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Niniejszym oznajmia, że:

- Rotacyjna pompa krzywkowa w gamie „Series L” 
… jest zgodna z postanowieniami Dyrektywy maszynowej 2006/42/EC i przepisami krajowymi i NIE należy jej serwisować 
do momentu uzyskania zgodności z maszyną, której niniejsza pompa stanowi element 
Dyrektywa 2006/42/EC
 
oraz oświadcza, że:

… zastosowano poniższe (części/artykuły) zharmonizowanych norm 
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- ISO 9001

Plik konstrukcji technicznej maszyny jest dostępny pod powyższym adresem.

Podpis         Data 

               (Osoba upoważniona) 

Nazwa               Bjarne Sřndergaard    Stanowisko  Vice President R&D Equipment Division

Deklaracja rejestracyjna UE

Firma desygnująca

Nr telefonu

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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Deklaracja zgodności UE

Firma desygnująca

Niniejszym oznajmia, że:

- Rotacyjna pompa krzywkowa w gamie „Series L” - z napędem silnikowym
… jest zgodna z postanowieniami Dyrektywy maszynowej 2006/42/EC i przepisami krajowymi.
 
oraz oświadcza, że:

… wykorzystano poniższe (części/artykuły) stosowanych dyrektyw 
- Dyrektywa 2006/95/EC dotycząca niskiego napięcia
- Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EC

… zastosowano poniższe (części/artykuły) zharmonizowanych norm 
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- EN 60529
- EN 60034
- EN 60204
- ISO 9001

Plik konstrukcji technicznej maszyny jest dostępny pod powyższym adresem.

Podpis         Data 
               (Osoba upoważniona) 

Nazwa               Bjarne Sřndergaard    Stanowisko  Vice President R&D Equipment Division

Nr telefonu

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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Deklaracja zgodności EC dla elementów bezpieczeństwa

Firma desygnująca

Niniejszym oznajmia, że elementy bezpieczeństwa:
- Osłony dławika
- Osłony sprzęgła

… są zgodne z postanowieniami Dyrektywy maszynowej 2006/42/EC i przepisami krajowymi.

oraz oświadcza, że:

… zastosowano poniższe (części/artykuły) zharmonizowanych norm:

- EN 809
- EN 294
- EN 60529

Plik konstrukcji technicznej maszyny jest dostępny pod powyższym adresem.

Podpis         Data 
               (Osoba upoważniona) 

Nazwa               Bjarne Sřndergaard    Stanowisko  Vice President R&D Equipment Division

Nr telefonu

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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1.1 Opis ogólny 1. Opis ogólny

Gama pomp Series L SSP to konwencjonalne rotacyjne 
pompy krzywkowe z dodatnią wypornością  
dostarczana z nie stykającymi się, przeciwobrotowymi wir-
nikami trójkrzywkowymi w komorze pompy. 

Pompa Series L została wyposażona w uniwersalną skrzyn-
kę przekładniową, która zapewnia elastyczność pomp mo-
cujących z portami wlotowymi i wylotowymi w płaszczyźnie 
pionowej lub poziomej przez prostą zmianę pozycji stopy.

Pompa obsługuje ciecze z niskim i wysokim współczynni-
kiem lepkości. Pompa nadaje się do pracy w niskich obciąże-
niach, jest idealna w przemyśle napojów, mleczarskim oraz 
spożywczym i nadaje się do czyszczenia CIP (Czyszczenie 
na miejscu). 

Osłona złączki 
sprzęgającej
(obejmuje złączkę 
sprzęgającą)Obudowa 

wirnika

Pokrywa obu-
dowy wirnika

Porty

Skrzynka 
przekładniowa

Moduł napędowy

Poziomy hałasu
W niektórych warunkach roboczych pompy i/lub moduły napędowe i/lub systemy w których pompy są instalowane mogą 
wytwarzać poziomy ciśnienia akustycznego przekraczające poziom 80 dB[A]. Jeżeli jest to konieczne, należy zabezpieczyć 
się na wypadek hałasu.

Na rysunku znajduje się zamontowany moduł

Warunki pracy pompy
Pompa jest przeznaczona do użytku zgodnie z podanymi warunkami pracy. Wartości graniczne ciśnienia roboczego, pręd-
kości i temperatury zostały wybrane podczas zamawiania i NIE NALEŻY ich przekraczać. Informacje szczegółowe znajdują 
się w dokumentacji oryginalnego zamówienia i w razie ich niedostępności można je otrzymać od sprzedawcy po podaniu 
modelu i numeru seryjnego pompy.

TD 246-035
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2. Bezpieczeństwo 2.1 Ważne informacje
2.2 Znaki ostrzegawcze

Należy przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem pompy!

OSTRZEŻENIE!
Wskazuje, że należy przestrzegać specjalnych procedur, aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń ciała.

PRZESTROGA!
Wskazuje, że należy przestrzegać specjalnych procedur, aby uniknąć uszkodzenia pompy.

UWAGA!
Wskazuje na ważne informacje ułatwiające lub objaśniające wykonanie pewnych czynności.

Ostrzeżenie ogólne:

Niebezpieczne napięcie elektryczne:

Substancje żrące:

W niniejszej instrukcji wyróżniono czynności niebezpieczne i inne ważne informacje.
Ostrzeżenia zostały wyróżnione za pomocą specjalnych znaków.
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2.3 Środki ostrożności 2. Bezpieczeństwo

Przedstawionych poniżej instrukcji należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia pompy.

Instalacja
- Zawsze należy przestrzegać danych technicznych (patrz rozdział 5).
- Nigdy nie należy uruchamiać pompy przy nieprawidłowym kierunkiem obrotów z cieczą w pompie.
-  Nigdy nie należy wkładać palców i rąk do wnętrza złączy portów lub w pobliże obracających 

się wałów.

Podłączenie elektryczne pompy powinien wykonać upoważniony personel (patrz instrukcje 
dostarczone z modułem napędowym).

Praca
- Zawsze należy przestrzegać danych technicznych (patrz rozdział 5).
-  Nigdy nie należy dotykać pompy lub rur w czasie pompowania gorących cieczy lub w 

czasie sterylizacji.
- Nigdy nie należy stawać na pompie lub instalacji rurowej.
- Nigdy nie należy uruchamiać pompy z zablokowaną stroną ssania lub ciśnienia.
-  Nigdy nie należy wkładać palców i rąk do wnętrza złączy portów lub w pobliże obracających 

się części.
-  Nigdy nie należy uruchamiać pompy do momentu jej całkowitego zmontowania i zamontowania 

wszystkich osłon np. nie należy zdejmować głowicy pompy ze skrzynki przekładniowej.

Używać tylko standardowych płynów kwasowych i toksycznych zgodnie z instrukcjami pro-
ducenta i zaleceniami.

Konserwacja
- Zawsze należy przestrzegać danych technicznych (patrz rozdział 5).
- Nie należy rozpoczynać serwisu pompy, kiedy pompa jest gorąca.
- W czasie serwisu pompa i instalacja rurowa nie mogą znajdować się pod ciśnieniem.
-  Nigdy nie należy wkładać palców i rąk do wnętrza złączy portów lub w pobliże obracających 

się części.
-  Instalacja i praca pompy powinna zawsze być zgodna z przepisami dotyczącymi zdrowia i 

bezpieczeństwa. Wszystkie niebezpieczne i/lub gorące, spuszczone lub wyciekające ciecze 
należy usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Jeżeli jest to 
wymagane w czasie zamawiania można określić, czy wyposażenie ma zostać dostarczone 
z środkami przeznaczonymi do 
bezpiecznego usuwania niebezpiecznych i/lub gorących, spuszczonych lub wyciekają-
cych cieczy.

- Zawsze przed rozpoczęciem serwisu należy odłączyć zasilanie.
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3. Instalacja 3.1 Odpakowanie, obsługa i przechowanie

Etap 1
Patrz przewodnik po obciążeniach pompy (rozdział 5) przed wybraniem i użyciem urządzenia do podnoszenia. Na poniż-
szym rysunku przedstawiono sposób w jaki należy podnieść pompę. 

Należy upewnić się, że urządzenie podnoszące zostało prawidłowo zamocowane i jest używane w zakresie wartości granicznych.

Nieosłonięty wał pompyPompa z modułem napędowym

Etap 2
Po otrzymaniu należy zawsze:
- Sprawdzić dokument dostawy.
- Jeżeli pompa jest z napędem silnikowym, należy sprawdzić, czy instrukcje napędowe znajdują się w opakowaniu.
- Nie należy wyrzucać instrukcji, które znajdują się w opakowaniu.
- Należy sprawdzić opakowanie pod kątem oznak uszkodzenia w czasie transportu.
- Należy ostrożnie odpakować pompę.
- Należy sprawdzić pompę pod kątem oznak uszkodzenia.
- Należy usunąć opakowanie ze złączy portowych pompy.
- Wszystkie oznaki uszkodzenia należy natychmiast zgłosić przewoźnikowi.

Etap 3
Po odbiorze i kontroli, jeżeli pompa nie będzie natychmiast instalowana, należy odpakować pompę i umieścić ją w odpo-
wiednim miejscu w celu jej przechowania. Należy wykonać następujące czynności:

- Plastikowe lub uszczelniające pokrywy portów powinny pozostać na miejscu.
- Pompy, które były owinięte w materiał zabezpieczający przed korozją, należy z powrotem zabezpieczyć tym materiałem.
-  Do przechowania należy wybrać czyste, suche miejsce wolne od drgań. Jeżeli pompa jest przechowywana w wilgotnej 

lub pyłowej atmosferze, należy dodatkowo zabezpieczyć pompę lub moduł za pomocą przykrycia.
- Należy raz w tygodniu obrócić pompę/moduł pompy, aby zapobiec uszkodzeniu łożyska.
- Wszystkie dostarczone akcesoria należy potraktować w ten sam sposób.

TD 246-041 TD 246-042
TD 246-043

TD 246-044
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3.2 Konstrukcja i instalacja systemu 3. Instalacja

Konstrukcja: 
-  Sprawdzić czy ciśnienie na ssaniu netto (NPSH) dostępne z 

systemu przekracza NPSH wymagane przez pompę, ponieważ 
decyduje to o równej pracy pompy i zapobiega kawitacji.

-  Należy unikać przewodów wysokości ssania i przewodów 
ssawnych rozgałęzionych/wspólnych w przypadku dwóch 
pomp pracujących równolegle, może to być przyczyną drgań 
lub kawitacji. 

-  Należy zabezpieczyć pompę na wypadek zablokowania 
twardymi, stałymi przedmiotami, np. nakrętkami, żużlowy-
mi śrubami spawanymi, itp. Należy również zabezpieczyć 
pompę na wypadek przypadkowej pracy przy zamkniętym 
zaworze przez użycie zaworów bezpieczeństwa, przełącz-
ników ciśnieniowych lub urządzeń ograniczających.

-  Zamocować elementy monitorujące ssanie i wylot do celów 
diagnostycznych.

-  Zamocować zawory, jeżeli na przewodach spustowych roz-
gałęźnych/wspólnych będą używane dwie pompy.

-  Należy zaplanować konieczny układ instalacji rurowej jeżeli 
do uszczelnienia wymagane jest przepłukiwanie.

-  Zostawić przynajmniej 1 m miejsca na dostęp/konserwację 
wokół pompy.

-  Nie należy wystawiać krzywkowej pompy rotacyjnej na gwał-
towne zmiany temperatury, ponieważ zatarcie pompy może 
do prowadzić do szoku termicznego.

Przewód spustowy

Widok z góry
Przewód ssawny

Instalacja rurowa:

Nie należy używać pompy do podpierania instalacji rurowej. Wszystkie wloty i wyloty instalacji rurowej na module pompy muszą 
być podpierane niezależnie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do zniekształcenia podzespołów głowi-
cy pompy lub zespołu pompy i spowodować trwałe uszkodzenie

Rozgałęziony przewód ssawny/wspólny

Aby zapewnić optymalne działanie, ważna jest prawidłowa instalacja pompy. W czasie projektowania systemu pompującego 
należy uwzględnić poniższe zalecenia.
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TD 246-014

3. Instalacja 3.2 Konstrukcja i instalacja systemu

Kierunek przepływu:
Kierunek przepływu jest narzucony przez kierunek obrotu wału napędowego. Odwrócenie kierunku obrotów spowoduje 
odwrócenie kierunku przepływu.

Wlot

WylotWlot

Wlot

WlotWylot

Wylot
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Fundamenty pod płytę podstawy
Pompy dostarczane z modułem napędowym są montowane na płycie podstawy. Nasze standardowe płyty podstawy 
posiadają wstępnie wywiercone otwory mocujące przeznaczone dla śrub ustalających podstawy. Aby zapewnić trwałą, 
sztywną podporę zabezpieczającą moduł pompy, wymagany jest fundament, który będzie również pochłaniał drgania, 
napięcia lub wstrząsy modułu pompującego. Metody mocowania płyty podstawy do fundamentu są różne, można ją 
wbudować w beton lub w odlane podium w sposób przedstawiony poniżej lub użyć zaprawy epoksydowej. Alternatywnie, 
można użyć mocowań mechanicznych.
Fundament powinien być w przybliżeniu 150 mm dłuższy i szerszy niż płyta podstawy. Głębokość fundamentu powinna 
być proporcjonalna do rozmiaru całego modułu pompy. Na przykład, duża głębokość fundamentu modułu pompy powin-
na być przynajmniej 20 razy większa od średnicy śrub fundamentu.

Na powyższym rysunku znajdują się typowe metody zabezpieczania śrub fundamentu. Tuleja pozwala na „niewielki” 
ruch boczny śrub po zalaniu podłoża. Do zapobiegania przedostawania się betonu do tulei podczas zalewania funda-
mentów można wykorzystać szmatę lub makulaturę. Przed instalacją pompy, należy odczekać do utwardzenia betonu 
- około 14 dni.

3.2 Konstrukcja i instalacja systemu 3. Instalacja

Smarowanie pompy:
Pompa jest zasilana smarem. Zalecamy wymianę smaru co 20 000 godzin pracy pompy.
Do wymiany smaru należy używać jednego z zalecanych, przedstawionych poniżej smarów:

Aralube MFL 00
BP Energrease PR-EP00
Klubersynth UH 1 14-1600
Mobilux EP 004

Umieścić szmaty przed za-
laniem betonu dookoła śrub

Powierzchnia fundamentu 
pozostaje w miejscu zabez-
pieczenia

Min.
połowa D

Min.
połowa D

Tuleja

3D

Łapa przyspawa-
na do łba śruby

10D

4D

D
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Wyrównanie złączki sprzęgającej:
Przed zainstalowaniem modułu pompy, ważne jest upewnienie się, że powierzchnia montażu jest płaska w celu uniknięcia 
zniekształcenia płyty podstawy, która może doprowadzić do niewspółosiowości pompy/wału silnika i uszkodzenia pompy/
modułu silnika.

 Niewspółosiowość równoległa Niewspółosiowość kątowa

Po zabezpieczeniu płyty podstawy, należy sprawdzić wyrównanie wału pompy do złączki wału silnikowego i jeżeli jest to 
konieczne należy wyregulować. Można to zrobić przez sprawdzenie maksymalnej dopuszczalnej niewspółosiowości rów-
noległej i kątowej dla złączek sprzęgających w sposób opisany przez producenta złączki sprzęgającej.

3. Instalacja 3.2 Konstrukcja i instalacja systemu

TD 246-047
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3.3 Układ uszczelnienia przepłukującego i kontrole przed uruchomieniem 3. Instalacja

Etap 4
Ciecz przepłukująca
Wybór cieczy przepłukującej zależy od cieczy przeznaczonego do pompowania i warunków pracy, np. ciśnienia i temperatury. 
Zazwyczaj wykorzystywana jest woda lub produkty rozpuszczalne w wodzie. Dla pojedynczych układów uszczelnienia mecha-
nicznego, temperatura czynnika przepłukującego nie powinna przekraczać maksymalnej temperatury czynnika pompowanego. 
W celu uzyskania porady dotyczącej wyboru odpowiedniej cieczy przepłukującej, należy skontaktować się z dostawcą.

Etap 5
Ciśnienie przepłukiwania i szybkość przepływu
Pojedyncze, przepłukiwane uszczelnienie mechaniczne maks. 0,5 bar (7 psi). Dodatkowe zwiększenie ciśnienia prowadzi 
do uszkodzenia uszczelki wargowej. 

Szybkość przepływu przepłukiwania musi być odpowiednia, aby nie przekroczyć wartości ograniczających temperatury uszczel-
nienia. Należy skontaktować się z dostawcą pompy w celu uzyskania dodatkowych informacji o zalecanym przepływie.

Minimalna szybkość przepływu wymagana na uszczelnienie wału wynosi 30 l/h

Etap 6
Kontrole przed uruchomieniem
- Sprawdzić system instalacji rurowej pod kątem usunięcia zanieczyszczeń.
- Sprawdzić, czy wszystkie przeszkody zostały usunięte z instalacji rurowej i pompy.
- Sprawdzić złącza pompy i instalacji rurowej pod kątem szczelności.
- Sprawdzić, czy poziom smarowania jest prawidłowy.
- Sprawdzić czy system przepłukiwania uszczelnienia został podłączony, jeżeli jest stosowany.
- Sprawdzić, czy wszystkie osłony bezpieczeństwa znajdują się na miejscu.
- Sprawdzić, czy zawory wlotowe i wylotowe są otwarte.

Etap 3
Układy przepłukujące

Wylot cieczy przepłukującej

Wlot cieczy przepłukującej

Wylot cieczy 
przepłukującej

Wlot cieczy 
przepłukującej

Rura
łącząca

Równoległa instalacja rurowaSzeregowa instalacja rurowa

Etap 1
Układ uszczelnienia przepłukującego został zamontowany w celu schłodzenia lub wyczyszczenia obszaru uszczelnienia.

Ważne jest aby:
- Prawidłowo podłączyć system przepłukujący (patrz poniżej).
- Używać prawidłowego płynu przepłukującego i dostarczyć go przy prawidłowym ciśnieniu i szybkości przepływu (patrz krok 5).
-  Włączyć przepłukiwanie w tym samym czasie /przed uruchomieniem pompy i wyłączyć w tym samym czasie/po wyłą-

czeniu pompy.

Etap 2
Podłączanie systemu przepłukującego
Jeżeli używany jest system przepłukujący, zalecane jest wykorzystanie poniższego wyposażenia:
- Zawór regulujący i wskaźnik ciśnienia, w celu zapewnienia i monitorowania prawidłowego ciśnienia przepłukiwania.
-  Zawór odcinający i zawór zwrotny, aby można było wyłączyć przepłukiwanie i zatrzymać przepływ niechcianych sub-

stancji w nieprawidłowym kierunku.
- Metoda wskazująca przepływ płynu przepłukującego.

TD 246-048

TD 246-049



         19

4. Konserwacja 4.1 Czyszczenie chemiczne (CIP)

Pompę można czyścić ręcznie lub czyścić chemicznie (CIP). Poniżej znajdują się przykłady typowej procedury CIP. Jednak 
należy uzyskać specjalne informacje dotyczące każdego zastosowania od sprzedawcy pompy.

Typowa procedura CIP
1. Przepłukać system za pomocą zimnej wody lub wody wiertniczej (6 °C) (43 °F).
2. Uruchomić gorącą sodę kaustyczną (70-80 °C) (158-176 °F) w roztworze 2,5% w systemie przez 20-30 minut.
3. Na końcu ponownie przepłukać za pomocą zimnej wody.

Ostrzeżenia

- Nigdy nie należy dotykać pompy lub instalacji rurowych, ponieważ są one bardzo gorące!
-  Nie należy wystawiać pompy na gwałtowne zmiany temperatury w czasie trwania procedury 

CIP, ponieważ zatarcie pompy może do prowadzić do szoku termicznego. Zalecane jest 
używanie odpowiedniego przewodu obejściowego.

- Zawsze należy dobrze przepłukać instalację czystą wodą po użyciu środka czyszczącego.

- Zawsze należy zakładać gumowe rękawice i okulary ochronne do obsługi środków żrących.
- Zawsze należy przechowywać/wyrzucać środki czyszczące zgodnie z zasadami/dyrektywami.



20      

4.2 Program konserwacyjny 4. Konserwacja

Wskazana jest instalacja wskaźników ciśnienia po obu stronach pompy, tak aby można było monitorować wszystkie prob-
lemy związane z pompą/instalacją rurową.

Program konserwacyjny
Program tygodniowy powinien obejmować:
- Sprawdzenie uszczelek pod kątem wycieków.
- Sprawdzenie uszczelek wargowych pod kątem wycieków.
- Sprawdzenie ciśnienia pompowania.

W niektórych warunkach roboczych, pompa generuje ryzyko termiczne i nie należy jej dotykać w trakcie pracy. Po wyłą-
czeniu modułu pompy, należy odczekać do momentu ostygnięcia modułu. 

 Opis części Ilość
 Pierścień O-ring pokrywy obudowy wirnika 1
 Pierścień O-ring końcówki wału 
 uszczelniającego wirnik 

2

 Pierścień O-ring końcówki ustalacza 
 uszczelniającego wirnik 

2

 Główne uszczelki 2

Zalecane części zamienne
Tabela podaje zalecane części zamienne, które należy 
konserwować zgodnie z programem konserwacji.

Przerwy w wymianie pierścienia uszczelniającego O-ring nakrętki wirnika
Zalecamy wymianę pierścienia uszczelniającego O-ring nakrętki wirnika co 12 miesięcy w celu utrzymania uszczelnienia 
na wypadek gromadzenia się bakterii.  

Kontrola uszczelnienia nakrętki wirnika
Okresowo sprawdzić pierścień uszczelniający O-ring nakrętki wirnika pod kątem odbarwienia, nacięć lub pęknięć. 
W razie pojawienia się jednego z powyższych uszkodzeń, należy wymienić pierścień uszczelniający O-ring. Kontrola i 
wymiana, patrz poniżej procedura wymiany uszczelnienia.

Procedura wymiany uszczelnienia
1. Zdejmij pokrywę obudowy wirnika (patrz 4.3, etap 1).
2. Odkręć nakrętki wirnika i sprawdź, czy elementy są suche przed podjęciem czynności serwisowych.
3.  Za pomocą latarki sprawdź ślepy otwór gwintowany nakrętki wirnika pod kątem zanieczyszczeń. W przypadku obec-

ności zanieczyszczeń, patrz poniżej procedura czyszczenia.
4. Wymontuj i wyrzuć pierścień uszczelniający O-ring nakrętki wirnika.
5. Zamontuj nowy pierścień uszczelniający O-ring nakrętki wirnika.
6.  Zamontuj nakrętkę wirnika i za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć z prawidłowym momentem dokręcenia 

(patrz tabela 5.1.3).
7. Zamontuj pokrywę obudowy wirnika.

Procedura czyszczenia zanieczyszczonego gwintowanego otworu nakrętki wirnika
1. Odkręć nakrętkę wirnika z wału.
2. Zanurz i namocz nakrętkę przez 5 minut w zbiorniku COP z 2% roztworem substancji żrącej. 
3.  Wyczyść otwór z gwintem wewnętrznym za pomocą czystej sanitarnej szczecinowej szczotki do rur ruchem do we-

wnątrz i na zewnątrz przez dwie minuty kiedy nakrętka jest zanurzona w roztworze.
4.  Zamocz nakrętkę w kwaśnym środku odkażającym przez 5 minut, następnie ponownie wyczyść otwór za pomocą 

szczecinowej szczotki przez dwie minuty.
5. Dobrze wypłucz w czystej wodzie i wysusz gwintowany otwór za pomocą czystego powietrza.
6. Sprawdź czystość gwintowanego otworu za pomocą wacika. 
7. Jeżeli test z wacikiem nie powiedzie się, powtórz etapy 2 do 6 do momentu dokładnego wyczyszczenia otworu.

Jeżeli po ponownym przeprowadzeniu testu nakrętka wirnika będzie nadal zanieczyszczona zamontuj nową nakrętkę wirnika.

TD 246-050

TD 246-051
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4. Konserwacja 4.3 Demontaż

Etap 1
Przed rozpoczęciem demontażu pompy, patrz 
środki ostrożności. Patrz rysunek poglądowy (rozdział 6).

Demontaż pokrywy obudowy wirnika
1.  Odkręć śruby pokrywy obudowy wirnika (10) i wymontuj 

pokrywę (12).

Etap 2
Demontaż wirników
1.  Umieść plastikowy/drewniany blok pomiędzy dwa 

wirniki (17), aby zatrzymać ich obracanie.
2.  Odkręć nakrętki wirnika (22), wymontuj pierścienie 

O-ring nakrętki wirnika (20) i wirniki.
3.  Wymontuj pierścień O-ring pokrywy obudowy wirni-

ka (11) i pierścienie O-ring z wypustem (18), jeżeli 
są przeznaczone do wymiany. 

Etap 3
Demontaż głównych elementów uszczelnienia
Patrz rozdział 4.5 w celu uzyskania informacji na temat demon-
tażu uszczelnienia.

Etap 4
Demontaż obudowy wirnika
1.  Odkręć śruby zabezpieczające obudowę wirnika (3).
2.   Uderz obydwie strony obudowy wirnika (9) za pomocą 

miękkiego młotka.
3.   Uważaj, aby obudowa wirnika nie spadla na wały pod-

czas procesu demontażu.

TD 246-001

TD 246-002

TD 246-068

TD 246-003

Blok plastikowy 
lub drewniany
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Etap 7
Demontaż rozrządów
1.  Poluzuj nakrętki łożyska (30) za pomocą klucza ‚C’ 

uderzając w nie.
2.   Odkręć śruby modułu zabezpieczającego moment obro-

towy (40) w kilku etapach (nie odkręcaj całkowicie każdej 
śruby w pierwszym etapie demontażu).

3.  Włóż śruby w gwintowane otwory w kołnierz modułu i 
stopniowo dokręć w kolejności przeciwstawnej do mo-
mentu zwolnienia stożka czołowego. 

4.  Wysuń rozrząd (36) z wałów (24 i 25).

4.3 Demontaż 4. Konserwacja

Etap 5
Demontaż pojemnika
1.  Umieść tacę pod pojemnikiem (5) w celu zebrania od-

padów smaru.
2.   Odkręć cztery śruby ustalające pojemnika (6) i spuść smar. 
3.   Wymontuj pojemnik z osłony łożyska (1), uszczelnione-

go za pomocą pierścienia O-ring (21). Do pomocy przy 
demontażu można wykorzystać odpowiednią dźwignię 
mocując ją w otworach.

4.  Wymontuj pierścień O-ring pojemnika (21), jeżeli 
wymaga wymiany.

Etap 8
Demontaż zespołu wału
1.   Wymontuj nakrętki łożyska (30) za pomocą ‚ostrych ude-

rzeń’ kluczem ‚C’ (patrz również rysunek przedstawiony 
w etapie 7).

2.   Za pomocą delikatnego młotka delikatnie uderz w tylny 
koniec każdego walu w celu wyjęcia przez przednią osłonę 
łożyska, podtrzymując podczas demontażu każdy wał. Je-
żeli wał jest wymontowywany, wymontuj również uszczelkę 
wargową osłony łożyska (16) i tylne łożysko (26).

3.   Wymontuj uszczelkę wargową z wału. Ważne jest, aby wy-
mienić uszczelkę wargową przed ponownym montażem.

Etap 6
Demontaż uszczelki wargowej pojemnika
Wymontuj uszczelkę wargową (7) z ustalacza uszczelniają-
cego. Ważne jest, aby wymienić uszczelkę wargową przed 
ponownym montażem.

TD 246-007

TD 246-008

TD 246-009

TD 246-010

TD 246-011
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4. Konserwacja 4.3 Demontaż

Etap 9
Demontaż łożyska
1.   Zamontuj wał pionowo (element wirnika wału w dół) 

za pomocą narzędzia umieszczonego na przeciw 
przedniego pierścienia łożyskowego wewnętrznego z 
elementami toczącymi się w sposób przedstawiony i 
zastosuj nacisk na górę wału tak, aby wał przesuwał 
się przez łożyska.

2.   Z osłony łożyska uderz zewnętrzne pierścienie łoży-
skowe (przód i tył) i wymontuj podkładkami regulacyj-
nymi (27). Wymień łożyska jeżeli zostały wymontowa-
ne z wału z dowolnego powodu.

TD 246-015

TD 246-016



24      

4.4 Montaż 4. Konserwacja

Należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni wału, zwłaszcza w miejscach gdzie znajdują się łożyska i uszczelki wargowe
Należy upewnić się, że wszystkie mocowania są dokręcone do momentu obrotowego podanego w Danych technicznych (rozdział 5).

Etap 1
Montaż łożysk do wału
1.   Zastosuj anty-zakleszczowy związek na powierzchnie 

wału łożyska.
2.   Umieść każdy wał pionowo i zamontuj przedni pierścień 

łożyskowy wewnętrzny z elementami toczącymi.

Etap 2
Montaż łożysk do osłony
1.  Zastosuj anty-zakleszczowy związek na otwory łożyska 

w osłonie łożyska.
2.  Wciśnij i delikatnie uderz tylne pierścienie łożyskowe 

zewnętrzne w otworach tylnego łożyska.
3.  Obróć osłonę łożyska i umieść jedną podkładkę (27) o 

grubości 0,10 na przeciw zgrubienia występu każdego 
otworu przedniego łożyska.

4.  Wciśnij i delikatnie uderz przednie pierścienie łożyskowe 
zewnętrzne w otworach przedniego łożyska.

Etap 4
Montaż obudowy wirnika
Zamontuj obudowę wirnika (9) do osłony łożyska (1) i dokręć 
śruby zabezpieczające obudowę wirnika (3) z zalecanym 
momentem dokręcenia.

TD 246-064

TD 246-053

TD 246-017

Etap 3
Montaż zespołów wału
1.  Przesuń wał przez przednią część otworów górnego łożyska (tylna część wału najpierw) 

tak, aby przedni pierścień łożyskowy wewnętrzny z elementami toczącymi dopasował się do 
przedniego pierścienia łożyskowego zewnętrznego umieszczonego w osłonie łożyska.

2.   Przytrzymaj na miejscu i przesuń tylny pierścień łożyskowy wewnętrzny z elementami 
toczącymi nad wałem i tylnym pierścieniem łożyskowym zewnętrznym umieszczonym 
w osłonie łożyska (patrz powyższe rysunki).

3. Zastosuj związek blokujący na gwint nakrętki łożyska.
4.   Zamontuj nakrętkę łożyska (30) za pomocą klucza ‚C’ i dokręć w celu uniknięcia ruchu 

osiowego i promieniowego.
5.   Obróć wały kilka razy w celu umieszczenia łożysk na miejscu i sprawdź moment dokrę-

cenia elementów toczących, czy jest zgodny z zalecanym momentem dokręcenia:
 Model L2 to 2 - 3 lbin (0,23 - 0,34 Nm)
 Model L3 to 4.5 - 5.5 lbin (0,51 - 0,62 Nm)
 Model L4 to 5 - 6 lbin (0,57 - 0,68 Nm)
6. Powtórz etapy 1, 2, 3 i 4 dla drugiego wału.

TD 246-018
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4. Konserwacja 4.4 Montaż

Etap 5
Montaż wirników
5.1.  Zamontuj wirniki (17) na wałach z obydwiema głównymi 

krzywkami wgłębienia wirnika w pozycji 6 -12 godzinie 
dla pomp w położeniu poziomym lub w pozycji godziny 
3-9 godziny dla pomp w położeniu pionowym. W przy-
padku wirnika na wale napędowym (24) wgłębienie wir-
nika należy wyrównać z rowkiem wału napędowego.

5.2. 
Zamontuj nakrętki wirnika (22) do wałów - Użyj plastikowego/
drewnianego klocka pomiędzy wirnikami w celu uniknięcia 
ich obracania się i dokręć nakrętki wirnika (22) z zalecanym 
momentem dokręcenia (patrz tabela 5.1.3).

5.3. 
Za pomocą szczelinomierzy zmierz tylny prześwit za każdym 
występem wirnika i obudową wirnika. Patrz Informacje doty-
czące prześwitu głowicy pompy (rozdział 5.2). Jeżeli prześwit 
jest nieprawidłowy, wymontuj wirniki, obudowę wirnika, wały 
i przednie łożyska i wyreguluj grubość podkładki (27) w celu 
uzyskania prawidłowego prześwitu tylnego.

Etap 6
Montaż rozrządów
1.  Delikatnie nasmaruj olejem obydwie średnice tylnego wału.
2.   Delikatnie nasmaruj moduły zabezpieczające moment 

obrotowy (40) olejem i zamontuj do rozrządu.
3.  Przesuń zespoły rozrządu (36 i 40) na wałach.

Należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni wału, zwłaszcza w miejscach gdzie znajdują się łożyska i uszczelki wargowe
Należy upewnić się, że wszystkie mocowania są dokręcone do momentu obrotowego podanego w Danych technicznych (rozdział 5).

TD 246-019

TD 246-020

TD 246-021

TD 246-054
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4. Konserwacja4.4 Montaż

Należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni wału, zwłaszcza w miejscach gdzie znajdują się łożyska i uszczelki wargowe
Należy upewnić się, że wszystkie mocowania są dokręcone do momentu obrotowego podanego w Danych technicznych (rozdział 5).

Etap 7
Ustawienie rozrządu
Dokręć tylko jeden moduł blokujący moment obrotowy z 
zalecanym momentem dokręcenia, umożliwiając obraca-
nie się wału w drugim kole zębatym w celu wyregulowania 
rozrządu. Śruby należy dokręcić stopniowo w diametralnie 
przeciwnej kolejności.

Etap 8
Regulacja rozrządu wirnika
1.   Obrócić wał, aby wirniki znalazły się w nowych pozycjach 

w sposób przedstawiony.
2.   Ściśnij razem wirniki i za pomocą szczelinomierzy sprawdź 

minimalny prześwit siatkowy. Patrz Informacje dotyczące 
prześwitu głowicy pompy (rozdział 5.2). 

3.   Dokręć drugi moduł zabezpieczający moment obrotowy 
z zalecanym momentem dokręcenia.

4.   Sprawdź, czy rozrząd został ustawiony w prawidłowy 
sposób zgodnie z opisem w etapie 8.

5.  Wymontuj nakrętki wirnika i wirniki.

Etap 9
Montaż uszczelek wargowych osłony łożyska
1.   Delikatnie nasmaruj uszczelki wargowe (16) za pomo-

cą odpowiedniego smaru. 
2.   Przesuń uszczelki wargowe nad wałem i umieść w 

otworze łożyska.
3.  Sprawdź uszczelki wargowe pod kątem uszkodzenia 

w czasie wsuwania ich na wały.

Etap 10
Montaż pierścieni uszczelniających O-ring z wypustem
Delikatnie nasmaruj pierścienie uszczelniające O-ring z 
wypustem (18) i zamontuj nad wypustami wału w celu 
umieszczenia na przeciw zgrubienia występu wirnika.

TD 246-022

TD 246-037

TD 246-038

TD 246-024

TD 246-055
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4.4 Montaż4. Konserwacja

Etap 12
Montaż wirników
1.   Zamontuj wirniki na wałach z obydwiema głównymi krzywkami 

wgłębienia wirnika w pozycji 6 -12 godziny dla pomp w położe-
niu poziomym lub w pozycji godziny 3-9 dla pomp w położeniu 
pionowym. W przypadku wirnika na wale napędowym, wgłębie-
nie wirnika należy wyrównać z rowkiem wału napędowego.

2.   Delikatnie nasmaruj pierścienie O-ring nakrętki wirnika (20) 
i zamontuj do wirników.

3.  Zamontuj nakrętki wirnika na wałach.
  Umieść plastikowego/drewnianego bloku pomiędzy wirnikami 

w celu uniknięcia ich obracania i dokręć nakrętki zabezpie-
czające wirnika z zalecanym momentem dokręcenia.

4.   Sprawdź prześwity. Patrz Informacje dotyczące prześwitu 
głowicy pompy (rozdział 5.2).

Etap 13
Montaż pokrywy obudowy wirnika
1.   Delikatnie posmaruj pierścień O-ring pokrywy obudowy 

wirnika (11) za pomocą odpowiedniego smaru i zamontuj 
do obudowy wirnika.

2.   Zamontuj pokrywę obudowy wirnika na obudowie wirnika 
i dokręć śruby pokrywy obudowy wirnika (3) z zalecanym 
momentem dokręcenia.

Etap 14 
Montaż pojemnika i uszczelki wargowej
1.   Delikatnie nasmaruj pierścień O-ring pojemnika (21) i 

zamontuj w rowku pierścienia O-ring osłony łożyska (1).
2.   Zamontuj uszczelkę wargową (7) w ustalaczu uszczel-

nienia, który jest zamontowany do pojemnika.
3.   Posmaruj olejem wewnętrzną wargę uszczelki wargowej i 

ostrożnie przesuń pojemnik nad wał w celu umieszczenia 
z osłoną łożyska przez wyrównanie otworów na śrubę. 
Zamontuj i dokręć śruby (6) z zalecanym momentem 
dokręcenia.

Etap 11
Montaż uszczelnienia mechanicznego
Patrz rozdział 4.5 w celu uzyskania instrukcji dotyczących 
montowania uszczelnienia.

Należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni wału, zwłaszcza w miejscach gdzie znajdują się łożyska i uszczelki wargowe
Należy upewnić się, że wszystkie mocowania są dokręcone do momentu obrotowego podanego w Danych technicznych (rozdział 5).

TD 246-025

TD 246-028

TD 426-026

TD 246-027
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4. Konserwacja4.4 Montaż

Etap 15
Smarowanie uzupełniające
1.  Wymontuj obydwa plastikowe korki zaślepiające z osło-

ny łożyska w celu odsłonięcia śrub przeznaczonych do 
odkręcenia.

2.  Wlej zalecany środek smarny w gwintowany otwór.
3. Dokręć śruby i plastikowe korki zaślepiające.

Należy uważać, aby nie uszkodzić powierzchni wału, zwłaszcza w miejscach gdzie znajdują się łożyska i uszczelki wargowe
Należy upewnić się, że wszystkie mocowania są dokręcone do momentu obrotowego podanego w Danych technicznych (rozdział 5).

TD 246-039
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4.5 Montowanie i demontaż uszczelek4. Konserwacja

4.5.1 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne EasyFit
Uszczelnienia mechaniczne są delikatne. W czasie obsługi 
należy podejmować najwyższe środki ostrożności. Wyczyść 
elementy przed montażem, sprawdzając pod kątem 
uszkodzenia powierzchnie uszczelniające. W czasie mon-
tażu zamontuj nowe części elastomeryczne.

Uszczelnienie mechaniczne ‚EasyFit’ jest całkowicie 
obciążone z przodu i nie jest konieczny demontaż 
obudowy wirnika w celu uzyskania dostępu lub wymia-
ny. Odległość ustawienia uszczelnienia jest wstępnie 
ustawiona.

Etap 1
Usuwanie uszczelnienia
1.  Wymontuj pokrywę obudowy wirnika, nakrętki wirnika 

wirniki i osłony dławika.
2.  Wymontuj obrotowy pierścień uszczelniający (105), 

obrotowy napędowy pierścień uszczelniający (104), 
falistą podkładkę sprężystą (101) i obrotowy pierścień 
uszczelniający O-ring (102) z tylnej strony wirnika. 

  Należy bardzo uważać w czasie wymontowywania ob-
rotowego pierścienia uszczelniającego.

3.  Delikatnie poluzuj stały zespół uszczelnienia z obudowy 
wirnika za pomocą odpowiedniej dźwigni umieszczonej 
na przeciw stałego napędowego pierścienia uszczelnia-
jącego (106) wypychając z tyłu obudowy wirnika.

Etap 2
Mocowanie uszczelnienia
1. Delikatnie nasmaruj uszczelnienie ‚L’ (103) i zamontuj na stałym pierścieniu uszczelniającym (107).
2.  Zamontuj pierścień napędowy do pierścienia uszczelki wargowej ‚L’ wyrównując płaskie elementy na stałym napędowym 

pierścieniu uszczelniającym (106) i stałym pierścieniu uszczelniającym.
3.  Delikatnie wciśnij zespół stałego pierścienia uszczelniającego w otwór obudowy wirnika sprawdzając, czy wypusty anty-

obrotowe w stałym napędowym pierścieniu uszczelniającym (106) zostały wyrównane z otworami w obudowie wirnika.
4. Zamocuj falistą podkładkę sprężystą (101) w tylnym otworze wirnika.
5.  Zamocuj obrotowy napędowy pierścień uszczelniający (104) w tylnym otworze wirnika sprawdzając czy wypusty anty-

obrotowe znajdują się w otworach w wirniku.
6. Delikatnie nasmaruj obrotowy pierścień uszczelniający O-ring i zamontuj w tylnym otworze wirnika.
7.  Wyrównaj dwa elementy płaskie na obrotowym pierścieniu uszczelniającym (105) z napędowymi elementami płaskimi w pierścieniu napę-

dowym i delikatnie wciśnij obrotowy pierścień uszczelniający w tylny otwór wirnika przez obrotowy pierścień uszczelniający O-ring (102). 
8.  Przetrzyj powierzchnie uszczelniające za pomocą rozpuszczalnika i zamontuj osłony dławika, wirniki, nakrętki wirnika 

i pokrywę obudowy wirnika.

 Pozycja Opis

 101 Falista podkładka sprężysta
 102 Obrotowy pierścień O-ring
 103 Uszczelka wargowa ‚L’ 
 104 Obrotowy napędowy pierścień uszczelniający
 105 Obrotowy pierścień uszczelniający
 106 Stały napędowy pierścień uszczelniający
 107 Stały pierścień uszczelniający

101

104
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105
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4.5 Montowanie i demontaż uszczelek 4. Konserwacja

Etap 1
Usuwanie uszczelnienia
1. Wymontuj pokrywę obudowy wirnika, nakrętki wirnika wirniki i osłony dławika.
2.  Wymontuj obrotowy pierścień uszczelniający (105), obrotowy napędowy pierścień uszczelniający (104), falistą podkładkę 

sprężystą (101) i obrotowy pierścień uszczelniający O-ring (102) z tylnej strony wirnika. Należy bardzo uważać w czasie 
wymontowywania obrotowego pierścienia uszczelniającego.

3. Spuść płyn z obudowy uszczelnienia (108) i usuń spuszczony płyn zgodnie z przepisami. 
4.  Jeżeli wymieniane jest tylko uszczelnienie mechaniczne, do poluźnienia zespołu stałego uszczelnienia z obudowy 

wirnika można użyć odpowiedniej dźwigni.
 Jeżeli konieczna jest demontaż wszystkich elementów uszczelnienia, wymontuj obudowę wirnika z obudowy uszczelnienia.
5. Odkręć nakrętki zabezpieczające obudowę uszczelnienia.
6. Wymontuj obudowy uszczelnienia i uszczelki wargowe z obudowy uszczelnienia.
7. Wymontuj pierścień O-ring uszczelnienia z obudowy wirnika.
8.  Delikatnie poluzuj stały zespół uszczelnienia z obudowy wirnika za pomocą odpowiedniej dźwigni umieszczonej na 

przeciw stałego napędowego pierścienia uszczelniającego wypychając z tyłu obudowy wirnika.

Etap 2
Mocowanie uszczelnienia
1. Delikatnie nasmaruj uszczelkę wargową ‚L’ (103) i zamontuj na stałym pierścieniu uszczelniającym (107).
2.  Zamocuj stały napędowy pierścień uszczelniający (106) do zespołu uszczelki wargowej ‚L’ wyrównując płaskie elementy 

na stałym napędowym pierścieniu uszczelniającym i stałym pierścieniu uszczelniającym.
3.  Delikatnie wciśnij zespół stałego napędowego pierścienia uszczelniającego w otwór obudowy wirnika sprawdzając, czy wypu-

sty anty-obrotowe w stałym napędowym pierścieniu uszczelniającym zostały wyrównane z otworami w obudowie wirnika.
4.  Jeżeli obudowa wirnika została wymontowana, delikatnie nasmaruj pierścienie O-ring obudowy uszczelnienia i zamontuj 

do obudowy wirnika.
5. Wciśnij nowe uszczelki wargowe w obudowy uszczelnienia.
6.  Zamocuj obudowy uszczelnienia do obudowy wirnika i dokręć nakrętki zabezpieczające obudowę uszczelnienia z 

zalecanym momentem dokręcenia.
7. Ponownie zamocuj obudowę wirnika do osłony łożyska.
8. Zamocuj falistą podkładkę sprężystą (101) w tylnym otworze wirnika.
9.  Zamocuj obrotowy napędowy pierścień uszczelniający (104) w tylnym otworze wirnika sprawdzając czy wypusty anty-

obrotowe znajdują się w otworach w wirniku.
10. Delikatnie nasmaruj obrotowy pierścień uszczelniający O-ring i zamontuj w tylnym otworze wirnika
11.  Wyrównaj dwa elementy płaskie na obrotowym pierścieniu uszczelniającym (105) z napędowymi elementami płaskimi w 

obrotowym napędowym pierścieniu uszczelniającym (104) i delikatnie wciśnij obrotowy pierścień uszczelniający w tylny 
otwór wirnika przez obrotowy pierścień uszczelniający O-ring (102). Na przedniej powierzchni pierścienia uszczelniają-
cego znajduje się znak wyrównania, który wskazuje pozycję umieszczenia płaskich elementów na tylnej powierzchni.

12.  Przetrzyj powierzchnie uszczelniające za pomocą rozpuszczalnika i zamontuj osłony dławika, wirniki, nakrętki wirnika 
i pokrywę obudowy wirnika.

4.5.2 Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne EasyFit 
Uszczelnienia mechaniczne są delikatne. W czasie obsługi 
należy podejmować najwyższe środki ostrożności. Wyczyść 
elementy przed montażem, sprawdzając pod kątem 
uszkodzenia powierzchnie uszczelniające. W czasie instala-
cji należy zamontować nowe części elastomeryczne.
Uszczelnienie mechaniczne ‚EasyFit’ jest całkowicie ob-
ciążone z przodu i nie jest konieczny demontaż obudowy 
wirnika w celu uzyskania dostępu lub wymiany. Odległość 
ustawienia uszczelnienia jest wstępnie ustawiona.

 Pozycja Opis

 101 Falista podkładka sprężysta
 102 Obrotowy pierścień O-ring
 103 Uszczelka wargowa ‚L’ 
 104 Obrotowy napędowy pierścień uszczelniający
 105 Obrotowy pierścień uszczelniający
 106 Stały napędowy pierścień uszczelniający
 107 Stały pierścień uszczelniający
 108 Obudowa uszczelnienia
 109 Śruba dwustronna obudowy uszczelnienia
 110 Nakrętka obudowy uszczelnienia
 111 Uszczelka wargowa
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4. Konserwacja 4.6 Rozwiązywanie problemów

 Problem

     Możliwe przyczyny Rozwiązania

	l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Nieprawidłowy kierunek obrotu. Odwróć silnik.

	l                Pompa nie pompuje.  Usuń gaz z przewodu ssawnego i komory pompującej i 

wprowadź płyn.

                 Zwiększ średnicę przewodu ssawnego.

	l	l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Niewystarczające NPSH. Zwiększ wysokość ssania.

                 Uprość konfigurację przewodu ssawnego i zmniejsz długość.

                 Zmniejsz prędkość pompy.

                   Zwiększ średnicę przewodu ssawnego.

		 l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Zamiana płynu w przewodzie ssawnym. Zwiększ wysokość ssania.

                 Uprość konfigurację przewodu ssawnego i zmniejsz długość.

                 Zmniejsz prędkość pompy.

	l	l	l	 	 l	l					 	     l  Powietrze przedostaje się do przewodu ssawnego. Przerób złącza instalacji rurowej.

		 l	l  l	l	l	    l     Zablokowany filtr. Przeprowadź serwis mocowań.

                    Zwiększ temperaturę płynu.

		 l	 	 	 	 l	l	l	l	l	l	 	 	 	 	 Lepkość płynu powyżej wartości znamionowej. Zmniejsz prędkość pompy.

                 Sprawdź wartości graniczne lepkości powierzchni uszczelnienia.

	l	l  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Lepkość płynu poniżej wartości znamionowej. Zwiększ temperaturę płynu.

                 Zwiększ prędkość pompy.     
       	 l	 	 	 l	l	 	 	 l	 Temp. płynu powyżej wartości znamionowej. Zmniejsz temperaturę płynu.

                 Sprawdź powierzchnię uszczelnienia i wartości graniczne temp. uszczelnienia.

		 	 	 	 	 	 l	 	 l	l		 	 	 	  Temp. płynu poniżej wartości znamionowej. Zwiększ temperaturę płynu.Oczyść system.

           	 	     Zamontuj filtr na przewodzie ssawnym.

           l l  l l Cząstki stałe w płynie. Sprawdź pod kątem obecności przeszkód np. zamkniętego zaworu.

		 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Przeprowadź serwis systemu i zmień system, aby uniknąć pojawiania 

 l	l	l   l	l	l	l l l l  l l  się tych problemów w przyszłości.

                 Uprość przewód spustowy, aby zmniejszyć ciśnienie.

               l Nieprawidłowe przepłukiwanie uszczelnienia. Zwiększ szybkość przepływu przepłukiwania.

                 Sprawdź, czy płyn przepłukujący przepływa swobodnie do obszaru uszczelniającego.

  l	 	 	 	 	 	 	 l	l	l	 	 	   Prędkość pompy powyżej wartości znamionowej. Zmniejsz prędkość pompy.
	l	l              Prędkość pompy poniżej wartości znamionowej. Zmniejsz prędkość pompy.

                    Sprawdź wyrównanie instalacji rurowej.

  l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l	 	 l	 	  Zamontuj elastyczne rury lub rozszerz mocowania.

                 Podeprzyj instalację rurową.

 	 	 	 					  l   l l  l  Sprzęgło sprężyste niewspółosiowe. Sprawdź wyrównanie i wyreguluj mocowania.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Niezabezpieczone mocowania napędowe pompy. Zamontuj podkładki zabezpieczające do luźnego łącznika i ponownie dokręć.

        l	l	l	l	l	 	 l	l Łożysko wału zużyte lub uszkodzone. Patrz instrukcje producenta pompy w celu uzyskania informacji dotyczących części zamiennych.

        l	l	l	l	l	 	 l	 	 Niewystarczające smarowanie skrzynki przekładniowej. Patrz instrukcje producenta pompy.

	l	l				 	 	 	 l	l	l	l	l			l   Sprawdź wartości znamionowe ciśnień.

                . Patrz instrukcje producenta pompy.

	l   		 l			 l           Zużyty element pompujący. Zamontuj nowy element.

	l				 	 l           Zbyt duża wysokość ssania. Obniż pompę lub zwiększ poziom cieczy.

               l	  Użyj materiałów opcjonalnych.

             l    Ustaw wyżej wylot instalacji rurowej niż zbiornika ssania.  

               l Pompa pracuje na sucho. Upewnij się, że system nie pracuje na sucho.

                 Zamontuj pojedyncze lub podwójne przepłukiwane uszczelnienie mechaniczne.
         	l	l     Awaria silnika. Sprawdź i wymień łożyska silnika.

	l               Brakuje elementu pompującego Zamontuj element pompujący.
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Ciśnienie na wylocie powyżej wartości 
znamionowej

Styk metal do metalu elementu 
pompującego.

Pompowany płyn nie jest zgodny z 
używanymi materiałami.

Brak bariery w systemie zapobiegającej 
przedostawaniu się płynu.

Naprężenie obudowy pompy 
przez instalację rurową.
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5.1 Dane techniczne 5. Dane techniczne

5.1.1 Smarowanie

 Model pompy Pojemność smaru

 L2-0017 1,0
 L2-0021 1,0
 L3-0032 2,0
 L3-0040 2,0
 L4-0064 3,5
 L4-0082 3,5

5.1.2 Obciążenia

 Model pompy Nieosłonięty wał pompy Typowa pompa i moduł napędowy
  kg funty kg funty
 L2-0017 20,5 45 67 148
 L2-0021 21,5 47 72 158
 L3-0032 33,5 74 125 276
 L3-0040 34,5 76 128 282
 L4-0064 60,0 132 215 474
 L4-0082 63,0 139 218 481

5.1.3 Wymagania narzędziowe

Opis Wymagane narzędzie  Model pompy  
  L2 L3 L4
Śruba, pokrywa obudowy wirnika (10) Rozmiar gniazda (mm) 17 17 17
 Moment obrotowy (Nm) 30 30 30
 Moment obrotowy (lbft) 22,1 22,1 22,1
Nakrętka zabezpieczająca wirnik (22) Rozmiar gniazda (mm) 24 24 36
 Moment obrotowy (Nm) 80 120 160
 Moment obrotowy (lbft) 59,0 88,5 118,0
Śruba zabezpieczająca obudowę wirnika (3) Rozmiar klucza (mm) 6 6 6
 Moment obrotowy (Nm) 20 20 20
 Moment obrotowy (lbft) 14,8 14,8 14,8
Śruba zabezpieczająca pojemnik (6) Rozmiar gniazda (mm) 8 8 8
 Moment obrotowy (Nm) 5 5 5
 Moment obrotowy (lbft) 3,7 3,7 3,7
Śruba zespołu zabezpieczającego  Rozmiar klucza (mm) 5 5 5
moment obrotowy Moment obrotowy (Nm) 17 17 17
 Moment obrotowy (lbft) 12,5 12,5 12,5
Śruba, stopa (58) Rozmiar klucza (mm) 6 6 6
 Moment obrotowy (Nm) 20 20 20
 Moment obrotowy (lbft) 14,8 14,8 14,8
Korek spustowy (45) Rozmiar klucza (mm) 1/8 1/4 1/4
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Minimalny prześwit siatkowy w dowolnej pozycji siatki. 
 Wszystkie wymiary w milimetrach

5.2 Informacje dotyczące prześwitu głowicy pompy5. Dane techniczne

Prześwit 
siatkowy

Prześwit 
tylny

Prześwit { 
przedni

Minimalna siat-
ka Trilobe

Prześwit 
promieniowy

Prześwit 
tylny

Prześwit 
przedni

Model 
pompy

Prześwit 
promieniowy

 
       
 

  
 L2-0017 0,32 0,20 0,150 0,100 
  0,16 0,10 0,100  
       
  
 L2-0021 0,34 0,20 0,160 0,110 
  0,18 0,10 0,110  
       
  
 L3-0032 0,38 0,20 0,180 0,110 
  0,20 0,10 0,120  

  
 L3-0040 0,41 0,20 0,200 0,120 
  0,25 0,10 0,140  
       
  
 L4-0064 0,33 0,22 0,220 0,070 
  0,17 0,12 0,150  
       
  
 L4-0082 0,40 0,22 0,270 0,100 
  0,24 0,12 0,200  



34      

6.1 Gama pomp Series L 6. Lista części

Lista części

Poz. Nazwa

1 Osłona łożyska
2 Kołek ustalający
3 Śruba zabezpieczająca obudowę wirnika
5 Pojemnik
6 Śruba zabezpieczająca pojemnik
7 Końcówka napędowa uszczelki wargowej
7A Nośnik, uszczelka wargowa
9 Obudowa wirnika
10 Śruba pokrywy obudowy wirnika 
11 Pierścień ‚O’-ring pokrywy obudowy wirnika
12 Pokrywa obudowy wirnika
16 Końcówka dławikowa uszczelki wargowej
17 Wirniki
18 Pierścień ‚O’-ring końcówki wału 
 uszczelniającego wirnika
20 Pierścień ‚O’-ring końcówki nakrętki 
 uszczelniającej wirnika
21 Pierścień ‚O’-ring pojemnika
22 Nakrętka zabezpieczająca wirnik
23 Klin wzdłużny
24 Wał napędowy
25 Wał pomocniczy
26 Łożysko tylne
27 Podkładka występu wału
30 Nakrętka łożyska
31 Łożysko przednie
36 Rozrząd
38 Moduł zabezpieczający moment obrotowy
40 Śruba zespołu zabezpieczającego moment 
 obrotowy
49 Korek zaślepiający
54 Stopa
58 Śruba stopy
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Na tej stronie znajduje się rysunek poglądowy, który obejmuje wszystkie elementy pompy.

Rysunek poglądowy

6. Lista części 6.1 Gama pomp Series L 
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