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1 Informacje dot. niniejszego dokumentu
1.1 Ogólne wskazówki

1 Informacje dot. niniejszego dokumentu
1.1 Ogólne wskazówki

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu i musi zostać zachowana do późniejszego wyko-
rzystania. Zwrócić uwagę na obowiązującą dokumentację dodatkową.

1.2 Obowiązująca dokumentacja

o Deklaracja zgodności według dyrektywy UE 2006/42/WE
o Oświadczenie producenta według dyrektywy UE 2014/68/UE
o Arkusz danych pompy
o Dokumentacja techniczna części poddostawców

1.3 Grupy docelowe

Niniejsza instrukcja jest adresowana do:
o Osób pracujących przy produkcie
o Użytkowników odpowiedzialnych za stosowanie produktu
Osoby pracujące przy produkcie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ich kwalifikacje stanowią
gwarancję, że potrafią one identyfikować i unikać potencjalnych zagrożeń i szkód materialnych związa-
nych z wykonywaną pracą. Osoby te to personel specjalistyczny, który wykonuje daną pracę w oparciu
o swoje wykształcenie zawodowe, wiedzę i doświadczenie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami.
Osobne wskazówki dot. niezbędnych kwalifikacji personelu znajdują się na początku poszczególnych
rozdziałów niniejszej instrukcji. Przegląd znajduje się w poniższej tabeli.

Grupa docelo-
wa

Czynność Kwalifikacja

Personel ds.
transportu

Transport, rozładunek,
montaż

Specjalista odpowiedzialny za transport, operator dźwigów
samojezdnych i stacjonarnych oraz wózków widłowych

Monter Montaż, podłączanie Specjalista odpowiedzialny za montaż
Technik-
elektryk

Podłączanie urządzeń/
instalacji elektrycznych

Specjalista odpowiedzialny za instalacje elektryczne

Przeszkolony
personel

Powierzone zadanie Personel przeszkolony przez użytkownika, zaznajomiony
z powierzonymi mu zadaniami i potencjalnymi zagrożeniami
wynikającymi z nieprawidłowego zachowania.

Tab. 1: Grupy docelowe

1.4 Symbole

1.4.1 Stopnie zagrożenia

Hasło sygnalizacyjne Stopień zagrożenia Następstwa w razie nieprzestrzegania
NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo

zagrażające
bezpośrednio

Ciężkie obrażenia ciała, śmierć

OSTRZEŻENIE Potencjalne
niebezpieczeństwo

Ciężkie obrażenia ciała, kalectwo

OSTROŻNIE Potencjalnie
niebezpieczna sytuacja

Lekkie obrażenia ciała

UWAGA Potencjalnie
niebezpieczna sytuacja

Szkody materialne
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2 Bezpieczeństwo
2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

1.4.2 Znaki ostrzegawcze

Znaczenie Źródła i możliwe następstwa w przypadku nieprzestrzegania
Napięcie elektryczne Napięcie elektryczne powoduje ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Pole magnetyczne Pole magnetyczne może powodować ciężkie obrażenia ciała lub
śmierć.

Wiszący ładunek Spadające przedmioty mogą powodować ciężkie obrażenia ciała
lub śmierć.

kg

Ciężki ładunek Dźwiganie ciężkich ładunków może powodować poważne urazy
kręgosłupa.

Niebezpieczeństwo
poślizgu

Czynnik transportujący i oleje wyciekające na fundament lub podło-
gę mogą powodować upadki grożące ciężkimi obrażeniami ciała
lub śmiercią.

Substancje łatwopalne Wyciekający czynnik transportujący i oleje mogą posiadać właści-
wości łatwopalne i powodować ciężkie oparzenia.

Gorąca powierzchnia Gorące powierzchnie agregatu pompowego mogą powodować
oparzenia.

1.4.3 Symbole stosowane w niniejszym dokumencie

Znaczenie
Ostrzeżenie dot. obrażeń osób

Wskazówka bezpieczeństwa

Znak zakazu stosowania rozruszników serca

Stopnie zagrożenia
1.
2.
3.

Instrukcja postępowania wieloetapowego

 Wynik postępowania

 Odnośnik

2 Bezpieczeństwo
2.1 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

o Pompę należy stosować wyłącznie do tłoczenia cieczy przeznaczonych do smarowania, które są
neutralne chemicznie i nie zawierają żadnych domieszek gazów ani cząstek stałych.

o Pompę należy eksploatować tylko w granicach eksploatacyjnych zamieszczonych na tabliczce zna-
mionowej lub w rozdziale "Dane techniczne". W przypadku niezgodności danych eksploatacyjnych
z podanymi na tabliczce znamionowej należy skonsultować się w tej sprawie z producentem.

o Pompa została specjalnie skonstruowana dla ciśnienia roboczego podanego przez klienta. W
przypadku znacznego odchylenia rzeczywistego ciśnienia roboczego od tego ciśnienia
obliczeniowego mogą powstać szkody w obrębie pompy także w zakresie podanych granic
eksploatacyjnych. Dotyczy to zarówno znacznie wyższych, jak i znacznie niższych ciśnień
roboczych. Ciśnienie minimalne 2 bar nie może w żadnym wypadku obniżyć się. W razie
wątpliwości skontaktować się z producentem.
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2 Bezpieczeństwo
2.2 Przewidywalne nieprawidłowe stosowanie

2.2 Przewidywalne nieprawidłowe stosowanie

o Każde zastosowanie, które wykracza poza stosowanie zgodne z przeznaczeniem, lub inne użytko-
wanie uznaje się za nieprawidłowe stosowanie.

o Pompownia nie jest przeznaczona do tłoczenia mediów przekraczających graniczne wartości para-
metrów eksploatacyjnych.

o Pomijanie bądź wyłączanie któregokolwiek z urządzeń zabezpieczających podczas eksploatacji jest
zabronione.

2.3 Obowiązki użytkownika

Użytkownik to osoba, która eksploatuje produkt w celach komercyjnych lub oddaje go osobie trzeciej
do użytkowania, a w czasie eksploatacji ponosi odpowiedzialność prawną za produkt, ochronę perso-
nelu i osób trzecich.
Niniejszy produkt stosowany jest w sektorze przemysłowym. Dlatego też użytkownik musi wypełniać
obowiązki określone przez przepisy bezpieczeństwo pracy.
Prócz wskazówek dot. bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji należy również stosować się
do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom i ochrony środowi-
ska właściwych dla zakresu stosowania produktu.

2.4 Wskazówki bezpieczeństwa

2.4.1 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji i stosować się do jej zaleceń.
o Zapoznać się dokładnie z treścią i stosować się do instrukcji eksploatacji komponentów.
o Zlecać wykonywanie prac wyłącznie personelowi specjalistycznemu/odpowiednio

przeszkolonemu.
o Nosić osobiste wyposażenie ochronne i wykonywać pracę z zachowaniem należytej staranności.
o Czynniki transportujące mogą znajdować się pod wysokim ciśnieniem i powodować obrażenia

ciała/szkody materialne w przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzeń podzespołów.
o Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące. Stosować odpowiednie wypo-

sażenie ochronne.
o Podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi stosować się do wskazówek zawartych w ich kar-

ty charakterystyki i przepisów bezpieczeństwa.
o Unikać bezpośredniego zetknięcia z przewodzącymi media częściami instalacji o temperaturach

roboczych powyżej 60°C.
o Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny

dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi. Neutralizować
pozostałości.

o Utrzymywać powierzchnie montażowe, rusztowania, drabiny, pomosty podnośnikowe i narzędzia
w czystości, aby zapobiec wypadkom poślizgnięcia lub potknięcia się.

o Zatrzymywać niezwłocznie pompę w przypadku uszkodzenia jej podzespołów znajdujących się
pod ciśnieniem lub napięciem. Wymienić części lub pompę.

2.4.2 Niebezpieczeństwa związane z systemami sprzęgieł elektromagnetycznych
Pola magnetyczne systemów sprzęgła elektromagnetycznego (SSEM) mogą wpływać na działanie i
bezpieczeństwo pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Należy bezwzględnie przestrzegać
następujących wskazówek bezpieczeństwa.

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Rozruszniki serca muszą pozostawać z dala od SSEM. Istnieje zagrożenie życia!

§ Osoby z rozrusznikiem serca w żadnym wypadku nie mogą wykonywać prac montażowych, de-
montażowych i konserwacyjnych.

o Osoby z rozrusznikiem serca muszą zachować następujące odstępy bezpieczeństwa od SSEM:
§ 3 m odstępu od odkrytych SSEM
§ 1 m odstępu od agregatów pompowych z wbudowanym SSEM

o Nie wolno umieszczać SSEM w pobliżu komputerów, nośników danych lub innych podzespołów
elektronicznych.

o SSEM muszą pozostawać z dala od zegarków, zdolnych do magnetyzowania narzędzi i instru-
mentów pomiarowych oraz wszelkich innych części.

o Nie wolno połączyć obu podzespołów SSEM, gdyż może to zniszczyć system sprzęgła elektroma-
gnetycznego.
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3 Oznaczenie
3.1 Klucz typu

3 Oznaczenie
3.1 Klucz typu

KF  - 1301.DBA.000372

1

2

3

4

5

6

Rys. 1: Klucz typu

Poz. Klasyfikacja Opis
1 Typ KF o Pompa z wolną końcówką wału

o Pompa z układem kołnierzy PN16 w jednej linii
o Agregat pompowy ze stopą konstrukcji nośnej pompy lub bez niej

KFA o Pompa z wolną końcówką wału
o Pompa z kołnierzami górnymi w specjalnym wykonaniu PN16
o Agregat pompowy ze stopą konstrukcji nośnej pompy lub bez niej

KFN o Pompa z wolną końcówką wału
o Obudowa pompy z kołnierzami górnymi PN6
o Agregat pompowy ze stopą konstrukcji nośnej pompy lub bez niej

KFT o Pompa z wolną końcówką wału
o Obudowa pompy z kołnierzami górnymi PN16
o Agregat pompowy ze stopą konstrukcji nośnej pompy lub bez niej

KH o Pompa ze stopą do montażu w poziomie
o Pompa z układem kołnierzy PN16 w jednej linii
o Agregat pompowy na ramie podstawowej

KV o Pompa z cokołem do montażu w pionie
o Pompa z układem kołnierzy PN16 w jednej linii do montażu w pionie
o Agregat pompowy na cokole do montażu pionowego

KVT o Pompa z cokołem do montażu w pionie
o Pompa z kołnierzami górnymi PN16 do montażu w pionie
o Agregat pompowy na cokole do montażu pionowego

2 Wielkość konstrukcyjna Odpowiada przetłaczanej ilości medium w [l/min] przy 1450 min-1

3 Uszczelnienie
wału

A Standardowe uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
B Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym z twardego materiału
C Promieniowe uszczelnienie wału – wyposażenie standardowe
D Sprzęgło elektromagnetyczne
E Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym ze zbiornikiem
F Promieniowe uszczelnienie wału do wysokich temperatur
X Wykonanie specjalne

4 Stopień ciśnie-
nia zaworu
przelewowego

A Stopień ciśnienia 3,0 – 5,9 bar
B Stopień ciśnienia 6,0 – 9,9 bar
C Stopień ciśnienia 10 – 16 bar
X Wykonanie specjalne

5 Podgrzewanie A Bez podgrzewania
B Podgrzewanie elektryczne
C Podgrzewanie za pomocą medium
X Wykonanie specjalne

6 Indeks wersji Do wewnętrznych celów zarządzania

Tab. 2: Klucz typu
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4 Dane techniczne
3.2 Tabliczka identyfikacyjna

3.2 Tabliczka identyfikacyjna

KRAL GmbH, 6890 Lustenau, Austria www.kral.atKRAL GmbH, 6890 Lustenau, Austria www.kral.at

pS max. / pD max.

Typ | Type

SN | Serial no.

Tmin. / Tmax. ºC

l/min

mm²/s

kg

min-¹

bar

bar

∆p 

Jahr | Year Gewicht | Weight

n

Q

Art.-Nr. | Item no.

1
2
3

5
4

10

7

9
8

6

11

Rys. 2: Tabliczka identyfikacyjna

1 Rok budowy
2 Maks. nadciśnienie robocze po stro-

nie ssania / maks. nadciśnienie robo-
cze po stronie tłoczenia

3 Zakres temperatury
4 Numer seryjny
5 Typ
6 Numer artykułu
7 Różnica ciśnień
8 Znamionowa ilość przetłaczana
9 Znamionowa prędkość obrotów
10 Lepkość znamionowa
11 Ciężary

4 Dane techniczne
4.1 Granice eksploatacyjne

Wielkość konstrukcyjna
Parametr Jed-

nostka
5 –
20

32 –
42

55 –
118

160 –
275

370 –
450

550 –
660

851 –
1301

1500 –
1700

2200 –
2900

Maks. nadciśnienie robocze
o Pompa z kołnierzem PN6 [bar] 6
o Pompa z kołnierzem PN16 [bar] 16

Maks. temperatura czynnika
transportującego

o Sprzęgło elektromagnetyczne
standard

[°C] 180

o Sprzęgło elektromagnetyczne
wysoka temperatura

[°C] 250

Min. temperatura materiału
pompy

[°C] -20

Temperatura otoczenia 
min. – maks.

[°C] -20...50

Lepkość min. – maks. [mm2/s] 1,5 – 10000
Maks. prędkość obrotów

o Przy 50 Hz [min-1] 2900 1450
o Przy 60 Hz [min-1] 3500 1750

Maks. ciśnienie na dopływie [bar] Do 16

Tab. 3: Granice eksploatacyjne

4.2 Wymagane wartości NPSH

Wymagane wartości NPSH pompy zależą od jej wielkości konstrukcyjnej, lepkości tłoczonego medium
i prędkości obrotowej.
Wartości NPSH są dostępne na stronie internetowej producenta:
www.kral.at/en/screw-pumps
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5 Opis działania
4.3 Poziom ciśnienia akustycznego

4.3 Poziom ciśnienia akustycznego

Wartości orientacyjne przy odległości 1 m, 1450 min-1, 10 bar

Wielkość konstrukcyjna
5 –
20

32 –
42

55 –
118

160 –
275

370 –
450

550 –
660

851 –
1301

1500 –
1700

2200 –
2900

Maks. poziom ciśnienia akustycznego ±3 [dB(A)]
Pompa 56,0 59,0 65,0 71,0 74,0 71,0 76,0 78,5 80,5
Silnik 65,0 66,0 77,0 79,0 79,0 67,0 72,0 76,0 78,0
Agregat pompowy 66,0 67,0 78,0 80,0 82,0 73,0 78,0 80,5 82,0

Tab. 4: Poziom ciśnienia akustycznego

4.4 Ciężary

Masa jest podana na tabliczce znamionowej.

4.5 Wyposażenie dodatkowe

Wskazówka Dane techniczne wyposażenia dodatkowego podano osobno Ä Wyposażenie dodatkowe, Strona 41.

5 Opis działania
5.1 Budowa pompy

2

1

11

10

3 4 5

9 8 7 6

Rys. 3: Budowa pompy

1 Śruba zamykająca 7 Pokrywa kołnierzowa
2 Zawór przelewowy 8 Otwór odpowietrzający
3 Obudowa pompy 9 Trzpień rozruchowy
4 Cylinder wyrównawczy 10 Pokrywa zamykająca
5 Łożysko kulkowe 11 Wrzeciono pośrednie
6 Wrzeciono główne
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5 Opis działania
5.2 Budowa agregatu pompowego

5.2 Budowa agregatu pompowego
12 13 14 15 16

Rys. 4: Budowa agregatu pompowego

12 Pompa 15 Wirnik wewnętrzny
13 Osłona separująca 16 Silnik
14 Wirnik zewnętrzny

5.3 Zasada działania

Pompy śrubowe to obrotowe pompy wyporowe. Efekt wyporu powstaje za pomocą trzech obrotowych
wrzecion 6 i 11 oraz otaczającej obudowy pompy 3.
Radialne podpieranie zestawu wrzecion odbywa się przez kontakt ślizgowy w obudowie pompy, który
wymaga smarowania przez tłoczone medium. Pompy śrubowe nie nadają się do pracy na sucho i moż-
na je stosować tylko do określonych wartości granicznych ciśnienia i lepkości. Z powodu małych tole-
rancji niemożliwe jest tłoczenie ciał stałych w stanie zawiesiny.
Osiowe podpieranie wrzeciona głównego odbywa się za pomocą łożyska kulkowego zwykłego. W celu
redukcji ciśnienia na wrzecionie głównym umieszczono cylinder wyrównawczy. Zainstalowany zawór
przelewowy chroni przed zwiększonym ciśnieniem, które mogłoby doprowadzić do pękania części obu-
dowy.
Standardowy kierunek obrotów zestawu wrzeciona jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrząc
od strony silnika i jest oznaczony strzałką na kołnierzu pompy.
Kierunek przepływu jest oznaczony dwiema strzałkami na obudowie

5.4 Wersje obudowy

Obudowa Typ Opis
KF/KV Układ kołnierzy: kołnierz PN16 w jednej linii
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5 Opis działania
5.5 Zawór przelewowy

Obudowa Typ Opis
KFN/KFT/KVT Układ kołnierzy: Kołnierze górne PN6/PN16

KFA Układ kołnierzy: Kołnierze górne w wykonaniu
specjalnym PN16

Tab. 5: Wersje obudowy

5.5 Zawór przelewowy

3 42

1

Rys. 5: Zawór przelewowy

1 Śruba zamykająca
2 Śruba przestawiająca
3 Sprężyna dociskowa
4 Korpus zaworu

Zintegrowany zawór przelewowy zapobiega powstawaniu bardzo wysokich ciśnień, które mogłyby po-
wodować pękanie elementów obudowy.
Zawór przelewowy jest wyłącznie urządzeniem zabezpieczającym pompę i nie jest przeznaczony do
wykonywania regulacji, np. stabilizacji ciśnienia. Otwarcie zaworu przelewowego na dłuższy czas
w niekorzystnych warunkach pracy (wysokie różnice ciśnień i/lub mała lepkość) już po kilku minutach
może spowodować uszkodzenie tego zaworu i jego gniazda. Następstwem jest nieszczelność zaworu
przelewowego oraz zmniejszenie przetłaczanej ilości medium. Ponadto dłuższa cyrkulacja przez zawór
przelewowy może powodować nadmierne nagrzewanie pompy. Przez to zredukowana zostaje lepkość,
co może ostatecznie spowodować awarię pompy.
Należy zatem dopilnować przy użyciu zaworu bezpieczeństwa, aby maksymalna dopuszczalna war-
tość ciśnienia roboczego urządzenia była zawsze niższa od ciśnienia zadziałania zaworu przelewowe-
go.

Wskazówka Ciśnienie zadziałania zaworu przelewowego jest fabrycznie ustawione na wartość 110% różnicy ci-
śnień.
Zawór przelewowy jest dostępny poprzez śrubę zamykającą 1 i można go regulować od zewnątrz Ä
Podczas eksploatacji, Strona 25.
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6 Transport, składowanie
6.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas transportu

Wskazówka o Wykonanie kontroli działania zaworu przelewowego przynajmniej raz na 5 lat jest niezbędne
z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji Ä Podczas eksploatacji, Strona 25.

o Zakres i ewentualnie krótsze terminy przeglądów muszą zostać określone przez użytkownika zgod-
nie z wymogami i przepisami krajowymi (np. BetrSichV).

o Pierwsza kontrola działania musi być przeprowadzona bezpośrednio po uruchomieniu.
o Po dłuższych przestojach (> 4 tygodnie) należy ponownie sprawdzić działanie zaworu przelewowe-

go.

6 Transport, składowanie
6.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas transportu

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac wyłącznie autoryzowanemu personelowi transportowemu.
o Stosować sprawną dźwignicę o odpowiednim udźwigu.
o Upewnić się, że środki transportu znajdują się w doskonałym stanie technicznym.
o Upewnić się, że uwzględniany jest środek ciężkości ładunku.
o Nie wchodzić pod zawieszony ciężar.

6.2 Niebezpieczeństwa występujące podczas składowania

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Stosować się do warunków składowania.

6.3 Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel

1.  Sprawdzić w momencie odbioru pompę/agregat pompowy pod kątem uszkodzeń transportowych.
2.  Szkody transportowe należy natychmiast zgłosić u producenta.
3.  Utylizować materiał opakowaniowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi miejscowymi przepisami.

6.4 Transport pompy/agregatu pompowego

Kwalifikacje personelu: o Personel ds. transportu
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Kask ochronny
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Dźwig samojezdny, wózek widłowy, dźwignica

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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6 Transport, składowanie
6.5 Składowanie pompy

 OSTRZEŻENIE
Spadające i przewracające się części grożą obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
► Stosować sprawną dźwignicę o właściwym udźwigu odpowiednio do transportowanego ciężaru

całkowitego.
► Wybrać punkty zamocowania dźwignicy odpowiednio do środka ciężkości i rozłożenia ciężaru.
► Stosować co najmniej dwie liny nośne.
► W przypadku transportu pionowego należy dodatkowo zabezpieczyć silnik przed przechyleniem.
► Nie wchodzić pod zawieszony ciężar.

UWAGA
Uszkodzenie urządzenia na skutek transportu niezgodnego z instrukcją.
► Chronić pompę przed uszkodzeniem oraz działaniem wysokich temperatur, promieni słonecznych,

pyłu, wilgoci.

Rys. 6: Mocowanie na dźwignicy – ilustracje poglądowe

1.  Przymocować dźwignicę do pompy/agregatu pompowego za pomocą zawiesi i naprężyć je. Nale-
ży przy tym zwrócić uwagę, żeby środek ciężkości leżał dokładnie pod hakiem dźwigu.

2.  Ostrożnie unieść pompę/agregat pompowy i opuścić bez wstrząsów.
3.  Przed zluzowaniem taśm transportowych należy upewnić się, że pompa/agregat pompowy jest

zabezpieczona przed przewróceniem się.

6.5 Składowanie pompy

Podczas uruchomienia próbnego następuje pokrycie wewnętrznych części pompy olejem próbnym
i dzięki temu także ich zakonserwowanie. Przyłącze po stronie ssania i tłoczenia są zamknięte pokry-
wami zabezpieczającymi. Zewnętrzne powierzchnie pompy są – jeśli nie zostało to inaczej określone –
zakonserwowane jedną warstwą lakieru dwuskładnikowego na bazie poliuretanu.
Przy składowaniu przez ok. sześć tygodni w suchym i czystym miejscu konserwacja wykonana przez
producenta jest wystarczająca do zabezpieczenia pompy.
W przypadku składowania przez okres do 60 miesięcy producent oferuje konserwację długotrwałą.
Pompa jest przy tym dodatkowo hermetycznie zapakowana w papier antykorozyjny.

Kwalifikacje personelu: o Personel ds. transportu
Środki pomocnicze: o Dźwig samojezdny, wózek widłowy, dźwignica

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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7 Konserwacja
7.1 Tabela konserwacji

UWAGA
Składowanie w nieodpowiednich warunkach bądź dłuższe przestoje urządzenia grożą jego
uszkodzeniem.
► Chronić pompę przed uszkodzeniem oraz działaniem wysokich temperatur, promieni słonecznych,

pyłu, wilgoci.
► Na czas dłuższego przestoju urządzenia należy zabezpieczyć je przed korozją.
► Stosować się do przepisów dotyczących składowania i konserwacji.

1.  Składować urządzenie w chłodnym i suchym pomieszczeniu u i chronić je przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych.

2.  Upewnić się, że papier przeciwkorozyjny nie uległ uszkodzeniu.
3.  Wykonywać konserwację w regularnych odstępach czasu Ä Konserwacja, Strona 14.

7 Konserwacja
7.1 Tabela konserwacji

Konserwacja musi być dodatkowo wykonywana w następujących warunkach:

Rodzaj dostawy Warunek
Dostawa standardowa o Okres składowania dłuższy niż sześć tygodni

o Niekorzystne warunki składowania, m.in. wysoka wil-
gotność powietrza, powietrze zawierające sól itd.

Dostawa z konserwowaniem
długotrwałym

o Otwarte lub uszkodzone opakowanie

Tab. 6: Warunki dodatkowej konserwacji

7.2 Konserwowanie powierzchni wewnętrznych

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Środek konserwujący (olej niezawierający kwasów ani żywic)

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

1.  Ostrożnie otworzyć opakowanie. Jeśli pompa jest dodatkowo zabezpieczona papierem antykoro-
zyjnym, należy upewnić się, że nie jest uszkodzona.

2.  Zamknąć przyłącze po stronie ssania pompy za pomocą zaślepki.
3.  Napełnić środkiem konserwującym poprzez przyłącze po stronie tłoczenia do poziomu ok. 2 cm

poniżej krawędzi, obracając przy tym powoli wrzecionem głównym w kierunku przeciwnym do
kierunku obrotu.

4.  Zamknąć przyłącze po stronie tłoczenia pompy za pomocą nowej zaślepki.
5.  Opakowanie starannie zamknąć.
6.  Po upływie ok. sześciu miesięcy okresu składowania sprawdzić stan napełnienia środkiem kon-

serwującym, a w razie potrzeby uzupełnić.
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7 Konserwacja
7.3 Konserwowanie powierzchni zewnętrznych

7.3 Konserwowanie powierzchni zewnętrznych

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Kompleksowy smar wapniowy (np. TEVIER® WAWE 100 z do-
datkiem adhezyjnym)

o Castrol Rustilo DWX 33 lub inny środek konserwujący o po-
dobnym działaniu ochronnym

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

1.  Posmarować powierzchnie montażowe kompleksowym smarem wapniowym (np.TEVIER® WA-
WE 100 z dodatkiem adhezyjnym).

2.  Nałożyć środek konserwujący (np. Castrol Rustilo DWX 33) na przyłącza technologiczne oraz
pozostałe nieosłonięte i nielakierowane części.

3.  Co ok. sześć miesięcy należy sprawdzić stan konserwacji, a w razie potrzeby wykonać ją ponow-
nie.

7.4 Usuwanie konserwacji

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Rozpuszczalnik
o Pojemnik przechwytujący
o Wytwornica pary z dodatkami do rozpuszczania wosku

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTROŻNIE
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający środek konserwujący.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający środek konserwujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

1.  Oczyścić pompę z zewnątrz za pomocą rozpuszczalników, w razie potrzeby zastosować wytwor-
nicę pary.

2.  Ostrożnie usunąć zaślepkę po stronie tłoczenia, aby zredukować ciśnienie ewentualnie występu-
jące w pompie.

3.  Opróżnić pompę i zebrać środek konserwujący do odpowiedniego pojemnika.
4.  Usunąć zaślepkę po stronie ssania.
5.  Aby usunąć resztki środka konserwującego, należy przepłukać pompę czynnikiem

transportującym.
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8 Montaż, demontaż
8.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas montażu

8 Montaż, demontaż
8.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas montażu

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac wyłącznie autoryzowanemu personelowi specjalistycznemu.
o Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że przestrzegane są graniczne wartości parame-

trów eksploatacyjnych, wartości NPSH i warunki otoczenia.
o Stosować odpowiednie momenty obrotowe Ä Załącznik, Strona 59.
o Podczas montażu należy zwrócić uwagę na łatwość dostępu do wszystkich podzespołów celem

uproszczenia prac konserwacyjnych.

8.2 Niebezpieczeństwa występujące podczas demontażu

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac wyłącznie autoryzowanemu personelowi specjalistycznemu.
o Przed rozpoczęciem pracy odczekać do momentu ostudzenia agregatu pompowego do tempera-

tury otoczenia.
o Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny

dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.
o Upewnić się, że pojemniki przechwytujące wyciekające media posiadają wystarczającą objętość.

8.3 Ustawienie pompy

Pompy mogą być stosowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.
Wskazówka Zanieczyszczenia gromadzące się wewnątrz rurociągu wpływają negatywnie na żywotność pompy. Je-

śli podczas pierwszego uruchomienia sieć rurociągów jest przepłukiwana i oczyszczana za pomocą
pompy, przed pompą należy tymczasowo zamontować dodatkowy filtr do wychwytywania zanieczysz-
czeń (o wielkości oczek: 0,02 mm).

Kwalifikacje personelu: o Personel ds. transportu
o Monter

Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza
o Kask ochronny
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Dźwig samojezdny, wózek widłowy, dźwignica

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Spadające i przewracające się części grożą obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
► Pompę należy mocować wyłącznie do powierzchni lub podstawy o odpowiedniej nośności.
► Upewnić się, że elementy mocujące i rurociągi są odpowiednio zamocowane.

UWAGA
Istnieje ryzyko uszkodzenia silnika przez wyciekający czynnik transportujący.
► Nie montować pompy powyżej silnika.
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8 Montaż, demontaż
8.4 Demontaż pompy

UWAGA
Uszkodzenie urządzenia na skutek zanieczyszczenia sieci rurociągów.
► Podczas prac spawalniczych zastosować pokrywy zabezpieczające przed kołnierzami przyłącze-

niowymi.
► Upewnić się, że podczas prac spawalniczych do sieci rurociągów oraz pompy nie przedostają się

odpryski spawalnicze oraz pył ze szlifowania.
► W przypadku płukania i czyszczenia sieci rurociągów przy użyciu pompy należy sprawdzić, czy za-

instalowany jest filtr służący do wychwytywania zanieczyszczeń podczas uruchamiania.

2

1

Rys. 7: Kierunek przepływu

1 Przyłącze po stronie tłoczenia
2 Przyłącze po stronie ssania

Warunek:
ü Przyłącza pompy są chronione przed zanieczyszczeniami m.in. przez montowane fabrycznie pokry-

wy zabezpieczające
ü Dźwignica przygotowana w razie potrzeby
1.  Ustawić pompę w pozycji montażowej, zwracając uwagę na położenie silnika i strzałek kierunku

przepływu widocznych na obudowie pompy (1 przyłącze po stronie ssania, 2 przyłącze po stronie
tłoczenia ).

2.  Ustalić pewnie pompę na podłożu za pomocą elementów mocujących.

8.4 Demontaż pompy

Kwalifikacje personelu: o Personel ds. transportu
o Monter
o Technik-elektryk

Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza
o Kask ochronny
o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Dźwig samojezdny, wózek widłowy, dźwignica
o Pojemnik przechwytujący

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.
► Sprawdzić, czy układ zasilania energią elektryczną jest wyłączony spod napięcia i zabezpieczony

przed ponownym włączeniem.
► Przestrzegać instrukcji eksploatacji komponentów elektrycznych.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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9 Przyłącze
9.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas podłączania

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia wywołane przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące lub żrące oraz tryskać pod wysokim ciśnieniem.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Przed rozpoczęciem prac odczekać do ostudzenia agregatu pompowego do temperatury

otoczenia.
► Upewnić się, że pompa nie znajduje się pod ciśnieniem.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Warunek:
ü Agregat pompowy jest schłodzony do temperatury otoczenia
1.  Zamknąć armatury odcinające usytuowane po stronie tłoczenia i ssania.
2.  Opróżnić pompę w najniższym punkcie, zbierając jednocześnie wyciekający czynnik transportują-

cy do odpowiedniego pojemnika.
3.  Zdemontować kołnierze przyłączeniowe po stronie tłoczenia i ssania.
4.  Odłączyć agregat pompowy od sieci rurociągów, zbierając wydostający się czynnik

transportujący.
5.  Odkręcić elementy mocujące służące do ustalania pompy.
6.  Zdemontować agregat pompowy na miejscu lub przetransportować do odpowiedniego miejsca Ä

Transport, składowanie, Strona 12.

9 Przyłącze
9.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas podłączania

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac przy pompie i sieci rurociągów wyłącznie autoryzowanemu

personelowi specjalistycznemu.
o Upewnić się, że pompa i sieć rurociągów zostały zabezpieczone przed przenikaniem zanieczysz-

czeń do ich wnętrza.
o Upewnić się, że podczas montażu przyłącza mechaniczne nie znajdują się pod napięciem.
o Stosować odpowiednie momenty obrotowe Ä Załącznik, Strona 59.
o Zlecać prace przy instalacji elektrycznej tylko wykwalifikowanym technikom-elektrykom.
o Przed rozpoczęciem prac przy pompie upewnić się, że źródło zasilania energią elektryczną jest

wyłączone spod napięcia i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.
o W przypadku uszkodzonej izolacji przewodów elektrycznych natychmiast odłączyć zasilanie elek-

tryczne.
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9 Przyłącze
9.2 Przyłączenie pompy do sieci rurociągów

9.2 Przyłączenie pompy do sieci rurociągów

Kwalifikacje personelu: o Personel ds. transportu
o Monter

Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza
o Rękawice ochronne
o Kask ochronny
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Dźwig samojezdny, wózek widłowy, dźwignica

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

UWAGA
Uszkodzenie urządzenia na skutek zanieczyszczenia sieci rurociągów.
► Podczas prac spawalniczych zastosować pokrywy zabezpieczające przed kołnierzami przyłącze-

niowymi.
► Upewnić się, że podczas prac spawalniczych do sieci rurociągów oraz pompy nie przedostają się

odpryski spawalnicze oraz pył ze szlifowania.
► W przypadku płukania i czyszczenia sieci rurociągów przy użyciu pompy należy sprawdzić, czy za-

instalowany jest filtr służący do wychwytywania zanieczyszczeń podczas uruchamiania.

UWAGA
Naprężenia mechaniczne są przyczyną uszkodzeń urządzenia.
► Upewnić się, że pompa została zamontowana w sieci rurociągów bez naprężeń mechanicznych.
► Stosować odpowiednie momenty obrotowe.

Rys. 8: Podłączanie do sieci rurociągów

1.  Obrócić wał pompy lub wirnik wentylatora silnika. Sprawdzić przy tym, czy pompa obraca się bez
oporu. 
Jeśli pompy nie można obrócić ręką, należy przed jej zamontowaniem usunąć usterkę Ä Pomoc
w przypadku problemów, Strona 39.

2.  Przed pracami spawalniczymi założyć pokrywy zabezpieczające przyłącze po stronie ssania
i tłoczenia.

3.  Ułożyć rurociągi we właściwej pozycji i podeprzeć je.
4.  Sprawdzić przesadzenie kątowe, na wysokości oraz wzdłużne i w razie potrzeby skorygować.

ð Z montażem bez naprężeń mamy do czynienia wtedy, gdy można bez przeszkód dokręcić
śruby.

5.  Dokręcać śruby złączne na krzyż z odpowiednim momentem obrotowym, patrz Tabela momen-
tów obrotowych Ä Załącznik, Strona 59.
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9 Przyłącze
9.3 Izolacja pompy

9.3 Izolacja pompy

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Materiał izolacyjny

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompowni przez osoby z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym

lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Gorąca powierzchnia.
Dotykanie nieizolowanych gorących powierzchni powoduje oparzenia.
► Przed uruchomieniem należy zaizolować podzespoły i rurociągi, przez które przepływają gorące

media (> 60 °C).

 Przed uruchomieniem pompy należy starannie zaizolować wszystkie potencjalnie gorące po-
wierzchnie pompy i podłączonych rurociągów lub zapewnić odpowiednią ochronę przed doty-
kiem.

9.4 Przyłączanie agregatu pompowego do źródła zasilania energią elektryczną

Kwalifikacje personelu: o Technik-elektryk
Środki pomocnicze: o Instrukcja eksploatacji silnika

o Schemat połączeń silnika

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.
► Sprawdzić, czy układ zasilania energią elektryczną jest wyłączony spod napięcia i zabezpieczony

przed ponownym włączeniem.
► Przed uruchomieniem upewnić się, że pompa została starannie uziemiona i potencjały zostały wy-

równane.
► Stosować się do instrukcji eksploatacji komponentów elektrycznych.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

1.  Upewnić się, że dane eksploatacyjne na tabliczce znamionowej silnika zgadzają się z danymi
eksploatacyjnymi pompy i parametrami lokalnej sieci zasilania.

2.  Ostrożnie uziemić stopę nośną pompy, ramę podstawową lub cokół za pomocą połączenia
śrubowego.

3.  Podłączyć silnik do skrzynki zaciskowej silnika zgodnie z instrukcją eksploatacji i schematem po-
łączeń.

4.  Podczas przyłączania agregatu pompowego do całej instalacji sieci rurociągów kontynuować wy-
równanie potencjałów.
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10 Eksploatacja
10.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas eksploatacji

10 Eksploatacja
10.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas eksploatacji

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac wyłącznie autoryzowanemu personelowi specjalistycznemu.
o Przed uruchomieniem należy upewnić się, że po stronie tłoczenia przed pierwszą armaturą odci-

nającym w sieci rurociągów zainstalowano zawór bezpieczeństwa.
o Przed uruchomieniem upewnić się, że przewód ssący i pompa są napełnione.
o Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące. Stosować odpowiednie wypo-

sażenie ochronne.
o Upewnić się, że pompa jest eksploatowana tylko w zakresie podanych granic eksploatacyjnych.
o Podczas dłuższych prac wykonywanych bezpośrednio przy pompie należy nosić ochronniki słu-

chu.
o Upewnić się, że nie przekroczono maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w instalacji.
o Upewnić się, że podczas schładzania bądź nagrzewania pompy zmiany temperatury nie są zbyt

szybkie.
o Upewnić się, że dostępne urządzenia zabezpieczające nie są blokowane ani dezaktywowane na

czas pracy.
o Przed wyłączeniem z ruchu upewnić się, że źródło zasilania energią elektryczną jest wyłączone

spod napięcia i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.

10.2 Uruchomienie

10.2.1 Czyszczenie sieci rurociągów
Wskazówka Zanieczyszczenia gromadzące się wewnątrz rurociągu wpływają negatywnie na żywotność pompy.

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia sieć rurociągów jest przepłukiwana i oczyszczana za pomocą
pompy, przed pompą należy tymczasowo zainstalować dodatkowy filtr do wychwytywania
zanieczyszczeń.

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompowni przez osoby z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym

lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

UWAGA
Powstanie dodatkowej straty ciśnienia w filtrze/łapaczu zanieczyszczeń stosowanym podczas
uruchamiania powoduje uszkodzenie urządzenia.
► Obliczyć opór przepływu i określić pozostałą wydajność ssania.
► Nadzorować ciśnienie po stronie ssania.
► Kontrolować w regularnych odstępach czasu stan filtra/łapacza zanieczyszczeń stosowanego pod-

czas uruchamiania.

Warunek:
ü W razie potrzeby zainstalować filtr do wychwytywania zanieczyszczeń podczas uruchamiania

(o wielkości oczek 0,02 mm)
1.  Przed uruchomieniem należy starannie oczyścić całą sieć rurociągów, co zapewni ochronę

pompy.
2.  Płukać sieć rurociągów przez okres nie krótszy niż 50 – 100 godzin.

Instrukcja eksploatacji OIK 09pl Wydanie 2019-11 21



10 Eksploatacja
10.2 Uruchomienie

10.2.2 Napełnianie i odpowietrzanie pompy

Opcje
Istnieją dwie możliwości napełnienia pompy:
o przez przyłącze po stronie ssania lub tłoczenia
o przez otwory odpowietrzające

Napełnianie i odpowietrzanie pompy przez przyłącze po stronie ssania lub tłoczenia

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia wywołane przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące lub żrące oraz tryskać pod wysokim ciśnieniem.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

1 1 Otwór odpowietrzający, komora szczelna

1.  Odkręcić śrubę zamykającą otworu odpowietrzającego 1, wykonując maks. 2 obroty, aby pod-
czas napełniania mogło uchodzić powietrze.

2.  Otworzyć armaturę odcinającą po stronie ssania lub tłoczenia i napełnić pompę przez przyłącze
po stronie ssania lub tłoczenia, aż czynnik transportujący wycieknie przy otworze
odpowietrzającym 1.

3.  Podczas procesu napełniania ręcznie obracać wałem pompy lub wirnikiem wentylatora silnika,
żeby przyśpieszyć proces napełniania:
Napełnianie poprzez przyłącze po stronie ssania: Obrócić wał pompy w kierunku obrotów silnika.
Napełnianie przez przyłącze po stronie tłoczenia: Wał pompy obracać w kierunku przeciwnym do
kierunku obrotu silnika.

4.  Dokręcić ponownie śrubę zamykającą otworu odpowietrzającego 1.

Napełnianie i odpowietrzanie pompy przez otwór odpowietrzający

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne
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10 Eksploatacja
10.2 Uruchomienie

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

1

3 2

1 Otwór odpowietrzający, komora szczelna
2 Otwór odpowietrzający po stronie ssania
3 Otwór odpowietrzający po stronie

tłoczenia

Warunek:
ü Armatury odcinające na przewodzie ssącym i tłocznym zamknięte
1.  Wykręcić śrubę zamykającą otworu odpowietrzającego 1, aby podczas napełniania mogło ucho-

dzić powietrze.
2.  Wykręcić śrubę zamykającą otworu odpowietrzającego 3 po stronie tłoczenia.
3.  Napełnić pompę przez otwór odpowietrzający 3 po stronie tłoczenia do momentu, w którym czyn-

nik transportujący wyjdzie otworem odpowietrzającym  1.
4.  Podczas procesu napełniania ręcznie obracać wałem pompy lub wirnikiem wentylatora silnika,

żeby przyśpieszyć proces napełniania:
Napełnianie komory ssącej: Obrócić wał pompy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów
silnika.
Napełnianie komory szczelnej: Wał pompy obracać w kierunku obrotu silnika. Aby przyśpieszyć
proces napełniania, napełnić komorę szczelną pompy przez otwór odpowietrzający 1 do
momentu, w którym wycieknie czynnik transportujący.

5.  Dokręcić ponownie śrubę zamykającą otworu odpowietrzającego 3 po stronie tłoczenia.
6.  Dokręcić ponownie śrubę zamykającą otworu odpowietrzającego 1.

10.2.3 Sprawdzenie kierunku obrotów
Kierunek obrotów jest oznaczony strzałką na kołnierzu pompy. Kierunek obrotów silnika nadaje kieru-
nek obrotów pompie. Wirnik wentylatora silnika musi obracać się w tym samym kierunku co strzałka
kierunku obrotów widoczna na kołnierzu pompy.

Wskazówka Standardowy kierunek obrotów: w kierunku ruchu wskazówek zegara, (patrząc od strony silnika)

Kwalifikacje personelu: o Monter

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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10 Eksploatacja
10.2 Uruchomienie

UWAGA
Uszkodzenie urządzenia spowodowane pracą pompy na sucho.
► Upewnić się, że pompa jest prawidłowo napełniona.
► Włączyć pompę na maks. jedną sekundę i natychmiast ponownie wyłączyć.

1.  Włączyć i natychmiast ponownie wyłączyć zasilanie napięciem.
1

2.  Porównać kierunek obrotów wirnika wentylatora z kierunkiem obrotów pompy wskazywanym
przez strzałkę 1.

3.  Jeśli kierunki nie są zgodne, należy zamienić dwie fazy w przyłączu elektrycznym. Powtórzyć
kroki 1 i 2.

10.2.4 Uruchomienie pompy

Kwalifikacje personelu: o Monter
o Technik-elektryk

Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza
o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Pojemnik przechwytujący

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pękanie podzespołów/komponentów i wycieki czynnika transportującego grożą śmiercią.
Nadmierny wzrost ciśnienia spowodowany np. przez zablokowanie sieci rurociągów po stronie tłocze-
nia może być przyczyną bardzo gwałtownego pękania podzespołów lub komponentów.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne.
► Przed uruchomieniem należy upewnić się, że w sieci rurociągów po stronie tłoczenia instalacji za-

montowany jest zawór bezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.
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10 Eksploatacja
10.3 Podczas eksploatacji

 OSTRZEŻENIE
Gorąca powierzchnia.
Dotykanie nieizolowanych gorących powierzchni powoduje oparzenia.
► Przed uruchomieniem należy zaizolować podzespoły i rurociągi, przez które przepływają gorące

media (> 60 °C).

UWAGA
Uszkodzenie urządzenia spowodowane pracą pompy na sucho.
► Upewnić się, że pompa i podłączona sieć rurociągów są prawidłowo napełnione.
► Jeśli pompa po upływie 10 – 15 sekund nie tłoczy, należy przerwać uruchamianie.

Warunek:
ü Agregat pompowy ustawiony prawidłowo
ü Przyłącza szczelnie podłączone
ü Silnik prawidłowo przyłączony
ü Sieć rurociągów bez zanieczyszczeń
ü Zawór bezpieczeństwa zamontowany wg EN ISO 4126-1 w sieci rurociągów po stronie tłoczenia

przed pierwszą armaturą odcinającą
ü Pompa napełniona czynnikiem transportującym
ü Armatury odcinające na przewodzie ssącym i tłocznym otwarte
1.  Włączyć agregat pompowy.

ð Pompa tłoczy, jeśli ciśnienie po stronie tłoczenia pompy rośnie lub zadziała przepływomierz
urządzenia.

2.  Jeśli pompa po upływie 10 – 15 sekund pracy nie tłoczy, należy przerwać uruchomienie. Usunąć
przyczynę zakłócenia i dopiero wtedy kontynuować uruchomienie, przy czym należy zwrócić
uwagę na wskazówki znajdujące się w tabeli zakłóceń Ä Pomoc w przypadku problemów, Stro-
na 39.

3.  Uruchomić pompę na kilka minut, aby całkowicie odpowietrzyć sieć rurociągów.
ð Sieć rurociągów jest całkowicie odpowietrzona, gdy poziom hałasu wytwarzanego przez pom-

pę w trakcie pracy jest równomierny, a na manometrze po stronie tłoczenia nie widać wahań
wskazówki.

4.  Sprawdzić działanie zaworu przelewowego Ä Podczas eksploatacji, Strona 25.

10.3 Podczas eksploatacji

10.3.1 Kontrola ciśnienia roboczego

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel

barbar

Rys. 9: Zamknięty/otwarty zawór odcinający manometru – schemat zasadniczy

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompowni przez osoby z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym

lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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10 Eksploatacja
10.3 Podczas eksploatacji

UWAGA
Otwarcie zaworu odcinającego manometru na dłuższy czas powoduje nieszczelność
manometru.
► Należy zamknąć zawór odcinający manometru bezpośrednio po dokonaniu odczytu.

1.  Otworzyć zawór odcinający manometru.
2.  Odczytać wartość ciśnienia roboczego i zamknąć zawór odcinający manometru.

10.3.2 Monitorowanie stanu filtra i/lub łapacza zanieczyszczeń
Wskazówka Producent zaleca, aby pompę chronić przed zanieczyszczeniem, instalując filtry i/lub łapacze zanie-

czyszczeń po stronie instalacji (maks. wielkość oczek 0,5 mm). Stopień zanieczyszczenia filtra i/lub ła-
pacza zanieczyszczeń można monitorować za pomocą manometru zainstalowanego po stronie ssania
lub wskaźnika różnicy ciśnień.

Wskazówka Producent zaleca, aby pompę chronić przed zanieczyszczeniem, instalując filtry i/lub łapacze zanie-
czyszczeń po stronie instalacji. Stopień zanieczyszczenia filtra i/lub łapacza zanieczyszczeń można
monitorować za pomocą manometru zainstalowanego po stronie ssania lub wskaźnika różnicy ciśnień.
Wielkość oczek Ä Dane techniczne, Strona 8.

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompowni przez osoby z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym

lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

UWAGA
Montaż nieodpowiedniego filtra i/lub łapacza zanieczyszczeń grozi uszkodzeniem urządzenia.
► Zwracać uwagę na wielkość oczek Ä Dane techniczne, Strona 8.

1.  Po uruchomieniu monitorować stopień zanieczyszczenia filtra i/lub łapacza zanieczyszczeń za
pomocą manometru usytuowanego po stronie ssania bądź wskaźnika różnicy ciśnień.

2.  W przypadku spadku ciśnienia po stronie ssania należy wykonać dodatkowy test filtra i/lub łapa-
cza zanieczyszczeń. Uwzględniać dane obliczeniowe podane przez producenta filtra/łapacza za-
nieczyszczeń.

3.  Podczas pracy należy co dwa tygodnie kontrolować wartość ciśnienia po stronie ssania.

10.3.3 Ustawienie zaworu przelewowego

Kwalifikacje personelu: o Monter
Środki pomocnicze: o Klucz do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym

Wskazówka Ciśnienie zadziałania zaworu przelewowego jest fabrycznie ustawione na wartość 110% różnicy
ciśnień.

3 42

1

Rys. 10: Zawór przelewowy

1 Śruba zamykająca
2 Śruba przestawiająca
3 Sprężyna dociskowa
4 Korpus zaworu
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10 Eksploatacja
10.4 Wyłączenie z ruchu

 OSTRZEŻENIE
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Warunek:
ü Manometr po stronie tłoczenia jest zainstalowany
1.  Włączyć pompę i otworzyć śrubę zamykającą 1 zaworu przelewowego.
2.  Stopniowo zwiększać ciśnienie tłoczenia w celu sprawdzenia ciśnienia zadziałania zaworu prze-

lewowego. Obserwować przy tym manometr i przestrzegać określonych granic eksploatacyjnych.
ð Ciśnienie zadziałania osiągane jest, jeśli wskazywane ciśnienie maleje.

3.  Kręcić śrubą przestawiającą 2, aby nastawić ciśnienie zadziałania:
Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: Zwiększenie ciśnienia zadziałania
Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: Redukcja ciśnienia zadziałania

4.  Powtórzyć kroki 2 i 3 do momentu uzyskania żądanego ciśnienia zadziałania.
5.  Dokręcić ponownie śrubę zamykającą 1.

10.3.4 Wyłączanie agregatu pompowego

Kwalifikacje personelu: o Przeszkolony personel

UWAGA
Podczas przestoju może dochodzić do uszkodzenia uszczelnień na skutek obciążenia przez ci-
śnienie.
► Upewnić się, że nie przekroczono maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w instalacji.

1.  Wyłączyć silnik.
2.  Zamknąć armaturę odcinającą po stronie tłoczenia.

10.4 Wyłączenie z ruchu

10.4.1 Wyłączanie pompy z eksploatacji
Wyłączanie pompy z eksploatacji jest przerwą w pracy, która wymaga zastosowania różnych środków
w zależności od zakresu i czasu trwania przerwy oraz charakterystyki tłoczonego medium.

Kwalifikacje personelu: o Monter
o Technik-elektryk

Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Pojemnik przechwytujący

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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10 Eksploatacja
10.5 Ponowne uruchamianie

 OSTRZEŻENIE
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

UWAGA
Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu na skutek zbyt szybkiej zmiany temperatury.
► Pompę należy poddawać wyłącznie powolnym zmianom temperatury.
► W żadnym wypadku nie należy podgrzewać pompy otwartym płomieniem.

 W razie przerw eksploatacji należy przeprowadzić następujące działania:

Zakres trwania przerwy w eksploatacji Działanie
o Unieruchomić pompę na dłuższy czas  Zależnie od czynnika transportującego
o Opróżnić pompę  Zamknąć armatury odcinające usytuowane

po stronie tłoczenia i ssania.
o Demontaż pompy  Odłączyć silniki od zasilania napięciem i za-

bezpieczyć przed ponownym włączeniem.
o Składowanie pompy  Stosować się do przepisów dotyczących

składowania i konserwacji Ä Transport, skła-
dowanie, Strona 12.

Tab. 7: Działania w razie przerw eksploatacji

Zachowanie się czynnika
transportującego

Czas trwania przerwy eksploatacji
krótki długi

o Ciała stałe osadzają się  Płukać pompę.  Płukać pompę.
o Zestala się/zamarza
o Nie powoduje korozji

 Nagrzać pompę lub
opróżnić.

 Opróżnić pompę.

o Zestala się/zamarza
o Powoduje korozję

 Nagrzać pompę lub
opróżnić.

1.  Opróżnić pompę.
2.  Konserwować pompę.

o Pozostaje w stanie płynnym
o Nie powoduje korozji

– –

o Pozostaje w stanie płynnym
o Powoduje korozję

– 1.  Opróżnić pompę.
2.  Konserwować pompę.

Tab. 8: Działania zależne od zachowania się czynnika transportującego

 Opróżnić pompę przez przewód tłoczny i ssący, śruby odpowietrzające i zamykające.

10.5 Ponowne uruchamianie

10.5.1 Ponowne uruchomienie pompy
 Wykonywać wszystkie czynności w taki sam sposób, jak podczas uruchamiania Ä Uruchomie-
nie, Strona 21.
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11 Konserwacja
11.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas konserwacji

11 Konserwacja
11.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas konserwacji

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac wyłącznie autoryzowanemu personelowi specjalistycznemu.
o Przed rozpoczęciem pracy odczekać dłuższy czas do momentu ostudzenia agregatu pompowego

do temperatury otoczenia. Zapobiegać szybkim zmianom temperatury.
o Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące. Stosować odpowiednie wypo-

sażenie ochronne.
o Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny

dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.
o Upewnić się, że pojemniki przechwytujące wyciekające media posiadają wystarczającą objętość.
o Stosować się do instrukcji eksploatacji i kart charakterystyki komponentów.

11.2 Niezbędne prace konserwacyjne

Żywotność zależy od przestrzegania warunków eksploatacji pompy i wymagań wynikających z instruk-
cji eksploatacji poszczególnych komponentów.

Podzespół Niezbędne prace konserwacyjne Cykl
Pompa o Kontrola wizualna

o Kontrola akustyczna
4 tygodnie

Filtr/łapacz zanieczyszczeń (po stronie instalacji) o Kontrola ciśnienia po stronie ssania 2 tygodnie
Sprzęgło elektromagnetyczne o Kontrola momentów dokręcania 1 rok
Zawór przelewowy o Kontrola działania ≤ 5 lat

Tab. 9: Niezbędne prace konserwacyjne

11.3 Łożysko kulkowe

W przypadku stosowania pompy do smarowania olejem smarowym o minimalnej klasie czystości
21/18/13 wg ISO 4406 wystarczy wymiana łożyska najpóźniej po upływie 5 lat (400 000 h).

11.4 Konserwacja pompy

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne
o Osłona twarzy

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny dla

środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.

1.  Regularnie co cztery tygodnie sprawdzić pompę wizualnie i akustycznie.
2.  W razie wystąpienia oznak zużycia usunąć przyczynę Ä Utrzymanie we właściwym stanie tech-

nicznym, Strona 30.
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12 Utrzymanie we właściwym stanie technicznym
11.5 Konserwacja sprzęgła elektromagnetycznego

11.5 Konserwacja sprzęgła elektromagnetycznego

Kwalifikacje personelu: o Monter

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

6
3*

5

4 2*

1

 Corocznie sprawdzać momenty obrotowe poniższych części sprzęgła elektromagnetycznego;
wymiana sprzęgła elektromagnetycznego Ä Utrzymanie we właściwym stanie technicznym, Stro-
na 30, momenty obrotowe Ä Załącznik, Strona 59.

Nr poz. Część
1 Element napinający
2* Wkręt bez łba uchwytu wirnika zewnętrznego
3* Śruba z łbem stożkowym płaskim uchwytu wirnika zewnętrznego
4 Śruby z łbem walcowym konstrukcji nośnej pompy – pompa
5 Śruby z łbem walcowym uchwytu wirnika zewnętrznego – wirnik zewnętrzny
6 Śruby z łbem walcowym osłony separującej – pompa

* Zależnie od wielkości konstrukcyjnej silnika

Tab. 10: Sprzęgło elektromagnetyczne: Części poddawane konserwacji

12 Utrzymanie we właściwym stanie technicznym
12.1 Niebezpieczeństwa występujące podczas utrzymania we właściwym stanie

technicznym

Należy bezwzględnie stosować się do następujących wskazówek dot. bezpieczeństwa:
o Zlecać wykonywanie wszelkich prac wyłącznie autoryzowanemu personelowi specjalistycznemu.
o Przed rozpoczęciem prac przy pompie upewnić się, że źródło zasilania energią elektryczną jest

wyłączone spod napięcia i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.
o Przed rozpoczęciem pracy odczekać dłuższy czas do momentu ostudzenia agregatu pompowego

do temperatury otoczenia. Zapobiegać szybkim zmianom temperatury.
o Czynniki transportujące mogą być gorące, trujące, palne lub żrące. Stosować odpowiednie wypo-

sażenie ochronne.
o Upewnić się, że pompa jest wyłączona spod ciśnienia, a armatury odcinające nie są uruchamiane

w sposób niekontrolowany.
o Bezpiecznie wyłapywać wyciekający czynnik transportujący i utylizować go w sposób przyjazny

dla środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lokalnymi.
o Upewnić się, że pojemniki przechwytujące wyciekające media posiadają wystarczającą objętość.
o Stosować odpowiednie momenty obrotowe Ä Załącznik, Strona 59.
o Stosować się do instrukcji eksploatacji i kart charakterystyki komponentów.
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12.2 Zużycie

12.2.1 Objawy zużycia
Poniższa tabela wymienia objawy postępującego zużycia poszczególnych elementów pompy:

Diagnoza Przyczyna Sposób usunięcia
Zwiększone szumy podczas
biegu

Uszkodzenia początkowe
łożyska kulkowego

 Wymienić łożysko kulkowe
na nowe.

Spadek ilości przetłaczanej lub
ciśnienia w stałych warunkach
eksploatacji

Postępujące zużycie wrzecion
oraz obudowy

 Wymienić pompę.

Tab. 11: Objawy zużycia

12.2.2 Sprzęgło elektromagnetyczne
W przypadku stosowania pompy do smarowania olejem smarowym o minimalnej klasie czystości
21/18/13 wg ISO 4406 wystarczy przegląd łożyska najpóźniej po upływie 5 lat (400 000 h).

12.3 Wymiana zaworu przelewowego

12.3.1 Demontaż zaworu przelewowego

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

8

4

1

2

7 6

3

5

1.  Wykręcić śrubę zamykającą 1 i śruby z łbem 2.
2.  Usunąć pokrywę zamykającą 3 i uszczelkę płaską 4 z obudowy pompy 5.
3.  Wykręcić ostrożnie śrubę przestawiającą 8 i usunąć sprężynę dociskową 7 i korpus zaworu 6

z obudowy pompy.

12.3.2 Montaż zaworu przelewowego

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

8

4

1

2

7 6

3

5

1.  Starannie oczyścić powierzchnię pasowania, po czym przykleić nową uszczelkę płaską 4 na po-
wierzchni pasowania.
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2.  Włożyć korpus zaworu 6 i sprężynę dociskową 7 do obudowy pompy 5, po czym zabezpieczyć
sprężynę dociskową za pomocą śruby przestawiającej 8.

3.  Ustawić pokrywę zamykającą 3 i dokręcić śruby z łbem walcowym 2 z odpowiednim momentem
obrotowym.

4.  Ustawienie zaworu przelewowego Ä Podczas eksploatacji, Strona 25.

12.4 Wymiana sprzęgła elektromagnetycznego

12.4.1 Demontaż wirnika zewnętrznego

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Klucz płaski
o Dźwignia montażowa
o Dźwignica

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Spadające i przewracające się części grożą obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
► Stosować sprawną dźwignicę o właściwym udźwigu odpowiednio do transportowanego ciężaru

całkowitego.
► Wybrać punkty zamocowania dźwignicy odpowiednio do środka ciężkości i rozłożenia ciężaru.
► Stosować co najmniej dwie liny nośne.
► W przypadku transportu pionowego należy dodatkowo zabezpieczyć silnik przed przechyleniem.
► Nie wchodzić pod zawieszony ciężar.

Wskazówka Uchwyt wirnika zewnętrznego i zewnętrzny wirnik są łatwiejsze do zdemontowania po podgrzaniu do
temperatury 80°C.
Warunek:
1.  Przed demontażem przyłącze po stronie ssania i tłoczenia pompy należy zamknąć pokrywami

zabezpieczającymi.
2.  Zamocować agregat pompowy za pomocą odpowiednich środków tak, aby pompa nie mogła się

przewrócić po demontażu silnika.

7
8

5

1

3

2

4

5

6

7
5
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3.  Przymocować dźwignicę do silnika 2.
4.  Odkręcić śruby z łbem walcowym usytuowane pomiędzy silnikiem a konstrukcją nośną pompy 3.
5.  Podnieść silnik z konstrukcji nośnej pompy.
6.  Zależnie od wielkości konstrukcyjnej silnika wykręcić wkręt bez łba 6 lub śrubę z łbem stożkowym

płaskim 4.
7.  Zdjąć uchwyt wirnika zewnętrznego 5 i sam wirnik zewnętrzny 7 z wału silnika za pomocą dźwi-

gni montażowych.
8.  Usunąć śruby z łbem walcowym 8 usytuowane między uchwytem wirnika zewnętrznego a wirni-

kiem zewnętrznym.

12.4.2 Demontaż wirnika wewnętrznego

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Klucz do śrub z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym
o Zabezpieczenie przed obróceniem

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

Wskazówka Osłona separująca jest łatwiejsza do zdemontowania po podgrzaniu do temperatury 80°C.

3

9

1

13

1210

11

1

M

1.  Wyjąć śruby z łbem walcowym 9 usytuowane między pompą 1 a konstrukcją nośną pompy 3, po
czym zdjąć konstrukcję.

2.  Wyjąć śruby z łbem walcowym 10 usytuowane między osłoną separującą 11 a pompą, po czym
zdjąć osłonę separującą.

3.  W celu wymiany wirnika wewnętrznego 13 wkręcić dwie śruby M jako zabezpieczenie przed ob-
róceniem do pustych otworów z gwintem elementu napinającego 12.

4.  Wykręcić śruby elementu napinającego.
5.  Śruby wkręcić z powrotem do istniejących otworów z gwintem.

ð W ten sposób element napinający zostanie zluzowany z wirnika wewnętrznego i z wału.

12.4.3 Zamontować wirnik wewnętrzny

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Olej bez dodatku dwusiarczku molibdenu (np. spray
uniwersalny WD-40)
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 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

Wskazówka Wirnik wewnętrzny jest łatwiejszy do zdemontowania po podgrzaniu do temperatury 80°C.

13
14
15

12

13

12

13
14

1.  Starannie oczyścić powierzchnie kontaktowe wirnika wewnętrznego 13, lekko naoliwić element
napinający 12.

2.  Wykręcić ręcznie o kilka obrotów gwintu śruby elementu napinającego i włożyć element napinają-
cy do wirnika wewnętrznego.

3.  Starannie oczyścić powierzchnie uszczelniające.
4.  Pierścień O-ring 15 oczyścić i lekko nasmarować. Włożyć pierścień O-ring i nasunąć tulejkę dy-

stansową 14 na wał pompy.
7
5

2

12

13
14

5.  Wirnik wewnętrzny ze wstępnie zamontowanym elementem napinającym nałożyć na wał pompy
i ręcznie na krzyż przykręcić śruby elementu napinającego.

6.  Kontrola pozycji elementu napinającego: Element napinający musi przylegać do tulejki dystanso-
wej i do wirnika wewnętrznego. W przeciwnym razie poluzować śruby i ponownie wyregulować
element zaciskowy.

7.  Jeśli pozycja jest prawidłowa, dokręcić śruby elementu napinającego na krzyż najpierw z połową
momentu obrotowego. Następnie dokręcić kilkakrotnie na krzyż z pełnym momentem obrotowym
Ä Załącznik, Strona 59.

11

10 3

9
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8.  Wcisnąć osłonę separującą 11 na kołnierz pompy, po czym dokręcić z momentem obrotowym
śruby z łbem walcowym 10.

9.  Nałożyć konstrukcję nośną pompy 3 na pompę i dokręcić śruby z łbem walcowym 9 z odpowied-
nim momentem obrotowym.

12.4.4 Montaż wirnika zewnętrznego

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Dźwignica

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia podczas montażu silnika i pompy.
Podczas zbliżania silnika do pompy silne siły magnetyczne mogą spowodować nagłe zderzenia, a tym
samym obrażenia rąk lub palców.
► Do montażu potrzebne są dwie osoby.
► Stosować odpowiednią dźwignicę (np. wciągnik łańcuchowy).
► W miarę możliwości montować w pozycji pionowej.
► Zamocować pompę za pomocą odpowiednich środków.
► Podczas zbliżania silnika do pompy należy upewnić się, że ręce/palce nie znajdują się pomiędzy

silnikiem a pompą.

Wskazówka Uchwyt wirnika zewnętrznego i wirnik zewnętrzny są łatwiejsze do zdemontowania po podgrzaniu do
temperatury 80°C.

7
5

2

7

8

5

1.  Starannie oczyścić wirnik zewnętrzny 7 za pomocą sprzężonego powietrza. Dokręcić śruby
z łbem walcowym 8 usytuowane między uchwytem wirnika zewnętrznego 5 z odpowiednim mo-
mentem obrotowym Ä Załącznik, Strona 59.

2.  Oczyścić i nasmarować końcówkę wału silnika.
3.  Nasunąć uchwyt wirnika zewnętrznego wraz z wirnikiem zewnętrznym na końcówkę wału silnika.
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4

5

6

7

7

5

2

6 4

4.  Upewnić się, że końcówka wału silnika ściśle przylega do powierzchni czołowej uchwytu wirnika
zewnętrznego.

5.  Zależnie od wielkości konstrukcyjnej silnika dokręcić wkręt bez łba 6 lub śrubę z łbem stożkowym
płaskim 4 z odpowiednim momentem obrotowym.

1

3
7

2

6.  Zamocować pompę 1 za pomocą odpowiednich środków tak, aby pompa nie mogła się przewró-
cić podczas montażu silnika.

7.  Przymocować dźwignicę do silnika 2 i umieścić w pozycji nad pompą.
8.  Nałożyć silnik na konstrukcję nośną 3 pompy. Należy zwrócić uwagę, aby wirnik zewnętrzny 7

nie uderzał o osłonę separującą.
9.  Dokręcić śruby z łbem walcowym z odpowiednim momentem.
10.  Na krótko przed przyłączeniem pompy do sieci rurociągów usunąć pokrywy zabezpieczające.

12.5 Wymiana łożyska kulkowego i zespołu wrzeciona

12.5.1 Demontaż łożyska kulkowego i zespołu wrzeciona

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Młot z tworzywa sztucznego
o Ściągacz

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.
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4 4

2
1 8

7

1.  Usunąć cztery śruby z łbem walcowym usytuowane na pokrywie kołnierzowej 4 i poluzować koł-
nierz pompy za pomocą lekkich uderzeń.

2.  Wyciągnąć zespół wsuwany (składający się z wrzeciona głównego 2 i kołnierza pompy 4) z obu-
dowy pompy 1.

3.  Usunąć pierścień osadczy sprężynujący wału 8 i tarczę oporową 7.

2
10

6

24

4.  Wybić wrzeciono główne 2 z kołnierza pompy 4 za pomocą lekkich uderzeń młotem z tworzywa
sztucznego.

5.  Poluzować pierścień osadczy sprężynujący wału 6 usytuowany na kołnierzu pompy. Wyciągnąć
łożysko kulkowe 10 za pomocą odpowiedniego ściągacza z kołnierza pompy 4.

6.  Usunąć wrzeciona pośrednie 24 z obudowy pompy 1.

12.5.2 Montaż łożyska kulkowego i zespołu wrzeciona

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Tulejka montażowa łożyska kulkowego

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

1.  Oczyścić powierzchnie pasowania i starannie oczyścić i nasmarować zespół wrzeciona.

A
24
1

10

4

6

2

4

2.  Wprowadzić wrzeciona pośrednie 24 do obudowy pompy 1.
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3.  Wcisnąć łożysko kulkowe 10 za pomocą tulejki montażowej łożyska kulkowego A w kołnierz
pompy 4 i ustalić za pomocą pierścienia osadczego sprężynującego wału 6.

4.  Wcisnąć wrzeciono główne 2 do oporu w łożysko kulkowe w pokrywie kołnierzowej.

8
7

3

1

4

2
1

5.  Zamontować tarczę oporową 7 i pierścień osadczy sprężynujący wału 8.
6.  Nakleić nową uszczelkę płaską 3 na obudowę pompy 1.
7.  Wsunąć wrzeciono główne wraz ze wstępnie zmontowanym kołnierzem pompy w obudowę pom-

py do momentu, w którym wrzeciono główne wejdzie we wrzeciona pośrednie. Jednocześnie ob-
racać wrzeciono główne.

8.  Dokręcić śruby z łbem walcowym na kołnierzu pompy z odpowiednim momentem obrotowym.

13 Utylizacja
13.1 Demontaż i utylizacja pompy

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Osłona twarzy
o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

Środki pomocnicze: o Odpowiednie dla czynnika transportującego rozpuszczalniki
lub przemysłowe środki czyszczące

o Pojemnik przechwytujący

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 OSTRZEŻENIE
Pozostałości materiałów eksploatacyjnych mogą powodować zatrucia i być uciążliwe dla
środowiska.
► Podczas wykonywania wszelkich prac nosić osobiste wyposażenie ochronne. Pamiętać o osłonie

twarzy.
► Przed utylizacją ewentualnie jeszcze istniejący czynnik transportujący bezpiecznie zebrać i utylizo-

wać w sposób ekologiczny zgodnie z miejscowymi przepisami.
► Przed utylizacją zneutralizować pozostałości materiałów eksploatacyjnych.

Warunek:
ü Agregat pompowy odłączony od zasilania napięciem i zabezpieczony przed ponownym włączeniem
ü Agregat pompowy ostudzony do temperatury otoczenia i odłączony od sieci rurociągów
ü Pompa całkowicie opróżniona
ü Pompa znajduje się w miejscu nadającym się do demontażu
1.  Zdemontować pompę i rozłożyć na poszczególne części.
2.  Oczyścić poszczególne części z pozostałości czynnika transportującego.
3.  Elementy uszczelniające wykonane z elastomerów i materiałów ceramicznych (SiC) należy odse-

parować od pompy i zutylizować osobno.
4.  Przekazać części żelazne do ponownego wykorzystania.
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14 Pomoc w przypadku problemów
14.1 Możliwe zakłócenia

Zakłócenia mogą mieć różne przyczyny. W poniższych tabelach wyszczególnione są objawy, możliwe
przyczyny i sposoby usuwania usterek.

Nr identy-
fikacyjny

Zakłócenie

1 Pompa nie zasysa
2 Przetłaczana ilość jest za mała
3 Pompa pracuje zbyt głośno
4 Silnik jest przeciążony
5 Wydajność tłoczenia waha się
6 Pompa jest zatarta
7 Sprzęgło elektromagnetyczne nieszczelne

14.2 Usunięcie zakłócenia

Nr identyfikacyjny
usterki

Przy-
czyna

Sposób usunięcia

1 – – – – – – Przewód ssący pompy zamknięty
 Skontrolować armatury odcinające, w razie potrzeby otworzyć.

1 2 3 – 5 – – Zanieczyszczone części (filtr, przewód ssący, zawór ssący, łapacz zanieczyszczeń)
 Oczyścić części.

1 2 3 – 5 – – Zbyt duża wysokość ssania
 Zmniejszyć różnicę poziomów.
-lub-
Zmniejszyć długość przewodu.
-lub-
Zwiększyć przekrój przewodu.
-lub-
Podgrzać medium.
-lub-
Zainstalować filtr/łapacz zanieczyszczeń o większych oczkach, nie dopuszczając do prze-
kroczenia dopuszczalnej wielkości oczek.

1 – 3 – – – – Zbyt niski poziom medium w zbiorniku zasysającym
 Napełnić zbiornik zasysający.

1 – – – – – – Zbyt mała ilość czynnika transportującego wewnątrz pompy.
 Napełnić pompę czynnikiem transportującym.

1 – – – – – – Nieprawidłowy kierunek obrotów pompy
 Zamienić dwie fazy w przyłączu elektrycznym Ä Przyłącze, Strona 18.

– – – 4 – – – Zbyt duża różnica ciśnień
 Ograniczyć różnicę ciśnień.

1 – 3 4 5 – – Za duża lepkość czynnika transportującego
 Zwiększyć temperaturę czynnika transportującego.
-lub-
ograniczyć prędkość obrotów.

– 2 – – – – – Za mała lepkość czynnika transportującego
 Zmniejszyć temperaturę czynnika transportującego.
-lub-
zwiększyć prędkość obrotów.
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14 Pomoc w przypadku problemów
14.2 Usunięcie zakłócenia

Nr identyfikacyjny
usterki

Przy-
czyna

Sposób usunięcia

– 2 3 – 5 – – Obecność pęcherzyków powietrza lub gazu w czynniku transportującym
1.  Sprawdzić, czy do sieci rurociągów nie przedostaje się powietrze; wymienić nieszczelne

części na nowe.
2.  Zmniejszyć wysokość ssania. 

-lub-
Zmniejszyć ciśnienie na dopływie.

– 2 – 4 – – – Nieprawidłowe prędkość obrotów/częstotliwość/napięcie robocze silnika
1.  Upewnić się, że częstotliwość i napięcie zasilania silnika odpowiadają jego napięciu robo-

czemu.
2.  Sprawdzić, czy wartość prędkości obrotów silnika odpowiada podanej na tabliczce identyfi-

kacyjnej pompy; w razie potrzeby dostosować.
– 2 3 – 5 – – Zawór przelewowy otwiera się w trakcie normalnej eksploatacji

 Ustawić ciśnienie zadziałania na wartość 110% różnicy ciśnień Ä Podczas eksploata-
cji, Strona 25.

– 2 – – 5 – – Zawór przelewowy nieszczelny
 Skontaktować się z producentem.

– 2 – – – – – Postępujące zużycie obudowy/zespołu wrzeciona
 Skontaktować się z producentem.

– – 3 – – – – Pompa ulega naprężeniom mechanicznym
 Podłączyć prawidłowo pompę do sieci rurociągów Ä Przyłącze, Strona 18.

– – 3 – – – – Drgania/pulsacje w instalacji
 Zamontować pompę na łożyskach elastycznych.
-lub-
Wykonać przyłącza za pomocą węży.

– – 3 – – – – Zbyt wysoka prędkość przepływu w przewodzie tłocznym i ssącym
 Ustawić prędkość przepływu w przewodzie tłocznym tak, aby nie przekraczała wartości
3 m/s.
-lub-
ustawić prędkość przepływu w przewodzie ssącym tak, aby nie przekraczała wartości 1 m/
s.
-lub-
Skontaktować się z producentem.

– – 3 4 – – 7 Uszkodzone łożysko kulkowe
 Wymienić łożysko kulkowe Ä Utrzymanie we właściwym stanie technicznym, Strona 30.

– – – 4 – – 7 Ciało obce w pompie
 Skontaktować się z producentem.

– – – – – – 7 Przeciążenie wrzecion pośrednich z powodu zbyt dużej różnicy ciśnień
 Skontaktować się z producentem.

– – – – – – 7 Przeciążenie wrzecion pośrednich z powodu zbyt niskiej lepkości
 Skontaktować się z producentem.

1 2 3 4 – – 7 Pompa uszkodzona na skutek pracy na sucho
 Skontaktować się z producentem.

1 – – – – – – Nie można odpowietrzyć pompy
 Odpowietrzyć przewód tłoczny w najwyższym punkcie.

– 2 3 – – – – Pęknięte sprzęgło elektromagnetyczne
1.  Natychmiast zatrzymać i ponownie uruchomić pompę.
2.  Unikać zbyt dużych różnic ciśnień.
3.  Przy ponownym wystąpieniu sprawdzić, czy pompa nie jest zatarta.

1 – – – – – 7 Osłona separująca jest uszkodzona
 Wymienić osłonę separującą Ä Utrzymanie we właściwym stanie technicznym, Strona 30.

Tab. 12: Tabela zakłóceń
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15 Wyposażenie dodatkowe
15.1 Podgrzewanie

15 Wyposażenie dodatkowe
15.1 Podgrzewanie

15.1.1 Możliwe rodzaje podgrzewania
Pompownię można opcjonalnie wyposażyć w podgrzewanie. Producent zaleca podgrzewanie czynni-
ków transportujących o dużej lepkości, które bez podgrzania nie są dostatecznie płynne. Może to pro-
wadzić do zwiększonego poboru mocy, do problemów z kawitacją lub uszczelnieniem.
Możliwe rodzaje podgrzewania:
o Podgrzewanie elektryczne
o Podgrzewanie za pomocą medium
o Podgrzewanie specjalne

15.1.2 Podgrzewanie elektryczne
072
481

1

Rys. 11: Podgrzewanie elektryczne

072 Pokrywa grzejna
481 Wkład grzejny
1 Przewód przyłączeniowy

Podgrzewanie elektryczne składa się z jednego wzgl. dwóch wkładów grzejnych 481, które wbudowa-
ne są w pokrywie grzejnej 072 umieszczonej dodatkowo w pokrywie zamykającej. Wydajność wkładów
odpowiada stratom promieniowania i konwekcji pompy w założonym zakresie temperatur, tak że prze-
grzanie nie jest możliwe.

Wielkość konstrukcyjna 5 – 118 Wielkość konstrukcyjna 160 – 2900
1 wkład grzejny 2 wkłady grzejne
1 pokrywa grzejna 1 pokrywa grzejna
4 śruby z łbem walcowym 4 śruby z łbem walcowym

Tab. 13: Zakres dostawy układu podgrzewania elektrycznego

Dane eksploatacyjne

Parametr Jednostka Wartość
Napięcie [V] 230
Częstotliwość [Hz] 50/60
Przekrój przewodu [mm2] 2 x 1

Tab. 14: Dane eksploatacyjne układu podgrzewania elektrycznego

Czas nagrzewania
Wymagany czas nagrzewania dla różnic temperatury wynoszących 30 °C lub 50 °C:

Wielkość
konstrukcyjna

Pobór mocy Czas nagrzewania [min] w przypadku różnicy
temperatury wynoszącej

[W] 30 °C 50 °C
5 – 42 1 x 100 20 35
55 – 118 1 x 220 20 35
160 – 275 2 x 180 25 45
370 – 450 2 x 180 30 60
550 – 660 2 x 250 45 75
851 – 1301 2 x 250 60 90
1500 – 1700 2 x 250 75 120
2200 – 2900 2 x 250 90 150

Tab. 15: Czas nagrzewania podgrzewania elektrycznego
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15 Wyposażenie dodatkowe
15.1 Podgrzewanie

Montaż układu podgrzewania elektrycznego

Kwalifikacje personelu: o Technik-elektryk
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

UWAGA
Występowanie prądów pełzających lub przeskoków na wylocie przewodu przyłączeniowego
powoduje uszkodzenie układu podgrzewania elektrycznego.
► Należy chronić obszar głowicy przyłączeniowej przed kontaktem z mediami o konsystencji ciekłej

i pastowatej i ich parami (środki smarujące, olej, tworzywa sztuczne itd.).

Warunek:
ü Obszar głowicy przyłączeniowej chroniony jest przed kontaktem z mediami o konsystencji ciekłej

i pasty i ich parami (środki smarujące, olej, tworzywa sztuczne itd.).
ü Chronić przewody doprowadzające w obszarze wylotu wkładu grzejnego przed drganiami mecha-

nicznymi. Ewentualnie powstające pary muszą mieć możliwość swobodnego ujścia.
ü Osuszyć całkowicie wkład grzejny.

072
481

1

Rys. 12: Montaż układu podgrzewania elektrycznego

072 Pokrywa grzejna
481 Wkład grzejny
1 Przewód przyłączeniowy

1.  Usunąć śruby z łbem walcowym i tabliczkę identyfikacyjną z pokrywy zamykającej pompę.
2.  Pokrywę grzejną 072 zamontować na pokrywie zamykającej przy użyciu dostarczonych śrub

z łbem walcowym.
3.  Przykręcić wkład grzejny 481 do pokrywy grzejnej 072.
4.  Zamontować tabliczkę identyfikacyjną na pokrywie grzejnej 072.

Podłączanie układu podgrzewania elektrycznego

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem.
► Sprawdzić, czy układ zasilania energią elektryczną jest wyłączony spod napięcia i zabezpieczony

przed ponownym włączeniem.
► Przestrzegać instrukcji eksploatacji komponentów elektrycznych.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Rozszerzalność cieplna czynnika transportującego może być przyczyną pęknięcia obudowy pompy.
► Podczas procesu podgrzewania należy otworzyć wszystkie zawory.

 Przyłączyć kabel przyłączeniowy wkładu grzejnego.
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15 Wyposażenie dodatkowe
15.1 Podgrzewanie

Uruchamianie układu podgrzewania elektrycznego

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Rozszerzalność cieplna czynnika transportującego może być przyczyną pęknięcia obudowy pompy.
► Podczas procesu podgrzewania należy otworzyć wszystkie zawory.

1.  Włączyć podgrzewanie elektryczne.
2.  Przestrzegać wymaganych czasów nagrzewania Ä Wyposażenie dodatkowe, Strona 41.

15.1.3 Podgrzewanie za pomocą medium

072

11

Rys. 13: Podgrzewanie za pomocą medium

072 Pokrywa grzejna
1 Przyłącze rurociągów

Układ podgrzewania za pomocą medium składa się z pokrywy grzejnej 072, umieszczonej dodatkowo
w pokrywie zamykającej, przez którą przepływa medium grzewcze (np. para, gorący olej).
Zakres dostawy:

Wielkość konstrukcyjna K 5 – 2900
1 pokrywa grzejna
4 śruby z łbem walcowym

Tab. 16: Zakres dostawy układu podgrzewania za pomocą medium

Dane eksploatacyjne medium grzewczego

Parametr Jednostka Wartość
Maks. nadciśnienie robocze [bar] 16
Temperatura maks. [°C] 200

Tab. 17: Dane eksploatacyjne medium grzewczego

Czas nagrzewania
Wymagany czas nagrzewania dla różnicy temperatur wynoszącej 50 °C przy temperaturze medium
200 °C:

Wielkość kon-
strukcyjna

Czas nagrzewania [min] w przypadku różnicy temperatury wynoszącej 50 °C

5 – 118 20
160 – 275 45
370 – 450 60
550 – 660 90
851 – 1301 120
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15 Wyposażenie dodatkowe
15.1 Podgrzewanie

Wielkość kon-
strukcyjna

Czas nagrzewania [min] w przypadku różnicy temperatury wynoszącej 50 °C

1500 – 1700 150
2200 – 2900 180

Tab. 18: Czas nagrzewania – podgrzewanie za pomocą medium
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15 Wyposażenie dodatkowe
15.1 Podgrzewanie

Montaż układu podgrzewania za pomocą medium

Kwalifikacje personelu: o Monter
Osobiste wyposażenie ochronne: o Odzież robocza

o Rękawice ochronne
o Obuwie ochronne

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

072

11

072 Pokrywa grzejna
1 Przyłącze rurociągów

1.  Usunąć śruby z łbem walcowym i tabliczkę identyfikacyjną z pokrywy zamykającej pompę.
2.  Pokrywę grzejną 072 zamontować na pokrywie zamykającej przy użyciu dostarczonych śrub

z łbem walcowym.
3.  Zamontować orurowanie na przyłączach rurociągów 1.
4.  Zamontować tabliczkę identyfikacyjną na pokrywie grzejnej.

Uruchomienie podgrzewania za pomocą medium

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Pole magnetyczne.
Zagrożenie życia osób z rozrusznikiem serca, implantem magnetycznym lub neurostymulatorem.
► Wykonywanie prac przy pompie/agregacie pompowym przez osoby z rozrusznikiem serca, implan-

tem magnetycznym lub neurostymulatorem jest surowo zabronione.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Istnieje ryzyko obrażeń wywołanych przez wyciekający czynnik transportujący.
Rozszerzalność cieplna czynnika transportującego może być przyczyną pęknięcia obudowy pompy.
► Podczas procesu podgrzewania należy otworzyć wszystkie zawory.

1.  Przestrzegać wymaganych czasów nagrzewania Ä Wyposażenie dodatkowe, Strona 41.
2.  Podczas ustawiania ciśnienia i temperatury czynnika grzewczego należy przestrzegać dopusz-

czalnych granic eksploatacyjnych pompy. Ä Dane techniczne, Strona 8.

15.1.4 Podgrzewanie wykonanie specjalne
W przypadku wykonań specjalnych proszę skontaktować się z producentem.
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16 Części zamienne
16.1 Przegląd

16 Części zamienne
16.1 Przegląd

Kształt/wielkość
konstrukcyjna

Typ Wariant Wewnętrzny

KF / KV
5 – 660

Zestaw konserwacyjny Sprzęgło elektromagnetyczne OPW 16

KF / KV
851 – 1301

Zestaw konserwacyjny Sprzęgło elektromagnetyczne OPW 17

KF / KV
1500 – 1700

Zestaw konserwacyjny Sprzęgło elektromagnetyczne OPW 18

KF / KV
2200 – 2900

Zestaw konserwacyjny Sprzęgło elektromagnetyczne OPW 19

KFN / KFT / KVT
2200 – 2900

Zestaw konserwacyjny Sprzęgło elektromagnetyczne OPW 20

KF / KV / KV
5 – 660
i
KFT / KVT / KFN / KFA

Zestaw naprawczy Zawór przelewowy OPR 01

KF / KH / KV
851 – 1301

Zestaw naprawczy Zawór przelewowy OPR 02

KF / KH / KV
1500 – 1700

Zestaw naprawczy Zawór przelewowy OPR 03

KF / KH / KV
2200 – 2900

Zestaw naprawczy Zawór przelewowy OPR 04

K Zestaw naprawczy Zespół wrzeciona OPR 05
KF / KV / KFT / KVT / KFA Zestaw naprawczy Sprzęgło elektromagnetyczne OPR 06
KF Części zamienne Skompletowanie UKF
KV Części zamienne Skompletowanie UKF

Tab. 19: Przegląd części zamiennych
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16 Części zamienne
16.2 Zestawy konserwacyjne

16.2 Zestawy konserwacyjne

16.2.1 Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 5 – 660
Wskazówka Zestaw konserwacyjny zawiera wyłącznie ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

165.3

914.9**

471.2

056
817

471.2*

729.7

165.2
165.2

471.3
055*914.1

729.5

165.2
165.2

729.6

729.4

165.1

914.2

739

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 055* Tarcza oporowa 1 729.5 Uszczelka płaska
1 056 Tarcza oporowa 1 729.6 Uszczelka płaska kołnierza ssącego
1 165.1 Śruba zamykająca 1 729.7 Uszczelka płaska kołnierza ciśnieniowego
4 165.2 Śruba zamykająca 1 739 Pierścień O-ring
1 165.3 Śruba zamykająca 1 817 Łożysko kulkowe
1 471.2 Pierścień osadczy sprężynujący wału 4 914.1 Śruba z łbem walcowym
1 471.2* Pierścień osadczy sprężynujący wału 4 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 471.3 Pierścień osadczy sprężynujący 4 914.9** Śruba z łbem walcowym
1 729.4 Uszczelka płaska 1 Tulejka montażowa łożyska kulkowego

* Tylko wielkość konstrukcyjna 5 – 20
** Tylko dla typu KV: zastępuje 914.2

Tab. 20: Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 5 – 660
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16 Części zamienne
16.2 Zestawy konserwacyjne

16.2.2 Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 851 – 1301
Wskazówka Zestaw konserwacyjny zawiera wyłącznie ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

739

165.3

914.9*

471.2

056
817

729.7165.2165.2

471.3
055914.1

165.2
729.5165.2

729.6

729.4

165.1

914.2
914.8

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 055 Tarcza oporowa 1 729.6 Uszczelka płaska kołnierza ssącego
1 056 Tarcza oporowa 1 729.7 Uszczelka płaska kołnierza ciśnieniowego
1 165.1 Śruba zamykająca 1 739 Pierścień O-ring
4 165.2 Śruba zamykająca 1 817 Łożysko kulkowe
1 165.3 Śruba zamykająca 4 914.1 Śruba z łbem walcowym
1 471.2 Pierścień osadczy sprężynujący wału 4 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 471.3 Pierścień osadczy sprężynujący 1 914.8 Śruba z łbem walcowym
1 729.4 Uszczelka płaska 4 914.9* Śruba z łbem walcowym
1 729.5 Uszczelka płaska 1 Tulejka montażowa łożyska kulkowego

* Tylko dla typu KV: zastępuje 914.2

Tab. 21: Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 851 – 1301
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16 Części zamienne
16.2 Zestawy konserwacyjne

16.2.3 Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 1500 – 1700
Wskazówka Zestaw konserwacyjny zawiera wyłącznie ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

165.3

914.9*

471.2

056
817

729.7

165.2
165.2

471.3
055

914.1
165.2

729.5

165.2

729.6

729.4165.1
914.2

914.8

739

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 055 Tarcza oporowa 1 729.6 Uszczelka płaska kołnierza ssącego
1 056 Tarcza oporowa 1 729.7 Uszczelka płaska kołnierza ciśnieniowego
1 165.1 Śruba zamykająca 1 739 Pierścień O-ring
4 165.2 Śruba zamykająca 1 817 Łożysko kulkowe
1 165.3 Śruba zamykająca 8 914.1 Śruba z łbem walcowym
1 471.2 Pierścień osadczy sprężynujący wału 7 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 471.3 Pierścień osadczy sprężynujący 3 914.8 Śruba z łbem walcowym
1 729.4 Uszczelka płaska 4 914.9* Śruba z łbem walcowym
1 729.5 Uszczelka płaska 1 Tulejka montażowa łożyska kulkowego

* Tylko dla typu KV: zastępuje 914.2

Tab. 22: Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 1500 – 1700
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16 Części zamienne
16.2 Zestawy konserwacyjne

16.2.4 Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 2200 – 2900
Wskazówka Zestaw konserwacyjny zawiera wyłącznie ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

739

729.7

914.9*

057

471.3055

165.2
165.2

817914.1

165.3

729.5

165.2
165.2

729.6

729.4

165.1

914.8

914.2

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 055 Tarcza oporowa 1 729.7 Uszczelka płaska kołnierza ciśnieniowego
1 057 Pierścień gwintowany 1 739 Pierścień O-ring
1 165.1 Śruba zamykająca 1 817 Łożysko kulkowe
4 165.2 Śruba zamykająca 8 914.1 Śruba z łbem walcowym
1 165.3 Śruba zamykająca 7 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 471.3 Pierścień osadczy sprężynujący 3 914.8 Śruba z łbem walcowym
1 729.4 Uszczelka płaska 4 914.9* Śruba z łbem walcowym
1 729.5 Uszczelka płaska 1 Tulejka montażowa łożyska kulkowego
1 729.6 Uszczelka płaska kołnierza ssącego

* Tylko dla typu KV: zastępuje 914.2

Tab. 23: Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV 2200 – 2900
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16 Części zamienne
16.2 Zestawy konserwacyjne

16.2.5 Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KFN/KFT/KVT
Wskazówka Zestaw konserwacyjny zawiera wyłącznie ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

739

165.3

914.9*

471.2

056

817
471.2*

165.2
165.2

471.3
055*914.1

729.5

729.7

165.2

729.6

165.2

165.1

914.2

729.4

042
471.1

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 042 Cylinder wyrównawczy 1 729.4 Uszczelka płaska
1 055* Tarcza oporowa 1 729.5 Uszczelka płaska
1 056 Tarcza oporowa 1 729.6 Uszczelka płaska kołnierza ssącego
1 165.1 Śruba zamykająca 1 729.7 Uszczelka płaska kołnierza ciśnieniowego
4 165.2 Śruba zamykająca 1 739 Pierścień O-ring
1 165.3 Śruba zamykająca 1 817 Łożysko kulkowe
1 471.1 Pierścień osadczy sprężynujący wału 4 914.1 Śruba z łbem walcowym
1 471.2 Pierścień osadczy sprężynujący wału 4 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 471.2* Pierścień osadczy sprężynujący wału 4 914.9** Śruba z łbem walcowym
1 471.3 Pierścień osadczy sprężynujący 1 Tulejka montażowa łożyska kulkowego

* Tylko wielkość konstrukcyjna 5 – 20
** Tylko dla typu KV: zastępuje 914.2

Tab. 24: Zestaw konserwacyjny sprzęgła elektromagnetycznego KFN/KFT/KVT
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16 Części zamienne
16.3 Zestawy naprawcze

16.3 Zestawy naprawcze

16.3.1 Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 5 – 660 und KFT/KVT/KFN/KFA
Wskazówka Zestaw naprawczy zawiera tylko ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

164

729.4

165.1

914.2

501
305

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 164 Śruba przestawiająca 1 501 Sprężyna dociskowa
1 165.1 Śruba zamykająca 1 729.4 Uszczelka płaska
1 305 Korpus zaworu 4 914.2 Śruba z łbem walcowym

Typ KFA: Obudowa pompy z kołnierzami górnymi w specjalnym wykonaniu PN16

Tab. 25: Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 5 – 660 und KFT/KVT/KFN/KFA
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16 Części zamienne
16.3 Zestawy naprawcze

16.3.2 Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 851 – 1301
Wskazówka Zestaw naprawczy zawiera tylko ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

164

729.4

914.2

501
064

305
629

306

914.5

165.1

914.6*

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 064 Tarcza oporowa 1 629 Obudowa zaworu
1 164 Śruba przestawiająca 1 729.4 Uszczelka płaska
1 165.1 Śruba zamykająca 7 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 305 Korpus zaworu 1 914.5 Śruba z łbem walcowym
1 306 Nakrętka okrągła rowkowa 4 914.6* Śruba z łbem walcowym
1 501 Sprężyna dociskowa

* Tylko dla typu KV: zastępuje 4 sztuki 914.2

Tab. 26: Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 851 – 1301
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16 Części zamienne
16.3 Zestawy naprawcze

16.3.3 Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 1500 – 1700
Wskazówka Zestaw naprawczy zawiera tylko ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

164

729.4

914.5

064 501
064

305
629

306

914.2
165.1

914.6*

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
2 064 Tarcza oporowa 1 629 Obudowa zaworu
1 164 Śruba przestawiająca 1 729.4 Uszczelka płaska
1 165.1 Śruba zamykająca 7 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 305 Korpus zaworu 3 914.5 Śruba z łbem walcowym
1 306 Nakrętka okrągła rowkowa 4 914.6* Śruba z łbem walcowym
1 501 Sprężyna dociskowa

* Tylko dla typu KV: zastępuje 4 sztuki 914.2

Tab. 27: Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 1500 – 1700
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16 Części zamienne
16.3 Zestawy naprawcze

16.3.4 Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 2200 – 2900
Wskazówka Zestaw naprawczy zawiera tylko ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

164

914.2

914.6*

039
501

064
305

629
306

729.4

914.5

165.1

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 039 Tulejka 1 501 Sprężyna dociskowa
1 064 Tarcza oporowa 1 629 Obudowa zaworu
1 164 Śruba przestawiająca 1 729.4 Uszczelka płaska
1 165.1 Śruba zamykająca 7 914.2 Śruba z łbem walcowym
1 305 Korpus zaworu 3 914.5 Śruba z łbem walcowym
1 306 Nakrętka okrągła rowkowa 4 914.6* Śruba z łbem walcowym

* Tylko dla typu KV: zastępuje 4 sztuki 914.2

Tab. 28: Zestaw naprawczy zaworu przelewowego KF/KH/KV 2200 – 2900

16.3.5 Zestaw naprawczy zespołu wrzeciona
Wskazówka Zestaw naprawczy jest dostarczany tylko w połączeniu z zestawem konserwacyjnym.

661

042

471.1

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 042 Cylinder wyrównawczy 1 661 Zespół wrzeciona
1 471.1 Pierścień osadczy sprężynujący wału

Tab. 29: Zestaw naprawczy zespołu wrzeciona
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16 Części zamienne
16.3 Zestawy naprawcze

16.3.6 Zestaw naprawczy sprzęgła elektromagnetycznego
Wskazówka Zestaw naprawczy zawiera tylko ponumerowane części i jest dostarczany tylko w komplecie.

914.5

518

040

739

884**

063**
917**

515

585 038

917.1**

052
914.4

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 038 Osłona separująca 1 739 Pierścień O-ring
1 040 Tulejka dystansowa 1 884** Wkręt bez łba
1 052 Uchwyt wirnika zewnętrznego 1 914.4 Śruba z łbem walcowym
4 063** Tarcza oporowa 1 914.5 Śruba z łbem walcowym
1 515 Wirnik zewnętrzny 1 917** Śruba z łbem stożkowym płaskim
1 518 Wirnik wewnętrzny 4 917.1** Śruba z łbem stożkowym płaskim
1 585 Element napinający

** Zależnie od wielkości konstrukcyjnej silnika

Tab. 30: Zestaw naprawczy sprzęgła elektromagnetycznego KF/KV/KFT/KVT/KFA
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16 Części zamienne
16.4 Skompletowania

16.4 Skompletowania

16.4.1 Skompletowanie Typ KF

914.6

914.3
180

914.7

914.3
894

526

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 180 Konstrukcja nośna pompy 4 914.3 Śruba z łbem walcowym
1 526 Stopa konstrukcji nośnej pompy 4 914.6 Śruba z łbem walcowym
3 894 Nakrętka sześciokątna 3 914.7 Śruba z łbem walcowym

Tab. 31: Skompletowanie Typ KF
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16 Części zamienne
16.4 Skompletowania

16.4.2 Skompletowanie typ KV

914.6

180

914.3

914.9

663

Szt. Nr poz. Część Szt. Nr poz. Część
1 180 Konstrukcja nośna pompy 4 914.6 Śruba z łbem walcowym
1 663 Cokół 4 914.9 Śruba z łbem walcowym
8 914.3 Śruba z łbem walcowym

Tab. 32: Skompletowanie typ KV
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17 Załącznik
17.1 Wartości momentu obrotowego w przypadku dokręcania śrub z gwintem metrycznym z lub bez tarcz zabezpie-

czających

17 Załącznik
17.1 Wartości momentu obrotowego w przypadku dokręcania śrub z gwintem metrycznym

z lub bez tarcz zabezpieczających

Wskazówka W przypadku ocynkowanych śrub zamykających i śrub ze stali nierdzewnej przed montażem należy
mocno nasmarować gwinty wewnętrzne i zewnętrzne, aby zapobiec ich zapieczeniu.

Wskazówka Producent zaleca trzykrotne dokręcanie śrub z podkładkami zabezpieczającymi z takim samym mo-
mentem obrotowym zgodnie z tabelą.

Moment obrotowy [Nm]
Śruby z podkładką Śruby z łbem

stożkowym
płaskim

Śruby ze stali szlachetnej A2
i A4

Gwinty 5.6 8.8 10.9 8.8 + 
alumi-
nium*

Klasa wytrzy-
małości 70

Klasa wytrzy-
małości 80

8.8

M 3 0.6 1.5 – 1.2 – – 1
M 4 1.4 3.0 4.1 2.3 – – 2
M 5 2.7 6.0 8.0 4.8 3.5 4.7 5
M 6 4.7 10.3 14.0 7.6 6.0 8.0 9
M 8 11.3 25.0 34.0 18.4 16.0 22.0 14
M 10 23.0 47.0 68.0 36.8 32.0 43.0 36
M 12 39.0 84.0 117 64.0 56.0 75.0 60
M 14 62.0 133 186 101 – – 90
M 16 96.0 204 285 155 135 180 100
M 18 133 284 390 224 – – –
M 20 187 3999 558 313 280 370 135
M 24 322 687 960 540 455 605 360

Tab. 33: Momenty obrotowe dokręcania gwintów metrycznych

*Wkręcanie śrub w aluminium powoduje zmniejszenie momentu dokręcania o 20 %, jeśli głębokość
wkręcania jest mniejsza niż dwukrotna średnica gwintu.

17.2 Momenty obrotowe śrub zamykających z gwintem calowym i uszczelnień
z elastomerowych

Wskazówka W przypadku ocynkowanych śrub zamykających i śrub ze stali nierdzewnej przed montażem należy
mocno nasmarować gwinty wewnętrzne i zewnętrzne, aby zapobiec ich zapieczeniu.

Moment obrotowy [Nm]
Gwinty Ocynk + stal szlachetna
G 1/8" 13,0
G 1/4" 30,0
G 3/8" 60,0
G 1/2" 80,0
G 3/4" 120
G 1" 200
G 1 1/4" 400
G 1 1/2" 450

Tab. 34: Momenty obrotowe dla gwintu calowego
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17 Załącznik
17.3 Momenty obrotowe śrub elementów napinających

17.3 Momenty obrotowe śrub elementów napinających

Moment obrotowy [Nm]
Gwinty 12.9
M 3 1,8
M 4 4,0
M 6 16,0
M 8 37,0
M 10 73,0
M 12 126

Tab. 35: Momenty obrotowe elementów napinających

17.4 Treść deklaracji zgodności

Produkty opisane w niniejszej instrukcji są maszynami w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE. Oryginał
oświadczenia zgodności WE jest dołączony do dostarczonej maszyny.
Maszyna spełnia wszystkie właściwe przepisy następujących dyrektyw:

Numer Nazwa Uwaga
2006/42/WE Dyrektywa maszynowa –
2014/68/UE Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (PED) –
2014/30/UE Dyrektywa dot. kompatybilności

elektromagnetycznej (EMC)
Tylko maszyny z komponentami
elektrycznymi

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) Tylko maszyny z komponentami
elektrycznymi

2014/34/UE Dyrektywa dot. stosowania w strefach
zagrożonych wybuchem (ATEX)

Tylko maszyny w wykonaniu ATEX

Tab. 36: Przestrzegane dyrektywy
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