyścić pokrywę 
rozpuszczalnikiem. Wcisnąć labirynt (333A) w 
otwór pokrywy (160) używając lekkiego młotka. 
 

UWAGA: Zapewnić, aby port wybuchowy był w 
położeniu godz. 6.00 i właściwie zamocowany. 
 

UWAGA: Łożyska są wciskane na wał.  W celu 
nagrzania łożysk przed montażem stosować 
kąpiel olejową lub pogrzewacz indukcyjny. 
(Zwracamy uwagę, że podgrzewacza indukcyjny 
również odmagnetyzuje łożyska). 

      OSTRZEŻENIE 

Użyć rękawic izolacyjnych przy używaniu 
podgrzewacza łożysk. Łożyska będą gorące i 
mogą spowodować uszkodzenia ciała. 
 

UWAGA: Wewnętrzne powierzchnie łożysk 
pokryć środkiem smarnym, przeznaczonym do 
zastosowania. 
 

      OSTRZEŻENIE 

Nie używać palnika ani siły. 
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TABELA 11 Maksymalne dopuszczalne momenty 
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dokręcania dla nakrętek łożysk 
oporowych 

Wielkość 
pompy 

Oznaczenie 
łożyska 

Oznaczenie 
nakrętki 

Maksymalna 
dopuszczalna 
siła zacisku 
(lbf)  

Maksymalny 
dopuszczalny 
moment 
dokręcania 
(ft lbf) 

S 7311 BE N09 1997,5 50 

M, MX 7312 BE N12 3375 110 

L, LX 7313 BE N13 3825 140 

XL 7314 BE AN18 6875 350 

XXL 7313 BE AN20 9175 520 
 

STRONA ŁOŻYSKA OPOROWEGO  
Dla kroków 2 do 6, patrz Fig. 54 

2. Zamontować tuleję pierścienia olejowego (443B), 
podkładkę regulacyjną (382) i nakrętkę (136). 

 

UWAGA: Łożyska oporowe są łożyskami 
podwójnymi ustawianymi przeciwstawnie. 
Montować je w prawidłowym położeniu tak, aby 
bieżnie zewnętrzne ledwie się obracały względem 
siebie po dociągnięciu do wału nakrętką łożysk. 
 

UWAGA: Po schłodzeniu łożyska i wału do 
temperatury otoczenia, dokręcić nakrętkę 
łożyskową momentem o wartości z Tabeli 11. 
Zagiąć występ podkładki regulacyjnej (382) w 
wycięcie nakrętki łożyskowej (136). 

3. Założyć korpus (134) na łożyska. Ręcznie 
dokręcić nakrętki (427J) na śruby (371T). Włożyć 
kołki ustalające (469J) i dokręcić nakrętki (427J). 

      OSTRZEŻENIE 

Kołnierz korpusu łożyskowego musi ściśle 
dolegać (bez szczeliny) do kołnierza podpory 
łożysk. 
 

UWAGA: Korpus łożyskowy jest kołkowany do 
odlewu (184) podczas budowy pompy dla 
zapewnienia prawidłowego położenia wału. 
4. Dokręcić śruby z łbem gniazdowym (317C) 

pokrywy wewnętrznej. 
5. Zamontować pierścień olejowy (114). 

 

 

6 



68  3620 IOM  01/06 

 

6. Założyć pokrywę (109A) i uszczelkę (360A) pokrywy 
ze śrubami z łbem gniazdowym (371C). 

UWAGA: Podczas montażu nowych łożysk musi być 
zmierzone przesunięcie osiowe. Wymagane luzy 
podane są w Tabeli 12. 

 
Tabela 12 

 Luz między pokrywą 
łożyska oporowego 

a łożyskiem 

Kulkowe / kulkowe  0,001 do 0,005 (in.) 

Ślizgowe / kulkowe 0,001 do 0,005 (in.) 

Ślizgowe / Kingsbury 0,010 do 0,013 (in.) 
 

 

UWAGA: Przykręcić pokrywę do korpusu łożyska 
oporowego, a potem przesunąć wał osiowo od 
czopa sprzęgłowego. Przesunięcie osiowe jest 
mierzone przez zamocowanie czujnika zegarowego 
na korpusie łożyska poprzecznego i pomiar 
przesunięcia osiowego. 

STRONA ŁOŻYSKA POPRZECZNEGO 
Dla kroków 7 do 9, patrz Fig. 55 

7. Po stronie łożyska poprzecznego, zamontować 
tuleję pierścienia olejowego (324) i dokręcić wkręt 
dociskowy (388L). 

8. Zamontować korpus łożyskowy (134). 

UWAGA: Korpus łożyskowy jest kołkowany do 
kadłuba (100) podczas budowy pompy dla 
zapewnienia prawidłowego położenia wału. 
 

      OSTRZEŻENIE 

Kołnierz korpusu łożyskowego musi ściśle dolegać 
(bez szczeliny) do kołnierza podpory łożysk. 
 

9. Zamontować pierścień olejowy (114), uszczelkę 
pokrywy po stronie zewnętrznej (360A), pokrywę 
(160) i uszczelnienie labiryntowe (332A), dociągnąć 
wszystko śrubami z łbem gniazdowym (371C). 

 

UWAGA: Zewnętrzne uszczelnienie labiryntowe 
(332A) wcisnąć do pokrywy zewnętrznej (160). 
Oczyścić pokrywę rozpuszczalnikiem. Wcisnąć 
uszczelnienie labiryntowe (332A) w otwór pokrywy 
(160) używając lekkiego młotka. Zapewnić, aby port 
wybuchowy był w położeniu godz. 6.00 i właściwie 
zamocowany.
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MONTAŻ POMP Z ŁOŻYSKAMI   
ŚLIZGOWYMI / KULKOWYMI 
 

ŁOŻYSKO OPOROWE 

Dla kroków 1 i 2, patrz Fig. 56.  

 
1. Zamontować wewnętrzne uszczelnienie 

labiryntowe (333A). 

2. Umieścić wewnętrzne pierścienie olejowe (114) 
na wale. 

Dla kroków 3, 5-12, patrz Fig. 57 

3. Zamontować łożyska kulkowe (112A), tuleję 
pierścienia olejowego (438B), nakrętkę 
łożyskową (136) i podkładkę regulacyjną (382). 
Zwracamy uwagę, że pompy Grupy S mają 
koszyczek łożyskowy (217). Patrz krok 9 w 
„Montażu zespołu wirującego”.  

UWAGA: Łożyska są wciskane na wał.  W celu 
nagrzania łożysk przed montażem stosować 
kąpiel olejową lub pogrzewacz indukcyjny. 
Zwracamy uwagę, że podgrzewacz indukcyjny 
również odmagnetyzuje łożyska. 

      OSTRZEŻENIE 

Użyć rękawic izolacyjnych przy używaniu 
podgrzewacza łożysk. Łożyska będą gorące i 
mogą spowodować uszkodzenia ciała. 
 

UWAGA: Wewnętrzne powierzchnie łożysk pokryć 
środkiem smarnym, przeznaczonym do użycia. 
 

      OSTRZEŻENIE 

Nie używać palnika ani siły. 

UWAGA: Łożyska oporowe są łożyskami 
podwójnymi ustawianymi przeciwstawnie. 
Montować je w prawidłowym położeniu tak, aby 
bieżnie zewnętrzne ledwie się obracały względem 

siebie po dociągnięciu do wału nakrętką 
łożyskową. 
 

UWAGA: Po schłodzeniu łożyska i wału do 
temperatury otoczenia, dokręcić nakrętkę 
łożyskową momentem o wartości z Tabeli 11. 
Zagiąć występ podkładki regulacyjnej (382) w 
wycięcie nakrętki łożyskowej (136). 

4. Podnieść dolną połówkę korpusu łożyskowego 
(134A) na miejsce ustawiając dwa pierścienie 
olejowe (323) w rowkach korpusu. Umieścić 
wewnętrzne uszczelnienie labiryntowe (333A) w 
dolnym korpusie. Ręcznie dokręcić dolny korpus 
do kołnierza korpusu głównego przy pomocy 
śrub (371T) i nakrętek (427J).  

UWAGA: Port wybuchowy w uszczelnieniu (333A) 
labiryntowym musi być w położeniu godz. 6.00. 
 
5. Umieścić dolną panewkę łożyska ślizgowego 

(117) na wale (122) i przesunąć wokół wału do 
dolnej połówki korpusu łożyskowego, 
odpowiednio przesuwając pierścienie olejowe. 
Ustawić wewnętrzne pierścienie olejowe (323) w 
rowkach panewki łożyskowej.  

6. Zamontować kołki ustalające we wcześniej 
wywierconych otworach pomiędzy kołnierzem 
korpusu łożyskowego a kołnierzem kadłuba.  

7. Dokręcić nakrętki (427J) na śrubach (371T) 
łączących korpus łożyskowy z kadłubem. 

8. Umieścić górną połówkę panewki łożyskowej 
(117) na wale, odsuwając na bok pierścienie 
olejowe, potem cofnąć je do korpusu 
łożyskowego i w rowki panewki natychmiast po 
umieszczeniu na miejscu górnej połówki łożyska 
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9. Zamontować górną połówkę korpusu 
łożyskowego (134A). 

10. Umieścić zewnętrzny pierścień olejowy (114) na 
tulei (443B) pierścienia olejowego. 

11. Ustawić przesunięcie osiowe uszczelką (361A) i 
pokrywą po stronie łożyska oporowego (109A).  

UWAGA: Podczas montażu nowych łożysk musi 
być zmierzone przesunięcie osiowe. Wymagane 
luzy podane są w Tabeli 12. 

 

Przykręcić pokrywę do korpusu łożyska 
oporowego, a potem przesunąć wał osiowo od 
czopa sprzęgłowego. Przesunięcie osiowe jest 
mierzone przez zamocowanie czujnika 
zegarowego na korpusie łożyska poprzecznego i 
pomiar przesunięcia osiowego. 

12. Zamontować pokrywę zewnętrzna (109A) 
łożyska oporowego z uszczelką (360A) przez 
dokręcenie pokrywy do korpusu śrubami z łbem 
gniazdowym (371C).  
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ŁOŻYSKO POPRZECZNE 

Dla kroków 13 i 14, patrz Fig. 58  

13. Zamontować wewnętrzne uszczelnienie 
labiryntowe (333A). 

14. Umieścić pierścienie olejowe (323) na wale.  

Dla kroków 15, 16, 19 – 22, patrz Fig. 59  

15. Umieścić zewnętrzne uszczelnienie labiryntowe 
(333A) w jeszcze nie dołączonej dolnej połówce 
korpusu łożyskowego (134). Podnieść dolną 
połówkę korpusu łożyskowego na miejsce 
ustawiając wewnętrzne pierścienie olejowe 
(323) w rowkach korpusu łożyskowego. Ręcznie 
dokręcić dolny korpus do kołnierza korpusu 
głównego przy pomocy śrub (371T) i nakrętek 
(427J). 

UWAGA: Port wybuchowy w uszczelnieniu 
labiryntowym (333A) musi być na godz. 6.00. 

16. Umieścić dolną panewkę łożyska (117) na wale 
(122) i przesunąć wokół wału do dolnej połówki 
korpusu łożyskowego, odpowiednio 
przesuwając pierścienie olejowe. Ustawić 
pierścienie olejowe w rowkach panewki 
łożyskowej. 

 

Dla kroków 17 i 18, patrz Fig. 60 

17. Zamontować kołki ustalające (469J) we wcześniej 
wywierconych otworach pomiędzy kołnierzem 
korpusu łożyskowego a kołnierzem kadłuba. 

18. Dokręcić nakrętki (427J) na śrubach (371T) 
łączących korpus łożyskowy z kadłubem. 

19. Umieścić górną połówkę panewki łożyskowej 
(117) na wale, odsuwając na bok pierścienie 
olejowe, potem cofnąć je do korpusu łożyskowego 
i w rowki panewki natychmiast po umieszczeniu 
na miejscu górnej panewki łożyskowej.  

20. Zamontować zewnętrzne uszczelnienie 
labiryntowe (332A).  

UWAGA: Port wybuchowy w uszczelnieniu 
labiryntowym (332A) musi być w położeniu godz. 
6.00. 
 

21. Zamontować górną połówkę korpusu 
łożyskowego (166).  

22. Ustawić kołki ustalające między górną i dolną 
połówką korpusu łożyskowego, a potem dokręcić 
śruby z łbem sześciokątnym na korpusie 
łożyskowym.  

 

 

 

 

6 
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Dla rzadko dostarczanych układów łożysk 
ślizgowych / łożysk Kingsbury przy montażu i 
demontażu zespołu łożyska ślizgowego 
posługiwać się układem łożysko ślizgowe / 
łożysko kulkowe. Zapoznać się także z 
dołączonymi specjalnymi instrukcjami 
Kingsbury dotyczącymi łożyska 
hydrodynamicznego z nastawną tuleją. 
 

MONTAŻ OPCJONALNEJ POKRYWY 
PŁASZCZA WODNEGO  
 
1. Zamontować uszczelki pokrywy płaszcza wodnego 

(360S i 360U) w kadłubie (100) i głowicy (184). 
(patrz rysunki przekrojowe w sekcji 7). 

 

2. Umieścić pokrywę płaszcza wodnego (490) na 
kadłubie (100) i (490A) na głowicy. 

3. Zamontować śruby płaszcza wodnego z łbami 
gniazdowymi (388G i 388K) i naprzemiennie 
dokręcić je równomiernie. Momenty dokręcania 
podano w Tabeli 11. 

 

 

KONTROLE  PO  MONTAŻU 
Wszystkie kontrole i procedury wymienione w 
sekcjach Bezpieczeństwo, Instalowanie, 
Działanie i Obsługa zapobiegawcza muszą być 
wykonane.  
 

Obracać wał ręcznie dla upewnienia się, że 
obraca się gładko i bez zacierania się, co 
mogłoby doprowadzić do nadmiernego 
wydzielania się ciepła i / lub iskrzenia. 

6 
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CZĘŚCI ZAMIENNE 
 

ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
 
Przy zamawianiu części zamiennych zawsze podawać numer seryjny pompy Goulds, nazwę części i numer części z 
odpowiedniego rysunku przekrojowego. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi  konieczne jest posiadanie odpowiedniego zapasu 
części zamiennych w magazynie.  
 

ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE 
 
Sugerowane jest przechowywanie następujących części zamiennych, jeśli zostały zastosowane w pompie: 
 
• Wkładkowe uszczelnienie mechaniczne  

• Łożysko oporowe  (podwójne) (112A) 

• Pierścienie olejowe (114,323) 

• Nakrętka wirnika, od strony łożyska   
promieniowego (124) 

• Nakrętka wirnika, od strony łożyska         
oporowego (130) 

• Nakrętka łożyskowa (136) 

• Pierścienie prowadzące (trące) wirnika (dwa) (142) 

• Pierścienie prowadzące (trące) kadłuba- (dwa  (164 
– jeden w kadłubie i jeden w głowicy)) 

• Łożysko promieniowe (168) (tylko dla wersji z 
łożyskiem kulkowym) 

• Uszczelnienie labiryntowe – zewnętrzne (332A) 

• Uszczelnienie labiryntowe – wewnętrzne (333A) 

• Uszczelka głowicy (351) 

• Wewnętrzna uszczelka głowicy (351C) 

• Uszczelka płaszcza wodnego – zewnętrzna (360U) 
(gdy zastosowana) 

• Uszczelka płaszcza wodnego – wewnętrzna (360S) 
(gdy zastosowana) 

• Podkładka łożyskowa (382) 

• Uszczelki pokrywy łożyska (360A) 

• Łożyska ślizgowe – dwa (117) (tylko dla wersji z 
łożyskiem ślizgowym) 

 

 
Dla  zastosowań krytycznych powinny być także przechowywane następujące  części zamienne: 
 
• Wirnik  (101) 

• Pokrywa łożyska oporowego, zewnętrzna (tylko dla 
wersji                               
z łożyskiem kulkowym i ślizgowym) (109A) 

• Pokrywa łożyska promieniowego, wewnętrzna 
(tylko dla wersji z łożyskiem kulkowym) (160) 

• Wał (122) 

• Wpust wirnika (178) 
 

 
 
Alternatywnym podejściem jest przechowywanie kompletnego zespołu wirującego.   Jest to grupa zmontowanych 
części obejmująca wszystkie elementy wirujące oprócz łożysk (i części), uszczelnienia mechanicznego i sprzęgła.  
Rysunki przekrojowe dostarczone w pakiecie rysunków Goulds określają części zamienne na przekazanie pompy 
do eksploatacji, 2 lata pracy i części zapasowego zespołu wirującego. 
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Wykaz części dla typu 3620 z materiałami konstrukcyjnymi dla wersji z 
łożyskiem ślizgowym / kulkowym 

Numer Nazwa części Il. Construction - API Designation 
   S-4 S-5 S-6 S-8 C-6 A-8 D-1 
100 Kadłub  1 Stal węglowa 12% 

chromu 
316L SS Duplex 

(3) 
101 Wirnik  1 Stal węglowa 12% 

chromu
316L SS 12% 

chromu 
316L SS Duplex 

(3) 
109A Pokrywa łozyska 

(oporowe) - zewnetrzna) 
1 Stal węglowa 

112A Łożysko  - oporowe  1 Stal  
114 Pierścień olejowy – 

łozysko oporowe 
1 Mosiądz  

117 Łożysko slizgowe  2 Cyna z babbitem / stal  
122 Wał  1 4140 4140(1)) Nitronic 50 17-4PH Nitronic 50 Duplex 
124 Nakrętka wirnika – strona 

łozyska promieniowego 
1 410 SS (utwardzana) H.F. 316L 

SS(2) 
410 SS 
(utwardz.) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F 
Duplex(2)

125 Tuleje dławiące  2 Żeliwo  410SS 
(utwardzana) 

H.F. 316L 
SS (2) 

410 SS 
 (utwardz.) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex(2)

130 Nakrętka wirnika – strona 
łozyska oporowego 

1 410 SS (utwardzana) H.F. 316L 
SS (2) 

410 SS 
(utwardz. ) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex(2)

134 Obudowa łozyska - 
promieniowa 

1 Stal węglowa 

134A Obudowa łozyska - 
oporowa 

1 Stal węglowa 

136/382 Nakrętka łozyskowa i 
podkładka łozyskowa  

1 Stal  

142 Pierścienie prowadzące 
wirnika 

2 Żeliwo  410 SS 
(utwardz.) 

H.F. 316L 
SS(2) 

410 SS 
(utwardz.) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F 
Duplex 
(2) 

164 Pierścienie prowadzące 
kadłuba 

2 Żeliwo 410 SS 
(utwardz.) 

H.F. 316L 
SS(2) 

410 SS 
(utwardz.) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex(2)

178 Wpust wirnika 1 303 SS 410 SS 303 SS Duplex 
184 Głowica  1 Stal węglowa 12% 

chromu 
316L SS Duplex(3)

323 Oil Ring - Sleeve 4 Mosiądz 
332A Uszczelnienie labiryntowe - 

zewnętrzne 
1 Brąz  

333A Uszczelnienie labiryntowe - 
wewnętrzne 

2 Brąz   

351 Uszczelka - kadłub 1 Spiralnie zwijana stal kwasoodporna 
  

Spiralnie 
zwijana 
Duplex 

351C Uszczelka głowicy - 
wewnętrzna 

1 Spiralnie zwijana stal kwasoodporna Spiralnie 
zwijana 
Duplex 

353/355 Śruba i nakrętka - dławik 8 4140 
356A/42
5 

Śruba i nakrętka - kadłub 
(4) 

- 4140 

360A Uszczelka  - pokrywa 
łozyska  

6 Vellumoid 
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360S Uszczelka – wewnętrzny 
płaszcz chłodzący (5) 

1 Warstwowa – włókno weglowe 

360U Uszczelka, płaszcz 
chłodzący (5) 

1 Warstwowa – włókno weglowe 

371T/42
7J 

Śruba i nakrętka, 
połączenie obudowy 
łozyska i kadłuba  

8 Stal węglowa 

371C Śruba kołpakowa , 
pokrywa łożyska (4) 

- Stal węglowa 

388G Śruba, kołpakowa,płaszcz 
zewnętrzny (5) 

8 Stal węglowa 316SS 

388K Śruba, kołpakowa,płaszcz 
wewnętrzny (5)) 

4 Stal węglowa 316SS 

400 Wpust sprzegła  1 Stal węglowa 
443B Kołnierz oporowy 1 Stal węglowa  
490/490
A 

Pokrywa, płaszcz wodny 1 Stal węglowa 304SS 

520 Nakrętka wału 1 Stal węglowa 
UWAGI:   
1. Standardowym materiałem jest stal 4140.  API wymaga materiałów dla zastosowan kotłowych lub gdy temperature przekracza  
 350° F (180° C).  Standardowym materiałem Goulds będzie 17-4 PH (ASTM A564 Gr630) zamiast zalecanej przez API stali z 12% 
chromu. 
2. Napawane  Colmonoy #6. 
3. ASTM A890 Grade 3A Duplex będzie dostarczony jeśli inaczej nie określono. 
4. Ilość zależy od modelu pompy.  
5. Dostarczane tylko z chłodzeniem komory uszczelnienia 
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Wykaz części dla typu 3620 z materiałami konstrukcyjnymi dla wersji z 

łożyskami kulkowymi 
Nume
r 

Nazwa części Il. Construction - API Designation 

   S-4 S-5 S-6 S-8 C-6 A-8 D-1 
100 Kadłub  1 Stal węglowa 12% 

Chrome 
316L SS Duplex 

(3) 
101 Wirnik  1 Stal węglowa 12% 

Chrome
316L SS 12% 

Chrome 
316L SS Duplex 

(3) 
109A Pokrywa łozyska (oporowe) - 

zewnetrzna) 
1 Stal węglowa 

112A Łożysko  - oporowe  1 Stal  
114 Pierścień olejowy – łozysko 

oporowe 
2 Mosiądz  

122 Wał  1  4140 4140(1) Nitronic 50 17-4PH Nitronic 
50 

Duplex

124 Nakrętka wirnika – strona 
łozyska promieniowego  

1 410 SS (utwardzana) H.F. 316L 
SS(2) 

410 SS 
(utwardz
) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex
(2) 

125 Tuleje dławiące  2  410 SS 
(utwardzana) 

H.F. 316L 
SS (2) 

410 SS 
(utwardz
) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex
(2) 

130 Nakrętka wirnika – strona 
łozyska oporowego 

1 410 SS (utwardz.) H.F. 316L 
SS (2) 

410 SS 
(utwardz
) 

H.F. 36L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex
(2) 

134 Obudowa łozyska - 
promieniowa 

2 Stal weglowa 

136/382 Nakrętka łozyskowa i 
podkładka łozyskowa  

1 Steel 

142 Pierścienie prowadzące 
wirnika 

2 Żeliwo 410 SS (utwardz) H.F. 316L 
SS(2) 

410 SS 
(utwardz
.) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex
(2) 

160 Pokrywa łożyska, promieniowe 
(wewn. i zewn.) i oporowe 
(wewn.) 

3 Stal weglowa 

164 Pierścienie prowadzące 
kadłuba 

2 Żeliwo 410 SS (utwardz.) H.F. 
316L(2) 

410 SS 
(utwardz
) 

H.F. 316L 
SS (2) 

H.F. 
Duplex
(2) 

168 Łozysko - promieniwoe 1 Stal 
178 Wpust wirnika 1 303 SS 410 SS 303 SS Duplex
184 Głowica  1 Stal weglowa 12% 

chromu 
316L SS Duplex 

(3) 
324 Tuleja ,pierścień olejowy 

(strona łozyska 
promieniowego) 

1 Stal weglowa 

332A Uszczelnienie labiryntowe - 
zewnętrzne 

1 Brąz  

333A Uszczelnienie labiryntowe - 
wewnętrzne 

2 Brąz  

351 Uszczelka - kadłub 1 Spiralnie zwijana stal kwasoodporna 
  

Spiralnie 
zwijana 
Duplex 
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351C Uszczelka głowicy - 
wewnętrzna 

1 Spiralnie zwijana stal kwasoodporna Spiralnie 
zwijana 
Duplex 

353/355 Śruba i nakrętka - dławik 8 4140 
356A/42
5 

Śruba i nakrętka - kadłub (4) - 4140 

360A Uszczelka  - pokrywa łozyska  9 Vellumoid 
360S Uszczelka – wewnętrzny 

płaszcz chłodzący (5) 
1 Warstwowa – włókno weglowe 

360U Uszczelka, płaszcz chłodzący 
(5) 

1 Warstwowa – włókno weglowe 

371C Śruba kołpakowa , pokrywa 
łożyska (4) 

- Stal węglowa 

371T/42
7J 

Śruba i nakrętka, połączenie 
obudowy łozyska i kadłuba 

8 Stal węglowa 

388G Śruba, kołpakowa,płaszcz 
zewnętrzny (5) 

8 Stal węglowa 316SS 

388K Śruba, kołpakowa,płaszcz 
wewnętrzny (5)) 

4 Stal węglowa 316SS 

400 Wpust sprzegła  1 Stal węglowa 
443B Kołnierz oporowy 1 Stal węglowa 
490/490
A 

Pokrywa, płaszcz wodny 1 Stal węglowa 304SS 

520 Nakrętka wału 1 Stal węglowa 
UWAGI:   
1. Standardowym materiałem jest stal 4140.  API wymaga materiałów dla zastosowan kotłowych lub gdy temperature przekracza  
 350° F (180° C).  Standardowym materiałem Goulds będzie 17-4 PH (ASTM A564 Gr630) zamiast zalecanej przez API stali z 12% 
chromu. 
2. Napawane  Colmonoy #6. 
3. ASTM A890 Grade 3A Duplex będzie dostarczony jeśli inaczej nie określono. 
4. Ilość zależy od modelu pompy.  
5. Dostarczane tylko z chłodzeniem komory uszczelnienia 
 
 



80  3620 IOM  01/06 

 

 

KARTA ODSYŁACZY KONSTRUKCYJNYCH 
Oznaczenie API Materiały  (kadłub/rotor) 
S-4 Stal  / stal z pierścieniami z żeliwa  
S-5 Stal  / stal z pierścieniami ze stali z 12% chromu 
S-6 Stal  / stal z 12% chromu 
S-8 Stal / wirnik i rotor z SS  
C-6 Stal z 12% chromu 
A-8 316LSS 
D-1 Duplex SS 

 

KARTA ODSYŁACZY MATERIAŁOWYCH 
Materiał Kod materiałowy

Goulds Pumps 
ASTM Inne 

Żeliwo  1001 A48 Class 20  
Stal węglowa 1212 A216 Grade WCB  
12% Chrome 1234 A487 Grade CA-6NM  
316LSS 1265 A743 Grade CF-3M  
316LSS 1296 A351 Grade CF-3M  
Duplex SS 1362 A890 Grade 3A UNS J93771 
Stal węglowa 2210 A 108 Grade 1211  
303SS 2226 A 582 Typ 303 UNS S30300 
316SS 2229 A 276 Typ 316 UNS S31600 
Stal 4140  2238 A434 Grade 4140 Class 

BC 
 

410SS 2244 A276 Typ 410 UNS S41000 
410SS 2245 A276 Typ 410 

(utwardz. do 350-400 BHN)
UNS S4100 

17-4 PH 2255 A564 Typ 630  UNS S17400 
Nitronic 50 2351 A276 Typ XM-19 UNS S20910 
Duplex SS 2435 A276 Typ S31803 UNS S31803 
410SS 2446 A276 Typ 410 

(utwardz. do 270-310 BHN)
UNS S4100 

Blacha ze stali 
węglowej 

3201 A36  

304SS 3215 A240 Type 304 UNS S30400 
Colmonoy #6 on 
1362 

6737  Stop do napawania 
na bazie niklu 

Colmonoy #6 on 
1265 

6983  Stop do napawania 
na bazie niklu 

 

ZŁĄCZKI / KORKI 
Materiał Kod 

materiałowy 
Goulds Pumps 

ASTM 

Stal węglowa 2210 A307 Grade B 
Stal 4140  2239 A193 Grade B7 
Stal 4140  2285 A194 Grade 2H 
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ZAŁĄCZNIK I 

KONWERSJA SMAROWANIA OBUDOWY ŁOŻYSKA
 
Konwersja ze smarowania 
pierścieniem olejowym do 
smarowania mgłą olejową (stosowane 
tylko dla konstrukcji z łożyskiem 
kulkowym) 
Goulds zaprojektował obudowę łożyska 3620 tak 
aby akceptowała smarowanie mgłą olejową. 
Obudowa łożyska promieniowego i wzdłużnego 
(134) są wyposażone w nawiercone połączenia 
dla tworzenia mgły olejowej — połączenie 1/4" 
NPT po stronie wewnętrznej obudowy i  1/2" 
NPT po stronie zewnętrznej. Obydwa są 
zaślepione przy wysyłce (Patrz Fig. IA). 
Poniższe instrukcje napisano dla konwersji do 
mgły olejowej (czystej lub oczyszczanej) z 
metody smarowania pierścieniem olejowym. 
UWAGA: Upewnić się, że gwinty rurek są 
czyste a następnie nanieść uszczelniacz na 
korki i złączki. 
 
A. Smarowanie oczyszczaną mgłą:  
Przerywana mgła olejowa w obudowie. 
Wykorzystano miskę olejową w obudowie, oraz 
wymagane są pierścień olejowy oraz olejarka 
stałopoziomowa. 
 
Obudowa łożyska promieniowego: Zastąpić 
korek 1/4" NPT złączką mgły olejowej 
dostarczoną przez producenta mgły olejowej. 
Połączenie 1/2" NPT pozostaje zaślepione jako, 
że nie jest wymagane w układzie mgły olejowej.  
 
Obudowa łożyska wzdłużnego: Zastąpić korek 
1/4" NPT złączką mgły olejowej. Zdjąć korek 1/2" 
NPT i zamienić go na redukcję 1/2" do 1/4", i 
zamontować złączkę mgły olejowej dostarczoną 
przez wytwórcę mgły olejowej. 
 

 
 
B. Smarowanie czystą mgłą olejową: Trwała 
mgła olejowa w obudowie. Miska olejowa nie jest 
wykorzystana jak również pierścień olejowy i 
olejarki stałopoziomowe. Wymagane jest 
połączenie drenażowe jako część układu 
recyrkulacyjnego oleju. 
Obudowa łożyska promieniowego: Zamienić  
korek 1/4" NPT tak jak w przypadku mgły 
oczyszczanej. Nie jest wymagane zakorkowane 
przyłącze  1/2" NPT. 
Obudowa łożyska oporowego: Zamienić oba 
korki, tak jak w przypadku mgły oczyszczanej. 
 
UWAGA: W obydwu obudowach kanał 
wewnętrzny (kanał poniżej „promieniowe i 
oporowe” Fig. IA) musi być zaślepiony za 
pomącą korka z epoksydem 1/4", aby 
zapobiec nagłemu wyciekowi oleju. Nawiercić 
otwór 1/8", aby zapewnić wymagany, ale 
ograniczony wyciek. 



84  3620 IOM  01/06 

 

 



 

3620 IOM 01/06 85 
 

 

ZAŁĄCZNIK II 

INSTRUKCJE MONTAŻU I DEMONTAŻU DLA 
OSŁON SPRZĘGŁA GOULDS ANSI B15.1/OSHA  
 

Osłona sprzęgła użyta w środowisku 
ATEX musi być wykonana z materiału 
nie iskrzącego. 

 

 
 
MONTAŻ 
UWAGA: Jeśli zamontowano już płytę 
końcową (po stronie pompy) należy wykonać 
wszelkie potrzebne regulacje i następnie 
przejść do kroku 7. 
1. Zdjąć część dystansową sprzęgła. Odnieść 
się do instrukcji wytwórcy sprzęgła w celu 
uzyskania pomocy. 

 
 

2. Jeśli średnica piasty sprzęgła jest większa od 
średnicy otworu na płycie końcowej (234B), 
zdjąć piastę sprzęgła. 
3. Zdjąć śruby z osłony łożyska oporowego 
(371C). 
4. Ustawić w jednej osi płytę końcową (234B)  z 
osłoną łożyska oporowego (119A) tak aby 
otwory w płycie końcowej były w jednej osi z 
otworami w osłonie. 
5. Wymienić trzy śruby osłony łożyska 
oporowego (371C) i dokręcić momentem 
podanym w Tabeli 9. 
 
6. Założyć piastę sprzęgła (jeśli była zdjęta) i 
część rozporową sprzęgła. Odnieść się do 
instrukcji wytwórcy sprzęgła w celu uzyskania 
pomocy. 
 
UWAGA: Należy zakończyć ustawienia 
sprzęgła zanim przejdziemy do montażu 
osłony sprzęgła. 
 
7. Rozszerzyć lekko połowę osłony sprzęgła 
(501B) i umieścić nad płytą końcową pompy 
(234B) jak pokazano na Fig. II-C. 
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Rowek pierścieniowy w osłonie jest umieszczony 
wokół płyty końcowej tak jak pokazano na Fig. II-
D. 
UWAGA: Umieścić otwór (kołnierz) tak aby 
nie był wciśnięty w orurowanie ale pozwalał 
na dostęp do montażu śrub (Krok 8). 
 

 
 
8. Umieścić podkładkę nad śrubą i i włożyć 
śrubę przez otwór na początku połowy osłony 
(501B). 
9. Umieścić drugą podkładkę na wystającej 
części śruby. 
10. Wkręcić nakrętkę na wystającą część śruby i 
mocno zacisnąć. 
Właściwa kolejność elementów jest pokazana na 
Fig. I-A-5; a złożona jednostka jest pokazana na 
Fig. II-E. 
 

 
 
11. Rozszerzyć delikatnie pozostałą część 
połowy osłony (501B) i umieścić nad 
zamontowaną już połową osłony tak aby rowek 
pierścieniowy w pozostałej połowie osłony był 
skierowany w stronę napędu jak pokazano na 
Rys. II-G. 
12. Zamontować płytę końcową (234A) nad 
wałem napędowym jak pokazano na Rys. II-H. 
Umieścić płytę końcową w rowku pierścieniowym 
na końcu połowy osłony sprzęgła (501B). 
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13. Powtórzyć kroki 8-10 dla tylnej części osłony 
sprzęgła (501B), z tym że nakrętkę należy 
zacisnąć jedynie palcami. 
14. Ustawić długość osłony sprzęgła tak aby 
całkowicie pokrywała wał i sprzęgło jak 
pokazano na Rys. II-H poprzez przesunięcie 
tylnej części osłony (501B) w stronę silnika. 
 

 
 
15. Powtórzyć kroki 8-10 dla otworów 
środkowych w osłonie sprzęgła. 
16. Zacisnąć mocna wszystkie nakrętki na 
zamontowanej osłonie. 
 
DEMONTAŻ 
Osłona sprzęgła musi być zdjęta do konserwacji 
i regulacji pompy takich jak np. regulacja 
sprzęgła. Po konserwacji należy ponownie 
założyć osłonę sprzęgła. 
 

PRZESTROGA 
Zanim wykona się montaż lub demontaż 
pompy, napęd musi zostać odłączony od 
napięcia, włącznik/kontroler napędu 
ustawiony w zablokowanej pozycji a na 
kontrolerze/włączniku musi zostać 
umieszczona etykietka wskazująca na 
odłączenie. Założyć osłonę sprzęgła przed 
przywróceniem pompy do normalnej pracy. 
ITT Industries – Goulds Pumps nie przyjmuje 
odpowiedzialności za uniknięcie tej 
procedury. 
 

PRZESTROGA 
NIE przywracać pompy do normalnej pracy 
ze zdjętą osłoną sprzęgła. 
 
1. Zdjąć nakrętkę, podkładki i śrubę z otworu 
centralnego na zamontowanej osłonie sprzęgła. 

2. Przesunąć połowę osłony sprzęgła (501B) ze 
strony napędu w stronę pompy (Rys. II-I). 
3. Zdjąć nakrętkę, podkładki i śrubę z części 
napędowej osłony sprzęgła (501B). 
4. Zdjąć płytę końcową napędu (234A) (Rys. II-
H). 
5. Rozszerzyć lekko połowę osłony 
sprzęgła(501B) i unieść ponad pozostała połowę 
osłony sprzęgła (Rys. II-G). 
6. Zdjąć nakrętkę, podkładki i śrubę z pozostałej 
połowy osłony sprzęgła (501B). 
7. Rozszerzyć dół połowy osłony sprzęgła i 
unieść z płyty końcowej pompy (234B) (Rys. II-
C). 
Ta czynność kończy demontaż osłony sprzęgła. 
UWAGA: Nie jest wymagane zdjęcie płyty 
końcowej(od strony pompy) z ramy łożyska 
pompy. Przed zdjęciem innych części 
odnieść się do sekcji Demontaż z tej 
instrukcji. 
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ZAŁĄCZNIK III 

PROCEDURA OSIOWANIA ZA POMOCĄ CZUJNIKA 
ZEGAROWEGO (OBRZEŻE I CZOŁO) 

Należy przestrzegać procedur osiowania aby 
zapobiec nieumyślnemu kontaktowi 
wirujących części. Należy postępować 
według instrukcji montażu wytwórcy i 
procedur działania. 

Załącznik III określa procedury jakich należy 
przestrzegać podczas używania czujnika 
zegarowego (obrzeże i czoło) przy osiowaniu pompy 
i wału napędowego. 
 
Dopuszcza się inne sposoby osiowania  (odwrócony 
czujnik zegarowy, laser). Maksymalny błąd 
osiowania dla tych metod jest określony w Tabeli III-
1. 
 
Prawidłowe osiowanie jest osiągnięte gdy odczyty z 
czujnika zegarowego wyspecyfikowane w tych 
procedurach osiowania są równe 0.05 mm (.002 in.) 
Całkowitego Odczytu Wskaźnika (T.I.R.) lub mniej 
podczas gdy pompa i napęd osiągnęły temperaturę 
pracy (Ostateczne Osiowanie). 
 
USTAWIANIE 
1. Zamontować dwa czujniki zegarowe na połowie 
sprzęgła pompy X tak aby stykały połowę sprzęgła 
napędu Y (Rys. III-A). 

 
 
2. Sprawdzić ustawienie wskaźników poprzez obrót 
połowy sprzęgła X aby upewnić się że wskaźniki 
zostają w kontakcie z połową Y i nie opadają. 
Ustawić odpowiednio wskaźniki. 
POMIAR 
Aby zapewnić dokładność odczytów wskaźnika: 

1. Zawsze obracać obie połowy sprzęgła aby 
wskaźniki dotykały tego samego punktu na połowie 
sprzęgła Y. 
Wyeliminuje to wszelkie problemy z pomiarami 
spowodowane biciem na połowie sprzęgła Y. 
2. Pomiary wykonać przy zaciśniętych śrubach 
trzymających stopkę napędową. Zluzować śruby 
mocujące przed wykonaniem poprawek osiowania. 
3. Należy uważać aby nie uszkodzić wskaźników w 
podczas poruszania napędu w trakcie poprawiania 
osiowania. 
 
OSIOWANIE KĄTOWE 
Jednostka jest wyosiowana kątowo gdy wskaźnik A 
(wskaźnik kątowy) nie waha się bardziej niż na 0.05 
mm (.002 in.) na zmierzonych 4 punktach odległych 
o  90°, przy temperaturze pracy. 
Korekta pionowa (Góra-Do-Dołu) 
1. Wyzerować wskaźnik A w górnym martwym 
punkcie (na godz. 12) połowy sprzęgła Y (Fig. III-B). 
2. Obrócić czujniki / połowy sprzęgła do dolnego 
martwego punktu (na godz. 6). Obserwować 
wskazówkę i zapisać odczyt. 
3a. Odczyt Negatywny – Połowy sprzęgła są 
oddalone od siebie bardziej na dole niż na górze. 
Poprawić za pomocą śrub poziomujących blisko śrub 
fundamentowych aby podnieść środek płyty 
fundamentowej (Fig. III-B). Patrz Uwagi A i B. 
3b. Odczyt Pozytywny - Połowy sprzęgła są 
oddalone od siebie bardziej na górze niż na dole. 
Poprawić za pomocą śrub poziomujących blisko śrub 
fundamentowych aby obniżyć środek płyty 
fundamentowej (Fig. III-B). Patrz Uwagi A i B. 
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UWAGA A: Podczas ustawiania poziomu za 
pomocą śrub poziomujących nakrętki na śrubach 
fundamentowych powinny być zaciśnięte w taki 
sposób, aby mocno trzymały konstrukcję. 
Ostateczne dociągnięcie śrub wykonuje się po 
zabetonowaniu  jednostki, a beton twardniał 
przez minimum 48 godzin. 
 
UWAGA B: Podkładki regulacyjne mogą zostać 
użyte pod łapami napędu, ale nie powinny być 
użyte w celu osiągnięcia satysfakcjonującego 
osiowania zanim beton nie zostanie wylany i nie 
stwardnieje. 
 
4. Powtarzać kroki 1 do 3 dopóki wskaźnik A nie 
będzie wskazywał 0.05 mm (.002 in.) lub mniej. 
 
Korekta pozioma (Bok-do-Boku) 
1. Wyzerować wskaźnik A na lewej stronie połowy 
sprzęgła Y, 90° od martwego punktu na górze (na 
godz. 9, Fig. III-C). 
2. Obrócić wskaźniki /połowy sprzęgła przez martwy 
punkt górny w prawą stronę, 180° od startu (na godz. 
3). Obserwować wskazówkę i zapisać odczyt. 
3a. Odczyt negatywny – Połowy sprzęgła są 
oddalone bardziej na prawej stronie (na godz. 3) niż 
na lewej (na godz. 9). Poprawić przez przesunięcie 
strony wału napędowego na lewą stronę lub 
przeciwnej strony na prawą (Fig. III-C). 
3b. Odczyt pozytywny - Połowy sprzęgła są 
zbliżone bardziej na prawej stronie (na godz. 3) niż 
na lewej (na godz. 9). Poprawić przez przesunięcie 
strony wału napędowego na prawą stronę lub 
przeciwnej strony na lewą (Rys. III-C). 

 
UWAGA: Układy napędowe powyżej 100 KM są 
dostarczane z zamocowanymi do płyty 
fundamentowej pomocniczymi elementami 
regulacyjnymi, które mogą zostać użyte do 
wykonania wszelkich korekt poziomych. 
4. Powtarzać kroki 1 do 3 dopóki wskaźnik A nie 
będzie wskazywał 0.05 mm (.002 in.) lub mniej. 
5. Ponownie sprawdzić ustawienia poziome i 
pionowe aby upewnić się, że ustawianie jednego nie 
miało wpływu na drugie. Poprawić jeśli to będzie 
konieczne. 

 
OSIOWANIE RÓWNOLEGŁE 
Jednostka jest wyosiowała równolegle jeśli wskaźnik 
P (wskaźnik równoległy) nie przekracza wartości 
0.05 mm (.002 in.) zmierzonej na 4 punktach 
oddalonych o 90°, przy temperaturze pracy, lub gdy 
linie środkowe wału są w granicach zalecanych 
kryteriów ustawień na zimno tak jak to pokazano w 
Tabeli III-1. 
 

Tabela III-1 
Ustawienia na zimno 

równoległego osiowania 
pionowego 

Typ napędu Ustawienie wału 
napędowego 

Silnik elektryczny  0.05 - 0.10 mm NIŻEJ 
(.002 - .004 in. NIŻEJ) 

Turbina, Silnik 
spalinowy, etc. 

Według zaleceń 
wytwórcy napędu 

 
Korekta pionowa (Góra-do-Dołu) 
1. Wyzerować wskaźnik P na górnym martwym 
punkcie (na godz. 12) połowy sprzęgła Y (Rys. III-D). 
2. Obracać wskaźnik/połowy sprzęgła do martwego 
punktu na dole (na godz. 6). Obserwować 
wskazówkę i zapisać odczyt. 
3a. Odczyt negatywny – Połowa sprzęgła X jest 
niżej niż połowa Y. Poprawić przez zdjęcie spod 
każdej łapy napędu podkładek regulacyjnych o 
grubości równej połowie odczytu (Rys. III-D). 
3b. Odczyt pozytywny – Połowa sprzęgła X jest 
wyżej niż połowa Y. Poprawić przez nałożenie pod 
każdą łapę napędu podkładek regulacyjnych o 
grubości równej połowie odczytu (Rys. III-D). 

 
 
UWAGA: Należy używać tej samej ilości 
podkładek pod każdą łapą napędu inaczej będzie 
miało to wpływ na osiowanie równoległe 
pionowe. 
4. Powtarzać kroki 1 do 3 dopóki wskaźnik  P nie 
będzie wskazywał 0.05 mm (.002 in.) lub mniej dla 
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nagrzanego urządzenia lub wartości z Tabeli III-1 
gdy urządzenie będzie zimne. 
 
Korekta pozioma (Bok-do-Boku) 
1. Wyzerować wskaźnik P na lewej stronie sprzęgła 
Y, 90° od martwego punktu na górze (na godz. 9, 
Rys. III-E). 
2. Obrócić wskaźniki /połowy sprzęgła przez martwy 
punkt górny w prawą stronę, 180° od startu (na godz. 
3). Obserwować wskazówke i zapisać odczyt. 
3a. Odczyt negatywny – Połowa sprzęgła Y jest na 
lewo od połowy X. Poprawić przez przesunięcie 
równomierne napędu na prawo o odległość równą 
połowie odczytu (Rys. III-E). 
3b. Odczyt pozytywny - Połowa sprzęgła Y jest na 
prawo od połowy X. Poprawić przez przesunięcie 
równomierne napędu na lewo o odległość równą 
połowie odczytu (Rys. III-E). 
 

 
 
UWAGA: Nierównomierne przesunięcie napędu 
będzie miało wpływ na równoległe osiowanie 
poziome. 
4. Powtarzać kroki 1 do 3 dopóki wskaźnik P nie 
będzie wskazywał 0.05 mm (.002 in.) lub mniej. 
5. Ponownie sprawdzić ustawienia poziome i 
pionowe aby upewnić się, że ustawianie jednego nie 
miało wpływu na drugie. Poprawić jeśli to będzie 
konieczne. 
 
OSIOWANIE CAŁKOWITE 
Jednostka jest wyosiowała całkowicie, jeśli obydwa 
wskaźniki A (kątowy) i P (równoległy) nie 
przekraczają wartości 0.05mm (.002 in.) 
zmierzonych na 4 punktach odległych o 90°, gdy 
pompa i napęd mają temperaturę pracy. 
1. Wyzerować wskaźniki A i P w górnym martwym 
punkcie (na godz. 12) połowy sprzęgła Y. 
2. Obrócić wskaźniki do martwego punktu dolnego 
(na godz. 6). Obserwować igły i wskazania odczytu. 
3. Dokonać poprawek tak jak to określono wcześniej. 

4. Wyzerować wskaźniki A i P na lewej części 
połowy sprzęgła Y, 90° od górnego martwego punktu 
(na godz. 9). 
5. Obrócić wskaźniki przez martwy punkt na górze w 
prawą stronę, 180° od początku (na godz. 3). 
Obserwować wskazówkę i zapisać odczyt. 
6. Dokonać poprawek tak jak to określono wcześniej. 
7. Ponownie sprawdzić ustawienia poziome i 
pionowe aby upewnić się, że ustawianie jednego nie 
miało wpływu na drugie.  
8. Poprawić jeśli to będzie konieczne. 
UWAGA: Wraz z nabraniem doświadczenia 
monter zrozumie interakcję pomiędzy 
osiowaniem kątowym i równoległym i wykona 
odpowiednie właściwe korekty. 
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