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Wstęp i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo

OSTRZEZENIE:
• Aby uniknąć obrażeń ciała, operator musi być zaznajomiony ze środkami ostrożności.
• W przypadku wystąpienia nadciśnienia urządzenia ciśnieniowe mogą eksplodować, pęknąć lub

wyrzucić zawartość. Należy podjąć wszelkie konieczne działania, aby zapobiec nadciśnieniu.
• Eksploatowanie, prowadzenie prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych i remontowych urządzenia w

sposób inny, niż to jest opisane w niniejszym podręczniku, może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia ciała, a także uszkodzenie urządzeń. Powyższe obejmuje wszelkie modyfikacje urządzeń lub
części lub użycie części niedostarczonych przez ITT. W przypadku wystąpienia wątpliwości
dotyczących przeznaczenia urządzeń, przed rozpoczęciem czynności należy skontaktować się z
przedstawicielem ITT.

• Instrukcje montażu, obsługi i konserwacji jasno określają zatwierdzone metody demontażu urządzeń.
Należy przestrzegać tych metod. Objętość uwięzionej cieczy może szybko się zwiększyć, powodując
gwałtowną eksplozję i obrażenia ciała. Nigdy nie należy stosować wirników napędzanych, pędników
ani ich urządzeń utrzymujących jako pomocy przy demontażu.

• Nie wolno zmieniać aplikacji serwisowej bez zatwierdzenia przez autoryzowanego przedstawiciela
firmy ITT.

• Pompa nie może pracować z przepływem niższym niż minimalny znamionowy, gdy jest pusta lub nie
jest odpowiednio zanurzona.

• Pompa nie może pracować bez zamontowanych urządzeń zabezpieczających.
• Pompa nie może pracować z zamkniętym zaworem wylotowym.
• Pompa nie może pracować z zamkniętym zaworem ssawnym.
• Pompa nie może pracować przy zatkanym sitku.

Poziomy komunikatów bezpieczeństwa
Definicje

Poziom komunikatów bezpieczeństwa Zawartość

NIEBEZPIECZENSTWO
:   

Niebezpieczna sytuacja, która spowoduje śmierć lub
poważne obrażenia, jeśli nie podejmie się działań
zapobiegawczych.

OSTRZEZENIE:   
Niebezpieczna sytuacja, która może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie podejmie się
działań zapobiegawczych.

PRZESTROGA:   
Niebezpieczna sytuacja, która może spowodować
niewielkie lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie
podejmie się działań zapobiegawczych.

Niebezpieczeństwo
porażenia prądem
elektrycznym:   

Możliwość wystąpienia zagrożeń elektrycznych, jeśli
instrukcje nie są przestrzegane we właściwy sposób.

Wstęp i bezpieczeństwo
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Poziom komunikatów bezpieczeństwa Zawartość

UWAGA:   • Potencjalne sytuacje, które mogą spowodować
niepożądany rezultat lub stan, jeśli nie podejmie
się działań zapobiegawczych.

• Czynności niezwiązane z obrażeniami ciała.

Ochrona środowiska
Obszar pracy

Aby uniknąć emisji, należy zawsze utrzymywać stację pomp w czystości.

Wskazówki dotyczące recyklingu
Należy zawsze dokonywać recyklingu zgodnie z następującymi wskazówkami:
1. Jeśli urządzenie lub części przyjmowane są przez upoważnioną firmę recyklingową, trzeba postępować

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
2. Jeśli urządzenie lub części nie są przyjmowane przez upoważnioną firmę recyklingową, należy zwrócić

je najbliższemu przedstawicielowi firmy ITT.

Regulacje dotyczące ścieków i emisji
Należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa dotyczących odpadów i emisji.

• Wszelkich odpadów należy pozbywać się w odpowiedni sposób.
• Zagospodarowanie i pozbywanie się pompowanej cieczy należy przeprowadzać zgodnie z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
• Należy całkowicie usuwać rozlane ciecze, zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i

ochrony środowiska.
• Trzeba składać odpowiednim władzom meldunki dotyczące emisji do środowiska.

Informacja dotycząca instalacji elektrycznej
W sprawach wymagań dotyczących instalacji elektrycznych należy zwracać się do lokalnego zakładu
energetycznego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy użytkownika
Wyposażenie ochronne

Należy korzystać z wyposażenia ochronnego zgodnie z przepisami wewnętrznymi firmy. W obszarze
roboczym trzeba używać sprzętu ochronnego:

• kask,
• okulary ochronne (z osłonami bocznymi),
• obuwie ochronne,
• rękawice ochronne,
• maska gazowa,
• ochronniki słuchu.

Obszar pracy
Podczas przebywania w obszarze roboczym należy stosować się do następujących zaleceń i ostrzeżeń:

• Obszar roboczy powinien być zawsze utrzymywany w czystości.
• Należy zwracać uwagę na zagrożenie stwarzane przez gazy i pary w obszarze pracy.
• Należy unikać zagrożeń, których źródłem jest prąd elektryczny. Należy zwracać uwagę na ryzyko

porażenia prądem elektrycznym lub zagrożenia związane z łukiem elektrycznym.

Wymagania dotyczące produktu i miejsca jego instalacji
Należy przestrzegać następujących wymagań dotyczących produktu i miejsca jego instalacji:

• Nie należy nigdy eksploatować pompy, jeżeli elementy zabezpieczające nie są zamontowane.
• Nie należy nigdy eksploatować pompy, jeżeli nie została zainstalowana osłona sprzęgła.

Wstęp i bezpieczeństwo (Ciąg dalszy)
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• Nigdy nie należy wymuszać połączenia instalacji rurowej z pompą.
• Pompa nie może być uruchamiana bez uprzedniego zanurzenia.
• Nie należy nigdy używać pompy z przepływem mniejszym niż minimalny przepływ nominalny bądź z

zamkniętym zaworem ssawnym lub tłocznym.

Zalecenia dotyczące połączeń elektrycznych
Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez elektryka mającego uprawnienia, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi.
W odniesieniu do połączeń elektrycznych należy przestrzegać następujących wytycznych i ostrzeżeń:

• Należy upewnić się, że produkt został odcięty od źródła zasilania i nie może zostać włączony w
sposób niezamierzony. Wytyczna ta odnosi się również do obwodu kontrolnego.

• Należy upewnić się, że zestyki cieplne są podłączone do obwodu zabezpieczającego zgodnie z
certyfikatem produktu i że są one używane.

Uziemienie (masa)
Wszystkie elementy osprzętu elektrycznego muszą być uziemione (podłączone do masy). Dotyczy to
pomp, mieszalników oraz wyposażenia monitorującego.

Środki ostrożności podejmowane przez rozpoczęciem pracy
Przed rozpoczęciem pracy z produktem lub w związku z produktem należy zastosować następujące środki
ostrożności:

• Należy trwale oddzielić miejsce pracy, na przykład barierką ochronną.
• Sprawdzić, czy wszystkie barierki ochronne są mocne i znajdują się na miejscu.
• Należy sprawdzić, czy podczas pracy w skrajnych temperaturach urządzenie jest odpowiednio

zaizolowane.
• Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy doprowadzić do schłodzenia całego układu i części

składowych pompy.
• Sprawdzić, czy jest wolna droga ewakuacji.
• Sprawdzić, czy produkt nie może się przetoczyć lub przewrócić i zranić ludzi lub uszkodzić mienie.
• Sprawdzić, czy urządzenia do podnoszenia są w dobrym stanie.
• Użyć uprzęży do podnoszenia, linki bezpieczeństwa i aparatu oddechowego, jeśli to potrzebne.
• Należy upewnić się, że produkt jest zupełnie czysty.
• Sprawdzić, czy w miejscu pracy nie ma trujących gazów.
• Należy upewnić się, że zestaw pierwszej pomocy jest łatwo dostępny.
• Przed podjęciem czynności serwisowych odłączyć i odciąć źródło zasilania.
• Przed spawaniem lub użyciem ręcznych narzędzi elektrycznych trzeba sprawdzić zagrożenie wybuchem.

Środki ostrożności podejmowane w czasie pracy
Podczas pracy z produktem lub w związku z produktem należy zastosować następujące środki ostrożności:

• Nigdy nie pracować samemu.
• Należy zawsze nosić odzież ochronną i ochronę dłoni.
• Nie stać w pobliżu zawieszonych ciężarów.
• Zawsze podnosić produkt za pomocą podnośnika.
• Jeśli urządzenie wykorzystuje automatyczne sterowanie poziomem, należy pamiętać o możliwości

nagłego uruchomienia.
• Pamiętać o szarpnięciu przy rozruchu, które może być bardzo silne.
• Po demontażu pompy trzeba wypłukać jej części składowe w wodzie.
• Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego pompy.
• Gdy system jest pod ciśnieniem, nie należy otwierać żadnych odpowietrzników ani zaworów

spustowych, a także wyjmować żadnych korków. Przed demontażem pompy, wyjęciem korków lub
odłączeniem rur należy sprawdzić, czy pompa jest odizolowana od układu i nie jest pod ciśnieniem.

• Nie wolno obsługiwać pompy bez odpowiednio zamontowanej osłony sprzęgła.

Wstęp i bezpieczeństwo (Ciąg dalszy)
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Usuwanie substancji chemicznych z oczu
1. Palcami utrzymać otwarte powieki.
2. Płukać oczy przynajmniej przez 15 minut.

Użyć płynu do przemywania oczu lub wody bieżącej.
3. Zgłosić się do lekarza.

Usuwanie substancji chemicznych z ciała
1. Zdjąć zanieczyszczone ubranie.
2. Przemywać skórę mydłem i wodą przez przynajmniej minutę.
3. W razie potrzeby zgłosić się po pomoc medyczną.

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa dla produktów posiadających
certyfikat Ex, umożliwiający ich wykorzystywanie w atmosferze zagrożonej
wybuchem
Opis dyrektywy ATEX

Dyrektywy ATEX stanowią specyfikację obowiązującą w krajach Europy w odniesieniu do instalowanych
na ich terenie urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych. Specyfikacje ATEX dotyczą kontroli stref o
atmosferze potencjalnie wybuchowej oraz standardów wyposażenia i systemów zabezpieczających
wykorzystywanych w tych atmosferach. Obowiązywanie wymagań ATEX nie jest ograniczone tylko do
krajów Europy. Wytyczne te mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do urządzeń instalowanych w
dowolnej atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wytyczne ogólne

OSTRZEZENIE:
Instrukcje montażu, obsługi i konserwacji jasno określają zatwierdzone metody demontażu urządzeń.
Należy przestrzegać tych metod. Objętość uwięzionej cieczy może szybko się zwiększyć, powodując
gwałtowną eksplozję i obrażenia ciała. Nigdy nie należy stosować wirników napędzanych, pędników ani ich
urządzeń utrzymujących jako pomocy przy demontażu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obowiązujących wymogów, przewidzianego zastosowania
lub gdy urządzenia wymagają modyfikacji, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ITT przed
przystąpieniem do dalszych czynności.

Wymogi dotyczące personelu
Firma ITT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prace wykonywane przez pracowników nie
posiadających przeszkolenia i uprawnień.
Poniżej przedstawione zostały wymogi dotyczące personelu w odniesieniu do produktów posiadających
aprobatę Ex oraz atmosfer zagrożonych wybuchem:

• Wszelkie prace związane z urządzeniami mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych
elektryków oraz mechaników posiadających upoważnienie od firmy ITT. Specjalne przepisy dotyczą
instalacji w atmosferach zagrożonych wybuchem.

• Wszyscy użytkownicy muszą znać zagrożenia dotyczące prądu elektrycznego oraz chemicznych i
fizycznych parametrów gazu i/lub oparów obecnych w strefach niebezpiecznych.

• Konserwację produktów z zatwierdzeniem Ex należy wykonywać zgodnie z normami
międzynarodowymi i krajowymi (IEC/EN 60079-17).

Wstęp i bezpieczeństwo (Ciąg dalszy)
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Wymogi dotyczące produktu i jego obsługi
Produktu z aprobatą Ex oraz jego obsługi w atmosferze zagrożonej wybuchem dotyczą następujące
wymagania:

• Należy używać produktu tylko zgodnie z zatwierdzonymi danymi silnika podanymi na tabliczce
znamionowej.

• Produkt z aprobatą Ex nie może w ramach normalnej eksploatacji pracować na sucho. Praca na sucho
jest dozwolona jedynie podczas prac serwisowych i kontrolnych, prowadzonych poza sklasyfikowaną
strefą.

• Nie należy nigdy uruchamiać pompy z zamkniętym zaworem ssawnym lub zablokowanym przewodem
ssawnym.

• Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy upewnić się, że urządzenie i panel sterowania są
odcięte od źródła zasilania oraz obwodu sterowania i nie można dostarczać do nich mocy.

• Nie należy otwierać urządzenia, gdy znajduje się pod napięciem lub atmosferze gazu wybuchowego.
• Upewnić się, że zestyki cieplne zostały podłączone do obwodu zabezpieczającego zgodnie z

klasyfikacją aprobaty produktu.
• Stosowanie obwodów samoistnie bezpiecznych jest wymagane w przypadku automatycznego systemu

sterowania poziomem przez regulator poziomu, jeżeli jest zainstalowany w strefie 0.
• Granica plastyczności elementów złącznych musi być zgodna z rysunkiem aprobaty oraz specyfikacją

produktu.
• Należy zadbać, aby konserwacja urządzeń była prowadzona właściwie:

• Należy sprawdzać części składowe pompy oraz końcową temperaturę cieczy.
• Należy utrzymywać odpowiednie smarowanie łożysk.

• Nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji produktu, jeżeli nie zostały one zatwierdzone przez
uprawnionego przedstawiciela firmy ITT.

• Należy używać wyłącznie części dostarczonych przez uprawnionego przedstawiciela firmy ITT.

Wyposażenie monitorujące
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy używać urządzeń monitorujących stan. Do monitorowania stanu
mogą służyć między innymi następujące urządzenia:

• wskaźniki ciśnienia,
• przepływomierze,
• wskaźniki poziomu,
• odczyty obciążenia silnika,
• czujniki temperatury,
• monitory łożysk,
• czujniki wycieku.
• system sterowania inteligentnego PumpSmart,

Gwarancja na produkt
Zakres obowiązywania

Firma ITT zobowiązuje się do naprawienia usterek w swoich produktach pod następującymi warunkami:
• Usterki są skutkiem wad projektowych, materiałowych i wykonania.
• Usterki zostały zgłoszone przedstawicielowi firmy ITT w okresie obowiązywania gwarancji.
• Produkt jest używany wyłącznie zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej instrukcji.
• Sprzęt monitorujący wchodzący w skład produktu jest prawidłowo podłączony i jest używany.
• Wszelkie prace serwisowe i naprawcze wykonywane są przez specjalistów upoważnionych przez firmę

ITT.
• Używane są oryginalne części firmy ITT.
• W produktach z zatwierdzeniem Ex mogą być stosowane wyłącznie części zatwierdzone do użycia w

przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz akcesoria zatwierdzone przez firmę ITT.

Wstęp i bezpieczeństwo (Ciąg dalszy)
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Ograniczenia
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w następujących sytuacjach:

• niedostateczna konserwacja,
• nieprawidłowy montaż,
• modyfikacja lub zmiana w produkcie i montażu wykonana bez konsultacji z firmą ITT,
• nieprawidłowo wykonane prace naprawcze,
• normalne zużycie.

Firma ITT nie ponosi odpowiedzialności za następujące sytuacje:
• uszkodzenia ciała,
• uszkodzenia mienia,
• straty ekonomiczne.

Roszczenia gwarancyjne
Produkty firmy ITT odznaczają się wysoką jakością i są przeznaczone do niezawodnej, długotrwałej
eksploatacji. W przypadku wystąpienia roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy ITT.

Wstęp i bezpieczeństwo (Ciąg dalszy)
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Transport i przechowywanie
Odbiór urządzenia

1. Sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń lub brakujących części.
2. Zanotować wszystkie uszkodzenia lub brakujące części na kwicie potwierdzenia odbioru i na rachunku

należności frachtowych.
3. Jeśli występują nieprawidłowości, należy zgłosić roszczenie wobec firmy przewozowej.

Rozpakowanie urządzenia
1. Należy usunąć materiały opakowania z urządzenia.

Należy pozbyć się wszystkich materiałów opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Należy sprawdzić urządzenie w celu określenia, czy żadne części nie zostały uszkodzone i czy niczego

nie brakuje.
3. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ITT w razie stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidłowości.

Transportowanie i składowanie pompy

OSTRZEZENIE:
• Należy sprawdzić, czy pompa nie może się przetoczyć lub przewrócić i zranić ludzi lub uszkodzić mienie.
• Pompy te mogą zawierać elementy węglowe lub z ceramicznego karborundu. Nie upuszczać pompy

ani nie narażać jej na uderzenia, bowiem może to być przyczyną uszkodzeń wewnętrznych elementów
ceramicznych.

UWAGA:  Do przemieszczania palety z zespołem pompy stosować wózek widłowy lub suwnicę o
wystarczającym udźwigu. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Metody podnoszenia

OSTRZEZENIE:
• Zmontowane zespoły i ich części składowe są ciężkie. Zaniedbanie stosowania odpowiedniej metody

podnoszenia i podparcia sprzętu może skutkować poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniami
sprzętu. Należy podnosić urządzenie tylko w specjalnie określonych punktach podnoszenia.
Urządzenia do podnoszenia, takie jak śruby oczkowe, zawiesia i rozpórki, muszą mieć odpowiednie
dane znamionowe, być dobrane i używane dla całego podnoszonego ładunku.

• Niebezpieczeństwo zgniecenia. Urządzenie i części składowe mogą być ciężkie. Należy stosować
odpowiednie metody podnoszenia i buty ze stalową osłoną palców.

• Nie mocować zawiesi stalowych na końcówkach wału.

Tabela 1: Metody
Typ pompy Metoda podnoszenia
Całkowicie zmontowana
pompa

Stosować odpowiednie urządzenia podnoszące do uchwytów na głowicy
wypływowej, odpowiednich śrub oczkowych w kołnierzu bębna lub kołnierza
podstawy głowicy wypływowej.

Pompa częściowo
zmontowana

Stosować odpowiednie urządzenia podnoszące zamocowane do uchwytów do
podnoszenia w elemencie lub podzespole lub do odpowiednich śrub
oczkowych w kołnierzach elementów.

Transport i przechowywanie
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Typ pompy Metoda podnoszenia
Pompa zdemontowana Stosować odpowiednie urządzenia podnoszące zamocowane do uchwytów do

podnoszenia w elemencie lub do odpowiednich śrub oczkowych w
kołnierzach elementów.

Przykłady

1

2

1. Położenie poziomie
2. Położenie pionowe
Rysunek 1: Pompa VIV podnoszona z położenia poziomego do pionowego (stosuje się do pomp
o długości do 15 stóp [4,6 metra])

Transport i przechowywanie (Ciąg dalszy)
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1

2

3

1. Położenie poziomie
2. Położenie pośrednie
3. Położenie pionowe
Rysunek 2: Pompa VIC podnoszona z położenia poziomego do pionowego (stosuje się do pomp
o długości do 30 stóp [9,1 metra])

Wymagania dotyczące przechowywania pomp
Wymagania

Pompy pionowe wymagają odpowiedniego przygotowania do przechowywania i regularnej konserwacji w
okresie przechowywania. Pompa jest uważana za pozostającą w stanie przechowywania, jeśli została
dostarczona do miejsca pracy i oczekuje na instalację.
Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących przechowywania silników i przekładni udziela
producent urządzenia.

Przygotowanie do przechowywania
Sytuacja Prawidłowe przygotowanie
Miejsce przechowywania w
pomieszczaniu (preferowane)

• Przygotować podłoże
• Oczyścić miejsce
• Osuszyć miejsce przechowywania i nie dopuszczać do jego

zalewania.

Transport i przechowywanie (Ciąg dalszy)
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Sytuacja Prawidłowe przygotowanie
Miejsce przechowywania na zewnątrz
budynku (jeśli przechowywanie w
pomieszczeniu jest niemożliwe)

• Stosować się do wszystkich wymogów przechowywania w
pomieszczeniu.

• Stosować pokrowce odporne na działanie warunków
atmosferycznych, na przykład ogniotrwałe plandeki lub
płachty brezentowe.

• Ułożyć plandeki w taki sposób, aby umożliwić swobodny
odpływ wody i krążenie.

• Przymocować plandekę, aby zabezpieczyć pompę przed
uszkodzeniem przez wiatr.

Ustawianie pomp i ich części składowych • Ustawić pompę na płozach, paletach lub podpórkach na
wysokości ponad 6 cala (15 cm) od podłoża, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza.

• Posortować części, aby umożliwić łatwą kontrolę i/lub
konserwację i wyeliminować niepotrzebne czynności.

Ustawianie pomp lub ich części
składowych w warstwach

• Sprawdzić, czy stojaki, kontenery lub skrzynie podtrzymują
cały ciężar pomp lub części i nie dojdzie do odkształcenia
urządzeń.

• Zadbać, aby znaki identyfikacyjne były dobrze widoczne.
• Natychmiast montować ponownie wszelkie osłony,

zdemontowane w celu uzyskania dostępu do wnętrza
urządzenia.

Obrót pompy i wału zespołu misy. • Obracać pompę i wał zespołu misy w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek zegara co najmniej raz w
miesiącu.

• Nigdy nie pozostawiać wału we wcześniejszym położeniu
lub w skrajnie podniesionej albo opuszczonej pozycji.

• Sprawdzić, czy wał obraca się swobodnie.
Przechowywanie w warunkach
kontrolowanych

• Utrzymywać równomierną temperaturę nie mniejszą niż
10°F (6°C) powyżej punktu rosy.

• Utrzymywać wilgotność względną poniżej 50%.
• Dopilnować, aby nie było kurzu albo żeby go było niewiele.

Niekontrolowane warunki
przechowywania, nierównomierna
temperatura, podwyższona wilgotność
oraz.lub obecność kurzu

• Okresowo sprawdzać pompę, aby upewnić się, że wszystkie
środki konserwujące są w dobrym stanie.

• Zabezpieczyć taśmą wszystkie gwinty rur i porywy rur
kołnierzowych.

Gdy pompa nie jest regularnie użytkowana
Jeśli pompa została zainstalowana, ale nie jest regularnie używana przez dłuższy okres, na przykład na cały
sezon, jeśli to możliwe uruchamiać ją co dwa tygodnie na co najmniej 15 minut.

Przygotowanie pompy do długotrwałego przechowywania
W przypadku okresy przechowywania ponad sześć miesięcy, należy stosować się do wymagań dotyczących
przechowywania pompy i niniejszej procedury:
1. Sprawdzić smar (olej) i przewody płuczące i albo napełnić orurowanie antykorozyjnym olejem, salbo

powlehać fure na nsowo kilka raxy fo roku.
2. Umieścić w pobliżu środka pompy 10 funtów (4,5 kg) wchłaniającego wilgoć desykantu lub 5,0

funtów (2,3 kg) kryształków inhibitora fazy pary.
3. Jeśli pompa jest zmontowana, umieścić dodatkowy funt (0,5 kg) w dyszy wylotowej i przymocować

dyszę di kolanka wylotowego.
4. Zamontować wskaźnik wielkości w pobliżu obwodu pompy.

Transport i przechowywanie (Ciąg dalszy)
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5. Przykryć pompę czarnym polietylenem o grubości minimum 6,0 mil (0,15 mm) i zabezpieczyć taśmą.
6. Utworzyć niewielki otwór wentylacyjny o średnicy mniej więcej 0,5 cala (12 mm).
7. zapewnić daszek lub schronisko, aby zabezpieczyć pompę przed działaniem surowych warunków

atmosferycznych,

Transport i przechowywanie (Ciąg dalszy)
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Opis produktu
Opis ogólny pompy

Pompa model VIC jest pionowa pompą przemysłową, z turbiną i służy do wielu różnych zastosowań.
Pompa ta ma następujące parametry:

• Wydajność do 70 000 gpm (15 900 m3/h)
• Wysokość podnoszenia do 4 500 stóp (1 372 m).
• Moc do 5 000 hp (3 730 kW)

Zespół bębna
W konstrukcji bębna zastosowano kołnierze, ułatwiające ustawienie oraz montaż i demontaż Wirniki są
albo otwarte, albo zamknięte, w zależności od konstrukcji. Gdy temperatura przekracza 180°F (82°C) i w
większych bębnach wirniki są połączone z wałem przez wyżłobienie klinowy na klin ustalający. Do
specjalnych zastosowań oferowane są wirniki pierwszego stopnia NPSH.

Kolumna
Konstrukcja kolumny z kołnierzem umożliwia odpowiednie ustawienie wału w stosunku do łożyska i
ułatwia montaż oraz demontaż. Wał pędniany jest wewnątrz kolumny podparty za pomocą
rozmieszczonych w pewnych odstępach ułożyskowanych ustalaczy, zapewniających pracę bez wibracji i
znaczną trwałość łożysk i wału.

Głowica wylotowa
Głowica wylotowa służy jak podpora pompy i element umożliwiający odpowiednie ustawienie napędy w
stosunku do pompy. Okienka podpory silnika umożliwiają dostęp do przewodów uszczelniających i łatwy
serwis uszczelnień i złączy.

Element kompensujący luzy osiowe
Gdy napęd nie służy do przenoszenia ruchów osiowych pompy może być zastosowany element
kompensujący przemieszczanie osiowe.

Silniki
W większości zastosowań przemysłowych stosuje sie silniki z wałem pełnym. Jeśli są zastosowane
uszczelki mechaniczne sztywność wirnika sprzyja działaniu bez wibracji.
Wałów drążonych można używać w przypadku stosowania szczeliwa.

Część wsporcza
Część wsporcza jest zaopatrzona w kołnierz, dzięki czemu może podtrzymać ciężar pełnej pompy i silnika.
Konstrukcję wsporczą można montować w tulei lub otwartym elemencie stalowym. Kołnierz ssawny w
modelu VIC-L jest umieszczony z boku konstrukcji wsporczej.

Informacje na tabliczce znamionowej
Informacje ważne przy zamawianiu

Na każdej pompie znajduje się do trzech tabliczek znamionowych, zawierających informacje o pompie.
Tabliczka znamionowa znajduje się na głowicy wylotowej.
Przy zamawianiu części zapasowych, należy podać następujące dane pompy:

• Model
• Rozmiar
• Numer seryjny
• Numery pozycji potrzebnych części

Numery katalogowe można znaleźć w wykazie części zamiennych.

Opis produktu
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Typy tabliczek znamionowych
Tabliczka
znamionowa

Opis

Pompa Zawiera informacje na temat charakterystyki pompy.
ATEX Jeśli ma to zastosowanie, zespół pompy może być zaopatrzony w tabliczkę ATEX,

przymocowaną do pompy, płyty fundamentowej albo głowicy wylotowej. Zawiera
informacje na temat charakterystyki ATEX pompy.

Tabliczka znamionowa na głowicy wylotowej

SERIAL NO.

P.O. NO.

R.P.M.

MODEL

M.A.W.P. DISCH.

RATED FLOW

M.A.W.P. SUCT.

CASE HYDROSTATIC TEST PRESSURE

DISCHARGE

SUCTION

YEAR BUILT

ITEM NO.

ROTOR LIFT

SIZE

RATED HEAD

INSPECTED BY

(800) 422-5873   (562) 949-2113

ROTATION

NP105_06

ITT
GOULDS PUMPS

Engineered for life

Tabela 2: Objaśnienie tabliczki znamionowej na głowicy wylotowej
Pole tabliczki
znamionowej

Objaśnienie

SERIAL NO. Numer seryjny pompy
ITEM NO. Numer pozycji klienta pompy
P.O. NO. Numer zamówienia sprzedaży – dla klienta
MODEL Model pompy
SIZE Rozmiar pompy
R.P.M. Nominalna prędkość pompy, liczba obrotów na minutę
ROTOR LIFT Osiowe uniesienie wału pompy i wirników
RATED FLOW Nominalny przepływ pompy w galonach na minutę (m3/hr)
RATED FLOW Nominalna wysokość podnoszenia pompy w stopach (m)
M.A.W.P. DISCH. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wylotu, psi (kg/cm2)
M.A.W.P.SUCT. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie ssabia, psi (kg/cm2)
DISCHARGE Testowe ciśnienie hydrostatyczne wyrzutowe obszaru hydrostatycznego psi

(kg/cm2)
SUCTION Testowe ciśnienie zasysania hydrostatyczne wylotowe obszaru

hydrostatycznego psi (kg/cm2)

Opis produktu (Ciąg dalszy)

Model VIC Montaż, eksploatacja i konserwacja 15



Pole tabliczki
znamionowej

Objaśnienie

YEAR BUILT Rok budowy pompy
INSPECTED BY Znak identyfikacyjny kontroli jakości

Tabliczka znamionowa ATEX

Pole tabliczki znamionowej Objaśnienie
II Grupa 2
2 Kategoria 2
G/D Pompa może być używana w obecności gazu i pyłu.
T4 Klasa temperaturowa

UWAGA:  Sprawdzić, czy klasyfikacja na pompie jest zgodna z określonym środowiskiem, w którym maja
być zainstalowane urządzenia. Jeśli nie są kompatybilne, nie rozpoczynać pracy z urządzenim i przed dalszą
pracą skontaktować się z przedstawicielem ITT.

Opis produktu (Ciąg dalszy)
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Montaż
Przed instalacją
Sprawdzić kołnierz korpusu lub podstawę

1. Gdy dostarczana jest opcjonalna podstawa, zdjąć ją z korpusu, jeśli te elementy były transportowane
razem.

2. Dokładnie oczyścić spód kołnierza korpusu lub podstawy.
Może być konieczne pokrycie spodu kołnierza korpusu lub podstawy podkładem polimerowym, który
można zakupić dodatkowo.

3. Za pomocą odpowiedniego środka usunąć roztwór antykorozyjny z górnej, obrobionej powierzchni
kołnierza korpusu.

Wymagania dotyczące fundamentu betonowego
Wymagania

Przygotowując fundament pod pompę sprawdzić, czy te wymagania będą spełnione:
• Fundament musi amortyzować drgania.
• Fundament musi zapewnić stałe i sztywne podparcie zespołu pompy.
• Fundament musi mieć wystarczająca wytrzymałość, aby utrzymać masę pompy i silnika wraz z masą

przepływającej cieczy,

Typowa instalacja
W typowej instalacji stosuje się następujące elementy:

• Śruby z tuleją, o rozmiarze dwa i pół razy większym od średnicy śruby zatopionej w betonie.
• Elementy odpowiedniego rozmiaru
• Umieszczenie zgodnie z rozmiarami podanymi na przykładowym rysunku
• Dostateczna ilość wolnego miejsca w tulejach, aby można było ustawić ostatecznie śruby

fundamentowe odpowiednio w stosunku do otworów w kołnierzu podstawy.

1

2

3

4

5

6

1. Kołnierz konstrukcji wsporczej, czyli podstawa
2. Fundament
3. Tuleja
4. Zapora
5. Podkładki
6. Śruba kotwiąca
Rysunek 3: Przykład typowej instalacji

Montaż
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Zamontować korpus lub podstawę na fundamencie betonowym.

PRZESTROGA:
Cały osprzęt elektryczny musi zostać uziemiony (podłączony do masy). Dotyczy to osprzętu pompy,
członu napędzającego i całego sprzętu monitorującego. Należy sprawdzić przewód uziemienia (masy), aby
upewnić się, że jest prawidłowo podłączony.

1. Przed wylaniem zaprawy usunąć wodę i luźny materiał z otworów śrub kotwiących i tulei.
2. W przypadku śrub z tulejami, wypełnić tuleję szczeliwem lub szmatami, aby nie dopuścić do

przedostawania się zaprawy do tulei.
3. Uważnie opuścić korpus lub podstawę na śruby fundamentu i przykręcić ręcznie nakrętki.
4. Wykorzystać poziom operatora do wypoziomowania korpusu albo podstawy lub powierzchni głowicy

wylotowej za pomocą klinów poziomujących.
Aby mieć pewność, że odczyty są dokładne, przed poziomowaniem sprawdzić, czy powierzchnia nie
jest zabrudzona, na przykład zakurzona.

1
2

3

4
5

6

7

1. Kołnierz konstrukcji wsporczej, czyli podstawa
2. Kliny poziomujące
3. Tuleja podłogowa (opcjonalna)
4. Fundament
5. Zapora
6. Zaprawa
7. Środkowa śruba kotwiąca

5. Wypoziomować korpus lub podstawę w dwóch kierunkach pod kątem 90° na powierzchni poddane
obróbce.

Tabela 3: Tolerancje wypoziomowania
Komercyjne API
0,005 cala na stopę (0,127 mm na metr) 0,001 cala na stopę (0,025 mm na metr)

Zacementować korpus lub kołnierz korpusu
Do tej procedury zalecana jest zaprawa niekurczliwa.
1. Sprawdzić, czy na podstawie nie ma pyłu, brudu, oleju, wirków lub wody.
2. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia.

Nie stosować środków czyszczących na bazie oleju, ponieważ nie wiążą się one dobrze z zaprawą.
Należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta zaprawy.

3. Utworzyć zaporę wokół fundamentu.
4. Dokładnie zwilżyć fundament.
5. Wylać zaprawę do minimalnej grubości 0,375 cala (9,520 mm) między korpus lub kołnierz korpusu a

fundament betonowy, do poziomu zapory.

Montaż (Ciąg dalszy)
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6. Usunąć z zaprawy wszystkie pęcherzyki powietrza ponieważ jest ona wylewana z zastosowaniem
wibratora lub pompowana na miejsce.

7. Poczekać na zestalenie się zaprawy przez co najmniej 48 godzin.
8. Dokręcić śruby fundamentowe.

Zamontować pompę na fundamencie ze stali strukturalnej.
1. Umieścić korpus i pompę bezpośrednio nad - lub jak najbliżej – głównych elementów

konstrukcyjnych budynku, belek lub ścian.
2. Przykręcić korpus lub podstawę do wspornika, aby uniknąć odkształcenia, zapobiec wibracji i

zachować prawidłowe ustawienie.
3. Wyrównać korpus lub podstawę stosując podkładki regulacyjne.

Lista kontrolna czynności dla rurociągów
Ogólna lista kontrolna czynności dotyczących rurociągów
Środki ostrożności

PRZESTROGA:
• Nigdy nie wolno korygować ustawienia rur przez wywieranie siły na kołnierze króćców pompy. Może

to wytworzyć niebezpieczne naprężenia na urządzeniu i spowodować brak współosiowości pompy i
napędu. Odkształcenie rury wpływa niekorzystnie na pracę pompy i może spowodować obrażenia
ciała i uszkodzenia sprzętu.

• Przepływ może być modyfikowany za pomocą zaworu regulacyjnego znajdującego się na przewodzie
tłocznym. Nie należy nigdy ograniczać przepływu od strony ssącej. Może to spowodować
zmniejszenie wydajności, nieoczekiwane wydzielanie ciepła i uszkodzenie urządzenia.

UWAGA:
Obciążenia kołnierzy z systemu rur, łącznie z pochodzącym z rozszerzania cieplnego rur, nie mogą
przekraczać wartości granicznych dla pompy. Deformacja głowicy wylotowej może nastąpić w wyniku
zetknięcia z częściami obracającymi się, co powoduje wytworzenie się nadmiernych ilości ciepła, iskry i
przedwczesne zużycie.

Instrukcje dotyczące rurociągów
Instrukcje dotyczące rurociągów podano w opracowaniu „Normy Instytutu Hydrauliki”, dostępnym w
Instytucie Hydrauliki, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802. Przed instalacją pompy należy zapoznać
się z tym dokumentem.

Lista kontrolna

Kontrola Objaśnienie/uwagi Skontrolow
ano

Sprawdzić, czy wszystkie rury są
podtrzymywane niezależnie i w
jednej osi z kołnierzami pompy.

Pomaga to zapobiec:
• naprężeniom pompy
• brakowi współosiowości pompy względem zespołu

napędowego
• zużyciu łożysk, uszczelek i zespołu wału pompy

Sprawdzić, czy zastosowano
wyłącznie niezbędne złącza.

Sprzyja to minimalizowaniu strat powodowanych przez
tarcie.

Nie podłączać przewodów
rurowych do pompy, dopóki:
• zaprawa mocująca korpus lub w

warstwie nośnej nie stwardnieje.
• śruby kotwiące pompę nie

zostaną dokręcone.

—
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Kontrola Objaśnienie/uwagi Skontrolow
ano

Sprawdzić, czy wszystkie złącza
rurowe i złączki są
powietrznoszczelne.

Zapobiegnie to przedostawaniu się do systemu rur
powietrza i nieszczelnościom w czasie eksploatacji.

Jeśli pompa pompuje płyny żrące,
pamiętać, że zanim zostanie
odłączona pompa, rury
umożliwiają wypłukanie płynu.

—

Jeśli pompa jest używana do
płynów o podwyższonej
temperaturze, sprawdzić, czy
prawidłowo zainstalowano pętlę
kompensacyjną/złącza.

Przyczynia się to do zapobiegania braku współosiowości
z powodu liniowej rozszerzalności rurociągu.

Przed montażem sprawdzić, czy
wszystkie elementy pompy,
zawory i złącza oraz odcinki
pompy są czyste.

—

Lista kontrolna przewodów ssawnych i wylotowych
Kontrola Objaśnienie/uwagi Skontrolowa

no
Sprawdzić, czy w przewodzie ssawnym i
wylotowym zainstalowano zawór odcinający.

Zawory odcinające są potrzebne do:
• Zalewania
• Regulacji przepływu
• Przeprowadzenia kontroli i

konserwacji pompy
Sprawdzić, czy w przewodach ssawnym i
wylotowym, między zaworem odcinającym a
głowicą wylotową pompy zainstalowano zawór
zwrotny.

Usytuowanie między zaworem odcinającym
i pompą umożliwia przeprowadzenie
kontroli zaworu zwrotnego.
Zawór zwrotny zabezpiecza pompę/
uszczelnienie przed przepływem
wstecznym przez pompę, gdy urządzenie
napędowe jest wyłączone. Jest również
wykorzystywany do ograniczenia
przepływu cieczy.

W przypadku zastosowania złączki rurowej
zwężkowej sprawdzić, czy jest ona
zainstalowana pomiędzy pompą a zaworem
zwrotnym.

—

Jeśli w systemie są zainstalowane zawory
szybkozamykające, sprawdzić, czy stosowane
są urządzenia amortyzujące wstrząsy.

Zabezpiecza to pompę przed falowaniem i
uderzeniami wody.

Jeśli zastosowano złączki zwężkowe, muszą
one być typu ekscentrycznego.

Zapobiega to gromadzeniu się powietrza u
szczytu rury wylotowej.

Pompa częściowo zmontowana
Pompy o długości 20 stóp (6 metrów) lub krótsze są zwykle dostarczane częściowo zmontowane, wyjątek
stanowią następujące części:

• Silnik napędowy
• Szczeliwo
• Uszczelnienie mechaniczne
• Zespół sprzęgła, z elementem odległościowym lub bez

Lokalizację otworów na śruby kotwiące można znaleźć na certyfikowanym schemacie pompy.
1. Oczyścić kołnierz korpusu o spód głowicy wylotowej.
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2. Sprawdzić, czy wszystkie mocowania pompy są prawidłowe ponieważ transport i przenoszenie pompy
może spowodować odkręcenie się śrub.

3. Instalacja pierścienia O-ring korpus-głowica wylotowa.
4. Przymocować szekle do uchwytów do przenoszenia na głowicy wylotowej lub przykręcić dwie śruby

oczkowe w otwory w kołnierzu montażowym.
5. Unieść urządzenie na jego miejsce nad fundamentem.

Sprawdzić, czy szekle, śruby oczkowe i zawiesia mają parametry wystarczające do podniesienia pompy.
Por. schemat.

6. Starannie prowadzić urządzenie tak, aby nie uderzało o boki podstawy lub fundamentu.
7. Obniżać urządzenie, dopóki kołnierz głowicy wylotowej nie zatrzyma się na swoim miejscu i nie oprze

na kołnierzu, następnie przykręcić go dostarczonymi śrubami z łbem walcowym.
8. Jeśli wał pędniany jest dostarczany osobno, przeprowadzić następujące czynności:

a) Sprawdzić, czy średnie bicie całkowite nie przekracza 0,005 cala. (0,127 mm) TIR na każde 10
stóp. (3 m).
Wał musi przed instalacja mieścić się z granicach tolerancji.

b) Wymontować komorę dławnicy, jeśli jest zainstalowana.
c) Ostrożnie przesunąć wał przez górna kolumnę podtrzymującą ustalacz.
d) Po usunięciu komory dławnicy lub obudowy uszczelki wkręcić wał do sprzęgu.

Montaż zespołu wirnika pompy
OSTRZEZENIE:
Nie wolno pracować pod ciężkimi i zawieszonymi obiektami w przypadku braku podparcia i ochrony na
wypadek upadku podnośnika lub zawiesia.

PRZESTROGA:
• Nie wolno podejmować prób podniesienia zespołu czaszy za pomocą wału pompy. Może to

spowodować uszkodzenie wału pompy.
• Nie należy upuszczać żadnych obiektów na zespół czaszy. Może to spowodować poważne

uszkodzenie pompy i elementów znajdujących się poniżej. Przed kontynuacją prac dotyczących
zespołu czaszy należy zdjąć z niego obiekty, które upadły na zespół.

1. Sprawdzić, czy wszystkie wkręty z łbem walcowym są dokręcone i obrócić ręką wał, aby sprawdzić,
czy swobodnie się obraca.

2. Usunąć z zewnętrznych powierzchni nagromadzony kurz, olej lub inny materiał.
3. Umieścić wzdłuz krawędzi otworu korpusu dwie podpory w formie belek dwuteowych które są na

tyle mocne, aby utrzymać ciężar całego zespołu pompy.
Połączyć te belki nagwintowanymi prętami z nakrętkami, aby w podpieranej części można je było
mocno skręcić.
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4. nad otworem korpusu umieścić odpowiedni wyciąg lub żuraw z hakiem.
5. W otwory na śruby korpusu wkręcić naprzeciw siebie (180º od siebie) dwie śruby oczkowe.
6. Do śrub oczkowych zamocować zawiesie i unieść je do pozycji nad otworem fundamentu.
7. Ostrożnie opuszczać zespół wirnika, prowadząc urządzenie tak, aby nie uderzało o ściany otworu,

dopóki kołnierz stożka wylotowego nie oprze się mocno o podpory dwuteowe.
8. Do czasu instalacji zespołu kolumny nad otworem stożka wylotowego umieścić pokrywę, aby

zapobiec przedostawaniu się kurzu i innego, obcego materiału.

Montaż sprzęgła gwintowanego
W przypadku sprzęgła z wpustem por. część dotyczącą montażu kolumny w niniejszej instrukcji.

PRZESTROGA:
Na wszystkich materiałach ulegających zatarciu, jak stal nierdzewna 316, należy używać smaru Molykote
Dow-corning.

Gwinty wału są lewostronne.
1. Pokryć wał cienką warstwą oleju w przypadku materiału niepowodującego zacierania lub środkiem

Molykote w przypadku materiałów powodujących zacieranie.
2. Zamontować sprzęgło gwintowane do wału pompy nakręcając je do połowy długości.

Do otworu w środku sprzęgła można wsunąć cienki drut, który pełni funkcję miernika. pozwalającego
na umieszczenie sprzęgła na wale pompy w prawidłowej pozycji.

3. Usunąć drut.

Montaż kolumny
PRZESTROGA:
Na wszystkich materiałach ulegających zatarciu, jak stal nierdzewna 316, należy używać smaru Molykote
Dow-corning.

Ustalacz łożyska jest zintegrowany z kolumną. Górny kołnierz kolumny ma męskie złącze, a dolny
kołnierz kolumny – żeńskie.
1. Sprawdzić, czy wał głowicy i wał napędowy są proste.
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Średnia wartość TIR powinna być poniżej 0,0005 cala (0,013 mm) na stopę (0,305 m) ni nie
przekracza 0,005 cala (0,127 mm) na każde 10 stóp. (3 m).

2. Nałożyć cienką warstwę oleju na wał napędowy.
3. Montaż sprzęgła:

Gwinty wału są lewostronne.

Jeśli sprzęgło
wału
napędowego
jest...

Wówczas...

Gwintowane 1. Nałożyć cienką warstwę oleju na gwint sprzęgła (materiał nie powodujący
zacierania). W przypadku materiału powodującego zacieranie, użyć
odpowiedniego materiału przeciwtarciowego.

2. Ręcznie zacząć nakręcanie do momentu poczucia oporu.
Do otworu w środku sprzęgła można wsunąć cienki drut, który pełni funkcję
miernika, aby określić kiedy sprzęgło znajdzie się na wale pompy w prawidłowej
pozycji.

3. Po zamontowaniu sprzęgła wyjąć drut.
4. Dokręcić złącze za pomocą kluczy do rur, jednego w górnej części wału pompy i

drugiego na sprzęgle.
5. Włożyć górną część wału do łożyska i dokręcić ją ręcznie.

Nie nakładać kluczy na powierzchnie łożyska czopa wału.
Wygląd łożyska gwintowanego przedstawiono w rozdziale Lista części (rysunek VIC-
T).

Z wpustem 1. Włożyć klin wpustu do wału pompy.
2. Opuścić tuleję na wale pompy do około 1 cala (25,4 mm) poniżej wierzchołka wału.
3. Opuścić wał napędowy, aż oprze się na wale pompy.
4. Włożyć pierścień dzielony do rowków w wale pompy i wale napędowym.
5. Podnieść tuleję, tak aby zasłoniła pierścień dzielony.
6. Włożyć klin wpustu do wału napędowego.
7. Podnieść tuleję do górnej części wpustu.
8. Zamocować tuleję do pierścienia dzielonego śruba zabezpieczająca i zawleczką.

1

2

3

4

5

6

7

1. Wał napędowy
2. Tuleja
3. Wpust
4. Pierścień dzielony
5. Wpust
6. Wał pompy
7. Śruba zabezpieczająca/zawleczka

4. Przymocować kolumnę do zespołu wirnika:
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a) Opuszczać kolumnę na wał napędowy, zachowując ostrożność w momencie przechodzenia wału
przez łożysku, dopóki kołnierz kolumny nie połączy się ze złączem kołnierza korpusu górnego.

b) Do śrub oczkowych przymocować zawiesie połączone z hakiem wyciągu.
c) Unieść kolumnę do zespołu nad zespół wirnika.
d) Opuścić kolumnę na wał napędowy, aż kołnierz kolumny połączy się ze złączem korpusu

wylotowego.
e) Przełożyć jak najwięcej wkrętów z łbem walcowym przez oba kołnierze i stopniowo dokręcać je w

naprzeciwległych parach.
5. Unieść zespół korpusu i kolumny na tyle wysoko, aby można było wyjąć wsporniki.
6. Nałożyć i dokręcić pozostałe wkręty z łbem walcowym.
7. Umieścić korpus i kolumnę na kołnierzu konstrukcji wsporczej:

a) Unieść cały zespół za śruby oczkowe w rurze kolumny i wyjąć wsporniki.
b) Powoli opuścić zespół wirnika i kolumnę.
c) Umieścić wsporniki na kołnierzu konstrukcji wsporczej i kontynuować opuszczanie zespołu,

dopóki górny kołnierz kolumny nie oprze się na wspornikach.
8. Jeśli potrzeba, zamontować sprzęgło i wał napędowy do wystającej części wału.
9. Zmontować następny odcinek kolumny lub kolumnę górną.

a) Sprawdzić, czy złącze kolumny dolnej jest połączone ze złączem kolumny górnej.
b) Połączyć kolumny wkrętami z łbami walcowymi i i nakrętkami sześciokątnymi, aby połączyć

wszystkie odcinki kolumny i wału napędowego.
c) Wkręcać wkręty z łbem walcowym do nakrętek sześciokątnych stopniowo i równomiernie.

Instalowanie głowicy wylotowej
PRZESTROGA:

• Nie należy uderzać i zadrapywać wału wystającego nad kolumnę. Może to powodować zginanie i
uszkodzenia wału.

• Stosowanie dławnic ze szczeliwem jest zabronione w przypadku otoczenia posiadającego kategorię
środowiska wg ATEX.

• Uszczelnienie mechaniczne do wykorzystania w atmosferze zagrożonej wybuchem musi posiadać
odpowiednie certyfikaty. Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy są zamknięte wszystkie obszary,
przez które pompowana ciecz może wyciekać do środowiska pracy.

UWAGA:
Należy sprawdzić, czy nominalna wytrzymałość śrub oczkowych lub zawiesi przekracza wagę pompy.

Uszczelnienia mechaniczne są dostarczane osobno. Jeśli do głowicy wylotowej zamontowano osłonę
uszczelnienia, przed przystąpieniem do opisanych czynności wyjąć uszczelnienie.
1. Jeśli do głowicy zamontowana jest komora dławnicowa, wymontować ją, a także dołączone

orurowanie.
2. Demontaż osłony sprzęgła:

a) Przymocować szekle do uchwytów do przenoszenia na głowicy wylotowej lub wkręcić dwie śruby
oczkowe w leżące naprzeciw siebie otwory do montowania wspornika silnika.

b) Unieść głowice wylotową nad wystający wał głowicy.
3. Umieścić głowicę wylotową w wymaganym położeniu:

a) Opuścić głowicę, a przy tym wyśrodkować otwór pionowy w stosunku do wału głowicy
wystającym nad kolumnę.
Przerwać, gdy głowica wylotowa połączy się z kolumną.

b) Przykręcić wkręty z łbem walcowym i przymocować głowicę wylotową do kolumny.
c) Dokręcić stopniowo wkręty z łbem walcowym a parach naprzeciw siebie.

Montaż (Ciąg dalszy)

24 Model VIC Montaż, eksploatacja i konserwacja



4. Unieść zespół pompy na tyle wysoko, aby można było usunąć wsporniki.
5. Włożyć i dokręcać pozostałe wkręty z łbem walcowym, aż wszystkie zostaną dokręcone z tą samą siłą.
6. Unieść korpus, kolumnę i zespół głowicy i usunąć wsporniki.
7. Opuszczać korpus, kolumnę i zespół głowicy, dopóki kołnierz mocujący głowice wylotową nie

połączy się z kołnierzem korpusu.
8. Przymocować głowice wylotową do kołnierza korpusu.

Instalacja komory dławnicy
PRZESTROGA:

• Należy sprawdzić, czy dzielona dławnica jest ustawiona prostopadle w komorze dławnicy. Jeśli
dławnica dzielona nie jest równo osadzona, może spowodować nierówne naprężenie szczeliwa i
uszkodzenie wału lub tulei.

• Stosowanie dławnic ze szczeliwem jest zabronione w przypadku otoczenia posiadającego kategorię
środowiska wg ATEX.

Typy komory dławnicy
Istnieją trzy typy instalacji komory dławnicy:

• Typ A
• Typ B
• Typ C

1

2

3
4

5

6

1. Przewód obejściowy
2. Podkładka uszczelki
3. Łożysko
4. Komora uszczelnienia
5. Pierścienie uszczelniające
6. Dławik dzielony
Rysunek 4: Komora dławnicy typu A
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1
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56

7

8

9

(618) SPLIT SET SCREW (774)

1. Wkręt dociskowy
2. Przewód obejściowy
3. Podkładka uszczelki
4. Łożysko
5. Pierścień o-ring
6. Tuleja
7. Komora uszczelnienia
8. Pierścienie uszczelniające
9. Dławik dzielony
Rysunek 5: Komora dławnicy typu B

1

2

3
4

5

67

8

9

10

11

1. Wkręt dociskowy
2. Przewód obejściowy
3. Pierścień dławnicowy rozstawczy
4. Podkładka uszczelki
5. Łożysko
6. Pierścień o-ring
7. Tuleja
8. Komora uszczelnienia
9. Pierścienie uszczelniające
10. Smarownica kapturowa
11. Dławik dzielony
Rysunek 6: Komora dławnicy typu C
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Montaż komór dławnicowych typu A i B
Komora dławnicowa typu B jest taka sama jak komora dławnicowa typu A z tym wyjątkiem, że jest
wyposażona w tuleję wału z pierścieniem O-ring.
1. Nasmarować pierścień O-ring i gwinty wału.
2. Nasunąć tuleję na wał i uważnie obrócić ją w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara,

równocześnie naciskając go, dopóki pierścień O-ring nie znajdzie się poza gwintami wału.
3. zlokalizować tuleję na wale i zamocować ja wkrętami dociskowymi.
4. Umieścić uszczelkę na głowicy wylotowej.
5. Przesunąć komorę dławicową wzdłuż wału i umieścić go na odpowiednim miejscu na uszczelce.
6. Przykręcić komorę dławicową wkrętami z łbem walcowym.
7. Jeśli dostarczono podkładkę uszczelniającą, włożyć ją do komory dławnicowej.

Podkładka uszczelniająca nie jest potrzebna w przypadku wałów o rozmiarze 2,19 cala (55,63 mm) lub
większych.

8. Aby ułatwić instalację, nasmarować pierścienie uszczelniające.
9. Montaż pierścieni uszczelniających:

a) Odgiąć każdy z pięciu pierścieni uszczelniających na bok, aby mieć do nich łatwy dostęp wokół wału.
Można odłożyć szósty pierścień na bok, dopóki uszczelnianie nie zostanie poprawione
odpowiednio do nieszczelności, występującej po pierwszym uruchomieniu.

b) Zacząć wkładać pierwszy pierścień do komory dławicowej.
c) Do umieszczenia całego pierścienia w komorze dławnicowej użyć palców.
d) Wstukać każdy pierścień używając do tego celu drewnianej tulei i mocno wpychać pierścień

uszczelniający, dopóki nie stanie się szczelny na wale otworze komory dławnicowej.
e) Rozmieścić złącza pierścieniowe co 90°.

Można użyć dławika dzielonego jako narzędzia do wciśnięcia górnego pierścienia.
10. Założyć dławik dzielony i nakręcić nakrętki na kołki gwintowane dławików dzielonych.
11. Dokręcić ręką nakrętki.
12. Jeśli zamontowano opcjonalny przewód obejściowy, podłączyc go do złącza przewodu w komorze

dławnicy.

Ostateczne ustawianie komory dławnicowej należy przeprowadzić przy uruchamianiu pompy. To
ostateczne ustawianie należy przeprowadzić w przypadku komór dławnicowych wszystkich typów.
Prawidłowo uszczelniona komora dławnicowa musi być na tyle luźne, aby można było obrócić ręką wał.

Montaż komory dławnicy typu C
Dławnica typu C jest dostarczana z tuleja walu, pierścieniem O-ring, pierścieniem dławicowym
rozstawczym i smarownicą.
1. Nasmarować pierścień O-ring i gwinty wału.
2. Nasunąć tuleję na wał i uważnie obrócić ją w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara,

równocześnie naciskając go, dopóki pierścień O-ring nie znajdzie się poza gwintami wału.
3. Zlokalizować tuleję na wale i zamocować ja wkrętami dociskowymi.
4. Jeśli dostarczono podkładkę uszczelniającą, włożyć ją do komory dławnicowej.

Podkładka uszczelniająca nie jest potrzebna w przypadku wałów o rozmiarze 2,19 cala (55,63 mm) lub
większych.

5. Aby ułatwić instalację, nasmarować pierścienie uszczelniające.
6. Montaż pierścieni uszczelniających:

a) Odgiąć każdy z pięciu pierścieni uszczelniających na bok, aby mieć do nich łatwy dostęp wokół wału.
Można odłożyć szósty pierścień na bok, dopóki uszczelnianie nie zostanie poprawione
odpowiednio do nieszczelności, występującej po pierwszym uruchomieniu.

b) Zacząć wkładać pierwszy pierścień do komory dławicowej.
c) Do umieszczenia całego pierścienia w komorze dławnicowej użyć palców.
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d) Wstukać każdy pierścień używając do tego celu drewnianej tulei i mocno wpychać pierścień
uszczelniający, dopóki nie stanie się szczelny na wale otworze komory dławnicowej.

e) Rozmieścić złącza pierścieniowe co 90°.
Można użyć dławika dzielonego jako narzędzia do wciśnięcia górnego pierścienia.

f) Włożyć pierścień rozstawczy do komory dławnicy tak, aby znalazł się w jednej linii z kanałem
smarowania w komorze dławnicy.

g) Zamontować dwa pierścienie uszczelniające i rozmieścić złącza pierścienia co 90°.
7. Założyć dławik dzielony i nakręcić nakrętki na kołki gwintowane dławików dzielonych.
8. Dokręcić ręką nakrętki.
9. Jeśli zamontowano opcjonalny przewód obejściowy do złącza przewodu w komorze dławnicy.
10. Nasmarować komorę dławnicy.

a) Wkręcić smarownicę do komory dławicowej.
b) Napełnić smarownicę smarem odpowiedniej lepkości.
c) Po całkowitym zakończeniu montażu komory dławnicowej nałożyć smar na pierścień rozstawczy,

obracając o kilka obrotów przykrywkę smarownicy.

Ostateczne ustawianie komory dławnicowej należy przeprowadzić przy uruchamianiu pompy. To
ostateczne ustawianie należy przeprowadzić w przypadku komór dławnicowych wszystkich typów.
Prawidłowo uszczelniona komora dławnicowa musi być na tyle luźne, aby można było obrócić ręką wał.

Opcje uszczelnienia mechanicznego
PRZESTROGA:
Rurociąg uszczelnienia mechanicznego musi być zawsze podłączony. Niezastosowanie się do powyższego
może spowodować wytworzenie się nadmiernych ilości ciepła i uszkodzenie uszczelnienia.

Pompy są wysyłane bez zainstalowanego uszczelnienia mechanicznego. Jeśli jest inaczej, należy zapoznać
się z instrukcjami instalacji producenta uszczelek mechanicznych.
Podano tutaj opcje uszczelnienia mechanicznego dla tej pompy:

• Uszczelnienie mechaniczne wkładu
• Uszczelnienie mechaniczne z konwencjonalną częścią wewnętrzną
• Uszczelka wysokociśnieniowa
• Podwójne uszczelnienie mechaniczne

Montaż uszczelnienia mechanicznego

PRZESTROGA:
Nałożyć na wał i wewnętrzną część tulei niewielką ilość smaru dołączonego do uszczelnienia
mechanicznego lub zalecanego przez producenta uszczelnienia. Następujących smarów można używać do
pracy z wodą, gdy żaden smar nie jest dostarczany, ani zalecany przez producenta uszczelnienia.

• lekki olej (SAE #10 lub 20)
• Smar Dow Corning nr 4
• Smar silikonowy
• Wosk lub glina
• Woda z mydłem

Smary na bazie oleju uszkadzają elastomerowe pierścienie O-ring EPR / EPDM. Smary silikonowe lub
woda z mydłem są bezpieczne dla elastomerowych pierścieni O-ring EPR / EPDM.
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UWAGA:
• Nie należy uderzać w wał wkładkami wykonanymi z włókien węglowych, ponieważ może to

spowodować odpryski, pęknięcie lub złamanie.
• Nie należy dokręcać zbyt mocno śrub z łbem zmniejszonym dławnicy. Może to spowodować

zniekształcenie gniazda uszczelnienia i usterkę uszczelnienia.
• Nie należy demontować rozpórki uszczelki ani podkładki mimośrodowej, regulować uszczelnienia ani

dokręcać śrub ustalających po wyregulowaniu wirników.
• Po wyregulowaniu wirnika trzeba osadzić ponownie uszczelnienie.

1. Założyć pierścień O-ring lub uszczelkę miedzy osłonę uszczelnienia a uszczelnienie.
a) Nałożyć uszczelnienie na wał i przesunąć je do powierzchni komory dławnicowej.
b) Zachować ostrożność przy przesuwaniu tulei i pierścienia O-ring przez rowki klinowe i gwinty, aby

nie uszkodzić pierścienia O-ring.
2. Umieścić dławik uszczelnienia na osłonie uszczelnienia głowicy wylotowej i przykręcić go wkrętami z

łbem walcowym.
3. Stopniowo i równomiernie dokręcać wkręty z łbem walcowym na krzyż, w dwóch-trzech ratach.
4. Zamontować wszystkie rury szczelne tak, jak jest wymagane.
5. Przed dokonaniem ostatecznych połączeń przewodów ciśnieniowych cieczy uszczelniającej sprawdzić,

czy osłona uszczelnienia i wszystkie przewody z cieczą uszczelniającą są wypłukane i wolne od brudu,
kamienia i innych cząstek.

6. Montaż silnika napędowego i sprzęgła.
7. Przeprowadzić następujące działania związane z płaskością i koncentrycznością:

Bicie wału
napędowego

Procedura

Koncentryczność
wału napędowego

1. Instalować wskaźnik zegarowy z podstawą przymocowaną do wspornika
silnika.

2. Odczytywać czujnik zegarowy, obracając ręcznie wałek napędu.
Sprawdzić, czy bicie całkowite nie przekracza norm NEMA, maksimum
0,002 cala (0,05 mm) TIR.

3. Jeśli odczyty czujnika są większe 0,002 cala (0,05 mm) TIR, poluzować cztery
śruby dociskowe układu napędowego i przesunąć układ napędowy na złączu
podstawy silnika.

4. Uzyskać pożądane położenie.
5. Dokręcić śruby dociskowe i ponownie odczytać wskazania czujnika.
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Bicie wału
napędowego

Procedura

Płaskość osłony
uszczelnienia

Jeśli igła czujnika nie może obracać się 360° na górnej powierzchni dławika
uszczelnienia, w celu przeprowadzenia tego pomiaru wyjąć uszczelnienie
mechaniczne.
1. Wymontować elementy dolnego sprzęgła i przymocować podstawę czujnika

zegarowego do wału napędowego.
2. Ustawić igłę na górnej powierzchni dławika uszczelnienia lub na górnej

powierzchni osłony uszczelnienia.
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Bicie wału
napędowego

Procedura

3. Powoli obrócić wał napędowy o 360°.
4. Sprawdzić, czy lico osłony uszczelnienia jest na tym samym poziomie co wał

(w granicach 0,002 cala (0,05 mm) TIR).

Koncentryczność
osłony
uszczelnienia

Ten pomiar wymaga usunięcia uszczelnienia mechanicznego.
1. Zainstalować czujnik zegarowy tak, jak pokazano.
2. Obracać wał napędowy ręcznie i zastosować czujnik do wewnętrznej

powierzchni osłony uszczelnienia w celu określenia koncentryczności.
3. Jeśli odczyty czujnika są większe 0,004 cala (0,10 mm) TIR, poluzować cztery

śruby dociskowe układu napędowego i przesunąć układ napędowy na złączu
silnika.
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Bicie wału
napędowego

Procedura

4. Uzyskać pożądane położenie.
5. Dokręcić śruby dociskowe i ponownie odczytać wskazania czujnika.

Koncentryczność
wału głowicy

1. Ponownie zainstalować uszczelnienie mechaniczne, jeśli zostało ono wyjęte w
celu pomiaru płaskości lub koncentryczności.

2. Zamontować zespół sprzęgła i ustawić wirnik.
3. Przymocować podstawę czujnika zegarowego do głowicy wylotowej i

wspornika silnika.
4. Umieścić igłę na wale między górna powierzchnią uszczelki a spodnią częścią

sprzęgła pompy.
5. Powoli obrócić wał napędowy o 360°.
6. Sprawdzić, bicie wału mieści się w granicach 0,004 cala (0,10 mm) TIR lub

jak wymaga tego specyfikacja.
7. W trzech miejscach wywiercić otwory i wsunąć do nich szpilki ustalające, aby

po uzyskaniu wymaganego bicia zamocować układ napędowy do podstawy
silnika.
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Bicie wału
napędowego

Procedura

8. Umieścić i zamocować kołnierz uszczelnienia przykręcając wkręty mocujące tak, jak podano w
instrukcji dostarczonej przez producenta uszczelnienia mechanicznego.

9. Zachować element odległościowy uszczelnienia lub podkładkę mimośrodową
Można użyć tych części do otrzymania prawidłowego odstępu uszczelnienia w przypadku
konieczności jego usunięcia. Trzeba poluzować wkręty mocujące uszczelnienia w celu ponownej
regulacji wirników.

10. Uszczelnienia, w których zastosowano czopy płaskie wkrętów mogą w celu prawidłowego
zamocowania oznaczać konieczność pogłębienia czołowego wału lub rozwiercenia:
a) Zakryć uszczelnienie obudowę uszczelnienia.
b) Wykręcić z kołnierza jeden po drugim wkręty z czopami płaskimi i pogłębić czołowo lub

rozwiercić wał, a następnie dokręcić wkręty ponownie.
c) Wyjąć wszystkie wiórki metalowe, aby uniknąć uszkodzenia uszczelnienia.

Montaż pojedynczej uszczelki mechanicznej montowanej wewnątrz
Pojedyncze uszczelki mechaniczne montowane wewnątrz mają następujące właściwości:

• Są to uszczelki kasetowe.
• Są zaopatrzone w dławiki i tuleje.
• Cały taki zespół jest montowany przez producenta uszczelek.

W przypadku instalacji uszczelek niekasetowych należy stosować się do specjalnych instrukcji uszczelek.
Montaż uszczelki:

Jeśli uszczelka
jest...

To...

Pierścień o-ring Montować cały zespół na wale.
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Jeśli uszczelka
jest...

To...

Zachować ostrożność przy przesuwaniu tulei i pierścienia O-ring przez rowek
klinowy i gwinty, aby nie uszkodzić pierścień O-ring.

Teflonowy pierścień
klinowy

1. Wymontować kołnierz tulejowy i teflonowy pierścień klinowy.
2. Montoewać je oddzielnie po umieszczeniu tulei na miejscu.
3. Docisnąć kołnierz na gwintach, aby uszczelnić klinowy pierścień teflonowy

wokół wału.

1

1. Obejście do zasysania

Montaż pojedynczej uszczelki mechanicznej montowanejzewnątrz
Omawiane uszczelki są dostarczane w dwóch podzespołach:

• Jednostka stacjonarna
• Jednostka obrotowa

1. Zainstalować jednostkę stacjonarną, która jest zespołem uszczelka-dławik.
Jednostka stacjonarna znajdzie się u góry.

2. Zainstalować jednostkę obrotową, uważając, aby nie odłączyć części obracających się.
Gdy części jednostki obrotowej rozłączą się, instalacja staje się trudnym zadaniem.
UWAGA: Nie dokręcać wkrętów dociskowych i nie ustawiać uszczelki, dopóki nie zostaną
wyregulowane wirniki.

3. Ustawianie uszczelki:
a) Uwzględnić wolne miejsce na sprężynę, którego wielkość jest podana na pieczęci na kołnierzu i na

rysunku zespołu uszczelki.
b) Dokręcić wkręty dociskowe tak, aby pierścień uszczelniający był we wszystkich punktach tak samo

oddalony od kołnierza.
c) Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić, czy odstęp na sprężynę i odległość od

powierzchni komory dławikowej do kołnierza są takie same, jak pokazano na schematycznym
rysunku uszczelki.
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1

1. Obejście do zasysania

Montaż uszczelnienia wysokociśnieniowego
Uszczelki wysokociśnieniowe maja następujące właściwości:

• Zwykle są to uszczelnienia kasetowe
• Są dostarczane zmontowane i godowe do instalacji
• Są albo pojedyncze, albo podwójne

Uszczelnienia mechaniczne w pompach z ciśnieniem wylotowym ponad 1200 psi (85 kg/cm2) lub
poziomem ciśnienia określonym przez producenta uszczelnienia, są zwykle wyposażone w pierścienie
wzmacniające. Pierścienie te są instalowane po instalacji uszczelnienia, miedzy uszczelnieniem kołnierza
układu napędowego a spodem sprzęgła pompy z kołnierzem.
1. Montaż pierścienia wzmacniającego:

a) Wkręcić dolny pierścień wzmacniający do końca w górny pierścień wzmacniający
b) Przesunąć zespół pierścieni wzmacniających wzdłuż wału i umieścić go na uszczelnieniu.

2. Zamontować sprzęgło z elementem odległościowym i układ napędowy.
3. Umieścić uszczelnienie na miejscu.
4. Sprawdzić TIR na wale głowicy powyżej uszczelnienia mechanicznego.
5. Poprawić zespół pierścieni wzmacniających.
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1

2

1. Pierścienie wzmacniające
2. Obejście do zasysania

Montaż podwójnego uszczelnienia mechanicznego
Uszczelnienia podwójne są uszczelnieniami kasetowymi, które są dostarczane zmontowane. Niniejszą
procedurę stosuje się tylko, jeśli dostarczono uszczelnienie niekasetowe i nie ma instrukcji producenta
uszczelnienia.
1. Na wale lub tulei, na poziomie powierzchni osłony uszczelnienia postawić znak.

Korzystać z tego punktu odniesienia, ustawiając uszczelnienie w stosunku do zespołu uszczelnienia.
2. Włożyć wewnętrzną część wkładki:

a) nasmarować otwór komory dławnicy i zewnętrzną średnicę wewnętrznej (lub dolnej) wkładki
stacjonarnej.

b) Osłonić wewnętrzną powierzchnię wkładki miękkim i czystym materiałem, takim jak guma.
c) Umieścić wewnętrzną powierzchnię wkładki na dnie osłony uszczelki, stosując jedynie nacisk ręczny.
d) Jeśli wkładka jest wyposażona w szpilkę ustalającą, upewnić się, że szpilka jest w jednej linii ze

szczelina lub otworem w dolnej części osłony uszczelnienia.
3. Ostrożnie umieścić pierścień uszczelki i zewnętrzną wkładkę stacjonarną nad wałem.
4. Przed zamontowaniem jakichkolwiek części modułu obrotowego, nasmarować wał lub tuleję.
5. zamontować kołnierz lub kołnierze uszczelnienia:

a) Umieścić kołnierz tak, aby był w jednej linii ze znakiem odniesienia utworzonym na etapie 1 i był
zgodny z wymiarem podanym na schemacie zespołu uszczelnienia.

b) Dokręcić wkręty dociskowe, aby przytwierdzić kołnierz do wału lub tulei.
6. W odpowiedniej kolejności zamocować pozostały części modułu obrotowego na wale lub tulei i

zakończyć montaż.
7. Jeśli dostarczono uszczelnienie wału, zamocować je na wale lub tulei.

Uważać, aby nie dopuścić do wyszczerbienia lub uszkodzenia, które mogłoby spowodować
nieszczelność uszczelnienia.
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8. Umieścić pierścień dławika i uszczelkę dławika przy powierzchni osłony uszczelnienia:
a) Dokręcić równomiernie i mocno nakrętki lub śruby.
b) Sprawdzić czy pierścień dławika nie jest naprężony.
c) Dokręcić nakrętki lub śruby tylko tak, aby uszczelnić przy uszczelce pierścienia dławika.

1
2

3

1. Podłączenie do smarowania uszczelki zewnętrznej
2. Obejście do zasysania
3. Podłączenie do smarowania uszczelki zewnętrznej
Rysunek 7: Uszczelnienie montowane podwójnie (podwójne nieciśnieniowe)

1
2

1. Obejście do zasysania
2. Podłączenie do smarowania uszczelki zewnętrznej
Rysunek 8: Uszczelnienie montowane podwójnie (podwójne ciśnieniowe)
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Instalacją układu napędowego z wałem pełnym.
OSTRZEZENIE:

• W przypadku montażu w środowisku zagrożenia wybuchem trzeba sprawdzić, czy silnik ma
odpowiedni certyfikat.

• Nie wolno sprawdzać kierunku obrotów silnika, jeśli jest on sprzęgnięty z pompą. Jeśli pompa obraca
się w niewłaściwym kierunku, mogą nastąpić poważne uszkodzenia pompy, silnika i obrażenia ciała
personelu.

• Nie wolno pracować pod ciężkimi i zawieszonymi obiektami w przypadku braku podparcia i ochrony
na wypadek upadku podnośnika lub zawiesia.

UWAGA:
• Jeśli pompa jest wyposażona w dzban naporowy, nie należy mocować napędu do głowicy wylotowej

przed zamontowaniem dzbana naporowego i sprzęgła sprężystego. Osobne elementy uzupełniające
dla dzbana naporowego są dostarczane na żądanie.

• Przed rozpoczęciem smarowania silnika trzeba zapoznać się z instrukcjami producenta silnika i
postępować zgodnie z nimi. Smarowanie nadmierną ilością smaru może spowodować przegrzanie i
przedwczesną awarię łożysk.

Sprzęgło między wałem napędowym a wałem głowicy wylotowej może być typu bez elementu
odległościowego lub z elementem odległościowym. Typ z elementem odległościowym jest stosowany w
pompach wyposażonych w uszczelnienie mechaniczne, aby umożliwić serwisowanie uszczelki bez
wymontowywania napędu.
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1. Wał napędowy
2. Wpust układu napędowego, dostarczany przed dostawcę silnika
3. Końcówka obudowy układu napędowego
4. Płytka nastawcza
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5. Obudowa pompy
6. Wpust pompy
7. Wał głowicy
8. Nakrętka sześciokątna
9. Śruba z łbem walcowym
10. Pierścień dzielony
Rysunek 9: Sprzęgło typu bez elementu odległościowego
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1. Wał napędowy
2. Wpust układu napędowego, dostarczany przed dostawcę silnika
3. Końcówka obudowy układu napędowego
4. Element odległościowy
5. Płytka nastawcza
6. Obudowa pompy
7. Wpust pompy
8. Wał głowicy
9. Śruba z łbem walcowym
10. Nakrętka sześciokątna
11. Nakrętka sześciokątna
12. Śruba z łbem walcowym
13. Pierścień dzielony
Rysunek 10: Sprzęgło bez elementu odległościowego

1. Jeśli wspornik układu napędu jest dostarczony i niezainstalowany, wykonać następujące czynności:
a) Unieść wspornik układu napędowego i sprawdzić powierzchnie montażowe i register.
b) Starannie oczyścić te powierzchnie.
c) Zamontować wspornik układu napędowego na głowicy wylotowej i przykręcić go wkrętami z

łbem walcowym.
2. Przymocować zawiesie do uchwytów do podnoszenia napędu i unieść silnik.
3. Sprawdzić powierzchnię montażową, wgłębienie i przedłużenie wału, a następnie staranie oczyścić te

powierzchnie.
W przypadku występowania zadziorów, usunąć je drobnym pilnikiem.

4. Umieścić puszkę rurkowania silnika w wymaganym położeniu.
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a) Ustawić otwory do montowania silnika w jednej linii z odpowiednimi otworami z zaczepami na
głowicy wylotowej.

b) Opuszczać silnik dopóki registry nie połączą się i silnik nie oprze się na głowicy wylotowej.
c) Przykręcić silnik wkrętami z łbem walcowym.

5. W układach napędowych z jednokierunkową zapadką lub szpilkami, ręcznie obracać w prawo (jeśli
patrzeć od góry) wał napędowy dopóki jednokierunkowa zapadka lub szpilki nie znajda się na swoich
miejscach.

6. Nasmarować łożyska silnika zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na tabliczce smarowania
przymocowanej do ramy silnika.

7. Dokonać tymczasowych połączeń elektrycznych zgodnie z oznaczeniami na przewodach lub
schematem przymocowanym do ramy silnika.
Silnik musi obracać się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Zwrócić uwagę
na strzałkę na tabliczce znamionowej pompy. Jeśli silnik nie obraca się w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, zmienić kierunek obrotów zamieniając dowolne dwa przewody
(tylko w przypadku silników trójfazowych). W przypadku silników jednofazowych, zapoznać się z
instrukcją producenta silnika.

Jeśli wymagana jest regulacja luzu końca wału, przed połączeniem sprzęgła pompy do silnika z wałem
pełnym, sprawdzić luz korzystając z miernika tarczowego. Szczegółowe informacje na temat luzu
końcówki wału silnika zamieszczono w odpowiedniej instrukcji obsługi producenta silnika.

Montaż obudowy sprzęgła.
1. Nałozyć cienką warstwę oleju na wpust pompy i umieścić wpust w rowku klinowym wału głowicy.
2. Delikatnie opuścić pompę do połowy obudowy sprzęgła na wał głowicy.
3. nakręcać płytkę nastawczą na wał głowicy dopóki nie znajdzie się na poziomie wału głowicy.
4. Nałożyć cienką warstwę oleju na wpust układu napędowego i umieścić wpust w rowku klinowym

wału napędowego.
5. Nałożyć układ napędowy do połowy obudowy sprzęgła na wał napędowy z wpustem i nasuwać go na

wał napędowy, dopóki nie zacznie być widoczny rowek pierścieniowy.
6. Założyć pierścień dzielony na rowek i przesunąć układ napędowy o połowę obudowy sprzęgła na

pierścień dzielony, aby go przytrzymać.
7. Jeśli pompa została dostarczona z regulowanym sprzęgłem z elementem odległościowym, włożyć go

między obudowy wału głowicy i wału napędowego.
8. Przykręcić wkrętami z łbem walcowym i nakrętkami sześciokątnymi.

Regulacja wirnika
UWAGA:

• Jeśli w skład wyposażenia wchodzi uszczelnienie mechaniczne, należy sprawdzić, czy nie zostało
przymocowane do wału podczas regulacji wirnika napędzanego. Wał musi poruszać się do góry lub w
dół wewnątrz zespołu uszczelnienia.

• W przypadku pomp pompujących ciecze o temperaturze od –45°C do 93°C (od –50°F do 200°F)
regulację wirnika można wykonywać w temperaturze otoczenia. W przypadku cieczy o temperaturze
poza tym zakresem regulację wirnika należy wykonać po osiągnięciu przez pompę temperatury cieczy.
Jeśli jest to niewykonalne ze względów bezpieczeństwa lub niemożliwe z powodu tworzenia się na
zewnątrz lodu w przypadku zastosowań niskotemperaturowych, należy zapoznać się ze specjalnymi
instrukcjami fabrycznymi.

• Niewłaściwa regulacja wirnika może spowodować zetknięcie się części obracających się i
nieruchomych. Powoduje to iskrzenie i wydzielanie ciepła.

Przykładowe rysunki
Regulacja wirnika przebiega tak samo w przypadku wszystkich układów napędowych. Regulować wirnik
przez obrót płyty regulacyjnej.
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W miejscu oznaczanym na obu rysunkach jako A, przed dokręceniem śrub z łbem walcowym sprzęgła
zmierzyć ustawienie wirnika.
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1. Wał napędowy
2. Wpust układu napędowego dostarczany przed dostawcę silnika
3. Końcówka obudowy układu napędowego
4. Obudowa pompy
5. Wpust pompy
6. Wał głowicy
7. Śruba z łbem walcowym
8. Płytka nastawcza
9. Nakrętka sześciokątna
10. Pierścień dzielony
Rysunek 11: Regulowane sprzęgło (Typ A)
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1. Wał napędowy
2. Wpust układu napędowego, dostarczany przed dostawcę silnika
3. Końcówka obudowy układu napędowego
4. Element odległościowy
5. Płytka nastawcza
6. Obudowa pompy
7. Wał głowicy
8. Wpust pompy
9. Śruba z łbem walcowym
10. Nakrętka sześciokątna
11. Nakrętka sześciokątna
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12. Śruba z łbem walcowym
13. Pierścień dzielony
Rysunek 12: Sprzęgło odległościowe (Typ AS)

Ustawić wirnik odpowiednio do układu napędowego z wałem pełnym
UWAGA: Określenie luzu osiowego układ napędowy-wał może mieć istotne znaczenie i luz ten należy
uwzględnić w opisywanym w niniejszej części ustawieniu wirnika. W przypadku większych pomp ponad 8
cala (20,32 cm) ta wielkość może okazać się niewystarczająca. Szczegółowe dane są zamieszczone na
schemacie pompy.
Gdy wirniki zostaną ustawione na nowo, należy także poprawić uszczelnienie.

Wykonać poniższe czynności w zależności od typu wirnika:

Jeśli wirnik
jest...

To...

Wirnik
otwarty

1. Gdy wirniki dotykają spodu korpusów, obrócić płytkę nastawczą w kierunku
końcówki obudowy układu napędowego lub elementu odległościowego, aby
uzyskać 0,015 cala (0,381 mm) luz między płytką nastawczą a końcówką układu
napędowego lub elementem odległościowym dla pierwszych 10 stóp (3 m) kolumny

2. Dodać 0,010 cala (0,254 mm) na każde dodatkowe 10 stóp (3 m) kolumny
Na przykład, jeśli długość całkowita pompy wynosi 50 stóp (15 m), ustawiać
wirniki otwarte a 0,055 cala (1,397 mm).

3. Ustawić w jednej linii płytkę nastawczą i końcówkę obudowy układu napędowego i
mocno skręcić kołnierze sprzęgu śrubami z łbem walcowym i nakrętkami.

4. Ustawianie uszczelki:
a. Mocno dokręcić wszystkie wkręty dociskowe w kołnierzu.
b. Wyjąć element odległościowy miedzy płytką dławika a kołnierzem.
c. Zachować element odległościowy do ustawiania uszczelki w przeszłości.

Wirnik
zamknięty

1. Sprawdzić ustawienie wirnika na certyfikowanym schemacie pompy.
2. Ustawić w jednej linii płytkę nastawczą i końcówkę obudowy układu napędowego i

mocno skręcić kołnierze sprzęgu śrubami z łbem walcowym i nakrętkami.
3. Ustawianie uszczelki:

a. Mocno dokręcić wszystkie wkręty dociskowe w kołnierzu.
b. Wyjąć element odległościowy miedzy płytką dławika a kołnierzem.
c. Zachować element odległościowy do ustawiania uszczelki w przeszłości.

Instalacją układu napędowego z wałem drążonym.
OSTRZEZENIE:
Nie wolno pracować pod ciężkimi i zawieszonymi obiektami w przypadku braku podparcia i ochrony na
wypadek upadku podnośnika lub zawiesia.

UWAGA:Jeśli pompa jest wyposażona w element kompensujący, nie należy mocować napędu do głowicy
wylotowej przed zamontowaniem tego elementu i sprzęgła sprężystego.
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Na tym rysunku pokazano mechanizm działania wszystkich napędów z wałem drążonym. Wał napędowy
wystaje przez tuleje odciążającą lub drążony wał silnika (lub przekładni zębatej) i jest utrzymywany w swym
położeniu przez nakrętkę regulującą. Ta nakrętka regulująca przenosi całe obciążenie statyczne i
hydrauliczne wirników i wału, a także umożliwia regulację prześwitów wirnika:
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1. Wał silnika
2. Nakrętka regulująca wkrętu z łbem walcowym
3. Śruba dociskowa
4. Sprzęgło silnika
5. Klin wzdłużny
6. Nakrętka regulująca

Procedura ta odnosi się albo do silników elektrycznych typu VHS, albo do napędów z przekładnią zębata i
wałem drążonym.
1. Jeśli wspornik układu napędu jest dostarczony i niezainstalowany, wykonać następujące czynności:

a) Unieść wspornik układu napędowego i sprawdzić powierzchnie montażowe i register.
b) Starannie oczyścić te powierzchnie.
c) Zamontować wspornik układu napędowego na głowicy wylotowej i przykręcić go wkrętami z

łbem walcowym.
2. Sprawdzić napęd:

a) Przymocować zawiesie do uchwytów do podnoszenia napędu i unieść silnik.
b) Sprawdzić powierzchnię montażową, wgłębienie i przedłużenie wału.
c) Starannie oczyścić te powierzchnie.
d) W przypadku występowania zadziorów, usunąć je drobnym pilnikiem, a następnie dokładnie

oczyścić napęd.
3. Umieścić puszkę rurkowania silnika w wymaganym położeniu.

a) Ustawić otwory do montowania silnika w jednej linii z odpowiednimi otworami z zaczepami na
głowicy wylotowej.

b) Opuszczać silnik dopóki registry nie połączą się i silnik nie oprze się na głowicy wylotowej.
c) Przykręcić silnik wkrętami z łbem walcowym.

4. W układach napędowych z jednokierunkową zapadką lub szpilkami, ręcznie obracać w prawo (jeśli
patrzeć od góry) wał napędowy dopóki jednokierunkowa zapadka lub szpilki nie znajda się na swoich
miejscach.

5. Nasmarować łożyska silnika zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na tabliczce smarowania
przymocowanej do obudowy silnika.

6. Wymontować sprzęgło napędu i odkręcić śruby dociskowe.
7. Na końcówkę wału napędowego nakręcić luźno nakrętkę regulującą.
8. Starannie oczyścić wał napędu i poniżej nakrętką przymocować cienki przewód.
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9. Opuścić wał napędowy przez wał z tuleją i dokładnie sprawdzić, czy między końcówkami wałów nie
występuje brud lub zadziory.

10. Unieść wał napędowy i zespół nakrętki regulującej, aby zrobić miejsce na instalację sprzęgła ze
sztywnym kołnierzem.

Zmontować sprzęgło sztywne z kołnierzami typu AR
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1. Wał silnika
2. Wpust układu napędowego
3. Końcówka obudowy układu napędowego
4. Pierścień gwintowany
5. Obudowa pompy
6. Wpust pompy
7. Wał głowicy
8. Nakrętka sześciokątna
9. Pierścień gwintowany
10. Pierścień ustalający
11. Śruba z łbem walcowym

1. Demontaż sprzęgła:
a) Sprawdzić, czy wszystkie elementy są czyste i czy w obrobionych wnękach lub kratkach nie ma

żadnego obcego materiału.
b) Wsunąć wpust układu napędowego do rowka wału napędu i nasunąć obudowę układu

napędowego na wał napędowy.
c) Umieścić obudowę tak, aby nagwintowana końcówka wału wystawała na tyle, aby umożliwić

zamontowanie gwintowanych tulei na końcówkę wału.
Aby ułatwić montaż, można tymczasowo umocować gniazdo w jego pozycji taśmą lub linką.

d) Nakręcać gwintowany pierścień na wał układu napędowego dopóki pierścień nie znajdzie się
między 0,06 a 0,09 cala (1,52 mm a 2,29 mm) za końcówka wała.
Da to pewność, że końcówki wału układu napędowego i wału pompy nie będą się ze osoba stykać
po zakończeniu montażu.

2. Wsunąć wpust układu napędowego do rowka wału napędu i nasunąć obudowę pompy na wał pompy.
Umieścić obudowę tak, aby gwintowana końcówka wału była obnażona.
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3. Nakręcać gwintowany pierścień na wał pompy, dopóki pierścień nie przejdzie za końcówkę wału
między 0,06 a 0,09 cala (1,52 mm a 2,29 mm).

4. Przesuwać obudowę pompy w kierunku gwintowanego pierścienia, dopóki nie znajdzie się on w
wycięciu w obudowie.
Przytrzymać obudowę w tym położeniu.

5. Włożyć pierścień ustalający do wycięcia w obudowie pompy.
6. Przesuwać obudowę układu napędowego w kierunku gwintowanego pierścienia, dopóki nie znajdzie

się on w wycięciu w obudowie układu napędowego.
7. Włożyć do otworów wszystkie śruby z łbem walcowym i nakrętki sześciokątne obudowy sprzęgła i

dokręcić je ręcznie.
8. Zmierzyć odstęp miedzy powierzchniami obudowy sprzęgła.

W prawidłowo zmontowanym sprzęgle, odstęp wynosi między 0,014 cala a 0,026 cala (0,35 mm a 0,66
mm). Zapewni to prawidłowe mieszczenie pierścieni gwintowanych.
Jeśli odstęp nie jest prawidłowy.
a) Zdemontować sprzęgło.
b) Sprawdzić, czy wszystkie części są czyste i wolne od obcego materiału/
c) Ponownie zmontować sprzęgło.

Pierścień ustalający będzie ściśnięty między częściami obudowy sprzęgła.
9. Dokręcić wszystkie wkręty z łbem walcowym obudowy łożyska.

przeprowadzić instalację układu napędowego z wałem drążonym.

PRZESTROGA:
Nigdy nie należy sprawdzać obrotów silnika przy zamontowanym na miejscu sprzęgle nastawnym. Średnica
otworu między sprzęgłem nastawnym a zewnętrzną średnicą wału pompy jest wystarczająco mała, aby w
przypadku obrotów silnika przy nieruchomym wale zachodziło zacieranie się i blokowanie.

1. Zdjąć zawiesie i sprawdzić, czy wał układu napędowego jest wyśrodkowany wewnątrz tulei
odciążającej w granicach 0,010 cala (0,25 mm)
Jeśli nie jest, oznacza to niewspółosiowość. Przeprowadzić następujące czynności:
a) Sprawdzić, czy miedzy końcówkami wałów lub którymikolwiek kołnierzami mocującymi nie ma

zgiętego wału, zadziorów lub obcego materiału.
• Podpora układ napędowy-układ napędowy
• Podpora układ napędowy-głowica wylotowa
• Głowica wylotowa do kołnierza korpusu lub fundamentu

b) Sprawdzić, czy kołnierz korpusu i głowica wylotowa są na tym samym poziomie.
Jeśli nie jest, aby wyeliminować problem włożyć podkładkę miedzy kołnierz korpusu a głowicę
wylotową.

c) Sprawdzić koncentryczność statywu silnik do silnika w stosunku do głowicy wylotowej.
2. Podłączyć zasilanie i sprawdzić, czy jeśli patrzeć z góry, silnik obraca się w kierunku przeciwnym do

kierunku ruchu wskazówek zegara.
Zwrócić uwagę na strzałkę na tabliczce znamionowej pompy. Jeśli silnik nie obraca się w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i nie ma silnika trójfazowego, zmienić kierunek
obrotów zamieniając dowolne dwa przewody. W przypadku silników jednofazowych, zapoznać się z
instrukcją producenta silnika.

3. Instalacja sprzęgu silnik-napęd:
a) W przypadku stosowania zapadki jednokierunkowej.
b) Dopasować uchwyty sprzęgu do odpowiednich otworów w silniku.
c) Dokręcić śruby dociskowe równomiernie.
d) Sprawdzić, czy sprzęg napędu jest odpowiednio osadzony w wycięciu wyrównawczym.

4. Dopasować klin wzdłużny do rowka tak, aby w nim umieszczony suwliwie.
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Upewnić się, że klin można wyjąć delikatnie podważając go śrubokrętem.
5. Sprawdzić, czy klucz wzdłużny nie jest na tyle wysoki, aby uniemożliwić oparcie się nakrętki

regulacyjnej na sprzęgu napędu.
6. Nałożyć nakrętkę i dokręcić ją ręką.

Ustawić wirnik odpowiednio do układu napędowego z wałem drążonym

UWAGA:
• Jeśli napęd wału wydrążonego jest wyposażony w uszczelnienie mechaniczne, należy odłączyć je przed

regulacją wirnika.
• Niewłaściwa regulacja wirnika może spowodować zetknięcie się części obracających się i

nieruchomych. Powoduje to iskrzenie i wydzielanie ciepła.

Niniejsza procedura stosuje się zarówno do otwartego, jak i zamkniętego wirnika.
1. Sprawdzić czy zespół wału został całkowicie opuszczony na swoje miejsce i czy wirniki opierają się o

swoje gniazda.
2. Obracać nakrętkę regulacyjną w lewo, aby unosić wał dopóki wirniki nie znajdą się tuż nad swoimi

gniazdami i wał będzie można obracać ręcznie.
Eliminuje to ugięcie wału.

3. Ustawić otwór A w nakrętce regulacyjnej w jednej linii z otworem C w sprzęgle silnika.
Jeśli zachowa się należytą uwagę, można uzyskać początkowy luz wirnika między 0,001 a 0,003 cala
(0,02 mm do 0,07 mm), w zależności od rozmiaru wału i parametrów gwintu, zamieszczonych w
poniższej tabeli.

Rozmiar wału Gwint Ruch pionowy w 1/20 obrotu
– nakrętka regulacyjna

¾ cala (19 mm) ¾-16 LH 0,003 cala (0,076 mm)
1 cala (25 mm) 1-12 LH 0,004 cala (0,10 mm)
1 3/16 cala (30 mm) 1-12 LH 0,005 cala (0,12 mm)
1½ cala (38 mm) 1-10 LH 0,005 cala (0,12 mm)
1 11/16 cala (42 mm) 1-10 LH 0,005 cala (0,12 mm)
1 15/16 cala (49 mm) 1-10 LH 0,005 cala (0,12 mm)
2 3/16 cala (55 mm) 1-10 LH 0,005 cala (0,12 mm)
2 7/16 cala (62 mm) 1-10 LH 0,005 cala (0,12 mm)
2 11/16 cala (68 mm) 1-8 LH 0,006 cala (0,15 mm)
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D
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BB

3

1. Opuszczanie wirnika
2. Podnoszenie wirnika
3. Korekcja obrotu wirnika

4. Włożyć nakrętkę z łbem walcowym do otworu B, jeśli nie są to najbliższe pasujące otwory przy
obrocie w lewo nakrętki regulacyjnej.

5. Obracać nakrętkę regulacyjną w lewo, dopóki otwory B i D nie znajdą się w jednej linii.

Tabela 4: Normalne luzy wirnika
Typ wirnika Odległość/rozmiar Luz
Otwarty Pierwsze 10 stóp (3 m) kolumny 0,015 cala (0,381 mm)

Każde kolejne 10 stóp (3 m)
kolumny

0.010 cala (0,254 mm)

Zamknięty Rozmiary korpusu do 8 cala (20,32
cm)

0,12 cala (3,05 mm)

Korpusy do 8 cala (20,32 cm) 0,1875 cala (4,750 mm)

Lista kontrolna instalacji i rozruchu
Stosować niniejszą listę kontrolną wraz ze standardową instrukcja obsługi, dostarczaną wraz z
urządzeniem. Zaznaczyć każdą gotową część lub napisać ND, jeśli część nie jest stosowana. Po
wypełnieniu niniejszej listy przesłać kopię do do serwisu terenowego VIP w celu wpisania do archiwum
zapewniania jakości. Dla każdej pompy używać osobnej listy kontrolnej.

Część 1: Kontrole systemu i instalacji
Kontrola Skontrolowan

o
Sprawdzić, czy fundament pompy jest płaski z tolerancją 0,005 cala na stopę (0,0123 cm na m) średnicy. W
jednostkach API, tolerancja poziomu wynosi 0,001 cala na stopę (0,003 cm na m) średnicy.
Sprawdzić, czy fundament może wytrzymać ciężar pompy i jej ładunku.
Sprawdzić, czy zaprawa w fundamencie została wykonana prawidłowo, z użyciem wysokiej jakości, niekurczliwej
zaprawy.
Sprawdzić czy są dokręcone wszystkie śruby kotwiące.

Montaż (Ciąg dalszy)

Model VIC Montaż, eksploatacja i konserwacja 47



Kontrola Skontrolowan
o

Sprawdzić, czy rury ssawne i wylotowe są odpowiednio podparte i że nie ma nadmiernego obciążenia dyszy na
kołnierzy wylotowym.
W przypadku złączy elastycznych lub kompensujących zamocowanych od strony zasysania lub wylotu pompy,
sprawdzić, czy są prawidłowo zainstalowane ściągi.
Sprawdzić, czy zawór ssący jest całkowicie otwarty.
W przypadku wszystkich zaworów sprawdzić następujące elementy:

• Swobodne działanie
• Instalacja właściwa ze względu na kierunek przepływu
• Utrzymywać prawidłowe ciśnienie

Sprawdzić, w którym kierunku przemieszcza się pompowana ciecz i czy system jest ustawiony w kierunku
odpowiednim do testu.
Sprawdzić, czy przez cały czas trwania testu będzie odpowiednia ilość pompowanej cieczy.
jest bardzo ważne, aby początkowy cykl pracy trwał co najmniej dziesięć minut, aby dokładnie przepłukać pompę.
jeśli to możliwe, sprawdzić czystość pompowanej cieczy i przewodów. Jeśli użytkownik jest obecny w czasie
instalacji, sprawdzić czystość miski olejowej, korpusu i rur.

Część 2: Kontrole przed uruchomieniem zespołu pompy
Kontrola Skontrolowan

o
Przed uruchomieniem sprawdzić, czy zespoły napędowe są odpowiednio nasmarowane. W przypadku łożysk
silnika smarowanych smarem stałym domagać się od dostawcy silnika nasmarowania go na miejscu. Informacje
dotyczące smarowania zostały zamieszczone na specjalnych zawieszkach na silniku lub w instrukcjach obsługi
silnika.
Ustalić z dostawcą silnika dopuszczalną liczbę zimnych/gorących startów.
Ogólnie przyjętą zasadą jest dwa zimne i jeden gorący start na godzinę. Przekroczenie zalecanej liczny startów
niszczy izolację silnika i może być przyczyną awarii. Jeśli to możliwe, sprawdzić oporność izolacyjną silnika.
Przed połączeniem układu napędowego z pompą, sprawdzić kierunek obrotu zespołu napędowego. W pompach
pionowych prawidłowym kierunkiem obrotu jest kierunek przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara,
jeśli patrzeć z góry.
Uruchomić pompę niepołączoną, aby sprawdzić, czy zespół napędowy pracuje płynnie i nie wydaje nietypowych
dźwięków.

• Jeśli w silnikach VHS jeśli jest sprzęgło, wymontować wał napędowy. Jeśli nie ma sprzęgła, wymontować
panewkę i złącze układu napędowego.

• W przypadku układów napędowych NRR wyjąć szpilki zapadki, jeśli to możliwe. Jeśli to niemożliwe,
obracać złącze układu napędowego w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, dopóki
szpilka nie zatrzyma się dokładnie naprzeciw płytki zapadki.

Jeśli klient nie chce się zgodzić na sprawdzenie kierunku obrotów, przed podjęciem dalszych czynności poprosić
go o podpisanie i opatrzenie datą nieniejszej listy kontrolnej.
Po stwierdzeniu, że kierunek obrotu układu napędowego jest prawidłowy, pompę można podłączyć do zespołu
napędowego.

• W zespołach VSS ze złączem kołnierzowym (z wyjątkiem typu AR), ustawić uniesienie wirnika.
• Po przygotowaniu złącza gwintowanego lub AR w zespołach VHS, ustawić uniesienie wirnika przy użyciu

nakrętki regulującej na wierzchu silnika.
Określone uniesienie wirnika w przypadku danej pompy podano na tabliczce znamionowej pompy lub na
schemacie.
Sprawdzić ustawienie na pompach wyposażonych w śruby podnoszące, ponieważ pompy takie wymagają, aby
silnik był w jednej linii z pompą.
Specjalne ustawienie pompy w stosunku do silnika zwykle nie jest konieczne ponieważ wszystkie elementy są
wyposażone w znaczniki pasowania.
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Kontrola Skontrolowan
o

Za pomocą wskaźnika tarczowego w celu sprawdzenia, czy bicie wału ponad elementem uszczelniającym nie jest
nadmierne.

• Limit dla szczeliwa wynosi maksymalnie 0,008 cala (0,020 cm)
• Limit dla uszczelek mechanicznych wynosi maksimum 0,005 cala (0,0123 cm). W przypadku API,

maksimum wynosi 0,002 cala (0,005 cm)
W jednostkach z uszczelkami, sprawdzać następujące elementy:

• Sprawdzić, czy uszczelka obraca się swobodnie.
• Sprawdzić, czy wyjęto elementy odległościowe uszczelki.
• Sprawdzić, czy rury szczelne są prawidłowo zainstalowane.

Część 3: Rozruch urządzenia
Kontrola Zakończona
Po zakończeniu czynności kontrolnych opisanych w częściach 1 i 2, zorganizować wstępne spotkanie z klientem,
aby omówić procedury, które mogą być wymagane w czasie rozruchu i oddawania do użytku. Należy także
sprawdzić, czy system klienta jest gotowy na przyjęcie pompowanego płynu.
Gdy system jest gotów, nacisnąć przycisk uruchamiający i ustawić zawór wylotowy, aby uzyskać zamierzone
parametry, jeśli jest to konieczne.
Zwracać uwagę na oznaki problemów. Urządzenie musi pracować co najmniej 20 minut, aby pompa i system
zostały wypłukane.
Sprawdzić, czy urządzenie pracuje normalnie, bez nietypowych odgłosów, wibracji lub przegrzewania się.
Uruchomić urządzenie na co najmniej jedną godzinę, aby przetestować system.

Pomiary
Odczyt Wartość
Uniesienie wirnika
Bicie wału
Oporność izolacyjna
Drgania
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Przekazywanie do eksploatacji,
uruchomienie, ekploatacja i wyłączenie z
ruchu
Przygotowanie do rozruchu

OSTRZEZENIE:
• Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności przed uruchomieniem pompy może doprowadzić do

poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia urządzeń.
• Pompa NIE może pracować z przepływem niższym niż minimalna wartość nominalna ani przy

zamkniętych zaworach ssącym lub wylotowym. Te warunki mogą spowodować zagrożenie wybuchem
z powodu odparowania pompowanej cieczy i w krótkim czasie doprowadzić do usterki pompy oraz
obrażeń ciała.

• Przed rozpoczęciem czynności związanych z montażem lub konserwacją należy zawsze odciąć i
odłączyć zasilanie napędu. Nieodcięcie i nieodłączenie zasilania napędu spowoduje poważne
obrażenia ciała.

• Praca pompy przy odwróconym kierunku obrotów może spowodować zetknięcie się części
metalowych, wytworzenie ciepła i naruszenie obudowy bezpieczeństwa.

Środki ostrożności

UWAGA:
• Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić ustawienia sterownika.
• Szybkość podgrzewania nie może przekraczać 2,5°F (1,4°C) na minutę.

Przed rozruchem pompy należy podjąć następujące środki ostrożności:
• Wypłukać i starannie oczyścić system w celu usunięcia brudu i luźnych cząstek z systemu rur, aby

zapobiec przedwczesnej awarii przy pierwszym uruchomieniu.
• Jak najszybciej ustawić prędkość znamionową zespołów napędowych o zmiennej prędkości.
• Uruchomić nową lub wyremontowaną pompę z prędkością, która zapewni przepływ wystarczający do

wypłukania i ochłodzenia poruszających się blisko siebie powierzchni dławnicy lub łożyska szczelnego.
• Jeśli temperatura pompowanej cieczy przekracza 200°F (93°C), przed pracą nagrzać pompę.

Uruchomić pompę z niewielką ilością cieczy i nie wyłączać jej, dopóki temperatura obudowy nie różni
się od temperatury cieczy więcej niż o 100°F (38°C).

• Jeśli odcinek niezanurzony jest dłuższy nić 50 stóp (15 m), gumowe łożyska muszą zostać przed
uruchomieniem zwilżone. Można stosować wyłącznie czysta wodę lub czystą wodę morską.

Przy pierwszym rozruchu nie regulować zespołów napędowych o zmiennej prędkości, ani nie sprawdzać
regulatorów prędkości lub przekraczać ustawień zabezpieczenia przed nadmierną prędkością obrotową,
jeśli zespół napędowy jest sprzężony z pompą. Jeśli ustawienia nie zostały sprawdzone, odłączyć sprzęgło
zespołu i sprawdzić dane w instrukcji dostarczonej przez producenta zespołu napędowego.
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Przygotowanie do rozruchu

OSTRZEZENIE:
• W przypadku silników VSS nie należy sprawdzać kierunku obrotów, jeśli silnik nie jest przykręcony do

pompy, a piasta członu napędzającego nie jest odłączona od piasty pompy.
• W przypadku silników VHS nie należy sprawdzać kierunku obrotów, jeśli silnik nie jest przykręcony

do pompy, a sprzęgło napędzające nie jest wymontowane.
• Nie wolno sprawdzać kierunku obrotów silnika, jeśli jest on sprzęgnięty z pompą. Jeśli pompa obraca

się w niewłaściwym kierunku, mogą nastąpić poważne uszkodzenia pompy, silnika i obrażenia ciała
personelu.

Szczegółowe informacje dotyczące źródeł napędu (silnik elektryczny, silnik spalinowy lub turbina parowa),
sprzęgła. wału napędowego, głowicy zębatej lub uszczelki mechanicznej.
1. Sprawdzić, czy zostały przeprowadzone:

a) Podłączyc napęd do źródła zasilania.
b) Sprawdzić, czy jeśli patrzeć z góry silnik obraca się w lewo.
c) Sprawdzić ustawienie pompy w stosunku do układu napędowego.
d) Dostosowany wirnik.
e) Uszczelnienie mechaniczne jest zamocowane w tulei.

2. Sorawdzić, czy uszczelnienie mechaniczne jest prawidłowo nasmarowane i czy wszystkie rury są
podłączone.

3. Sprawdzić czy wszystkie elementy chłodzące, grzewcze i przewody płuczące działają i są wyregulowane.
4. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia z układem napędowym i urządzeniem rozruchowym są zgodne z

diagramem.
5. Sprawdzić, czy napięcia, faza i częstotliwość na tabliczce znamionowej silnika są zgodne z typem zasilania.
6. Okresowo sprawdzać pompę, aby upewnić się, że wszystkie środki konserwujące są w dobrym stanie.
7. Sprawdzić, czy łożyska układu napędowego są odpowiednio nasmarowane i sprawdzić poziom oleju w

obudowie.
8. Sprawdzić, czy pomocnicze elementy uszczelnienia są prawidłowo odpowietrzone.
9. Sprawdzić połączenie wylot-orurowanie oraz manometry,Jest to konieczne do prawidłowego działania.

Zalewanie pompy
PRZESTROGA:

• Pompa musi być prawidłowo odpowietrzana przez połączenia głowicy wypływowej. Ma to znaczenie
dla cieczy o ciśnieniach ssania bliskich ciśnieniu parowania. Przewody odpowietrzające muszą w
sposób ciągły prowadzić z powrotem do źródła, tak aby ciecz nie gromadziła się w linii odpowietrzającej.

• Przepływ może być modyfikowany za pomocą zaworu regulacyjnego znajdującego się na przewodzie
tłocznym. Nie należy nigdy ograniczać przepływu od strony ssącej. Może to spowodować
zmniejszenie wydajności, nieoczekiwane wydzielanie ciepła i uszkodzenie urządzenia.

UWAGA:
Dodatnie ciśnienie netto na ssaniu (NPSH A) musi być zawsze większe od wymaganego ciśnienia netto na
ssaniu (NPSHR), tak jak pokazano na krzywej osiągów pompy.
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Wymagania
• Pompę należy zalewać zawsze przy otwartym zaworze ssawnym.
• Nigdy nie uruchamiać pompy „na sucho” ponieważ może to spowodować przegrzanie części

wewnątrz pompy i ich przywarcie do części stacjonarnych.
• Części są smarowane przez pompowany płyn, chyba zakupiono opcję zamkniętego wału pędnianego,

w takim przypadku łożyska wału pędnianego są smarowane czystym płynem.

Uruchamianie pompy
PRZESTROGA:

• Należy obserwować poziomy drgań, temperaturę łożysk i nadmierny hałas. W przypadku
przekroczenia normalnych poziomów trzeba wyłączyć pompę i rozwiązać problem.

Przed rozruchem pompy należy podjąć następujące środki ostrożności:
• Otworzyć zawór ssawny.
• Otworzyć wszelkie zawory na rurociągach chłodzenia i recyrkulacji.

1. Zamknąć całkowicie lub częściowo otworzyć zawór wylotowy w zależności od warunków systemu.
2. Uruchomić silnik napędowy.
3. Otwierać powoli zawór na tłoczeniu, aż pompa osiągnie żądany przepływ.
4. Sprawdzać jednocześnie wskazania manometru, aby upewnić się, że pompa osiąga prawidłowe

ciśnienie tłoczenia.
5. Jeśli pompa nie osiąga prawidłowego ciśnienia, przeprowadzić następujące działania:

a) Zatrzymać silnik napędowy.
b) Sprawdzić minimalne zanurzenie
c) Uruchomić ponownie silnik napędowy.

6. Monitorować pompę w czasie pracy:
a) Monitorować temperaturę łożysk, nadmierne drgania i nienormalne dźwięki.
b) Jeśli normalne poziomy tych parametrów są przekroczone, należy natychmiast wyłączyć pompę i

usunąć problem.
Pompa może przekroczyć normalne poziomy z wielu powodów. Informacje o możliwych
sposobach rozwiązania problemów zamieszczono w rozdziale Rozwiązywanie problemów.

7. powtarzać kroki 5 i 6 do czasu, gdy pompa będzie działach prawidłowo.

Środki ostrożności dotyczące eksploatacji pompy
Uwagi ogólne

PRZESTROGA:
• Przepływ może być modyfikowany za pomocą zaworu regulacyjnego znajdującego się na przewodzie

tłocznym. Nigdy nie należy dławić przepływu od strony ssania, gdyż może to skutkować mniejszą
wydajnością, niespodziewanym wydzielaniem ciepła i uszkodzeniem urządzenia.

• Nie należy przeciążać napędu. Przeciążenie napędu może skutkować niespodziewanym wydzielaniem
ciepła i uszkodzeniem urządzenia. Przeciążenie napędu może wystąpić w następujących okolicznościach:
• Ciężar właściwy pompowanego płynu jest większy niż oczekiwany.
• Zostało przekroczone nominalne natężenie przepływu pompowanej cieczy.

• Warunki pracy pompy muszą być takie same jak nominalne lub zbliżone. W przeciwnym wypadku
może dojść do uszkodzenia pompy wskutek kawitacji lub recyrkulacji.
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Praca przy zmniejszonej wydajności

OSTRZEZENIE:
Układ pomp nie może pracować z zablokowanym ssaniem i wypływem. Nawet krótkotrwała praca w
takich warunkach może spowodować przegrzanie znajdującej się w pompie cieczy i gwałtowną eksplozję.
Należy podjąć wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia takich warunków pracy.

PRZESTROGA:
• Należy unikać nadmiernych drgań. Nadmierne drgania mogą uszkodzić łożyska, dławnice lub komory

uszczelnień oraz uszczelnienia mechaniczne, co może spowodować zmniejszenie wydajności.
• Należy unikać nadmiernych obciążeń promieniowych. Nieprzestrzeganie powyższego może

spowodować powstanie naprężeń na wale i łożyskach.
• Należy unikać kumulowania się energii cieplnej. Nieprzestrzeganie powyższego może doprowadzić do

porysowania obracających się części lub ich zakleszczenia.
• Należy unikać warunków mogących powodować kawitację. Kawitacja może doprowadzić do

uszkodzenia wewnętrznych powierzchni pompy.

Praca w temperaturze poniżej zera

UWAGA:
Nie wolno wystawiać niepracującej pompy na warunki zamarzania. Należy całkowicie opróżnić z cieczy
pompę i wężownice chłodzące. Zaniedbanie tego może spowodować zamarznięcie cieczy i uszkodzenie
pompy.

Nieszczelności uszczelnienia mechanicznego
UWAGA:
Uszczelnienie mechaniczne do wykorzystania w atmosferze zagrożonej wybuchem musi posiadać
odpowiednie certyfikaty. Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy są zamknięte wszystkie obszary,
przez które pompowana ciecz może wyciekać do środowiska pracy.

Nieszczelności sporadyczne
Jeśli przy rozruchu uszczelka nieznacznie przepuszcza płyn, poczekać jakiś czas na jej samoregulację.
Samoregulacja w przypadku cieczy o dobrych właściwościach smarujących zwykle trwa dłużej niż w
przypadku cieczy o gorszych właściwościach smarujących. Gdy uszczelka zaczyna przeciekać przy
rozruchu, a następnie wyciek się zmniejsza, dowodzi to przecieków przez powierzchnię uszczelki. Aby
wyeliminować ten problem, pompa powinna pracować w systemie ciągłym.

Nieszczelności ciągłe
Gdy dochodzi do natychmiastowego wycieku, a jego wielkość nie zmienia się, nawet w czasie działania
pompy, najczęściej dowodzi to albo uszkodzenia uszczelki wtórnej (szczeliwa wału) albo powierzchni
uszczelnienia, która wygięła się lub popękała. Prawdopodobne przyczyny podano w części Rozwiązywanie
problemów.

Przecieki komory dławnicy
PRZESTROGA:
Stosowanie dławnic ze szczeliwem jest zabronione w przypadku otoczenia posiadającego kategorię
środowiska wg ATEX.
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Normalne przecieki
W czasie pracy pompy, w uszczelnieniu komory dławnicy powinny występować pewne nieszczelności.
Prawidłowa wielkość przecieku jest taka, że wał i komora dławnicy pozostają chłodne. Wielkość ta to w
przybliżeniu jedna kropla na sekundę. Sprawdzić temperaturę wycieku oraz głowicy wylotowej.

Zmniejszone przecieki
Jeśli pompa jest w czasie pracy gorąca i przecieki zaczynają się zmniejszać, zatrzymać pompę i poczekać, aż
ostygnie. Poluzować dławik, aby uszczelnienia zaczęło znów przeciekać. Po ostygnięciu pompy uruchomić
ja ponownie na 15 minut. Następnie sprawdzić przecieki. Jeśli przeciek jest większy niż dwie krople na
sekundę, poprawić uszczelnienie.

Wyłączanie pompy z ruchu
OSTRZEZENIE:
Pompa może pompować ciecze niebezpieczne i toksyczne. Należy określić, co znajduje się w pompie i
przestrzegać odpowiednich procedur odkażania, aby uniknąć narażenia na działanie niebezpiecznych lub
toksycznych cieczy. Trzeba używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Potencjalne zagrożenia to
między innymi wysoka temperatura, ryzyko pożaru, kwasy, substancje żrące, niebezpieczeństwo wybuchu
itp. Pompowaną ciecz należy przetwarzać i pozbywać się jej zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska.

1. Zamknąć powoli zawór na tłoczeniu.
2. Wyłączyć pompę i zabezpieczyć silnik napędowy przed przypadkowym obrotem.
3. Jeśli silnik nie jest wyposażony w jednokierunkową zapadkę (NRR)., pamiętać o całkowitym

zatrzymaniu pompy przed jej ponownym uruchomieniem.

W czasie przestoju smarować element kompensujący
1. Całkowicie zanurzyć łożyska w oleju.

Ułatwia to uniknięcie utleniania łożysk beztarciowych w okresach przestojów dłuższych niż tydzień.
2. Wypełniać zbiornik oleju, dopóki olej nie zacznie wypływać z rurki ustalającej i płynąć w dół wału.

Przed uruchomieniem spuścić olej tak, aby uzyskać jego pożądany poziom.

Przekazywanie do eksploatacji, uruchomienie, ekploatacja i wyłączenie z ruchu (Ciąg dalszy)
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Konserwacja
Harmonogram konserwacji
Przeglądy konserwacyjne

Harmonogram konserwacji uwzględnia następujące typy kontroli:
• Konserwacja regularna
• Kontrole regularne
• Kontrole co trzy miesiące
• Kontrole coroczne

Jeśli pompowana ciecz ma właściwości ścierne lub jeśli środowisko jest klasyfikowane jako zagrożone
wybuchem, należy odpowiednio skrócić okres między kontrolami.

Konserwacja regularna
Przy każdej okazji przeprowadzania rutynowej konserwacji należy wykonać następujące czynności:

Kontrole regularne
Przy każdej okazji przeprowadzania rutynowej kontroli pompy należy wykonać następujące czynności:

• Sprawdzić, czy nie występują nietypowe hałasy, drgania i temperatury łożysk.
• Sprawdzić szczelność pompy i rur.
• Przenalizować drgania.

Kontrole co trzy miesiące
Co trzy miesiące wykonywać następujące czynności:

• Sprawdzić, czy fundament i śruby mocujące są mocno dokręcone.

Kontrole coroczne
Przeprowadzać te inspekcje raz na rok.

• Sprawdzić wydajność pompy.
• Sprawdzić ciśnienie pompy.
• Sprawdzić moc pompy.

Jeśli parametry pompy nie spełniają wymogów procedury i wymogi te nie zostały zmienione, wykonać
następujące czynności:
1. Demontaż pompy.
2. Sprawdzić ją.
3. Wymienić zużyte części.

Modyfikacje i wymiana uszczelnienia
Środki ostrożności

PRZESTROGA:
Nie dokręcać nadmiernie komory dławnicy. Nadmierne ciśnienie może spowodować przedwczesne zużycie
szczeliwa i poważne uszkodzenia wału.

UWAGA:
Stosowanie dławnic ze szczeliwem jest zabronione w przypadku otoczenia posiadającego kategorię
środowiska wg ATEX.

Konserwacja
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Kiedy należ wymienić
Poprawić uszczelnienie w następujących sytuacjach:

• Wyciek jest większy niż dwie krople na sekundę.
• Dochodzi do przegrzewania lub nie ma żadnych wycieków.

Jeśli nieszczelność jest zbyt duża, poprawić uszczelnienie
Przeprowadzać tę procedurę, jeśli przeciek jest większy niż dwie krople na sekundę.
1. Przy działającej pompie dokręcić nakrętki dławika o jedną czwartą obrotu.
2. Przed dokonaniem jakichkolwiek poprawek sprawdzić, czy uszczelnienie zrównoważyło zwiększone

ciśnienie, upewniając się, czy wyciek zmniejszył się do stanu stałego.
Jeśli przeciek zmniejszy się do dwóch kropli na sekundę, cel został osiągnięty. Jeśli przeciek zmniejszy
się do dwóch kropli na sekundę, cel został osiągnięty.

3. Wyłączanie pompy.
4. Poczekać, aż uszczelnienie ulegnie kompresji na tyle, aby dławik był bliski zetknięcia się z górna

powierzchnią komory dławikowej.
5. Wymontować dławik dzielony, dodać jeden pierścień uszczelnienia i wyregulować ponownie.
6. Jeśli to nie zmniejszy wycieku do dwóch kropli na sekundę, wyjąć wszystkie pierścienie uszczelnienia i

zastąpić je nowymi:
a) Za pomocą haka do uszczelnień wyjąć uszczelnienia.
b) Jeśli jest pierścień dławicowy rozstawczy, wyjąć go wkładając do szczelin w pierścieniu druciany

hak i wyciągnąć go komory dławnicy.
c) Starannie oczyścić komorę dławnicy z obcego materiału.

7. Jeśli zapasowe uszczelnienie ma formę ciągłej spirali lub sznura, przed instalacją pociąć je na
pierścienie:
a) Mocno owinąć wokół górnej części wału końcówkę materiału uszczelnienia jak jedną spiralę.
b) Ostrym nożem rozciąć spiralę.
Szczegółowe informacje na temat prawidłowej ponownej instalacji komory dławicowej zamieszczono
w rozdziale Instalacja.

Jeśli dochodzi do przegrzewania lub nie ma wycieków, poprawić
uszczelnienie

PRZESTROGA:
Jeśli nie występują przecieki lub przegrzanie komory dławnicy, nie należy odkręcać nakrętek dławnicy
podczas pracy pompy. Spowoduje to odsunięcie całego zestawu pierścieni szczeliwa od dolnej części
komory bez usunięcia ciśnienia ze szczeliwa na wale.

Aby nie dochodziło do przegrzewania, konieczny jest niewielki wyciek.
1. Zatrzymać pompę i poczekać na ostygnięcie uszczelnienia.
2. Ponownie uruchomić pompę.
3. Powtarzać te czynności dopóki nie uzyska się wycieku w ilości dwóch kropli płynu na sekundę.
4. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, konieczna jest wymiana uszczelnienia.

Wskazówki dotyczące smarowania elementu kompensującego
Przepłukiwanie zbiornika oleju

Przepłukać zbiornik oleju w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z misy olejowej. Do
płukania zbiornika używać tego samego typu oleju, jak olej zalecany do smarowania. Zawsze mieć w
zapasie zapas oleju turbinowego.

Konserwacja (Ciąg dalszy)
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UWAGA:
Pompy są dostarczane bez oleju. W miejscu pracy należy nasmarować smarowane olejem łożyska
przeciwpoślizgowe.

Poziomy oleju

Stan pompy Poziom oleju
Nie pracująca na poziomie 1/8 do 1/4 cala (0,635 do 0,3175 mm) od góry wziernika oleju. Nigdy nie

uruchamiać pompy, gdy we wzierniku nie ma wymaganej ilości oleju.

Pracująca Niższy niż poziom wymagany we wzierniku oleju.

Wymiana oleju
Częstość wymiany oleju zależy od warunków w otoczeniu. Gdy olej we wzierniku ma kolor
ciemnobrązowy, należy dokonać wymiany oleju. Zaleca się jednak wymieniać olej co sześć miesięcy,
wydłuży to okres eksploatacji łożysk. Przy każdej okazji wymiany oleju, przepłukiwać zbiornik oleju.

Demontaż
Środki ostrożności podejmowane podczas prac demontażowych

OSTRZEZENIE:
• Przed demontażem pompy, demontażem korków, otwarciem odpowietrzników lub odłączeniem rur

sprawdzić, czy pompa jest odizolowana od układu i nie jest pod ciśnieniem.
• Przed rozpoczęciem czynności związanych z montażem lub konserwacją należy zawsze odciąć i

odłączyć zasilanie napędu. Nieodcięcie i nieodłączenie zasilania napędu spowoduje poważne
obrażenia ciała.

• Niebezpieczeństwo zgniecenia. Urządzenie i części składowe mogą być ciężkie. Należy stosować
odpowiednie metody podnoszenia i buty ze stalową osłoną palców.

• Pompa może pompować ciecze niebezpieczne i toksyczne. Należy określić, co znajduje się w pompie i
przestrzegać odpowiednich procedur odkażania, aby uniknąć narażenia na działanie niebezpiecznych
lub toksycznych cieczy. Trzeba używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Potencjalne
zagrożenia to między innymi wysoka temperatura, ryzyko pożaru, kwasy, substancje żrące,
niebezpieczeństwo wybuchu itp. Pompowaną ciecz należy przetwarzać i pozbywać się jej zgodnie z
właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

UWAGA:
Przed demontażem pompy w celu przeprowadzenia remontu należy upewnić się, że są dostępne wszystkie
części zamienne.

Demontaż głowicy i kolumny

OSTRZEZENIE:
Nie wolno podejmować prób podniesienia całego zespołu pompy za pomocą zawiesi do podnoszenia ani
śrub oczkowych przeznaczonych tylko dla napędu. Zawsze podnosić pompę za pomocą klamer włożonych
do zawiesi do podnoszenia lub śrub oczkowych włożonych przez kołnierze.

1. W przypadku zastosowania uszczelek mechanicznych, poluzować wkręty dociskowe, które mocują
uszczelkę do wału pompy tak, aby wał pompy mógł w obrębie uszczelki przesuwać się w górę i w dół.

2. Wyjąć niepotrzebne elementy.

Gdy pompa jest... To wymontować...
Z przekładnią zębatą Wał napędowy między przekładnią zębatą a silnikiem

napędzającym.
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Gdy pompa jest... To wymontować...
Z napędem elektrycznym Połączenia elektryczne w puszce rurkowania i oznaczyć

przewody elektryczne, tak aby można było je ponownie
prawidłowo zmontować.

3. Odłączyć układ napędowy lub przekładnię zębata od wału pompy i kołnierzy mocujących, a następnie
unieść za uchwyty do podnoszenia lub śruby oczkowe w zależności od wyposażenia.

4. Odłączyć głowice wylotową od orurowania ssawnego i wylotowego.
5. Odkręcić wszystkie śruby dociskowe z rurami.
6. Wymontować sprzęgło, szczeliwo lub uszczelnienie mechaniczne.
7. Kontynuować demontaż do korpusów tak, jak opisano w następnej części.

Demontaż korpusu
W skład zespołu korpusu wchodzą następujące części:

• Stożek zasysający
• Korpusy pośrednie
• Korpus górny
• Wirniki i elementy mocujące
• Łożyska
• Wał pompy

Winiki bębna turbiny sa mocowane do wałualbo za pomocą tulei zaciskowej albo wpustu i pierścienia
rozciętego. Stosować tylko te procedury, które odnoszą się do danejkonstrukcji. Wymienione typy
mocowania wirnika mogą być stosowane we wszystkich pompch pionowych o średnicy poniżej 18 cala (46
cm).

UWAGA:
Zaznaczyć kolejno elementy, będzie to przydatne przy montażu.

Demontaż korpusu z tuleją zaciskową
1. Odkręcić wkręty z łbami walcowymi, które mocują korpus górny do korpusu środkowego.
2. Zsunąć korpus górny z wału pompy.
3. Wyciągnąć jak najdalej obudowę wirnika i uderzać go narzędziem do zdejmowania tulei, przesuwając

je wzdłuż wału pompy, aby wysunąć wirnik z tulei zaciskowej.

4. Po wyjęciu wirnika, włożyć śrubokręt do szczeliny w tulei zaciskowej, rozszerzyć ja i wyjąć ją.
5. Zsunąć wirnik z wału pompy.
6. Powtarzać te kroki, dopóki zespół korpusu nie zostanie całkowicie rozmontowany.

Demontaż korpusu klinowanego
1. Odkręcić wkręty z łbami walcowymi, które mocują korpus górny do korpusu środkowego.
2. Zsunąć korpus górny z wału pompy.
3. Odkręcić z wkręty z łbami walcowymi i dzielony pierścień oporowy z wału pompy.
4. Zsunąć wirnik z wału pompy i wyjąć wpust.

UWAGA:
Jeśli wirnik zablokował się na wale, uderzyć go młotkiem z włókna i zdjąć z wału pompy.

5. Powtarzać te kroki, dopóki zespół korpusu nie zostanie całkowicie rozmontowany.

Zdemontować korpus turbiny i pierścienie ślizgowe wirnika.
1. Wykręcić wkręty dociskowe lub zeszlifować sczepiny, jeśli pierścienie zostały zamocowane w taki sposób.
2. Użyć diamentowego dłuta do wycięcia dwóch rowków w kształcie litery V na korpusie lub pierścieniu

ślizgowy, co mniej więcej 180°.
Zachować najwyższa ostrożność, aby nie uszkodzić gniazda pierścieni ślizgowych.
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3. Dłutem lub przebijakiem wcisnąć jedna polówkę pierścienia i wyważyć drugą.
4. W przypadku takich materiałów, jak stal chromowa, ustawić korpus lub wirnik w obrabiarce i

maszynowo usunąć pierścień. Należy przy tym zachować uwagę, aby nie obrobić lub nie uszkodzić
gniazd pierścieni.

Demontaż korpusu, stożka zasysającka i łożyska wału napędowego.

UWAGA:
Łożyska czaszy są pasowane przez wtłaczanie. Nie demontować łożysk czaszy, jeśli ich wymiana nie jest
konieczna.

1. Nacisną łozysko.
Użyć prasy i kawałka rury lub tulei o zewnętrznej średnicy podobnej do średnicy korpusu lub otworu
obudowy łożyska wału napędowego.

2. Wymontować łożyska stożka zasysającego, umieścić stożek zasysający w tokarce i wymontować na niej
łożysko.
Łożysko stożka zasysającego może być wymontowane także przy użyciu ściągaczy do łożysk.

Kontrole poprzedzające montaż
Wskazówki

Przed przystąpieniem do montażu części pompy należy uwzględnić następujące wskazówki:
• Przed montażem pompy należy sprawdzić części pompy zgodnie z informacjami w niniejszej części,

dotyczącej kontroli przed montażem. Wymienić wszystkie części, które nie spełniają wymaganych
kryteriów.

• Sprawdzić, czy części są czyste. Oczyścić części pompy w rozpuszczalniku w celu usunięcia oleju,
smaru i brudu.

UWAGA:  Podczas czyszczenia części należy chronić powierzchnie obrabiane. Zaniedbanie tego
może spowodować uszkodzenie urządzeń.

Wskazówki dotyczące wymiany
Kontrola i wymiana obudowy

Sprawdzić obudowę – czy nie ma w niej pęknięć lub korozji wżerowej, ani czy nie jest nadmiernie zużyta.
Starannie oczyścić powierzchnie uszczelki i elementy wyrównawcze w celu usunięcia rdzy i luźnych drobin.

Wymiana wirnika

W tabeli przedstawiono kryteria wymiany części wirnika:
Części wirnika Kiedy należy wymienić
Łopatki wirnika • Gdy wyżłobienia są większe niż 1/16 cala (1,6

mm) lub
• Gdy równomierne zużycie przekracza 1/32 cala

(0,08 mm)
Krawędzie łopatek Gdy widoczne są pęknięcia, wżery lub uszkodzenia

spowodowane korozją
Rowek klinowy i otwory Gdy są widoczne uszkodzenia
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Wymiana uszczelek, pierścieni O-ring i gniazda.
• Wymieniać wszystkie uszczelki i pierścienie O-ring przy każdej naprawie i demontażu.
• Sprawdzać gniazda. Muszą być gładkie i wolne od uszkodzeń mechanicznych.

W celu naprawy zużytych gniazd należy przyciąć je na tokarce, zachowując przy wymiary odpowiednie
do innych powierzchni.

• Jeśli gniazda są uszkodzone, wymieniać je.

Kontrola ustalacza łożyska
Sprawdzić, czy ustalacz łożyska nie zdeformowany i zniszczony.

Kontrole uszczelnienia mechanicznego
W pompach wyposażonych w uszczelnienie mechaniczne sprawdzić, czy w wale lub tulei nie ma wżerów,
zadziorów lub ostrych krawędzi, które mogłyby być przyczyną przecięcia lub nieprawidłowego
uszczelnienia przez pierścienie O-ring. Usunąć wszystkie zadziory i ostre krawędzie używając drobnego
płótna ściernego.

Kontrole wirnika i korpusu
Sprawdzić, czy w wirnikach i korpusach nie są widoczne pęknięcia i wżery. Sprawdzić, czy łożyska
korpusów nie są zużyte lub skorodowane.

Ponowny montaż
Zamontować korpus turbiny i pierścień ślizgowy wirnika

1. Ustawić fazowaną powierzchnię korpusu albo pierścień ślizgowy korpusu lub wirnika w kierunku
gniazda pierścienia i wcisnąć pierścień do gniazda.

2. Użyć prasy montażowej lub podobnego urządzenia i sprawdzić, czy pierścień jest na tej samej
wielkości,m co krawędź lub gniazdo pierścienia ślizgowego.

Zamontować korpus, stożek zasysający i łożyska wału napędowego
Sprawdzić, czy jest dostępna prasa montażowa lub inne urządzenie do wciskania łożysk.
1. Wcisnąć łożysko do ustalacza.
2. Wcisnąć łożysko do stożka zasysającego.

Górna powierzchnia łożyska powinna wystawać ponad nad element zasysający na wysokości równą
głębokości otworu z pogłębieniem w kołnierzu ściernym.

3. Wcisnąć łożyska do korpusu pośredniego korpusu górnego.
4. Ustawić korpus tak, aby kołnierz był skierowany w dół i przecisnąć łożysko przez fazowaną stronę

gniazda korpusu tak, aby łożysko znalazło się na tym samej wysokości, co gniazdo.

Montaż zespołu wirnika pompy z tuleją zaciskową

OSTRZEZENIE:
Należy nosić rękawice ochronne i odpowiednią ochronę oczu, aby uniknąć obrażeń podczas obsługi
gorących części.

1. Nałożyć cienką warstwę oleju turbinowego na wszystkie łączone i gwintowane części.
2. Jeśli pompa jest wyposażona w kołnierz ścierny, wykonać następujące czynności:

a) Jeśli do wału nie jest zamocowany kołnierz ścierny, podgrzać kołnierz ścierny tak, aby mógł
przesuwać się na wale i szybko ustawić go tak, aby przed ostygnięciem górna powierzchnia
kołnierza ściernego znalazła się na tym samym poziomie, co rowek lokalizacyjny.
Kołnierz ścierny jest mocowany do wału na zasadzie pasowania skurczowego. Wał jest obrabiany z
rowkiem 0,01 cala (0,25 mm), lokalizującym pierścień ścierny. Wielka średnica otworu walcowego
w kołnierzu ściernym biegnie w kierunku łozyska stożka zasysającego.

Konserwacja (Ciąg dalszy)
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b) Wsunąć końcówkę wału pompy wraz z kołnierzem piaskowym do łożyska stożka zasysającego
dopóki kołnierz ścierny nie oprze się na stożku zasysającym.

c) Opuścić następny etap i przejść do instalacji wirników.
3. Jeśli pompa nie jest wyposażona w kołnierz ścierny, zlokalizować położenie wału pompy w stosunku

do stożka zasysającego:
a) Wsunąć wał pompy do łożyska stożka zasysającego tak, aby wystawało od dołu.
b) Wyciągnąć wał tak, aby odległość od rowka na wale do wierzchołka obudowy stożka zasysającego

(a nie górnej części łożyska) była prawidłowa w przypadku danej pompy.
Zastosować wymiar X z tabeli wymiarów wału pompy w rozdziale Konserwacja.

X

1

4
3

2

1. Stożek zasysający
2. Tak jak to jest wymagane, wkręcić wkręty z łbem walcowym (pamiętając o podkładkach) w stożkowy

otwór w wale.
3. Obudowa stożka zasysającego
4. 0,01 cala (rowek 0,25 mm)

c) Przytrzymać wał w tej pozycji, wkładając wkręt z łbem walcowym z nakrętką do otworu w
końcówce stożka zasysającego a następnie do gwintowanego otworu w zakończeniu wału.

4. Montaż wirnika:
a) Przesunąć pierwszy wirnik wzdłuż wału, aż znajdzie się w odpowiednim położeniu w stożku

zasysającym.
b) Włożyć śrubokręt do szczeliny w tulei zaciskowej, rozszerzyć tuleję zaciskową i nasunąć tuleję na

wał pompy.
c) Przytrzymać wirnik przy korpusie i wsunąć tuleję zaciskową do obudowy wirnika.

5. Przykręcić wał wkrętem z łbem walcowym i podkładką przy stożku zasysającym i wsunąć na miejsce
tuleję zaciskową, używając do tego celu prowadnika tulri.

Konserwacja (Ciąg dalszy)
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1

2

3

4

5

1. Wał
2. Tuleja
3. Wirnik
4. Przytrzymać wirnik przy korpusie i wsunąć tuleję zaciskową do obudowy wirnika.
5. Położenie zespołu do zdejmowania tulei

6. Po umieszczeniu tulei na miejscu, sprawdzić ponownie wymiar X.
7. Przesunąć korpus pośredni wzdłuż wału pompy i przykręcić go do stożka zasysającego wkrętami z

łbem walcowym.
8. Powtarzać te czynności na poszczególnych etapach.
9. Odkręcić nakrętkę z łbem walcowym wyjąc podkładkę i przeprowadzić następujące działania kontrolne.

• Sprawdzić, czy uszczelka obraca się swobodnie, bez hamowania lub zaczepiania.
• Sprawdzić,m czy jest dostateczny luz boczny.

Montaż zespołu wirnika pompy z połączeniem klinowym
1. Włożyć wpust do rowka na wale pompy, przesunąć wirnik na wale i umieścić wirnik na wpuście.
2. Nałożyć dzielony pierścień oporowy na rowek w wale pompy i przykręcić go do wirnika wkrętami z

łbem walcowym.
3. Przesunąć korpus pośredni wzdłuż wału pompy i przykręcić go do stożka zasysającego wkrętami z

łbem walcowym.
4. Powtarzać te czynności na poszczególnych etapach.

Wymiary konfiguracyjne wału pompy
Rozmiar pompy podano na tabliczce znamionowej i na Certyfikowanym rysunku schematycznym pompy.
Wielkość pompy wymiar X (cale) wymiar X (milimetry)
4D 1,31 33,27
6A 1,37 34,80
6D 1,37 34,80
6J 1,37 34,80
7A 1,37 34,80
8A 1,37 34,80
8D 1,37 34,80
8J 1,37 34,80
9A 1,37 34,80
10A 1,75 44,45

Konserwacja (Ciąg dalszy)
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Wielkość pompy wymiar X (cale) wymiar X (milimetry)
10D 1,75 44,45
10J 1,75 44,45
10L 2,12 53,85
11A 2,12 53,85
12D 2,25 57,15
12J 2,12 53,85
14D 2,75 69,85
14H 2,75 69,85
14J 2,75 69,85
16D – Ssawa 1,75 44,45
16D – Korpus 2,75 69,85
18H 2,75 69,85
20H 0,87 22,10
28T 4,50 114,30
36T 6,25 158,75

Konserwacja (Ciąg dalszy)

Model VIC Montaż, eksploatacja i konserwacja 63



Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Pompa nie uruchamia się. Obwód elektryczny jest otwarty lub niepełny. Sprawdzić obwód i dokonać koniecznych

poprawek.
Wirniki zaczepiają się o korpus. Zmienić ustawienie wirnika. Zapoznać się z

częścią Instalacja.
Niedostateczne napięcie w silniku
elektrycznym.

Sprawdzić, czy silnik jest prawidłowo
podłączony i czy dopływa do niego pełne
napięcie.

Silnik jest uszkodzony. Porozumieć się z przedstawicielem ITT.
Pompa nie pompuje cieczy. Zespół korpusu nie jest dostatecznie

zanurzony.
W razie potrzeby dostosować poziom cieczy w
studzience.

Filtr ssawny jest zatkany. Usunąć przyczynę zatkania.
Przepływ cieczy jest utrudniony. Wyciągnąć pompę, sprawdzić wirnik i korpus.
Głowica wylotowa nie jest prawidłowo
odpowietrzana.

Otworzyć odpowietrznik.

Pompa nie otrzymuje dostatecznej
ilości cieczy.

Jest zamknięty zawór ssawny lub tłoczny. Otworzyć zawory. Więcej informacji
zamieszczono w częściach Rozruch, Obsługa,
Uruchamiania i Wyłączanie.

Przepływ pompy jest niezgodny z
nominalnym.

Wirniki nie obracają się dość szybko. Sprawdzić, czy silnik jest prawidłowo
podłączony i czy dopływa do niego pełne
napięcie.

Wirniki obracają się w nieprawidłowym
kierunku.

Sprawdzić, czy jeśli patrzeć z góry wirniki
obracają się w lewo. Sprawdzić, czy sprzęgło
silnika jest włączone.

Wysokość podnoszenia cieczy jest zbyt duża. Sprawdzić straty na tarcie w rurach. Użyć rur
wylotowych o większej średnicy.

Przepływ cieczy jest utrudniony. Sprawdzić wirniki oraz korpusy i usunąć
wszelkie przeszkody.

Występuje kawitacja. Niedostateczny naddatek kawitacyjny (NPSH).
Wirniki są zbyt wysoko (tylko konstrukcja
półotwarta).

Zmienić ustawienie wirnika. Zapoznać się z
częścią Instalacja.

Ciśnienie jest zbyt niskie. Wirniki nie obracają się dość szybko. Sprawdzić, czy turbina otrzymuje pełne
ciśnienie pary.

Przepływ cieczy jest utrudniony. Sprawdzić wirniki oraz korpusy i usunąć
wszelkie przeszkody.

Wirniki obracają się w nieprawidłowym
kierunku.

Sprawdzić, czy jeśli patrzeć z góry wirniki
obracają się w lewo. Sprawdzić, czy sprzęgło
silnika jest włączone.

Wirniki są zbyt wysoko (tylko konstrukcja
półotwarta).

Zmienić ustawienie wirnika. Zapoznać się z
częścią Instalacja.

Rozwiązywanie problemów
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Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Pompa uruchamia się, ale
natychmiast się zatrzymuje.

Potrzebna jest większa moc. Użyć większego silnika. Porozumieć się z
przedstawicielem ITT.

Pompa pompuje ciecz o większej lepkości
lub gęstości niż przewidziano dla pompy.

Sprawdzić lepkość i ciężar właściwy pompy.
Porozumieć się z przedstawicielem ITT.

Doszło do awarii mechanicznej ważnych
części.

Sprawdzić czy nie są uszkodzone łożyska,
pierścienie ślizgowe lub wirniki. Wszelki
uszkodzenia tych części powodują opór na
wale. Jeśli zachodzi taka konieczność,
wymienić zużyte części.

Wirniki obracają się zbyt szybko. Sprawdzić częstotliwość w silniku.
Pompa jest ustawiona niewłaściwie w
stosunku do silnika.

Ponownie wyosiować pompę i napęd.

Głowica wylotowa nie jest prawidłowo
odpowietrzana.

Otworzyć odpowietrznik.

Pompa wymaga zbyt dużo mocy. Wirniki sa uszkodzone. Sprawdzić stan wirników i - jeśli trzeba -
wymienić je.

Między wirnikiem a korpusem jest
zaklinowane ciało obce.

Usunąć ciało obce.

Ciecz jest cięższa, niż przewidywano. Sprawdzić ciężar właściwy i lepkość.
Lepkość cieczy jest zbyt duża lub
pompowana ciecz częściowo zamarza.

Sprawdzić obie możliwości. Mogą one
powodować opór wirnika. Porozumieć się z
przedstawicielem ITT.

Łożyska są uszkodzone. Wymienić łożyska i sprawdzić czy wał lub
tuleje wału nie sa porysowane.

Dławnica jest uszczelniona zbyt mocno. Zwolnić ciśnienie dławnicy i docisnąć na
nowo. Nie zatrzymywać przepływu
wyciekającej cieczy. Jeśli nie ma wycieków
sprawdzić uszczelnienie, tuleję lub wał.
Zapoznać się z częścią Konserwacja.

Pompa głośno pracuje. W pompie występuje kawitacja. Podwyższyć poziom cieczy w studzience.
Wał jest wygięty. W razie potrzeby wyprostować.
Obracające się części blokują się, są luźne
lub pęknięte.

Jeśli zachodzi taka konieczność, wymienić
zużyte części.

Łożyska są zużyte. Wymienić łożyska.
Głowica wylotowa nie jest prawidłowo
odpowietrzana.

Otworzyć odpowietrznik.

Pompa nadmiernie wibruje. Możliwa jest jedna z następujących sytuacji:
• Sprzęgło jest źle ustawione.
• Wał jest wygięty.
• Wirniki są niewyważone.
• Łożyska są zużyte.
• Występuje kawitacja.
• Występuje naprężenie na rurze

wylotowej.
• Występuje rezonans.

Określić przyczynę za pomocą analizatora
częstotliwości wibracji lub rozbierając pompę.
Złożony problem, może wymagać pomocy
przedstawiciela ITT.

Wał silnika nie jest prawidłowo ustawiony. Ustawić na nowo silnik. Zapoznać się z częścią
Instalacja

Występuje nadmierny wyciek z
dławnicy.

Uszczelnienie jest uszkodzone. Wymienić wszystkie zużyte lub uszkodzone
uszczelnienia.

Zastosowano nieodpowiedni typ
uszczelnienia.

Porozumieć się z przedstawicielem ITT.

Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
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Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Komora dławnicy przegrzewa się. Uszczelnienie jest zbyt ciasne. Zwolnić ciśnienie dławnicy i docisnąć na

nowo. Nie zatrzymywać przepływu
wyciekającej cieczy. Jeśli nie ma wycieków,
sprawdzić uszczelnienie, tuleję lub wał.
Zapoznać się z częścią Konserwacja.

Uszczelnienie nie jest nasmarowane. Zmniejszyć ciśnienie dławnicy i wymienić
uszczelnienie nadpalone lub uszkodzone
uszczelnienia. W razie potrzeby ponownie
nasmarować uszczelnienie.

Zastosowano nieodpowiednią klasę
uszczelnienia.

Porozumieć się z przedstawicielem ITT.

Komora dławnicy była nieprawidłowo
uszczelniona.

Uszczelnić na nowo komorę dławnicy.

Uszczelnienie zużywa się zbyt
szybko.

Wał lub tuleja wału są zniszczone lub
porysowane.

Jeśli zachodzi taka konieczność przeszlifować
lub wymienić zużyte części.

Występuje niedostateczny przeciek przez
uszczelnienie.

Uszczelnić na nowo komorę dławnicy,
pamiętając, aby uszczelnienie było na tyle
luźne, aby występował niewielki przeciek.

Komora dławnicy była nieprawidłowo
uszczelniona.

Uszczelnić na nowo komorę dławnicy,
pamiętając, aby usunąć stare uszczelnienie i
oczyścić komorę dławnicy.

Zastosowano nieodpowiednią klasę
uszczelnienia.

Porozumieć się z przedstawicielem ITT.

Nieszczelności uszczelnienia
mechanicznego.

Powierzchnie uszczelek nie sa płaskie
ponieważ śruby dławnicy są zbyt silnie
dokręcone. Powoduje to wygięcie dławnicy i
wkładki.

Odkręcić śruby dławnicy i przykręcić je
prawidłowo.

Uszczelnienie wału w czasie instalacji
zostało wyszczerbione.

Wymienić uszczelnienie.

Możliwa jest jedna z następujących sytuacji:
• Wkładka węglowa jest pęknięta.
• Powierzchnia wkładki lub pierścień

uszczelniający zostały w czasie instalacji
wyszczerbione.

Wyjąć uszczelnienie mechaniczne, sprawdzić je
i wymienić, jeśli trzeba.

Powierzchnie uszczelek zostały porysowane
przez ciała obce.

Zamontować filtr wstępny, następnie filtr lub
odpylacz cyklonowy tak, jak jest to wymagane,
aby odfiltrowywać wszelkie ciała obce.

Uszczelka piszczy w czasie pracy. Na powierzchniach uszczelek jest
niewystarczająca ilość cieczy.

Konieczny jest obejściowy przewód płuczący.
Jeśli już zastosowano przewód obejściowy,
zwiększyć jego średnicę, aby otrzymać większy
przepływ.

Na zewnątrz pierścienia dławnicy
zbiera się pył węglowy.

Na powierzchniach uszczelek jest
niewystarczająca ilość cieczy.

Zastosować obejście przewodu płuczącego.
Jeśli już zastosowano przewód obejściowy,
zwiększyć jego średnicę, aby otrzymać większy
przepływ.

Między powierzchniami uszczelek pojawia
się warstewka płynu, który paruje
pozostawiając resztki, które ścierają węgiel.

Porozumieć się z przedstawicielem ITT.

Uszczelka jest nieszczelna, ale nie
widać żadnych nieprawidłowości.

Powierzchnie uszczelek nie sa płaskie. Założyć na nowo lub wymienić zewnętrzne
części uszczelek.

Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
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Objaw Przyczyna Rozwiązanie
Uszczelka zużywa się zbyt szybko. Produkt ma właściwości ścierne. Powoduje

to nadmierne zużycie powierzchni uszczelki.
Ustalić źródło elementów ściernych i
zainstalować obejściowy przewód płuczący,
aby zapobiec gromadzeniu się materiałów
ściernych w pobliżu uszczelki. Jeśli trzeba,
zainstalować separator cyklonowy.

Materiały ścierne tworzą się w wyniku
procesu chłodzenia płynu i krystalizacji lub
częściowego zestalania w pobliżu uszczelki.

Zainstalować obejściowy przewód płuczący w
celu utrzymania temperatury płynu wokół
uszczelki powyżej punktu krystalizacji.

Uszczelka jest zbyt gorąca. Sprawdzić, czy elementy uszczelki nie ścierają
się. Może być konieczna recyrkulacja lub
przewód obejściowy.

Zastosowano nieodpowiedni typ
uszczelnienia.

Porozumieć się z przedstawicielem ITT.

Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
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Wykazy części i rysunki przekrojów
VIC-T

610
722
759B

735
612
759C
613
735
730
614

718

602

757B
747

747J

792
758D
624

743K

743A
794
791

758C

672

760E
759
673

760F

690
601

689

730
670

725

760C
660
649
644
653

735/760B
608
641
760A
743

757H

600
747

B
A

757B

C
A

B

D

Etykieta Nazwa części
A Połączenie elementu odległościowego
B Uszczelnienie mechaniczne
C Uszczelka, obejście zwrotne

Wykazy części i rysunki przekrojów
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Etykieta Nazwa części
D Silnik VSS
600 Głowica
601 Część wsporcza
602 Wspornik silnika
608 Wał głowicy
610 Silnik w kole
613 Płytka nastawcza
614 Obudowa pompy
624 Plan płukania API 31
641 Górna kolumna
644 Dolna kolumna
649 Sprzęg wału pędnianego
652 Ustalacz łożyska
653 Wał łożyska
660 Wał pompy
670 Korpus górny
672 Łożysko korpusu
673 Wirnik
680 Pierścień ślizgowy korpusu
681 Pierścień ścierny wirnika
689 Stożek zasysający
690 Łożysko ssawne
718 Osłona sprzęgła
722 Pierścień ustalający
725 Pierścień oporowy
730 Wpust
735 Nakrętka sześciokątna
739 Kołek
743 Pierścień o-ring
747 Zatyczka rury
747J Odpowietrznik części wsporczej
757B Silnik/śruba z łbem walcowym
757C Wspornik/śruba z łbem walcowym
757H Głowica/nakrętka z łbem walcowym łożyska
759 Śruba z łbem walcowym z gniazdem
759B Nakrętka z łbem walcowym końcówki obudowy

układu napędowego
759C Nakrętka z łbem walcowym gniazda obudowy pompy
760 Śruba z łbem walcowym
760A Kolumna/śruba z łbem walcowym głowicy
760C Kolumna/śruba z łbem walcowym korpusu
760E Korpus/śruba z łbem walcowym korpusu
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Etykieta Nazwa części
760F Korpus/śruba z łbem walcowym ssawy
774 Wkręt dociskowy z pierścieniem
791 Łożysko obudowy uszczelki
792 Dławik uszczelnienia
794 Obudowa uszczelnienia

VIC-L

B

610
722
759B

735
612
759C
613
735
730
614A

602

760

757H

672
669

760E
673
730

760F
774/680

689
690

601

670

673
725
759
760C
660

649/774

644

653

735/760B
641
760A
743

608

600

757C

A
B

718

757B

C

D

E

F

624

792
758D

758C

743K
743A
794
791
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Etykieta Nazwa części
A Połączenie elementu odległościowego
B Uszczelnienie mechaniczne
C Silnik VSS
D Połączenie odpowietrznika
E Odpowietrznik części wsporczej
F Uszczelnienie dodatkowe
600 Głowica
601 Część wsporcza
602 Wspornik silnika
608 Wał głowicy
610 Silnik w kole
612 Element odległościowy
613 Płytka nastawcza
614 Obudowa pompy
624 Zespół obejścia API 13
641 Górna kolumna
644 Dolna kolumna
649 Sprzęg wału pędnianego
653 Wał łożyska
660 Wał pompy
669 Korpus górny
670 Korpus dolny i pośredni
672 Łożysko korpusu
673 Wirnik (H i X)
680 Pierścień ślizgowy korpusu
689 Stożek zasysający
690 Łożysko ssawne
718 Osłona sprzęgła
722 Pierścień ustalający
725 Pierścień oporowy
730 Wpust wirnika
730C Wpust pompy
735 Nakrętka sześciokątna
743 Pierścień o-ring
743A Dławik/Pierścień o-ring obudowy uszczelki
743K Obudowa uszczelki/Pierścień o-ring głowicy
757B Silnik/śruba z łbem walcowym
757C Wspornik/śruba z łbem walcowym
757H Głowica/nakrętka z łbem walcowym łożyska
758C Obudowa uszczelki/nakrętka z łbem walcowym

głowicy
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Etykieta Nazwa części
758D Dławik/Nakrętka z łbem walcowym obudowy

uszczelki
759 nakrętka z łbem walcowym wirnika
759B Nakrętka z łbem walcowym końcówki obudowy

układu napędowego
759C Nakrętka z łbem walcowym gniazda obudowy pompy
760 nakrętka z łbem walcowym uchwytu do

wyrównywania
760A Kolumna/śruba z łbem walcowym głowicy
760B Kolumna/śruba z łbem walcowym kolumny
760C Kolumna/śruba z łbem walcowym korpusu
760E Korpus/śruba z łbem walcowym korpusu
760F Korpus/śruba z łbem walcowym ssawy
774 Wkręt dociskowy z pierścieniem
791 Łożysko obudowy uszczelki
792 Dławik uszczelnienia
794 Obudowa uszczelnienia
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Lokalni przedstawiciele ITT
Biura regionalne
Region Adres Telefon Faks
Ameryka Północna (Siedziba
główna)

ITT - Goulds Pumps
Obsługa urządzeń pionowych
3951 Capitol Avenue
City of Industry, CA 90601–1734
USA

+1–562–949–2113 +1–562–695–8523

Azja Pacyfik ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65–627–63685

Europa ITT – Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Ameryka Łacińska ITT – Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile

+562–544–7000 +562–544–7001

Środkowy Wschód i Afryka ITT – Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Grecja

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642

Lokalni przedstawiciele ITT
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Najnowszą wersję tego dokumentu i dodatkowe informacje można uzyskać w naszej witrynie
internetowej

www.gouldspumps.com

ITT - Goulds Pumps Vertical Products Operation
3951 Capitol Avenue
City of Industry, CA 90601-1734
USA
Tel. (562) 949-2113
Fax (562) 695-8523

© 2009 ITT Corporation. Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim. Wszystkie inne instrukcje są
tłumaczeniami oryginalnej angielskiej instrukcji. pl_PL.2009-09.IOM.VIC
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