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Tabliczka znamionowa pompy

Rysunek nr: 1 Tabliczka znamionowa pompy

Pole tabliczki
znamionowej

Wyjaśnienie

TYP* Typ i rozmiar pompy
S/N * Numer seryjny
YEAR Rok budowy

Q Wydajność znamionowa przy wartości eksploatacyjnej
P Moc znamionowa przy wartości eksploatacyjnej
H Wysokość (wysokość energii) przy wartości eksploatacyjnej
N Prędkość

P all w C Maks. dozwolone ciśnienie robocze wywierane na korpus (= najwyższe ciśnienie
na tłoczeniu przy znamionowej temperaturze roboczej, przy którym możliwe jest
użycie korpusu pompy)

TEMP Znamionowa temperatura robocza pompowanego płynu
NR POZYCJI Numer urządzenia klienta

MATL Materiał konstrukcji

* Ta informacja określa wszystkie szczegóły dotyczące projektu i materiałów. Należy
podawać je w przypadku każdego zapytania do producenta w sprawie zamawiania części
zamiennych.
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Etykieta ATEX (tylko dla pomp zgodnych z
dyrektywą WE 94/9/WE)

Rysunek nr: 2 Etykieta ATEX

Pole tabliczki
znamionowej

Wyjaśnienie

CE Oznaczenie zgodności z dyrektywą WE 94/9/WE
Ex Specjalne oznaczenie dla ochrony przed eksplozjami
II Symbol grupy urządzeń

2G Symbol 2G kategorii (2), atmosfera zagrożona wybuchem z powodu gazów,
oparów lub mgiełek (G)

c Symbol c zastosowanego zabezpieczenia przed zapłonem (bezpieczeństwo
konstrukcji „c”)

T1-T. Symbol klasyfikacji teoretycznie dostępnego zakresu klas temperatur — informac-
je o klasach temperatur zawiera Ochrona przed wybuchem (strona 7); informacje
o maksymalnej dozwolonej temperaturze pompowanego płynu znajdują się na
tabliczce znamionowej pompy, w arkuszu danych i/lub w potwierdzeniu zamówie-
nia.

Zgodność z dyrektywą WE 94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne do specjalnego użytku
w miejscach narażonych na eksplozje jest określona przez wydanie Deklaracji zgodności
WE i naklejenie etykiety ATEX na pompie (wspornik łożyska). Etykieta ATEX jest naklejana
również na tabliczkę znamionową pompy.
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Informacje ogólne
Ten produkt spełnia wymagania Dyrektywy dotyczącej maszyn 98/37/EG (wcześniej 89/
392/EWG).

UWAGA: Pracownicy odpowiedzialni za montaż, eksploatację, kontrolę i konserwację
muszą wykazać się znajomością odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania
wypadkom oraz mieć kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych prac. Jeżeli pracownicy
nie mają odpowiedniej wiedzy, powinni otrzymać właściwy instruktaż.

Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy lub zespołu (= pompy z silnikiem) można
zagwarantować tylko w przypadku odpowiedniej eksploatacji zgodnie z dostarczonym
arkuszem danych i/lub potwierdzeniem zamówienia — patrz Uruchamianie, eksploatacja,
wyłączanie (strona 19) rozdział.
Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i spełnienie wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Bezawaryjną eksploatację pompy i zespołu pompy można zapewnić tylko jeżeli montaż i
konserwacja są przeprowadzane zgodnie ogólnymi zasadami inżynierii i elektrotechniki.
Jeżeli nie można znaleźć wszystkich informacji w instrukcji obsługi, należy się z nami
skontaktować.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za pompę ani zespół pompy w przypadku
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do użytku w
przyszłości.
W przypadku przekazywania pompy lub zespołu pompy innej firmie należy również
przekazać niniejszą instrukcję obsługi oraz wszystkie informacje o warunkach pracy i
limitach roboczych podane w potwierdzeniu zamówienia.
Niniejsza instrukcja obsługi nie uwzględnia wszystkich szczegółów i wariantów konstrukcji
ani zdarzeń, do których może dojść podczas montażu, eksploatacji i konserwacji.
Zachowujemy wszelkie prawa autorskie do niniejszej instrukcji obsługi; jest przeznaczona
wyłącznie do użytku przez właściciela pompy lub zespołu pompy. Niniejsza instrukcja
obsługi zawiera instrukcje techniczne i rysunki, których nie można, w całości ani w części,
powielać, rozpowszechniać ani wykorzystywać w sposób nieautoryzowany do celów
konkurencyjnych ani przekazywać innym osobom.

Gwarancja
Gwarancja jest udzielana zgodnie z warunkami dostawy i/lub potwierdzeniem zamówienia.
W okresie gwarancji prace naprawcze mogą być wykonywane tylko przez naszą firmę lub
wymagana pisemna zgoda. W przeciwnym wypadku gwarancja przestaje obowiązywać.
Dłuższe gwarancje obejmują tylko prawidłową obsługę i stosowanie określonych materia-
łów. Gwarancja nie obejmuje zużycia eksploatacyjnego ani żadnych części podlegających
zużyciu, takich jak wirniki, uszczelnienia wału, wały, tuleje wału, łożyska, pierścienie
zapobiegające zużyciu itp. ani uszkodzeń spowodowanych podczas transportu lub
nieprawidłowego przenoszenia. Aby gwarancja obowiązywała, konieczne jest użytkowanie
pompy lub zespołu pompy zgodnie z warunkami eksploatacji podanymi na tabliczce
znamionowej, potwierdzeniu zamówienia oraz w arkuszu danych. Dotyczy to zwłaszcza
trwałości materiałów i płynnego działania pompy oraz uszczelnienia wału.
Jeżeli co najmniej jeden aspekt rzeczywistych warunków eksploatacji jest inny, wymagane
jest pisemnie potwierdzenie, że pompa jest odpowiednia.
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Przepisy bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa dla operatora / pracownika
• W zależności od warunków eksploatacji, zużycie, korozja lub wiek ograniczą żywot-

ność pompy/zespołu pompy i wpłyną na jej charakterystykę. Operator musi zapewnić
przeprowadzanie regularnej kontroli i konserwacji w celu wymiany wszystkich części w
odpowiednim czasie. W przeciwnym wypadku eksploatacja systemu nie będzie
bezpieczna. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania lub uszkodze-
nia należy natychmiast wstrzymać eksploatację pompy.

• Jeżeli uszkodzenie lub awaria dowolnego układu lub zespołu może doprowadzić do
obrażeń ciała lub szkód materialnych, taki układ lub zespół powinien zostać wyposażo-
ny w urządzenia alarmowe i/lub moduły zapasowe. Należy je regularne testować, aby
upewnić się, że działają prawidłowo.

• Jeżeli istnieje ryzyko spowodowania obrażeń ciała przez gorące lub zimne części
maszyny, te części należy zabezpieczyć przed kontaktem z użytkownikiem lub
przymocować odpowiednie znaki ostrzegawcze.

• Zabezpieczeń przed kontaktem z ruchomymi częściami (np. osłon sprzęgła) nie wolno
zdejmować z układów będących w eksploatacji.

• Jeżeli natężenie hałasu podczas pracy pompy lub modułu pompy wynosi ponad 85
dB(A), należy stosować wyposażenie ochrony słuchu, gdy personel znajduje się przy
pompie przez dłuższy czas.
Jeżeli dojdzie do wycieku niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, toksycznych,
gorących) np. z uszczelnień wału, należy skierować go tak, aby nie stanowił
zagrożenia dla ludzi ani środowiska. Należy przestrzegać przepisów prawa.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, inspekcji i
prac montażowych

• Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie, że konserwacja, inspekcje i prace
montażowe są przeprowadzane przez upoważniony i wykwalifikowany personel, który
dysponuje odpowiednimi informacjami po przeczytaniu instrukcji obsługi.

• Zasadniczo wszystkie prace przy pompie lub zespole pompy powinny być wykonywa-
ne, gdy pompa jest nieruchoma i nie jest pod ciśnieniem. Poczekać, aż wszystkie
części ostygną do temperatury otoczenia. Upewnić się, że nikt nie może uruchomić
silnika podczas takich prac. Konieczne jest postępowanie zgodnie z procedurą
zatrzymywania systemu opisaną w instrukcji obsługi. Pompy lub systemy pomp
przenoszące media niebezpieczne dla zdrowia należy odkazić przed demontażem.
Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla różnych płynów.
Natychmiast po zakończeniu prac należy założyć lub uruchomić wszystkie urządzenia
zabezpieczające i ochronne.

Niezatwierdzone zmiany i produkcja części zapasowych
Modyfikacje lub zmiany maszyny są dozwolone po uzgodnieniu z producentem.
Zatwierdzone przez producenta oryginalne części zapasowe i osprzęt gwarantują bezpie-
czeństwo eksploatacji.
Zastosowanie innych część może spowodować utratę niezawodności i inne wynikające z
tego konsekwencje.

Niewłaściwa eksploatacja
Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej maszyny można zagwarantować w przypadku
prawidłowej eksploatacji zgodnie z następującymi rozdziałami w instrukcji obsługi. W
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żadnym wypadku nie wolno przekraczać limitów podanych w arkuszu danych i/lub w
potwierdzeniu zamówienia.

Ochrona przed wybuchem
W przypadku stosowania urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować
środki i informacje podane w części Ochrona przed wybuchem (strona 7), aby zapewnić
ochronę przed wybuchem.

Napełnianie urządzenia

Podczas eksploatacji pompy układ rur ssących i sprężających oraz pompa muszą być
stale napełnione pompowanym płynem. Zapobiega to powstaniu atmosfery wybuchowej i
pozwala uniknąć pracy bez obciążenia.

Jeżeli operator nie może tego zagwarantować, należy zapewnić odpowiednie środki
monitorowania.

UWAGA: Podobnie wszystkie korpusy uszczelniające, układy dodatkowe uszczelnienia
wału, a także układy ogrzewania i chłodzenia muszą zostać dokładnie napełnione.

Oznaczenie

Oznaczenie pompy dotyczy tylko pompy. W przypadku sprzęgła i silnika muszą być
dostępne inne elementy, osobna Deklaracja zgodności, a także odpowiednie oznaczenia.
Przykład oznaczenia na pompie: Rysunek nr: 2 Etykieta ATEX (strona 4).
Oznaczenie przedstawia teoretyczny zakres klas temperatur. Inne temperatury, dozwolone
w zależności od konstrukcji pompy, podano w Limity temperatur (strona 8). To samo
dotyczy napędu.
W przypadku całego zespołu (pompa, sprzęgło, silnik) o różnych klasach temperatury
prawidłowa jest najniższa klasa.

Kontrola obrotów

UWAGA: Kontrolę obrotów można wykonać tylko przy rozdzielonych połówkach sprzęgła.
Patrz także Połączenie elektryczne (strona 19) i Pierwsze uruchomienie (strona 20).

Jeżeli podczas montażu także występuje zagrożenie wybuchem, nie można wykony-
wać kontroli obrotów przez krótkie uruchomienie pustej pompy, aby uniknąć niepotrzebne-
go wzrostu temperatury w przypadku kontaktu części obracających się i nieruchomych.

Eksploatacja pompy
Pompę można uruchomić tylko przy całkowicie otwartej stronie ssawnej i nieznacznie
otwartym zaworze po stronie sprężającej. Możliwe jest jednak uruchomienie przy zamknię-
tym zaworze jednokierunkowym. Natychmiast po uruchomieniu na zaworze po stronie
tłoczenia należy ustawić wartość eksploatacyjną.
Patrz także Włączanie napędu (strona 20).
Eksploatacja z zamkniętym zaworem w rurze ssącej i/lub odpływowej jest niedozwolona.

Istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia wysokiej temperatury powierzchniowej przy
korpusie pompy w krótkim czasie z powodu szybkiego nagrzania płynu wewnątrz pompy.

OSTRZEŻENIE: Szybki wzrost ciśnienia wewnątrz pompy może doprowadzić do przecią-
żenia i wybuchu pompy.

Informacje o minimalny przepływie zawiera Przepływ min. / maks. (strona 21). Dłuższe
okresy eksploatacji przy tych przepływach i podanych płynach nie powodują dodatkowego
wzrostu temperatury powierzchni pompy.
Ponadto należy uwzględnić odniesienie do tych instrukcji eksploatacji, które zawiera
Uruchamianie, eksploatacja, wyłączanie (strona 19).
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W przypadku pomp z uszczelnieniami mechanicznymi, podczas pracy bez obciążenia
może dojść do przekroczenia limitów dozwolonych temperatur. Praca bez obciążenia może
wystąpić przy niewystarczająco napełnionym korpusie uszczelniającym oraz z powodu zbyt
dużej ilości gazu w czynniku.
Eksploatacja pompy poza dozwolonym zakresem roboczym może również doprowadzić do
pracy bez obciążenia.

Limity temperatur

W normalnych warunkach eksploatacji najwyższych temperatur należy oczekiwać na
powierzchni korpusu pompy oraz w obszarze łożysk.
Temperatura powierzchni występująca przy korpusie pompy odpowiada temperaturze
pompowanego płynu.

Jeżeli pompa jest podgrzewana (np. za pomocą płaszcza cieplnego), należy
przestrzegać klas temperatur określonych dla zakładu.
W obszarze wspornika łożyska należy zapewnić swobodny kontakt powierzchni z
otoczeniem.

Podczas eksploatacji należy wyeliminować możliwość nadmiernej sedymentacji pyłu
(regularne czyszczenie), aby uniknąć nagrzania powierzchni pompy powyżej dozwolonej
temperatury.
Operator zakładu musi zapewnić przestrzeganie określonej temperatury roboczej. Maksy-
malna dozwolona temperatura po stronie ssącej zależy od danej klasy temperatury.
Poniższa tabela zawiera teoretyczne limity temperatury pompowanego płynu przy uwzględ-
nieniu klas temperatury zgodnie z normą EN 13463-1.

Klasa temperaturowa wg normy
EN 13463-1

Limit temperatury pompowanego płynu

T4 135°C | 275°F 135°C | 275°F
T3 200°C | 392°F 180°C | 356°F
T2 300°C | 572°F 260°C | 500°F
T1 450°C | 842°F 260°C | 500°F

Określona dozwolona temperatura robocza pompy została podana w arkuszu danych i/
lub potwierdzeniu zamówienia oraz na tabliczce znamionowej pompy.
W obszarze łożysk gwarantowana jest klasa temperatur T4, pod warunkiem, że temperatu-
ra otoczenia wynosi 40°C | 104°F, a urządzenie jest prawidłowo eksploatowane i
konserwowane.

Konserwacja

Bezpieczną i niezawodną eksploatację należy zapewnić poprzez regularne inspekcje,
prawidłową konserwację i utrzymywanie dobrego stanu technicznego.
Przykład: Działanie łożysk. Ich trwałość zależy przede wszystkim od warunków eksploatacji
i zastosowania.
Regularne kontrowanie środka smarnego i dźwięku podczas pracy pozwala uniknąć
zagrożenia związanego z wystąpieniem nadmiernych temperatur w wyniku nagrzania
łożysk lub uszkodzenia uszczelnień łożysk. Patrz Monitorowanie (strona 23) i Smarowanie i
wymiana środka smarnego (strona 25).
Działanie uszczelnienia wału należy sprawdzić poprzez regularne kontrole.
Jeżeli zamontowano układy dodatkowe (np. zewnętrznego płukania, chłodzenia, ogrzewa-
nia), należy sprawdzić, czy do zapewnienia ich działania wymagane są urządzenia
monitorujące.

Przełączniki elektryczne i urządzenie sterujące, przyrządy i akcesoria

Przełączniki elektryczne i urządzenia sterujące, przyrządy i akcesoria takie jak zbiorniki
przepłukiwania itp. muszą spełniać odpowiednie wymagania bezpieczeństwa i przepisów
ochrony przed wybuchem.
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Używać zgodnie z przepisami
Prędkość, ciśnienie, temperatura

W zakładzie należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, ze
prędkość, ciśnienie i temperatura pompy oraz uszczelnienia wału nie przekroczą wartości
granicznych podanych w arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia. Podane ciśnie-
nia początkowe (ciśnienia układu) także muszą być wystarczająco wysokie.
Ponadto gwałtowne wzrosty ciśnienia, które mogą wystąpić przy zbyt szybkim wyłączeniu
urządzeń w zakładzie, muszą być odizolowane od pompy (np. za pomocą zaworu
jednokierunkowego po stronie sprężającej, koło zamachowe, zbiorniki powietrza). Należy
unikać szybkich zmian temperatur. Mogą spowodować wstrząs temperaturowy i doprowa-
dzić do uszkodzenia lub niekorzystnie wpłynąć na działanie pojedynczych elementów.

Dozwolone obciążenia dyszy i momenty obrotowe

Zasadniczo instalację rurową zasysania i odprowadzania należy zaprojektować w taki
sposób, aby na pompę działały jak najmniejsze siły. Jeżeli nie jest to możliwe, w żadnym
wypadku nie wolno przekraczać wartości podanych w
r_PermittedNozzleLoadsAndTorquesAtThePumpNozzles.xml#Stilo-ID-7335-000003b2
(strona ) (Dozwolone obciążenia dyszy i momenty obrotowe). Dotyczy to eksploatacji, a
także spoczynku pompy, a więc wszystkich możliwych ciśnień i temperatur zespołu.

NPSH

Pompowany płyn musi mieć min. ciśnienie NPSH przy wlocie wirnika, aby zapewnić
pracę bez kawitacji i zapobiec „przerwaniu” przepływu przez pompę. Ten stan jest
osiągany, gdy wartość NPSH systemu (NPSHA) jest wyższa od wartości NPSH pompy
(NPSHR) we wszystkich warunkach pracy.
Należy zwracać szczególną uwagę na wartość NPSH pompowanych płynów zbliżoną do
ciśnienia pary. Jeżeli wartość NPSH pompy pozostaje niższa, może to spowodować
uszkodzenie materiału w wyniku kawitacji lub zniszczenie spowodowane przegrzaniem.
Wartość NPSH pompy (NPSHR) jest podana na krzywych każdego typu pompy.

Uszczelnienie, płukanie, chłodzenie
Należy zapewnić odpowiednie środki umożliwiające regulacje i monitorowanie uszczelnie-
nia, płukania i chłodzenia.
W przypadku pompowania niebezpiecznych płynów lub jeżeli temperatury są wysokie,
należy upewnić się, że w przypadku awarii układu uszczelniania, płukania lub chłodzenia
pompa wyłączy się.
Przed uruchomieniem pompy układy uszczelniania, płukania i chłodzenia muszą być
zawsze sprawne. Nie należy ich wyłączać, dopóki pompa nie zatrzyma się pod warunkiem,
że umożliwia to sposób eksploatacji.

Przepływ zwrotny
Jeżeli systemy działania pomp to obiegi zamknięte pod ciśnieniem (poduszki gazowe,
ciśnienie pary), nie wolno obniżać ciśnienia poduszki gazowej za pomocą pompy,
ponieważ prędkość przepływu zwrotnego może być dużo większa niż prędkość działania,
co spowoduje zniszczenie zespołu.
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Opis

Konstrukcja
Pompy ICP to jednostopniowe pompy z korpusem spiralnym przeznaczone do określonego
procesu. Konstrukcja hydrauliczna i wymiary są zgodne z normą ISO 2858/EN 22858.
Konstrukcja techniczna jest zgodna z normą ISO 5199/EN 25199. Do ciśnienia pompy
wynoszącego maksymalnie 25 barów i korpusu spiralnego ze stopkami na linii środkowej.
Pompy ICPI przypominają konstrukcyjnie pompy ICP, ale posiadają induktor.
Modele ICPH i ICPIH są dodatkowo wyposażone w układ chłodzenia lub ogrzewania
pokrywy korpusu i/lub korpusu spiralnego.
Pompy zaprojektowano jako systemy modułowe i dlatego mogą być dostarczane w wielu
wariantach (np. różne materiały, uszczelnienia wału, różne rodzaje smarowania, chłodze-
nia / ogrzewania itd.).
Dozwolone warunki zastosowania i szczegóły konstrukcji dostarczonej pompy można
znaleźć w dołączonym arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia.

Uszczelnienie wału
Zasadniczo dostępne są dwa typy uszczelnień wału: szczeliwo i uszczelnienie mechanicz-
ne, ale istnieje wiele wariantów obu typów. Typ uszczelnienia wału danej pompy podano w
arkuszu danych i/lub w potwierdzeniu zamówienia.
Instrukcje uszczelniania dławnicy lub montażu i eksploatacji uszczelnień mechanicznych
zawiera dodatek odpowiedniej sekcji Instrukcje montażu uszczelnienia wału.

UWAGA: W obszarach zagrożonych wybuchem stosowanie pomp ze szczeliwem jest
zabronione.

Dodatkowe informacje o szczeliwach i uszczelnieniach mechanicznych, a także związa-
nych z nimi zagrożeniami zawiera Monitorowanie (strona 23), Uszczelki mechaniczne
(strona 25) i Dławnice (strona 25).

Łożyska
Za prowadzenie wałka pompy odpowiadają łożyska toczne. Użytkownik może sprawdzić,
czy jego egzemplarz pompy jest przeznaczony do smarowania olejem (standardowa
konstrukcja), czy smarem (specjalna konstrukcja), zapoznając się z arkuszem danych lub
potwierdzeniem zamówienia.

W obszarach zagrożonych wybuchem stosowanie pomp z łożyskami smarowanym
smarem jest zabronione.

Zastosowane łożyska
Rozmiar wspornika łożyska pompy przedstawiono w arkuszu danych i/lub potwierdzeniu
zamówienia.

Wspornik łożysk
Typ łożyska

Strona pompy Strona napędu
24 6307 - C3 3307A - C3
32 6309 - C3 3309A - C3
42 6311 - C3 3311A - C3
48 6313 - C3 3313A - C3

Chłodzenie miski olejowej
Jeżeli temperatura pompowanego płynu przekracza 160°C | 320°F, wymagane jest
chłodzenie miski olejowej.
Informacje o podłączaniu zawiera lista „Połączenia” w dodatku.
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• Do chłodzenia używać czystej, nieagresywnej wody o maksymalnej temperaturze
początkowej 30°C |86°F.

• Odprowadzana woda chłodząca powinna być ciepła.

• Ciśnienie w układzie chłodzenia nie może przekraczać 6 bar | 87 PSI.

• Zapewnić urządzenia kontrolne do monitorowania temperatury i ciśnienia.

Przybliżona wartość poziomu ciśnienia akustycznego
Moc znamio-

nowa PN
w kW

Poziom ciśnienia akustycznego LpA w dB(A)
Sama pompa Pompa + silnik

2950
min-1

1450
min-1

975
min-1

2950
min-1

1450
min-1

975
min-1

0,55 50,5 49,5 49,0 58,0 52,0 51,5
0,75 52,0 51,0 50,5 59,0 54,0 53,0
1,1 54,0 53,0 52,5 60,0 55,5 54,5
1,5 55,5 55,0 54,5 63,5 57,0 56,0
2,2 58,0 57,0 56,5 64,5 59,0 58,5
3,0 59,5 58,5 58,0 68,5 61,0 62,0
4,0 61,0 60,0 59,5 69,0 63,0 63,0
5,5 63,0 62,0 61,5 70,0 65,0 65,0
7,5 64,5 63,5 63,0 70,5 67,0 67,0
11,0 66,5 65,5 65,0 72,0 69,0 68,5
15,0 68,0 67,0 66,5 72,5 70,0 70,5
18,5 69,0 68,5 68,0 73,0 70,5 74,0
22,0 70,5 69,5 69,0 74,5 71,0 74,0
30,0 72,0 71,0 70,5 75,0 72,0 73,0
37,0 73,0 72,0 71,5 76,0 73,5 73,5
45,0 74,0 73,0 72,5 77,0 74,5 73,5
55,0 75,5 74,5 74,0 78,0 75,5 75,0
75,0 77,0 76,0 75,5 80,0 76,5 76,0
90,0 78,0 77,0 -- 80,5 77,5 --
110,0 79,0 78,0 -- 82,5 78,5 --
132,0 80,0 79,0 -- 83,0 79,5 --
160,0 81,0 80,0 -- 83,5 80,5 --

Poziom ciśnienia akustycznego LpA mierzony w odległości 1 m od powierzchni pompy
według DIN 45635, część 1 i 24. Nie uwzględniono oddziaływań pomieszczenia i podstawy.
Tolerancja dla tych wartości wynosi ±3 dB(A).
Dodatkowo przy pracy w trybie 60 Hz: Sama pompa: -
Pompa z silnikiem: +4 dB(A)
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Transport, przenoszenie, przechowywanie

Transport, przenoszenie
• Sprawdzić pompę / zespół pompy natychmiast po dostawie / odbiorze dostawy pod

kątem uszkodzeń lub brakujących części.

• Pompa / zespół pompy musi być transportowana ostrożnie przez wykwalifikowany
personel. Unikać mocnych uderzeń.

• Utrzymywać pompę/zespół pompy w takiej pozycji, w jakiej zostały one dostarczone
z fabryki. Uwzględnić instrukcje na opakowaniu.

• Zamknąć stronę zasysania i odprowadzania pompy za pomocą korków używanych
podczas transportu i przechowywania.

UWAGA: Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.

• Podnośniki (np. wózek widłowy, dźwig, urządzenie dźwigowe, koła i liny zawiesia itp.)
muszą mieć wystarczająco wytrzymałe i być używane tylko przez osoby upoważnione.
Masę pompy / zespołu pompy podano w arkuszu danych.

• Pompę/zespół pompy można podnosić tylko za mocne punkty zaczepienia, takie jak
korpus, kołnierze lub rama. Rysunek nr: 3 Podnoszenie pompy (strona 12) przedsta-
wia prawidłową metodę przenoszenia za pomocą dźwigu.

Rysunek nr: 3 Podnoszenie pompy

OSTRZEŻENIE: Nie stawać pod zawieszonymi ładunkami. Przestrzegać ogólnych przepi-
sów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Pompa / zespół pompy muszą zostać zabezpieczone przed przewróceniem i zsunię-
ciem do momentu zamocowania w pozycji docelowej.

UWAGA: Nie wolno mocować lin zawiesia do końców wałów lub pierścieni silnika.

OSTRZEŻENIE: Ześlizgnięcie się pompy / zespołu pompy z podnośnika używanego
podczas transportu może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

Przechowywanie / Konserwacja
Pompy lub zespoły przechowywane przez dłuższy okres przed uruchomieniem (maks. 6
miesięcy) należy zabezpieczyć przed wilgocią, drganiami lub brudem (np. owijając w papier
olejowany lub folię). Pompy należy przechowywać w miejscu, gdzie są chronione przed
warunkami atmosferycznymi np. pod suchą plandeką. W tym czasie wszystkie rury ssące i
odprowadzające oraz wszystkie wloty i wyloty muszą być zamknięte kołnierzami lub
korkami zaślepiającymi.
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W przypadku dłuższych okresów przechowywania konieczna może być konserwacja
obrobionych powierzchni i zabezpieczenie przed wilgocią.
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Montaż / Instalacja

Montaż pompy / Urządzenia
Pompa i silnik (= zespół pompy) muszą być dostarczone z ramą podstawy wykonaną ze
stali lub żeliwa lub prefabrykowaną (spawaną) ramą, jeżeli nie jest już dostępna lub nie jest
częścią dostawy. Ta rama podstawy musi być umieszczona na podstawie odpornej na
wszystkie obciążenia powstające podczas eksploatacji (patrz Mocowanie zespołu do
podstawy (strona 14)).
Podczas montażu pompy na ramie podstawy należy uwzględnić następujące informacje:

• Rama podstawy musi być wytrzymała, aby podczas eksploatacji nie wystąpiły
skręcenia ani drgania.

• Powierzchnie montażowe nóg pompy i silnika na ramie podstawy muszą być płaskie
(zalecana jest obróbka). Usztywnienie pompy spowoduje jej przedwczesne zużycie i
utratę gwarancji.

• Wiercenie w celu montażu pompy należy wykonać w taki sposób, aby zagwarantować
bezpieczne mocowanie.

• W zależności od używanego sprzęgła między pompą a wałem silnika należy
pozostawić wystarczająca ilość miejsca; patrz Sprzęgło (strona 16).

Mocowanie zespołu do podstawy
Miejsce mocowania pompy musi być przygotowane zgodnie z wymiarami na rysunkach
wymiarowych. Betonowa podstawa musi mieć wystarczającą trwałość, zgodnie z normą
DIN 1045 lub odpowiednikiem (min. BN 15), aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe
mocowanie.
Betonowa podstawa musi zastygnąć; przed ustawieniem zespołu powierzchnia musi być
pozioma i równa.

UWAGA: Należy zapewnić wystarczająca ilość miejsca na prace konserwacyjne i
naprawcze, a szczególnie na wymianę silnika napędu lub kompletnego zespołu pompy.
Wentylator silnika musi pobierać wystarczającą ilość chłodnego powietrza, dlatego osłona
wlotu musi znajdować się co najmniej 10 cm | 3,9 cala od ściany itp.

• W przypadku stałych śrub fundamentowych należy zapewnić odpowiednie wgłębienia.
Jeżeli są niedostępne, można zastosować śruby rozprężne do betonu lub śruby
fundamentowe w otoczce epoksydowej.

1. Podczas mocowania pompy na podstawie należy ją ustawić przy dyszy odpływowej za
pomocą poziomnicy alkoholowej (przy dyszy odpływowej). Dozwolone odchylenie
wynosi 0,2 mm/m | 0,08. Po włożeniu śruby fundamentowe należy zabetonować w
podstawie. Po zastygnięciu spoiwa należy sprawdzić współosiowość sprzęgła zgodnie
z Współosiowość sprzęgła (strona 16), a ewentualny brak wyosiowania należy
skorygować, ustawiając ramę podstawy w obszarze silnika napędu. Przed wypełnie-
niem i przymocowaniem gładkość ramy podstawy musi wynosić 0,2 mm/m | 0,08 cala.
W celu regulacji można zastosować podkładki lub śruby poziomujące (opcjonalne,
niedostarczane standardowo). Podkładki poziomujące należy włożyć płasko obok
kotew podstawy. Następnie symetrycznie i lekko przykręcić śruby fundamentowe.
Napełnić ramę podstawy spoiwem bezskurczowym.

UWAGA:
• Unikać wytwarzania pęcherzyków powietrza (np. przez powodowanie drgań).

• Sprawdzić, czy spoiwo prawidłowo zastygło i stwardniało.

• Stosować zasady obróbki betonu zgodnie z normą DIN 1045.

• Po zastygnięciu dokręcić kotwy podstawy równomiernie i dokładnie. Sprawdzić
współosiowość sprzęgła zgodnie z Współosiowość sprzęgła (strona 16) i wyregulować
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w razie potrzeby. Ponadto sprawdzić, czy wszystkie śruby między pompą / silnikiem a
ramą podstawy dokładnie przylegają.

• Mimo że oryginalne ramy podstawy ICP zaprojektowano tak, aby były wytrzymałe,
zalecane jest wypełnianie wyregulowanej ramy podstawy do obręczy.

• Jeżeli na podstawę przenoszone są drgania z sąsiednich elementów, należy ją
zabezpieczyć za pomocą odpowiednich podkładek tłumiących drgania (drgania z
zewnątrz mogą uszkodzić łożysko).

• Aby zapobiec przenoszeniu drgań na sąsiednie elementy, należy wylać podstawę
fundamentu na odpowiedniej podstawie izolacyjnej.

UWAGA: Rozmiar podkładek izolacyjnych zależy od okoliczności i powinien zostać
określony przez doświadczonego specjalistę.

Podłączanie instalacji rurowej do pompy

OSTRZEŻENIE: Pompy nie wolno stosować jako punktu mocowania instalacji rurowej. Nie
wolno przekraczać dozwolonych obciążeń instalacji rurowej — patrz Dozwolone obciążenia
dysz i momenty obrotowe na dyszach pompy (strona ).

Rura ssawna i odpływowa
• Rury muszą mieć rozmiar i konstrukcję zapewniające swobodny dopływ płynu do

pompy i jej bezproblemowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnie-
nie, że rury ssawne są szczelnie i zachowano wartości NPSH. Po podniesieniu na
odpowiednią wysokość ssania ułożyć rurę ssawną w części poziomej w kierunku
pompy tak, aby była lekko nachylona w górę i nie powstawały pułapki powietrzne. Przy
dodatniej wysokości ssania zamontować rurę ssawną tak, aby była lekko nachylona w
kierunku pompy. Nie montować armatury ani kolanek tuż przed dyszą ssącą.

• Jeżeli źródło ssana działa w próżni i w płynie może znajdować się gaz, zalecane jest
zastosowanie przewodu odpowietrzającego przed zasysaniem pompy z powrotem do
źródła ssania, nad maksymalnym poziomem płynu.

• Dodatkowa przepłukiwana instalacja rurowa — odgałęzienie odprowadzania —
przewód odpowietrzający — ułatwia odpowietrzanie pompy przed uruchomieniem

Nr pozycji Opis
1. Przewód odpowietrzający

Rysunek nr: 4 Przewód odpowietrzający

• Podczas układania rur upewnić się, że zapewniono dostęp do pompy umożliwiający
konserwację, montaż i demontaż.

• Uwaga „Dozwolone siły działające na kołnierze” (Dozwolone obciążenia dysz i
momenty obrotowe na dyszach pompy (strona )).

• Jeżeli w rurach są używane złącza kompensacyjne, muszą być podparte w taki
sposób, aby pompa nie była nadmiernie obciążona z powodu ciśnienia w rurach.
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• Przed podłączeniem do pompy: zdjąć osłony zabezpieczające z kanałów ssawnych i
odprowadzających.

• Przed uruchomieniem należy wyczyścić instalację rurową, armaturę i wyposażenie w
celu usunięcia odprysków po spawaniu, kamienia itp. Przed zamontowaniem i
rozpoczęciem eksploatacji należy całkowicie usunąć wszelkie zanieczyszczenia z
zespołów pomp podłączonych bezpośrednio lub pośrednio do instalacji wody pitnej.

• Aby zabezpieczyć uszczelnienie wału (szczególnie uszczelnienia mechaniczne) przed
obcymi zanieczyszczeniami, przed uruchomieniem silnika zalecane jest zamontowanie
sitka, 800 mikronów, w rurze ssącej/wlotowej.

• Jeżeli instalacja rurowa jest testowana z zamontowaną pompą, nie przekraczać
maksymalnego dozwolonego ciśnienia korpusu pompy i/lub uszczelnienia wału (patrz
arkusz danych).

• Podczas opróżniania rury po przeprowadzeniu testu ciśnienia sprawdzić, czy pompa
jest prawidłowo oczyszczona (zagrożenie rdzewieniem i problemami z uruchamia-
niem).

• W przypadku pomp z dławnicami wymienić szczeliwo po przeprowadzeniu testu
ciśnienia (szczeliwo może być nadmiernie ściśnięte i nie nadawać się do użytku).

Dodatkowe połączenia
Należy zamontować wszystkie wymagane uszczelnienia, złącza rurowe płukania lub
chłodzenia. Informacje o wymaganych rurach, ciśnieniach i ilościach podano w arkuszu
danych. Położenie i rozmiar połączeń z pompą zawiera załącznik „Połączenia”.

UWAGA: Te połączenia są konieczne do działania.

Zalecane jest zamontowanie instalacji rurowej w celu usuwania przecieków z uszczelnienia
wału. Informacje na temat połączenia zawiera załącznik „Połączenia”.

Sprzęgło
OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że nikt nie może uruchomić silnika podczas prac przy
sprzęgle.

Zgodnie z przepisami w zakresie zapobiegania wypadkom, zespół pompy może być
eksploatowany, gdy osłona sprzęgła jest założona.

W przypadku eksploatacji w strefie 1 i 2 należy zastosować sprzęgło z prawidłowym
certyfikatem ATEX.
Należy przestrzegać instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.

Współosiowość sprzęgła

OSTRZEŻENIE: Współosiowość sprzęgła należy przeprowadzić z najwyższą ostro-
żnością i starannością, aby urządzenie działało bezawaryjnie. Niezastosowanie się do tego
zalecenia spowoduje utratę gwarancji.

UWAGA: Po zamontowaniu na podstawie i podłączeniu instalacji rurowej należy ponownie
ustawić sprzęgło, nawet jeżeli urządzenie zostało dostarczone w postaci całkowicie
zamontowanej na ramie.

• Przed rozpoczęciem montażu dokładnie wyczyścić końce wału i elementy sprzęgła.

• Przed ustawieniem sprzęgła odkręcić śruby (901.12) między wspornikiem łożyska
(330) a stopą korpusu (183) i dokręcić ponownie po wykonaniu regulacji. Powtórzyć
pomiar po dokręceniu śrub (901.12).

• Zespół jest prawidłowo ustawiony w osi, gdy sprawdzian umieszczony osiowo nad
dwiema połowami sprzęgła znajduje w tej samej odległości do danego wału na całym
obwodzie. Ponadto obie połowy sprzęgła muszą znajdować się w tej samej odległości
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od siebie na każdym obwodzie. Należy to sprawdzić za pomocą trasera, przyrządu
pomiarowego lub sprawdzianu kołowego — patrz Rysunek nr: 5 Współosiowość
sprzęgła za pomocą przyrządu pomiarowego i sprawdzaniu (strona 17) i Rysunek nr: 6
Współosiowość sprzęgła za pomocą przekładki (strona 17).

• Dozwolone tolerancje sprzęgła podano w instrukcji obsługi sprzęgła. Dokładną
charakterystykę sprzęgła podano w arkuszu danych i/lub w potwierdzeniu zamówienia.

Nr pozycji Opis
1. Sprawdzian
2. Przyrząd pomiarowy

Rysunek nr: 5 Współosiowość sprzęgła za pomocą przyrządu pomiarowego i
sprawdzaniu

Nr pozycji Opis
1. Sprawdzian
2. Przyrząd pomiarowy

Rysunek nr: 6 Współosiowość sprzęgła za pomocą przekładki

UWAGA: Ponownie sprawdzić współosiowość sprzęgła po rozgrzaniu podczas
eksploatacji oraz gdy układ jest pod ciśnieniem (jeśli dostępne) oraz skorygować w
razie potrzeby. Wcześniej zapoznać się z Uruchamianie, eksploatacja, wyłączanie
(strona 19). Zespół musi z łatwością i płynnie pracować podczas obracania ręką.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa współosiowość zespołu może spowodować uszkodzenie
sprzęgła i zespołu.

OSTRZEŻENIE: Zamontować osłonę sprzęgła po ustawieniu współosiowości i przed
uruchomieniem.

Osłona sprzęgła

Zgodnie z przepisami w zakresie zapobiegania wypadkom, pompa może być
eksploatowana tylko z osłoną sprzęgła.

Należy upewnić się, że osłonę sprzęgła wykonano z nieiskrzącego materiału.
Montaż
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Nr pozycji Opis
1. Osłona sprzęgła (dwie połowy)
2. Element regulacyjny

Rysunek nr: 7 Części osłony sprzęgła

Nr pozycji Opis
1. Pokrywa łożyska
2. Sprzęgło
3. Silnik
4. Dokręcić część 2 przy przycisku pokrywy łożyska

Rysunek nr: 8 Montaż osłony sprzęgła — krok 1

Nr pozycji Opis
1. Włożyć część 3 gniazdem w dół i docisnąć osiowo do silnika

Rysunek nr: 9 Montaż osłony sprzęgła — krok 2
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Nr pozycji Opis
1. Przykręcić część 1 do pokrywy łożyska
2. Skręcić ze sobą część 1 i 2, co spowoduje zamocowanie elementu

regulacyjnego

Rysunek nr: 10 Montaż osłony sprzęgła — krok 3

Napęd
Podczas wybierania wielkości silnika należy zapewnić spełnienie wymagań normy ISO
5199.
Należy stosować się do instrukcji obsługi producenta silnika.

W przypadku eksploatacji w strefie 1 i 2 należy zastosować silnik z prawidłowym
certyfikatem ATEX.

Połączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE: Prace przy połączeniach elektrycznych mogą być wykonywane tylko
przez upoważnionych specjalistów. Należy przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących
instalacji elektrycznych, zwłaszcza związanych ze środkami bezpieczeństwa. Należy także
przestrzegać przepisów krajowych zakładów energetycznych.

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić, czy parametry na tabliczce znamionowej silnika są
takie same jak parametry sieci zasilającej. Kabel zasilający podłączonego silnika napędo-
wego musi zostać podłączony zgodnie ze schematem połączeń przewodów elektrycznych
przygotowanym przez producenta silników. Należy zamontować wyłącznik zabezpieczają-
cy silnika.

W obszarach zagrożonych wybuchem instalacja elektryczna musi dodatkowo spełniać
wymagania normy IEC 60079-14.

Upewnić się, że rama podstawy (2 śruby z gwintem M10 dostępne do przymocowania
uziemienia) jest uziemiona w odpowiedni sposób.

UWAGA: Kierunek obrotów należy sprawdzać tylko wtedy, gdy pompa jest pełna. Praca
bez obciążenia spowoduje uszkodzenie pompy.

Kontrola końcowa
Sprawdzić ponownie współosiowość sprzęgła zgodnie z informacjami przedstawionym w
Współosiowość sprzęgła (strona 16). Zespół musi przy sprzęgle z łatwością pracować
podczas obracania ręką.
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Uruchamianie, eksploatacja, wyłączanie
OSTRZEŻENIE: Wyposażenie zakładu może być uruchamiane wyłącznie przez osoby
znające lokalne przepisy bezpieczeństwa i tę instrukcję obsługi (szczególnie z przepisami
bezpieczeństwa i instrukcjami bezpieczeństwa podanymi w niniejszym dokumencie).

Pierwsze uruchomienie
Przed uruchomieniem pompy sprawdzić, czy skontrolowano następujące punkty/wykonano
odpowiednie procedury:

• Jeżeli pompa jest smarowana olejem, najpierw otworzyć spust oleju (GD) i spuścić
ewentualny nagromadzony płyn (np. z powodu kondensacji). Zamknąć spust oleju
(GD) i napełnić olejem zgodnie z opisem, który zawiera Smarowanie olejem (strona
22).

• W przypadku pomp smarowanych smarem przed pierwszym uruchomieniem nie jest
wymagane dodatkowe smarowanie.

• Przed uruchomieniem należy całkowicie napełnić pompę i rurę ssawną płynem.

• Obrócić pompę jeszcze raz ręcznie i sprawdzić, czy obraca się płynnie i równomiernie.

• Sprawdzić, czy osłona sprzęgła jest zamontowana i wszystkie urządzenia zabezpie-
czające działają.

• Włączyć wszystkie dostępne urządzenia uszczelniające, płuczące i chłodzące. Infor-
macje o ilości i ciśnieniu podano w arkuszu danych.

• Otworzyć zawór rury ssącej/dolotowej.

• Ustawić zawór po stronie odprowadzania na około 25% wartości przepływu znamiono-
wego. W przypadku pomp z rurami odprowadzania o wartości znamionowej mniejszej
niż 200 podczas uruchamiania zawór może zostać zamknięty.

• Sprawdzić, czy połączenia elektryczne zespołu są zgodne ze wszystkimi przepisami i
zamontowane są wszystkie urządzenia zabezpieczające.

• Sprawdzić kierunek obrotu, włączając na krótko zasilanie. Kierunek obrotu musi być
taki sam jak wskazywany przez strzałkę kierunku na ramie łożyska.

Włączanie napędu
• Natychmiast (maks. 10 sekund przy zasilaniu 50 Hz lub maks. 7 sekund przy zasilaniu

60 Hz) po osiągnięciu standardowej prędkości roboczej otworzyć zawór na tłoczeniu i
ustawić wymaganą wartość eksploatacyjną. Należy uwzględnić dane dotyczące
pompowania podane na tabliczce znamionowej lub w arkuszu danych i/lub w
potwierdzeniu zamówienia. Wprowadzanie zmian jest dozwolone tylko po konsultacji z
producentem.

OSTRZEŻENIE: Eksploatacja z zamkniętym zaworem w instalacji rurowej zasysania i/
lub odprowadzania jest niedozwolona.

OSTRZEŻENIE: Przy uruchamianiu bez ciśnienia zwrotnego należy je wytworzyć przez
dławienie po stronie odprowadzania. Po osiągnięciu pełnego ciśnienia zwrotnego otworzyć
zawór.

OSTRZEŻENIE: Aby ułatwić monitorowanie i utrzymanie uszczelnienia wału, w tym
miejscu nie ma osłony zabezpieczającej. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność,
gdy pompa jest uruchomiona (spiąć długie włosy, zabezpieczyć luźne ubrania itp.).

• Szczeliwo:
Szczeliwo musi mieć odpływ, aby spełniało swoją funkcję (wylot w kierunku spływania
pompowanego medium). Na początku ustawić nadmierny odpływ. Powoli zmniejszać
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podczas pierwszych godzin pracy, nieustannie dokręcając dławik (patrz pozycja „452” i
„920.31” na rysunku przekroju) podczas pracy pompy. Przyjąć 30–100 kropli/min jako
wartość przybliżoną.

UWAGA: Szczeliwo używane bez obciążenia stwardnieje i spowoduje zniszczenie
uszczelnienia wału oraz samego wału.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli pompa nie ustawia się prawidłowo albo występują nietypowe
dźwięki lub drgania:

Wyłączyć pompę (zapoznać się z Wyłączanie (strona 24) i znaleźć przyczyny
Usterki — przyczyny i rozwiązania (strona 36)).

Ponowne uruchamianie
Zasadniczo należy zastosować tę samą procedurę jak w przypadku uruchamiania po raz
pierwszy. Nie jest jednak konieczne sprawdzanie kierunku obrotów i dostępności zespołu
pompy.
Pompę należy uruchamiać ponownie automatycznie wyłącznie po upewnieniu się, że była
napełniona podczas spoczynku.

Ograniczenia eksploatacji

OSTRZEŻENIE:
Należy uważać, aby nie dotknąć gorących części maszyny podczas pracy w niezabezpie-
czonym obszarze uszczelnienia wału. Należy pamiętać, że systemy z automatycznym
sterowaniem mogą włączyć się nagle w dowolnej chwili. Należy przymocować odpowiednie
znaki ostrzegawcze.

Limity eksploatacji pompy/zespołu dotyczące ciśnienia, temperatury, wydajności i
prędkości podano w arkuszu danych i/lub w potwierdzeniu zamówienia i należy ich
przestrzegać w każdych warunkach.

• Nie należy przekraczać wydajności podanej na tabliczce znamionowej silnika.

• Należy unikać nagłych zmian temperatury (wstrząsów temperaturowych).

• Pompa i silnik powinny pracować płynnie i bez drgań; należy to sprawdzić co najmniej
raz w tygodniu.

Przepływ min. / maks.
Jeżeli nie podano innych danych na krzywych lub w specyfikacji technicznej, obowiązują
następujące wartości:
Qmin. = 0,1 x QBEP w przypadku eksploatacji przez krótki czas
Qmin. = 0,3 x QBEP w przypadku eksploatacji ciągłej
Qmaks. = 1,2 x QBEP w przypadku eksploatacji ciągłej*
QBEP = przepływ przy optymalnej wydajności
* pod warunkiem, że NPSHzakładu > (NPSHpompy +0,5 m)

Środek ścierny

W przypadku pompowania płynów ze składnikami ściernymi należy oczekiwać
zwiększonego zużycia uszczelek elementów hydraulicznych i wału. Należy skrócić terminy
kontroli w porównaniu ze standardowymi.

Dozwolona liczba rozruchów
Nie należy przekraczać dozwolonej liczby rozruchów pompy; patrz Rysunek nr: 11
Schemat dozwolonej liczby rozruchów (strona 22).
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Rysunek nr: 11 Schemat dozwolonej liczby rozruchów

W przypadku silników elektrycznych dozwoloną liczbę rozruchów podano w dostarczonej
instrukcji obsługi silnika.
Jeżeli podano dwie różne wartości, obowiązuje niższa z nich.

Smarowanie łożysk
Smarowanie olejem

UWAGA: Wspornik łożyska musi być wypełniony olejem. Informacje o jakości oleju —
patrz Smarowanie olejem (strona 25).

Informacje o ilości oleju — patrz Smarowanie olejem (strona 25). Pompy są dostarczane
bez oleju.
Okienko kontrolne poziomu oleju (konstrukcja standardowa)
Odkręcić korek wlewu oleju (637) i wlać olej do otworu złącza (GF1).
Wlewać olej do poziomu środka okienka kontrolnego poziomu oleju (642).

Rysunek nr: 12 Wziernik poziomu oleju

Precyzyjnie utrzymywać poziom. Przepełnienie spowoduje wzrost temperatury łożyska i
może spowodować przeciek oleju. Jeżeli poziom oleju będzie zbyt niski, może spowodo-
wać niedostateczne smarowanie.
Olejarka o stałym poziomie oleju (konstrukcja specjalna)

• Dostarczana jako niezmontowana.

• Odkręcić zbiornik od głównego korpusu (gwint prawoskrętny) i odłożyć go na bok.

• Uszczelnić główny korpus względem ramy łożyska (330) w miejscu przyłączenia
olejarki o stałym poziomie oleju (638) za pomocą taśmy uszczelniającej PTFE.
Dokręcić, aż króciec gwintowany znajdzie się w pozycji pionowej.

• Odkręcić korek wlewu oleju (637) (górna strona wspornika łożyska) i wlewać olej do
otworu złącza (GF1), aż poziom oleju osiągnie środek okienka kontrolnego poziomu
oleju w głównym korpusie.

• Napełnić zbiornik przy użyciu lejka.

• Sprawdzić, czy na dzióbku zbiornika znajduje się pierścień o-ring.

• Odwrócić dzióbek i włożyć go w wewnętrzny króciec gwintowany na głównym
korpusie. Dokręcić zbiornik.

• Olej będzie przepływać ze zbiornika do komory łożyskowej.
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• Powtarzać napełnianie, aż zbiornik będzie napełniony w 2/3.

• Uzupełnić olej, gdy jego poziom spadnie poniżej 1/3.

Nr pozycji Opis Nr części
1. Wziernik poziomu oleju
2. Główny korpus

Wspornik łożysk 330

Rysunek nr: 13 Wlew oleju

Smarowanie smarem

UWAGA: Informacje o jakości smaru — patrz Smarowanie smarem (strona 26). Informacje
o ilości smaru — patrz Smarowanie smarem (strona 26).

• Łożyska są fabrycznie napełnione smarem litowym i gotowe do użytku.

• Zastosowany smar jest odpowiedni w zakresie temperatur od -30°C do +90°C | -22°F
do +194°F (zmierzono na powierzchni wspornika łożyska).

• Ponowne smarowanie za pomocą dwóch smarowniczek (636).

• Temperatura łożyska (zmierzona na wsporniku łożyska) powinna wynosić maks. 50°C
| 122°F powyżej temperatury otoczenia i nie może przekraczać 90°C | 194°F;
przeprowadzać kontrolę co najmniej raz w tygodniu. W przypadku smarowania
temperatura łożyska może być tymczasowo wyższa o 5 do 10°C | 41 do 50°F po
ponownym smarowaniu, aż do usunięcia nadmiaru smaru w łożyskach.

Monitorowanie
W obszarach zagrożonych wybuchem zalecane jest monitorowanie temperatury łożysk

i drgań wspornika łożysk.

UWAGA: Regularne monitorowanie i konserwacja wydłuży żywotność pompy lub systemu
pomp.

• Sprawdzić poziom oleju co najmniej raz w tygodniu i uzupełnić w razie potrzeby.

• Sprawdzić pompę pod kątem nieszczelności co najmniej raz w tygodniu.

• Sprawdzić wypływ ze szczeliwa co najmniej raz w tygodniu (patrz Włączanie napędu
(strona 20) rozdział „Szczeliwo”).

• Sprawdzić urządzenia regulacyjne i monitorujące układów uszczelniania, płukania lub
chłodzenia raz w tygodniu, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Odprowadzana
woda chłodząca powinna być ciepła.

• W przypadku podwójnych uszczelnień mechanicznych monitorować ciśnienie i prze-
pływ w obszarze uszczelnienia mechanicznego; sprawdzać co najmniej raz w
tygodniu.

• Pompy narażone na działanie żrących środków chemicznych albo zużycie spowodo-
wanie ścieraniem muszą być sprawdzane okresowo pod kątem korozji i zużycia.
Pierwszą inspekcję należy przeprowadzić po sześciu miesiącach. Wszystkie kolejne
terminy inspekcji należy określić na podstawie stanu pompy.
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Wyłączanie
• Zamknąć zawór w rurze odpływowej tuż przed (maks. 30 sekund) wyłączeniem silnika.

Nie jest to konieczne, jeżeli zastosowano sprężynowy zawór zwrotny.

• Wyłączyć silnik (sprawdzić, czy zatrzymuje się bez nadmiernego hałasu).

• Zamknąć zawór po stronie ssawnej.

• Zamknąć układy dodatkowe. Nie wyłączać układu chłodzenia, dopóki pompa nie
ostygnie.

• Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia ujemnej temperatury otoczenia, całkowicie opróżnić
pompę, obszary chłodzenia i rury.

• Jeżeli pompa ma znajdować się w warunkach eksploatacyjnych (ciśnienie i temperatu-
ra), gdy jest nieruchoma, pozostawić wszystkie układy uszczelniania, płukania i
chłodzenia włączone.

• Uszczelnienie wału musi pozostać szczelne, jeżeli istnieje ryzyko zassania powietrza
(w przypadku zasilania z systemów próżniowych lub równoległej eksploatacji ze
wspólną rurą ssawną).

Przechowywanie / dłuższe okresy braku eksploatacji

Przechowywanie nowych pomp
Jeżeli eksploatacja ma się rozpocząć po długim okresie od dnia dostawy, zalecamy
wykonanie następujących działań dotyczących przechowywania pompy:

• Przechowywać pompę w suchym miejscu.

• Obracać pompę ręcznie przynajmniej raz w miesiącu.

Działania związane z wyłączeniem z eksploatacji na dłuższy czas
Pompa jest zamontowana i gotowa do eksploatacji:

• Należy regularnie wykonywać przebiegi testowe trwające 5 minut. Interwał przebiegów
testowych zależy od zakładu. Jednakże należy je wykonywać co najmniej raz w
tygodniu.

Dłuższe okresy bez eksploatacji

UWAGA: Po długich okresach nieużywania szczeliwa mogą stwardnieć; przed uruchomie-
niem pompy należy je wymienić.

Przy uruchamianiu postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pierwszego urucho-
mienia Uruchamianie, eksploatacja, wyłączanie (strona 19).
Napełnione pompy

• Raz w tygodniu włączyć i natychmiast wyłączyć pompy zapasowe. Można używać jako
pompy głównej.

• Jeśli pompa zapasowa pracuje z ciśnieniem roboczym i temperaturą roboczą,
pozostawić włączone wszystkie układy uszczelniania, płukania i chłodzenia.

• Wymienić olej lub smar po 2 latach.

• Ustawić dławnicę tak, aby zachować smarowanie szczeliwa (np. nie dokręcać zbyt
mocno).
Osuszone pompy

• Obracać wał co najmniej raz w tygodniu (nie włączać, ponieważ spowoduje to pracę
bez obciążenia).

• Wymienić olej lub smar po 2 latach.
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Serwisowanie, konserwacja

Uwagi ogólne

OSTRZEŻENIE: Prace dotyczące pompy lub zespołu pompy można wykonywać wyłącznie
wtedy, gdy nie są uruchomione. Należy zastosować się do instrukcji przedstawionych w
Przepisy bezpieczeństwa (strona 5).

UWAGA: Konserwację i prace serwisowe mogą przeprowadzać wyłącznie przeszkole-
ni i wykwalifikowani pracownicy, którzy zapoznali się z tą instrukcją obsługi lub serwisanci
zatrudnieni przez producenta.

Uszczelki mechaniczne

OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem pompy należy zapoznać się z informacjami, które
zawiera Przepisy bezpieczeństwa (strona 5) i Demontaż i naprawa pompy (strona 27).

Jeżeli pompowany płyn wycieka przy uszczelnieniu mechanicznym, jest ono uszkodzone i
należy je wymienić.
Wymienić uszczelnienie mechaniczne zgodnie z dołączonym dokumentem „Instrukcje
montażu uszczelnienia wału”.

Dławnice
Dławnice wymagają nieustannej konserwacji — patrz Włączanie napędu (strona 20). Jeżeli
nie można prawidłowo ustawić natężenia wycieku, szczeliwo jest zużyte i należy je
wymienić w odpowiednim czasie (zwiększone zużycie tulei wału). Wymienić dławnice
zgodnie z informacjami w dołączonym dokumencieInstrukcje montażu uszczelnienia wału.

OSTRZEŻENIE: Z powodu ryzyka wypadku zabronione jest dodawanie szczeliwa do pomp
podczas pracy albo przy ciśnieniu lub temperaturze roboczej.

Smarowanie i wymiana środka smarnego
Smarowanie olejem

Temperatura łożysk Pierwsza wymiana oleju po .....
godzinach pracy

Wszystkie kolejne wymiany
oleju

po ..... godzinach pracy
Do 60°C | 140°F 300 8760 *

Od 60°C do 80°C | od 140°F do
176°F

300 4000 *

Od 80°C do 100°C | od 176°F do
212°F

200 3000 *

* co najmniej raz w roku

W zakładach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać terminów wymiany oleju w
każdych warunkach.
Wymiana oleju

• Po pierwszych ....... godzinach pracy, spuścić olej (spust oleju „GD” z korkiem
spustowym oleju 903.51) i przepłukać nowym olejem. Oczyścić korek spustowy oleju i
zamknąć spust oleju.
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• Napełnić nowym olejem zgodnie z informacjami w Smarowanie łożysk (strona 22).

• Jeżeli pompa jest nieużywana przez dłuższy czas, olej należy wymienić po dwóch
latach.

UWAGA: Stary olej należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

Jakość oleju

Nazwa Typ oleju smarnego CLP46
DIN 51517 lub HD 20W/20 SAE

Symbol wg normy DIN 51502
Lepkość kinematyczna przy 40°C |

104°F
46 ±4 mm2/s

Punkt zapłonu (wg Cleveland) +175°C | +347°F
Punkt ustawienia (Pourpoint) -15°C | 5°F

Temperatura aplikacji* wyższa niż dozwolona temperatura łożys-
ka

* W przypadku temperatury otoczenia poniżej -10°C | 14°F należy zastosować inny
odpowiedni typ oleju smarnego.
Wymagane zamówienie.
Ilość oleju

Wspornik łożysk Ilość oleju w l
24 0,5
32 1,1
42 1,4
48 1,7

Smarowanie smarem
Ponowne smarowanie

• Łożyska, w przypadku których istnieje możliwość stosowania ponownego smarowania,
należy przesmarować co 4000 godzin pracy, przy czym nie rzadziej niż raz na rok.
Najpierw należy wyczyścić smarowniczki (636).
Jakość środka smarnego
... zgodnie z NLGI KLASA 2
Ilość przy ponownym smarowaniu (wartość przybliżona)

Wspornik łożysk łożysko po stronie pompy łożysko po stronie napędu
24 9 g / 10 cm3 14 g / 16 cm3
32 13 g / 15 cm3 20 g / 22 cm3
42 18 g / 20 cm3 33 g / 35 cm3
48 23 g / 26 cm3 42 g / 46 cm3

• Jeżeli pompa jest nieużywana przez dłuższy czas, smar w łożyskach należy wymienić
po dwóch latach.

Sprzęgło
Regularnie sprawdzać luz elementów sprzęgła co około 1000 godzin pracy, ale co najmniej
raz w roku; należy sprawdzać luz poprzeczny części sprzęgła.
W przypadku sprzęgieł z gumowymi podkładkami mają zastosowanie następujące infor-
macje: O ile luz w sprzęgłach nie jest wymagany, podkładki sprzęgła mogą się zużyć do
około ¼ standardowej grubości zanim będzie konieczna ich wymiana. Aby zmierzyć luz w
sprzęgle, umieścić znacznik na zewnętrznym obwodzie każdej piasty sprzęgła (patrz
rysunek poniżej). Następnie przytrzymując jedną piastę, obrócić jak najdalej piastę po
przeciwnej stronie. Następnie zmierzyć odległość (ΔSV) między znacznikami sprzęgła.
Jeżeli pomiar przekracza wartość podaną w tabeli, należy wymienić szczeliwa. Szczeliwa
należy wymieniać w zestawach.
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Rysunek nr: 14 Luz sprzęgła

Roz-
miar

80 95 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 350 400

ΔSv
[mm]

5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,5 10,5 11,5 13,0

UWAGA: Jeżeli zużycie jest duże, należy założyć, że silnik nie jest ustawiony osiowo
względem pompy albo odległość między sekcjami sprzęgła zmienił się. Wymienić zużyte
elementy i ponownie zamontować lub wyregulować sprzęgło zgodnie z opisem, który
zawiera Sprzęgło (strona 16).

Czyszczenie pompy

UWAGA: Nie wolno czyścić pompy wodą pod ciśnieniem — woda dostanie się do
łożysk.

• Brud na zewnątrz pompy ma negatywny wpływ na odprowadzanie ciepła. Dlatego
pompę należy regularnie czyścić wodą (w zależności od stopnia zabrudzenia).

• Uszczelnienie wału promieniowego (421.41 and 421.51) nie jest całkowicie szczelne.
Zanieczyszczenia mogą spowodować nieszczelność w obszarze uszczelnienia wału
ramy. Dlatego co pewien czas należy usuwać zabrudzenia szmatką.

• Wymienić zabrudzone okienko kontrolne poziomu oleju (642).
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Demontaż i naprawa pompy

Uwagi ogólne

OSTRZEŻENIE: Naprawy pompy lub systemu pomp może dokonywać tylko upoważniony i
wykwalifikowany personel lub specjaliści wyznaczeni przez producenta.

OSTRZEŻENIE: W przypadku demontażu pomp należy uwzględnić informacje, które
zawiera Przepisy bezpieczeństwa (strona 5) i Transport, przenoszenie (strona 12).

W celu montażu lub naprawy można w razie potrzeby zamówić wykonanie usługi przez
specjalistów.

OSTRZEŻENIE: Jeżeli pompowane są niebezpieczne płyny, przed demontażem pompy
konieczna jest odpowiednia utylizacja płynu. Należy pamiętać, że nawet w opróżnionych
pompach znajdują się resztki pompowanego płynu. W razie potrzeby pompę należy
wypłukać i odkazić. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów, w przeciwnym razie
wystąpi zagrożenie dla zdrowia.

• Przed demontażem pompy należy ją zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić jej
uruchomienie.

• Korpus pompy należy opróżnić i obniżyć w nim ciśnienie do wartości minimalnej.

• Wszystkie urządzenia blokujące w rurze ssawnej i odpływowej muszą zostać
zamknięte.

• Wszystkie części należy ogrzać/schłodzić do temperatury otoczenia.

OSTRZEŻENIE: Zdemontowane pompy, zespoły lub pojedyncze części należy zabezpie-
czyć przed przewróceniem lub stoczeniem.

OSTRZEŻENIE: Podczas demontażu pompy można używać otwartego płomienia (lampa
lutownicza itp.) tylko, jeżeli nie występuje niebezpieczeństwo wywołania pożaru, wybuchu
lub powstania niebezpiecznych oparów.

Nigdy nie stosować wysokich temperatur do odkręcania nakrętki wirnika napędzane-
go. Zastosowanie wysokiej temperatury może spowodować poważne obrażenia ciała i
szkody materialne.

UWAGA: Używać wyłącznie oryginalnych części zapasowych. Zwrócić uwagę na
zastosowanie odpowiednich materiałów i pasujących konstrukcji.

Informacje ogólne
Prace, które wymagają uderzania (młotkiem), można wykonywać wyłącznie poza

atmosferą wybuchową lub za pomocą narzędzi, których używanie nie powoduje powsta-
wiania iskier.
Przeprowadzać demontaż i montaż zgodnie z odpowiednim rysunkiem przekroju.
Potrzebne są tylko standardowe narzędzia.
Przed rozpoczęciem demontażu sprawdzić, czy wymagane części są gotowe. Demonto-
wać pompę tylko do momentu wymaganego do wymiany lub naprawy części.
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Demontaż zespołu wysuwanego od tyłu
Zespół wysuwany od tyłu zawiera wszystkie części pompy oprócz korpusu spiralnego
(102V). Ponieważ pompy są konstruowane pod kątem danego procesu, korpus spiralny
(102V) może pozostać na ramie podstawy oraz rurach, chyba że korpus spiralny wymaga
naprawy.

• Opróżnić korpus spiralny (102V) przez korek spustowy (912.11).

• Odkręcić złącza wszystkich rur płukania i wody chłodzącej oraz spuścić olej smarujący
ze wspornika łożyska (330) przez wkręcany korek (903.51).

• Zdjąć osłonę sprzęgła.

• Zdjąć przekładkę sprzęgła.

• Poluzować śruby stopy podparcia (183) z ramy podstawy.

• Zawiesić zespół wysuwany od tyłu na podnośniku, tak aby nie opadł w dół lub wcisnąć
do korpusu spiralnego podczas demontażu. Zalecenia dotyczące podnoszenia zawie-
ra przykładowy rysunek poniżej.

Rysunek nr: 15 Zawiesić zespół na podnośniku

• Poluzować śrubę z łbem sześciokątnym (901.11) na korpusie.

• Używając dostarczonych śrub dociskających (901.42), oddzielić zespół wysuwany od
tyłu od korpusu.

Demontaż wirnika

UWAGA: Zapoznać się z dołączonym dokumentem „Instrukcje montażu uszczelnienia
wału”.

• Jeśli wirnik ma łopatki tylne, przed kontynuacją demontażu sprawdzić luz osiowy „a”
między wirnikiem (230) a pokrywą korpusu (161). Patrz Luz wirnika (strona 32).

• Poluzować nakrętkę wirnika napędzanego (922) (gwint prawoskrętny), mocując wirnik
na końcu sprzęgła.

• Zdjąć wirnik (230) za pomocą dwóch śrubokrętów lub łomów. Wyjąć wpust (940.31).
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Rysunek nr: 16 Zdjąć wirnik za pomocą łomów lub śrubokrętów

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia wirnika, umieścić łomy prawidłowo pod jego
łopatkami.

• W celu dalszego demontażu ustawić zespół wysuwany od tyłu pionowo (z wałem
pionowym, patrz poniżej. Uwaga: Zachować środki ostrożności, aby zapobiec przewró-
ceniu się zespołu wysuwanego od tyłu.

Rysunek nr: 17 Ustawić zespół wysuwany od tyłu pionowo

Demontaż uszczelnienia wału
• Przed demontażem pokrywy korpusu zapoznać się z informacjami w dokumencie

„Instrukcje montażu uszczelnienia wału”.

• Odkręcić nakrętkę sześciokątną (902.32) (niedostępna w przypadku pomp niektórych
wielkości) i zdjąć pokrywę korpusu (161) ze wspornika łożyska (344).

Demontaż łożyska
• Zdemontować sprzęgło za pomocą ściągacza sprzęgła (Rysunek nr: 18 Ściągacz

sprzęgła (strona 31)), wyjąć klin wzdłużny sprzęgła (940.52).
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Rysunek nr: 18 Ściągacz sprzęgła

• Wykręcić odrzutnik (507) osiowo za pomocą 2 śrubokrętów.

Rysunek nr: 19 Demontaż odrzutnika

• Poluzować śrubę z łbem sześciokątnym (901.41). Wyjąć pierścień smarujący uchwytu
łożyska ze wspornika łożyska (330).

Wspornik ło-
żysk

wymagane szczypce
do sprężystych pier-
ścieni zabezpieczają-

cych

długość i (min.) szczy-
piec do sprężystych
pierścieni zabezpie-

czających
24 rozmiar 94/C 40 200 mm

32, 42 rozmiar 94/C 85 250 mm
48 rozmiar 94/C 85 300 mm

• Zdemontować sprężysty pierścień zabezpieczający (932.51). W tym celu potrzebne są
szczypce do sprężystych pierścieni zabezpieczających zgodne z normą DIN 5256-C

• Wyjąć wał (210) z łożyskiem zapobiegającym tarciu (320.51 i 320.52) i nakrętką
łożyska (923.51) ze wspornika łożyska (330).

• Wyjąć nakrętkę łożyska (923.51). Nakrętka łożyska ma gwint prawostronny i jest
samoblokująca. Jeżeli jest prawidłowo stosowana, można jej użyć 5 razy.

• Wyjąć łożysko zapobiegające tarciu (320.51 i 320.52) z wału (210), używając prasy
hydraulicznej lub ściągacza do łożysk.

Naprawa
Po demontażu wszystkie części należy dokładnie wyczyścić i skontrolować pod kątem
zużycia. Zużyte lub uszkodzone części należy wymienić na nowe (części zapasowe).
W przypadku ponownego montażu pompy zalecana jest wymiana wszystkich uszczelek.

UWAGA: Wszystkie elementy uszczelniające z policzterofluoroetylenu (PTFE) i uszczelki
grafitowe można zastosować tylko raz.

W większości przypadków można, jeżeli jest to bezwzględnie konieczne, odnowić
uszczelnienie mechaniczne i łożyska.
Należy usunąć osady na wirniku (230), w korpusie spiralnym (102V) lub na pokrywie
korpusu.
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Luz wirnika

Strona zasysania wirnika Tylne łopatki wirnika

Strona napędu wirnika
Tylko dla pomp o rozmiarze

100-65-315
125-80-315
125-80-400
125-100-315
125-100-400
150-125-315
150-125-400
200-150-315
200-150-400

Rysunek nr: 20 Luz wirnika

Średnica znamionowa D (mm) 60
68

85 100
120
135

155
175

220

Luz poprze-
czny s (mm)

Nowy Min. 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25
Maks. 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30

Limity zużycia 0,78 0,85 0,90 1,05 1,15
Luz osiowy a
(mm)

Nowy 0,8–1,2
Limity zużycia maks. 1,7

Po osiągnięciu lub przekroczeniu limitów zużycia należy wymienić zużyte części.
W przypadku korpusów spiralnych (102V) z pierścieniem ślizgowym (502.11) i pokrywami
korpusu (161) z pierścieniem ślizgowym (502.31) prawidłowy luz można przywrócić na dwa
sposoby:
Odnowienie wirnika (230) i pierścienia zapobiegającego zużyciu. Następnie przywrócenie
oryginalnych wymiarów.
Można otrzymać niestandardowy pierścień zapobiegający zużyciu (z otworami na wymiar),
aby uniknąć wymiany wirnika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować
się z fabryką.
Jeśli trzeba naprawić korpus spiralny (102V) lub pokrywę korpusu (161) bez pierścienia
ślizgowego, można zamontować pierścień ślizgowy w celu przywrócenia wydajności
pompy. Wymagane jest ponowne dopasowanie korpusu spiralnego i/lub pokrywy korpusu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, należy skontaktować się z fabryką.

Montaż
Ponownie zmontować pompy, wykonując czynności demontażu pompy w odwrotnej
kolejności. Należy jednak uwzględnić następujące informacje:

• Podczas ponownego montażu pompy zwrócić uwagę na zachowanie najwyższej
czystości.

• Zwrócić uwagę na niewielkie tolerancje, np. między tuleją wału
(433) a wałem (210) lub wirnikiem (230) a wałem (210), a także gwintem, użyć
odpowiedniej mieszanki przeciwzatarciowej (np. Molykote/Never-Seeze), aby ułatwić
montaż i kolejny demontaż.
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OSTRZEŻENIE: Mieszanka przeciwzatarciowa musi być zgodna z pompowaną cieczą.

• Śruby należy dokręcić następujący momentem:

Pozycja Roz-
miar
śruby

Moment dokręcenia w Nm
Gwinty sma-

rowane
Gwinty su-

che
Śruby korpusu M12 35 50

M16 105 150
M20 210 305

Wszystkie pozostałe
śruby

M10 35 50
M12 60 90
M16 150 220

• Przed zamontowaniem na wale drugiego łożyska wcisnąć pierścień sprężynujący
(932.51) między dwa łożyska

• Przed zamontowaniem nowych łożysk podgrzać je do 80°C | 176°F w kąpieli olejowej
lub przy użyciu nagrzewnicy do łożysk. W razie potrzeby użyć rury, aby wcisnąć
pierścień na wał, delikatnie uderzając młotkiem. Przytrzymać zewnętrzny pierścień,
aby uniknąć drgań kulek.

• Podczas przykręcania wspornika łożyska (330) do pierścienia smarującego wspornika
łożyska (344) oraz podczas przykręcania pierścienia smarującego wspornika łożyska
do powłoką korpusu (102V) umieścić śruby w środku wywierconych otworach. W
przeciwnym razie skutkiem mogą być nieprawidłowe ustawienia oleju.

• Wsunąć odrzutnik (507) na wał (210), aż spocznie osiowo na podparciu wału.
Zachować luz co najmniej 0,03 cala (0,7 mm) między odrzutnikiem (507) i pierścieniem
smarującym uchwytu łożyska (344).

• W razie potrzeby użyć klucza do montażu.

Rysunek nr: 21 Użycie klucza do montażu

Nr pozycji Opis
1. Napęd

• Nie używać nadmiernej siły.

• Aby uzyskać informacje na temat montażu uszczelnienie wału (szczeliwo lub uszczel-
nienie mechaniczne), należy zapoznać się z osobnym opisem „Instrukcje montażu
uszczelnienia wału” oraz Demontaż uszczelnienia wału (strona 30).

• W przypadku wirnika z tylnymi łopatkami luz osiowy między tylnymi łopatkami a
pokrywą korpusu (161) należy sprawdzić po zamontowaniu wirnika (230) i dokręceniu
nakrętki wirnika napędzanego (922) (patrz rozdział Luz wirnika (strona 32).

• Po zamontowaniu zespołu wysuwanego od tyłu i jego elementu na korpusie spiralnym
obrócić wał i sprawdzić w ten sposób, czy pompa porusza się swobodnie. Uszczelka
wału spowoduje niewielki opór przy obracaniu, ale części metalowe nie mogą się ze
sobą stykać.

• Przed uruchomieniem pompy sprawdzić współosiowość sprzęgła. Tę czynność można
pominąć w przypadku pomp ze sprzęgłem z przekładką, jeżeli korpus pompy i silnik
nie były demontowane.
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UWAGA: Przed uruchomieniem pompy nie zapomnieć o napełnieniu olejem.

OSTRZEŻENIE: Przed uruchomieniem pompy nie zapomnieć o zamontowaniu i podłącze-
niu wszystkich urządzeń zabezpieczających.
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Zalecane części zapasowe, pompy
zapasowe

Części zapasowe
Liczba pomp (w tym pomp zapaso-

wych)
2 3 4 5 6/7 8/9 10/+

Części zapasowe Liczba części zamiennych
Wirnik 1 1 1 2 2 2 20%
Pierścień ślizgowy 2 2 2 3 3 4 50%
Wał z kluczem i na-
krętkami

1 1 1 2 2 2 20%

Zestaw ło-
żyska

kulko-
wego

1 1 2 2 2 3 25%

Tuleja wału 2 2 2 3 3 4 50%
Pierścień smarujący 1 1 2 2 2 3 30%
Pierścień uszczelnia-
jący

16 16 24 24 24 32 100
%

Złącza zestawów
korpusu pompy

4 6 8 8 9 12 150
%

inne połącze-
nia

zesta-
wy

4 6 8 8 9 10 100
%

Mech.
Uszczelnie-
nia

kulko-
wego

1 1 2 2 2 3 25%

Łożysko (pierścień
smarujący ze wspor-
nikiem łożyska, kom-
pletny z wałem, ło-
żyskami itd.)

- - - - - - 2

Części zapasowe należy wybrać tak, aby umożliwić dwa lata ciągłej eksploatacji. Jeżeli nie
mają zastosowania inne wytyczne, zalecamy przechowywanie części o numerach poda-
nych poniżej (zgodnie z normą DIN 24296).

UWAGA: Aby zapewnić optymalną dostępność, zalecamy przechowywanie odpowiedniej
liczb części zapasowych, szczególnie gdy są wykonane ze specjalnych materiałów, a w
przypadku uszczelnień mechanicznych, z powodu dłuższych terminów dostawy.

Zamawianie części zapasowych
Podczas zamawiania części zapasowych należy podać następujące informacje:

• Typ: __________________________________

• Nr seryjny (nr zamówienia): _______________________________________

• Nazwa części: ______________________________

• Rysunek przekroju ________________________
Wszystkie informacje są zawarte w arkuszu danych i na odpowiednim rysunku
przekroju.

UWAGA: Przechowywać części zapasowe w suchych i czystych pomieszczeniach.
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Pompy zapasowe

OSTRZEŻENIE: W fabrykach, w których niesprawna pompa może stanowić zagrożenie dla
życia ludzi lub spowodować uszkodzenia mienia albo wiązać się z poniesieniem wysokich
kosztów, konieczne jest zapewnienie dostępności wystarczającej liczby zapasowych pomp.
Należy przeprowadzać regularne sprawdzenie w celu zapewnienia, że takie pompy są
zawsze gotowe do użytku (patrz Przechowywanie / dłuższe okresy braku eksploatacji
(strona 24)).

UWAGA: Przechowywać pompy zapasowe zgodnie z informacjami w Przechowywanie /
dłuższe okresy braku eksploatacji (strona 24).
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Usterki — przyczyny i rozwiązania
Poniższe uwagi dotyczące przyczyn usterek i sposobów ich usuwania stanowią pomoc
przy ustalaniu problemu. Dział obsługi klienta producenta służy pomocą przy usuwaniu
usterek, których operator nie potrafi naprawić albo których naprawy nie chce się podjąć. W
przypadku naprawy albo modyfikowania pompy operator powinien zwrócić szczególną
uwagę na dane konstrukcyjne zawarte w arkuszu danych oraz informacje w rozdziale
Przepisy bezpieczeństwa (strona 5) niniejszej instrukcji obsługi. W razie potrzeby należy
uzyskać pisemną zgodę producenta.

Objaw Przyczyna Środek zaradczy
Zbyt małe odprowadza-
nie

Ciśnienie zwrotne zbyt wysokie Skontrolować zanieczyszczenie na tere-
nie zakładu
Otworzyć zawór na tłoczeniu
Zmniejszyć opór w rurze odpływowej (np.
w razie potrzeby wyczyścić filtr)
Użyć dużego wirnika (uwzględnić dostęp-
ną moc silnika)

Zbyt niska prędkość Zwiększyć prędkość (sprawdzić dostępną
moc silnika)
Porównać prędkość silnika z podaną
prędkością pompy (tabliczka znamiono-
wa)
Podczas regulacji prędkości (transforma-
tor częstotliwości) sprawdzić ustawienia
wartości referencyjnej

Zbyt mała średnica wirnika Użyć dużego wirnika (uwzględnić dostęp-
ną moc silnika)

Pompa i/lub rury niewypełnione
całkowicie płynem

Wypełnić
Odpowietrzyć

Zablokowana pompa lub rura
ssąca/dolotowa

Wyczyścić

Kieszeń powietrzna w instalacji
rurowej

Odpowietrzyć
Poprawić przebieg rur

Zbyt duża wysokość ssania /
zbyt małe NPSH układu

Zwiększyć poziom płynu i ciśnienie po-
czątkowe
Zmniejszyć opór w rurze dolotowej/ssaw-
nej (zmienić przebieg i szerokość znam-
ionową, otworzyć zawory odcinające, wy-
czyścić filtry)

Zasysanie powietrza Zwiększyć poziom płynu
Sprawdzić, czy rura ssawna jest szczelna
próżniowo

Zasysanie powietrza przez
uszczelnienie wału

Wyczyścić uszczelnienie rury
Zwiększyć ciśnienie uszczelnienia
Wymienić uszczelnienie wału

Kierunek obrotu jest nieprawid-
łowy

Zamienić fazy zasilania (zadanie do wy-
konania przez elektryka)

Zużyte elementy wewnętrzne Wymienić zużyte części
Zbyt wysoka gęstość i/lub lep-
kość przenoszonego płynu

Zwrócić się o pomoc

Odprowadzanie jest
przerywane po pewnym
czasie

Zbyt mały przepływ Zwiększyć min. przepływ (otworzyć zawór
na tłoczeniu, obejście)

Zablokowana pompa lub rura
ssąca/dolotowa

Wyczyścić

Zbyt duża wysokość ssania /
zbyt małe NPSH układu

Zwiększyć poziom płynu i ciśnienie po-
czątkowe
Zmniejszyć opór w rurze dolotowej/ssaw-
nej (zmienić przebieg i szerokość znam-
ionową, otworzyć zawory odcinające, wy-
czyścić filtry)

Zasysanie powietrza Zwiększyć poziom płynu
Sprawdzić, czy rura ssawna jest szczelna
próżniowo

Zasysanie powietrza przez
uszczelnienie wału

Wyczyścić uszczelnienie rury
Zwiększyć ciśnienie uszczelnienia
Wymienić uszczelnienie wału
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Objaw Przyczyna Środek zaradczy
Głowica zbyt nisko Ciśnienie zwrotne zbyt niskie,

odprowadzanie zbyt małe
Zdławić zawór na tłoczeniu

Zbyt niska prędkość Zwiększyć prędkość (sprawdzić dostępną
moc silnika)
Porównać prędkość silnika z podaną
prędkością pompy (tabliczka znamiono-
wa)
Podczas regulacji prędkości (transforma-
tor częstotliwości) sprawdzić ustawienia
wartości referencyjnej

Zbyt mały przepływ Zwiększyć min. przepływ (otworzyć zawór
na tłoczeniu, obejście)

Zbyt mała średnica wirnika Użyć dużego wirnika (uwzględnić dostęp-
ną moc silnika)

Pompa i/lub rury niewypełnione
całkowicie płynem

Wypełnić
Odpowietrzyć

Zablokowana pompa lub rura
ssąca/dolotowa

Wyczyścić

Kieszeń powietrzna w instalacji
rurowej

Odpowietrzyć
Poprawić przebieg rur

Zbyt duża wysokość ssania /
zbyt małe NPSH układu

Zwiększyć poziom płynu i ciśnienie po-
czątkowe
Zmniejszyć opór w rurze dolotowej/ssaw-
nej (zmienić przebieg i szerokość znam-
ionową, otworzyć zawory odcinające, wy-
czyścić filtry)

Zasysanie powietrza Zwiększyć poziom płynu
Sprawdzić, czy rura ssawna jest szczelna
próżniowo

Zasysanie powietrza przez
uszczelnienie wału

Wyczyścić uszczelnienie rury
Zwiększyć ciśnienie uszczelnienia
Wymienić uszczelnienie wału

Kierunek obrotu jest nieprawid-
łowy

Zamienić fazy zasilania (zadanie do wy-
konania przez elektryka)

Zużyte elementy wewnętrzne Wymienić zużyte części
Zbyt wysoka gęstość i/lub lep-
kość przenoszonego płynu

Zwrócić się o pomoc

Głowica zbyt wysoko Zbyt wysoka prędkość Zmniejszyć prędkość
porównać prędkość silnika z podaną
prędkością pompy (tabliczka znamiono-
wa)
podczas regulacji prędkości (transforma-
tor częstotliwości) sprawdzić ustawienie
wartości referencyjnej

Zbyt duża średnica wirnika Użyć mniejszego wirnika
Przeciążony mechanizm
napędowy

Ciśnienie zwrotne zbyt niskie,
odprowadzanie zbyt małe

Zdławić zawór na tłoczeniu

Zbyt wysoka prędkość Zmniejszyć prędkość
porównać prędkość silnika z podaną
prędkością pompy (tabliczka znamiono-
wa)
podczas regulacji prędkości (transforma-
tor częstotliwości) sprawdzić ustawienie
wartości referencyjnej

Zbyt duża średnica wirnika Użyć mniejszego wirnika
Zbyt wysoka gęstość i/lub lep-
kość przenoszonego płynu

Zwrócić się o pomoc

Dławnica nie jest prosta Dokręcić równomiernie
Siły w instalacji rurowej zbyt
duże (naprężenie zespołu pom-
py)

Wymienić (podeprzeć rury, użyć kompen-
satorów itp.), sprawdzić, czy płyta/rama
podstawy jest prawidłowo wylana?

Nieprawidłowe źródło zasilania
(zasilanie 2-fazowe)

Sprawdzić napięcie wszystkich faz
Sprawdzić połączenia kablowe i bez-
pieczniki
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Objaw Przyczyna Środek zaradczy
Głośna praca pompy Zbyt mały przepływ Zwiększyć min. przepływ (otworzyć zawór

na tłoczeniu, obejście)
Pompa i/lub rury niewypełnione
całkowicie płynem

Wypełnić
Odpowietrzyć

Zbyt duża wysokość ssania /
zbyt małe NPSH układu

Zwiększyć poziom płynu i ciśnienie po-
czątkowe
Zmniejszyć opór w rurze dolotowej/ssaw-
nej (zmienić przebieg i szerokość znam-
ionową, otworzyć zawory odcinające, wy-
czyścić filtry)

Zużyte elementy wewnętrzne Wymienić zużyte części
Niewyważony wirnik Usunąć zatory/osady

Wymienić wirnik, jeżeli jest uszkodzony
lub nierównomiernie zużyty
Sprawdzić wały pod kątem prawidłowego
prowadzenia

Nieprawidłowo ustawione
sprzęgło

Wyrównać dokładniej zespół pompy

Zbyt mała odległość od sprzęgła Zmienić
Siły w instalacji rurowej zbyt
duże (naprężenie zespołu pom-
py)

Wymienić (podeprzeć rury, użyć kompen-
satorów itp.), sprawdzić, czy płyta/rama
podstawy jest prawidłowo wylana?

Uszkodzone łożysko Wymienić
Sprawdzić środek smarny i przestrzeń
łożyska pod kątem zanieczyszczeń (prze-
płukać obszar smarowania)

Drgania związane z układem
(rezonans)

Zwrócić się o pomoc

Zbyt wysoka temperatu-
ra w pompie

Zbyt mały przepływ Zwiększyć min. przepływ (otworzyć zawór
na tłoczeniu, obejście)

Pompa i/lub rury niewypełnione
całkowicie płynem

Wypełnić
Odpowietrzyć

Zbyt duża wysokość ssania /
zbyt małe NPSH układu

Zwiększyć poziom płynu i ciśnienie po-
czątkowe
Zmniejszyć opór w rurze dolotowej/ssaw-
nej (zmienić przebieg i szerokość znam-
ionową, otworzyć zawory odcinające, wy-
czyścić filtry)

Zbyt wysoka temperatu-
ra w uszczelnieniu wału

Zbyt mocno dokręcona dławnica
i zużyte uszczelnienie wału

Poluzować dławicę
Wymienić szczeliwo i/lub uszczelnienie
mechaniczne
Sprawdzić uszczelnienie, rury płukania i
chłodzenia (ciśnienie) unikać pracy bez
obciążenia

Linie i nierówności na wale lub
tulei wału

Wymienić części

Nieodpowiedni materiał szczeli-
wa

Użyć odpowiedniego materiału (wcześ-
niej sprawdzić wał i tuleję wału pod kątem
uszkodzeń)

Osady na uszczelnieniu mecha-
nicznym

Wyczyścić
W razie potrzeby wymienić uszczelnienie
mechaniczne
W razie potrzeby zapewnić dodatkowe
płukanie lub zwilżanie
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Objaw Przyczyna Środek zaradczy
Zbyt wysoka temperatu-
ra przy łożysku

Ciśnienie zwrotne zbyt niskie,
odprowadzanie zbyt małe

Zdławić zawór na tłoczeniu

Zbyt duży przepływ Zmniejszyć przepływ (zdławić zawór na
tłoczeniu)

Zużyte elementy wewnętrzne Wymienić zużyte części
Nieprawidłowo ustawione
sprzęgło

Wyrównać dokładniej zespół pompy

Zbyt mała odległość od sprzęgła Zmienić
Siły w instalacji rurowej zbyt
duże (naprężenie zespołu pom-
py)

Wymienić (podeprzeć rury, użyć kompen-
satorów itp.), sprawdzić, czy płyta/rama
podstawy jest prawidłowo wylana?

Zbyt duża, zbyt mała ilość lub
niewłaściwy typ środka smarne-
go

Zmienić

Uszkodzone łożysko Wymienić
Sprawdzić środek smarny i przestrzeń
łożyska pod kątem zanieczyszczeń (prze-
płukać obszar smarowania)

Niewystarczająca armatura ob-
niżania ciśnienia

Wyczyścić otwory odprowadzające zanie-
czyszczenia wirnika
Wymienić zużyte części (wirnik, pierście-
nie rozcięte)
Wyregulować ciśnienie układu/dolotowe
w układzie zgodnie z podanym na zamó-
wieniu

Nieszczelna pompa Siły w instalacji rurowej zbyt
duże (naprężenie zespołu pom-
py)

Wymienić (podeprzeć rury, użyć kompen-
satorów itp.), sprawdzić, czy płyta/rama
podstawy jest prawidłowo wylana?

Niewystarczające uszczelnienie Dokręcić śruby
Wymienić uszczelnienie

Natężenie wycieku przy
uszczelnieniu wału zbyt
wysokie

Dławnica nie jest prosta Dokręcić równomiernie
Linie i nierówności na wale lub
tulei wału

Wymienić części

Nieodpowiedni materiał szczeli-
wa

Użyć odpowiedniego materiału (wcześ-
niej sprawdzić wał i tuleję wału pod kątem
uszkodzeń)

Osady na uszczelnieniu mecha-
nicznym

Wyczyścić
W razie potrzeby wymienić uszczelnienie
mechaniczne
W razie potrzeby zapewnić dodatkowe
płukanie lub zwilżanie

Niewyważony wirnik Usunąć zatory/osady
Wymienić wirnik, jeżeli jest uszkodzony
lub nierównomiernie zużyty
Sprawdzić wały pod kątem prawidłowego
prowadzenia

Nieprawidłowo ustawione
sprzęgło

Wyrównać dokładniej zespół pompy

Siły w instalacji rurowej zbyt
duże (naprężenie zespołu pom-
py)

Wymienić (podeprzeć rury, użyć kompen-
satorów itp.), sprawdzić, czy płyta/rama
podstawy jest prawidłowo wylana?

Zachować do użytku w przyszłości.
Zwrócić uwagę na tę instrukcję obsługi przed montażem, uruchomieniem i eksploatacją.
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