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UZUPEŁNIJ PROGRAM PRZEGLĄDÓW 
I KONSERWACJI O NOWE POTĘŻNE NARZĘDZIE

Firma SPX FLOW wprowadziła niedawno aplikację SPX Connect dającą użytkownikom do-
stęp do informacji o produkcie w trybie 24/7 przy użyciu smartfona z dostępem do Internetu.

Aby uzyskać natychmiastowy dostęp, należy zeskanować kod QR produktu lub wpisać numer
seryjny*:

 •  Opisy produktów i ogólne specyfi kacje użytkowania

 •  Instrukcje i dokumentacja przeglądów i konserwacji

 •  Filmy ilustrujące czynności konserwacyjne i animacje produktów

 •  Informator dystrybutora

 •  Prośby o wycenę

SPX FLOW stawia sobie za zadanie dostarczać swoim klientom innowacyjne produkty i technologie służące 
usprawnieniu stosowanych przez nich procesów technologicznych. Zaplanuj swój kolejny skan i pobierz 
darmową aplikację SPX Connect już dziś.

Aby dowiedzieć się więcej na temat SPX Connect, skontaktuj się z SPX FLOW pod numerem 
800.252.5200 lub wcb@spxfl ow.com.

*Numery seryjne można 
wprowadzać dla pomp 
wyprodukowanych po 
październiku 2008 roku.
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Gwarancja

OGRANICZONA GWARANCJA: Je li nie uzgodniono inaczej 
podczas sprzeda y, produkty i akcesoria firmy SPX FLOW US, 
LLC (SPX FLOW) oraz ich cz ci s  obj te gwarancj , która 
chroni pierwszego nabywc  przed wadami produkcyjnymi i mate-
ria owymi przez okres, który up ynie jako pierwszy: 12 (dwana-
cie) miesi cy od daty monta u lub 18 (osiemna cie) miesi cy od 

daty wysy ki z fabryki. W przypadku stwierdzenia wad okre lo-
nych powy ej jedynym uprawnieniem nabywcy ze strony 
SPX FLOW — wed ug uznania SPX FLOW — jest naprawa lub 
wymiana wadliwych produktów albo ponowne wykonanie us ug 
uznanych za wadliwe. W przypadku produktów innych producen-
tów, które zosta y dostarczone przez SPX FLOW, jedynym 
uprawnieniem nabywcy jest ich naprawa lub wymiana, ale 
wy cznie w zakresie, który jest przewidziany i honorowany w 
gwarancji producenta. Je li nie uzgodniono inaczej na pi mie, 
SPX FLOW nie odpowiada za naruszenie gwarancji ani z adne-
go innego tytu u w nast puj cych przypadkach: (i) normalne 
zu ycie; (ii) korozja, wytarcie, erozja; (iii) wszelkie produkty i us u-
gi, które po dostarczeniu lub realizacji przez SPX FLOW uczest-
niczy y w wypadku, by y u ywane niew a ciwie lub niezgodnie 
z przeznaczeniem, niew a ciwie naprawione, zmodyfikowane, 
niew a ciwie zainstalowane lub konserwowane, zaniedbywane 
lub u ywane w warunkach przekraczaj cych dopuszczalne 
normy; (iv) wady wynikaj ce ze specyfikacji lub projektów 
nabywcy albo ze specyfikacji lub projektów wykonawców lub pod-
wykonawców nabywcy innych ni  SPX FLOW; (v) wady wynikaj -
ce z produkcji, dystrybucji, promocji lub sprzeda y produktów 
nabywcy.

GWARANCJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE S  
JEDYNYMI GWARANCJAMI, KTÓRE PRZYS UGUJ  
NABYWCY. SPX FLOW NINIEJSZYM UCHYLA WSZELKIE 
UPRAWNIENIA GWARANCYJNE I INNE, WYRA NE LUB 
DOROZUMIANE, W TYM MI DZY INNYMI DOROZUMIAN  
GWARANCJ  PRZYDATNO CI DO CELÓW HANDLOWYCH I 
DOPASOWANIA DO OKRE LONEGO CELU. WYRA ONE 
POWY EJ ZOBOWI ZANIE SPX FLOW DO NAPRAWY LUB 
WYMIANY PRODUKTU ALBO DO PONOWNEGO WYKONANIA 
US UGI S  JEDYNYM I CA KOWITYM ZOBOWI ZANIEM 
SPX FLOW ORAZ WY CZNYM UPRAWNIENIEM NABYWCY 
W ZAKRESIE WSZELKICH ROSZCZE  Z TYTU U SPRZEDA-

Y I DOSTAWY US UG, PRODUKTÓW LUB ICH CZ CI, ICH 
PROJEKTÓW, PRZYDATNO CI DO U YCIA, MONTA U LUB 
OBS UGI.

Uszkodzenie lub zagini cie 
w transporcie

W przypadku uszkodzenia lub zagini cia urz dze  w transporcie 
nale y bezzw ocznie z o y  reklamacj  u przewo nika. Przewo -
nik podpisa  list przewozowy potwierdzaj cy, e przesy ka ode-
brana od SPX FLOW by a w dobrym stanie. SPX FLOW nie ma 
obowi zku przyjmowania reklamacji ani wymiany materia ów 
spowodowanych zagini ciem lub uszkodzeniem podczas trans-
portu.

Reklamacja gwarancyjna Przyj cie zwrotu z tytu u roszczenia gwarancyjnego wymaga uzy-
skania Zgody na Zwrot Materia u (RMA — Returned Material 
Authorization) od sprzedawcy. Kontakt pod numerem 800-252-
5200 lub 262-728-1900.

Reklamacje z tytu u braków lub innych b dów nale y z o y  
Sprzedaj cemu na pi mie w ci gu dziesi ciu (10) dni od daty 
dostawy. Nie obejmuje to braków w transporcie lub uszkodze . 
Brak powiadomienia jest jednoznaczny z akceptacj  i uchyleniem 
wszelkich tego rodzaju roszcze  przez nabywc .
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 Bezpiecze stwo
PRZED ZAMONTOWANIEM, URUCHOMIENIEM LUB SERWISOWANIEM TEGO PRODUKTU 
NALE Y SI  ZAPOZNA  Z TRE CI  NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

SPX FLOW zaleca u ytkownikom swoich urz dze  i konstrukcji przestrzeganie najnowszych norm bezpie-
cze stwa przemys owego. Normy te powinny obejmowa  co najmniej wymogi bezpiecze stwa przemys owego 
ustanowione przez:

1. Agencj  Bezpiecze stwa i Zdrowia w Pracy (OSHA)

2. Krajowe Stowarzyszenie ds. Ochrony Przeciwpo arowej (NFPA)    

3. Krajowy kodeks elektryczny (NEC)

4. Ameryka ski Urz d Normalizacyjny (ANSI)

��������	
�
Wstrz s elektryczny, poparzenie lub niezamierzone uruchomienie sprz tu mo e doprowadzi  do powa nych 
obra e  lub mierci. Zalecan  praktyk  jest wy czenie i odci cie urz dze  przemys owych od róde  zasilania 
oraz wykorzystanie energii zmagazynowanej, je li taka istnieje. W tym wzgl dzie nale y odwo a  si  do normy 
Krajowego Stowarzyszenia ds. Ochrony Przeciwpo arowej nr NFPA70E, cz  II oraz (w zale no ci od przy-
padku) zasad OSHA w zakresie kontroli niebezpiecznych róde  energii elektrycznej (procedura lockout-
tagout) oraz praktyk roboczych OSHA zwi zanych z bezpiecze stwem elektrycznym, w tym wymaga  proce-
duralnych w odniesieniu do:

• Procedury od czania napi cia i wywieszania tablic ostrzegawczych (lockout-tagout)

• Wymaga  w zakresie kwalifikacji i wyszkolenia personelu

• Je li nie ma mo liwo ci zastosowania procedury od czenia obwodów i urz dze  elektrycznych od napi -
cia i wywieszenia tablic ostrzegawczych przed podj ciem czynno ci na ods oni tych cz ciach obwodów 
lub w pobli u takich cz ci

Przed uruchomieniem urz dzenia SPX FLOW operator analizuje jego zastosowanie pod k tem wszystkich 
mo liwych do przewidzenia zagro e , prawdopodobie stwa ich wyst pienia oraz potencjalnych konsekwencji 
zidentyfikowanych zagro e  zgodnie z ISO 31000 i ISO/IEC 31010 w ich aktualnej wersji.

Urz dzenia blokuj ce: Urz dzenia te nale y sprawdzi  pod k tem prawid owego dzia ania oraz zdolno ci 
spe niania funkcji, do których s  przeznaczone. Do wymiany nale y wykorzystywa  jedynie oryginalne cz ci 
urz dze  i zestawy OEM producenta. Wszelkie regulacje i naprawy nale y wykonywa  zgodnie z instrukcjami 
producenta.

Kontrole okresowe: Urz dzenia powinny podlega  okresowej kontroli. Cz stotliwo  takich kontroli powinna 
zale e  od warunków otoczenia i warunków roboczych oraz by  dostosowywana na podstawie do wiadcze-
nia. Jako minimum zaleca si  przeprowadzenie pierwszej kontroli w terminie 3 do 4 miesi cy po instalacji. 
Kontrola elektrycznych uk adów steruj cych powinna by  zgodna z zaleceniami okre lonymi w normie Nr ICS 
1.3 Narodowego Stowarzyszenia Przemys u Elektrycznego (NEMA), Konserwacja zapobiegawcza przemys o-
wych urz dze  steruj cych i systemowych, w zakresie ogólnych wytycznych tworzenia programu okresowej 
konserwacji.

Urz dzenia zamienne: Aby zachowa  integralno  urz dzenia, nale y u ywa  tylko cz ci zamiennych 
i urz dze  zalecanych przez producenta. Upewni  si , e cz ci s  w a ciwie dobrane do serii, modelu, 
numeru seryjnego i wersji urz dzenia.

Podane w niniejszej instrukcji ostrze enia i zalecenia zachowania ostro no ci i maj  pomóc w unikni ciu 
powa nych obra e  i/lub uszkodzenia sprz tu:

	
�����
��������
Bezpo rednie zagro enia, które B D  skutkowa  powa nymi obra eniami cia a lub mierci .

��������	
�
Zagro enia, które MOG  skutkowa  powa nymi obra eniami cia a lub mierci .

������	
�
Zagro enia lub niebezpieczne praktyki, które MOG  skutkowa  drobnymi obra eniami cia a lub uszkodzeniem 
mienia.
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Ostrze enia

1. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem pompy nale y przeczyta  instrukcj  obs ugi. W celu uzyskania 
optymalnej niezawodno ci pracy nale y zawsze przestrzega  wskazówek monta owych. 

2. Nale y zawsze sprawdza  poprawno  danych technicznych silnika i sterownika silnika, szczególnie 
w rodowisku pracy, w którym mo e wyst pi  ryzyko wybuchu. 

3. Pompy mog  by  instalowane, demontowane, naprawiane i montowane wy cznie przez osoby przeszko-
lone w zakresie obs ugi serwisowej pomp.

4. Ca  instalacj  elektryczn  zawsze nale y zleca  wykwalifikowanemu personelowi. 
5. Nigdy nie sp ukiwa  ani nie czy ci  silnika elektrycznego bezpo rednio wod  lub p ynem czyszcz cym. 

Je eli silnik ma by  u ywany w rodowisku mokrym, nale y u y  silnika zaprojektowanego do takich ro-
dowisk.

6. Nigdy nie demontowa  pompy przed od czeniem silnika od zasilania. Wyj  bezpieczniki i od czy  kabel 
od skrzynki zaciskowej silnika.

7. Nigdy nie demontowa  pompy, dopóki zawory odcinaj ce po stronie ss cej i t ocz cej nie zostan  
zamkni te i nie zostanie opró niony bezpo redni system rur. Je li pompa jest u ywana do gor cych i/lub 
niebezpiecznych cieczy, nale y podj  specjalne rodki ostro no ci. W takich przypadkach nale y prze-
strzega  lokalnych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa osobistego. 

8. Przed uruchomieniem pompy nale y zawsze upewni  si , e wszystkie po czenia rurowe zosta y prawid-
owo zamontowane i dokr cone. W przypadku stosowania pompy do gor cych i/lub niebezpiecznych cie-
czy nale y zachowa  szczególn  ostro no : podczas pracy z tymi produktami nale y przestrzega  
lokalnych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa osobistego. 

9. Nale y zawsze nosi  rodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami ustalonymi przez OSHA, NFPA, NEC 
(zob. str. 7).

10. Przed uruchomieniem pompy nale y zawsze zdemontowa  wszystkie narz dzia monta owe i pomocni-
cze. 

11. Upewni  si , e przewody i kable zasilaj ce s  u o one na odpowiednich prowadnicach/tacach.
12. W pompie nie mog  znajdowa  si  adne zanieczyszczenia. 
13. Zawsze zwraca  uwag  na prawid owe wyosiowanie pompy i wa ów silnika. 
14. Przed uruchomieniem pompy nale y zawsze upewni  si , e zawory ss ce i t ocz ce oddzielaj ce pomp  

s  ca kowicie otwarte. 
15. Nigdy nie zamyka  ani nie zas ania  odp ywu pompy, poniewa  ci nienie w instalacji wzro nie powy ej 

zadanego maksymalnego ci nienia pompy i spowoduje jej uszkodzenie. 
16. W pompie znajduj  si  obracaj ce si  cz ci. Nigdy nie wk ada  r k lub palców do pracuj cej pompy.
17. Cz ci pompy i orurowania mog  mie  ostre kraw dzie. Nale y ostro nie post powa  z wirnikami, ponie-

wa  ich kraw dzie mog  by  ostre. Monta  i serwisowanie pompy nale y wykonywa  w r kawicach, aby 
unikn  obra e  wywo ywanych przez takie ostre kraw dzie.

18. Nigdy nie dotyka  obudowy przek adni podczas pracy. Temperatura powierzchni mo e przekracza  110°F 
(43°C). Pokrywa i korpus pompy mog  by  zimne lub gor ce w zale no ci od produktu (na przyk ad CIP 
w temperaturze 190°F (88°C) lub 300°F (149°C).

19. Nigdy nie dotyka  silnika lub os ony silnika (je li jest dostarczona) podczas pracy, poniewa  mo e si  
nagrzewa .

20. Podczas przenoszenia pompy nale y u ywa  odpowiednich urz dze  podnosz cych. Przymocowa  urz -
dzenia podnosz ce do rub oczkowych na obudowie przek adni; obudowa przek adni posiada otwory do 
mocowania rub oczkowych do podnoszenia. Podczas podnoszenia d wigiem lub podobnym urz dze-
niem podno nikowym zawsze nale y u ywa  odpowiednio zamocowanych pasów. Zob. „Podnoszenie” na 
stronie 15.

21. Nigdy nie upuszcza  cz ci na pod og . 
22. Nigdy nie przekracza  temperatury maksymalnej lub ci nienia roboczego podanych w punkcie „Parametry 

pracy” na stronie 12. 
23. W stosownych przypadkach nale y u ywa  os ony. Zob. str. 16, str. 24 i str. 97.
24. Nale y uwa a , aby miejsce pracy nie by o cz ci maszyny, narz dzi, linii produktowych, materia ów 

obcych i kabli zasilaj cych, które mog yby stanowi  zagro enie.
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 Piel gnacja materia ów

UWAGA: SPX FLOW zaleca stosowanie na wszystkich gwintowanych z czach zatwierdzonego przez FDA 
rodka antykorozyjnego.

��������	
�
Nieprzestrzeganie zasad piel gnacji materia ów sk adowych mo e prowadzi  do uszkodze  cia a.

Korozja stali kwasoodpornej

Odporno  na korozj  jest najwi ksza wtedy, gdy stal kwasoodporn  pokrywa warstwa tlenku. Je li warstwa ta 
zostanie naruszona lub zniszczona, stal kwasoodporna stanie si  du o mniej odporna na korozj  i mo e 
zardzewie , p kn  lub mog  pojawi  si  na niej w ery.

Korozja w erowa, rdzewienie i p kni cia mog  nast pi  na skutek dzia ania chemikaliów. Nale y stosowa  
jedynie chemikalia dostarczane przez renomowanego producenta i dostosowane do u ycia ze stal  kwasood-
porn  serii 300. Nie nale y stosowa  nadmiernych st e , temperatur ani czasów ekspozycji. Unika  kontaktu 
z wysoko r cymi kwasami, takimi jak kwas fluorowodorowy, chlorowodorowy lub siarkowy. Nale y równie  
unika  d ugiego kontaktu z chemikaliami zawieraj cymi chlorki, w szczególno ci w po czeniu z kwasami. Je li 
stosowane s  rodki odka aj ce na bazie chloru, jak np. podchloryn sodu (wybielacz), nie nale y przekracza  
st enia chloru wynosz cego 150 ppm, czasu kontaktu 20 minut oraz temperatury 104°F (40°C).

Odbarwienia, osady i w ery mog  wyst powa  pod pozosta o ciami produktu lub uszczelkami. Powierzchnie, 
w tym powierzchnie pod uszczelkami oraz w zag bieniach i k tach, nale y utrzymywa  w czysto ci. Umy  
zaraz po u yciu. Nie pozostawia  urz dzenia w stanie bezczynno ci i w kontakcie z powietrzem, nie pozbyw-
szy si  wcze niej cia  obcych. W ery korozyjne mog  wyst pi , gdy pr dy b dz ce przep ywaj  przez wilgot-
n  stal kwasoodporn . Nale y upewni  si , e wszystkie pod czone urz dzenia elektryczne s  prawid owo 
uziemione.

Stop 88

Stop Waukesha Alloy 88 jest standardowym materia em do produkcji wirników w obrotowych pompach wypo-
rowych z serii Universal 1, Universal 2, Universal 3, Universal TS, Universal Lobe oraz Universal 420/520 
i 5000. Stop ten zosta  opracowany specjalnie z my l  o odporno ci na korozj  i minimalnym luzie roboczym 
w wysoko wydajnych obrotowych pompach wyporowych. Stop 88 jest materia em wykonanym na bazie niklu, 
odpornym na korozj , obcieranie i zatarcia. W klasyfikacji ASTM jest to kategoria A494 CY5SnBiM (UNS 
N26055), a materia  jest wymieniony w 3-A Sanitary Standards jako dopuszczalny dla powierzchni styku pro-
duktów.

Odporno  stopu 88 jest w przybli eniu równa odporno ci stali nierdzewnej serii AISI 300. Jednak e stop 88 
ma ograniczon  odporno  na niektóre agresywne chemikalia, które mog  by  powszechnie stosowane w 
kontakcie ze stal  nierdzewn  serii AISI 300.

Nie u ywa  stopu 88 w kontakcie z kwasem azotowym. Kwas azotowy jest powszechnie stosowany do pasy-
wacji nowych instalacji urz dze  ze stali nierdzewnej. Nie dopu ci  do kontaktu chemikaliów pasywacyjnych 
na bazie kwasu azotowego z wirnikami wykonanymi ze stopu 88. Podczas pasywacji zdj  wirniki i u y  
oddzielnej pompy do cyrkulacji rodków pasywacyjnych. Ponadto, je li stosowane s  chemikalia czyszcz ce 
CIP na bazie kwasu azotowego, przed myciem CIP nale y usun  wirniki i czy ci  je r cznie w agodnym 
detergencie. W przypadku pyta  dotycz cych innych agresywnych substancji chemicznych prosimy o kontakt 
z dzia em technicznym SPX FLOW (Application Engineering).

Wymiana uszczelnienia elastomerowego po pasywacji

Chemikalia u ywane do pasywacji mog  uszkodzi  powierzchnie maj ce styczno  z produktem. Najbardziej 
podatne na takie oddzia ywanie s  elastomery (elementy gumowe). Po pasywacji nale y zawsze sprawdza  
uszczelnienia elastomerowe. Wymieni  wszelkie uszczelnienia nosz ce lady uszkodzenia przez chemikalia. 
Mo e na to wskazywa  p cznienie, p kni cia, utrata elastyczno ci lub inne zauwa alne zmiany w porównaniu 
z nowymi elementami.
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Etykiety zamienne

��������	
�
Na urz dzeniu umieszczono nast puj ce etykiety. Je li etykiety te zostan  usuni te lub stan  si  nieczytelne, 
nale y skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta SPX FLOW pod numerem 1-800-252-5200 lub 
262-728-1900 oraz przej  do podanych poni ej numerów cz ci dla etykiet zamiennych. Zob. równie  punkty 
65 i 66 w sekcji listy cz ci, zaczynaj c od str. 98.

Instrukcje stosowania
Przygotowa  czyst  i such  powierzchni . Zdj  warstw  podk adow  etykiety, umie ci  etykiet  na w a ci-
wym miejscu, zabezpieczy  j  arkuszem i wyg adzi  do po ysku. (do naklejenia etykiety mo na tak e u y  
gumowego wa ka.) Na o y  wszystkie etykiety, tak aby by y czytelne od przodu pompy. Poni sze etykiety 
umieszczane s  na pompach w sposób przedstawiony na rysunku.

KEEP FINGERS
WARNING

OUT OF PORTS
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label locations-UIII

Nr cz ci: 33-63 (pompy 130-U3 i mniejsze)  
33-60 (pompy 180-U3 i wi ksze)

Nr cz ci:  
121694+

Nr cz ci: 33-95
Etykieta ta jest dostarczana 
na opakowaniach podstawo-
wych, z boku obudowy prze-
k adni.

Nr cz ci: 112446+
Etykieta jest dostarczana z pompami 
z podwójnymi uszczelnieniami mechanicznymi 
i pojedynczym p ukaniem mechanicznym. Jest 
ona przymocowana do ruby oczkowej.
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Wprowadzenie

Odbiór pompy

	
�����
��������
Pompa zawiera wewn trzne cz ci 
ruchome. Podczas pracy nigdy nie wk a-
da  r k ani palców w otwory w korpusie 
pompy ani w pobli e nap du. Aby unik-
n  powa nych obra e , NIE nale y 
instalowa , czy ci , serwisowa  ani 
naprawia  pompy, je li zasilanie nie jest 
wy czone.

Wszystkie otwory s  zas oni te fabrycznie, aby w czasie trans-
portu do rodka nie przedosta y si  cia a obce. W przypadku 
braku lub uszkodzenia pokryw nale y zdj  pokryw  pompy (je li 
jest uszkodzona) i dok adnie sprawdzi  g owic  cieczow . Przed 
obróceniem wa u upewni  si , e g owica pompuj ca jest czysta 
i wolna od cia  obcych.

Ka da standardowa pompa marki Waukesha Cherry-Burrell jest 
dostarczana w pe ni zmontowana i nasmarowana. Przed urucho-
mieniem pompy nale y zapozna  si  z rozdzia em „Eksploatacja” 
na stronie 24.

Przeznaczenie Obrotowa pompa wyporowa Universal 3 jest przeznaczona 
wy cznie do pompowania cieczy, szczególnie w instalacjach 
spo ywczych i do dystrybucji napojów.

Nie nale y u ywa  pompy w sposób, który wykracza poza zakres 
i specyfikacje przedstawione w niniejszej instrukcji.

Ka de u ycie wykraczaj ce poza okre lone tutaj tolerancje i spe-
cyfikacje jest uwa ane za niezgodne z przeznaczeniem.

SPX FLOW nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia wyni-
kaj ce z takich dzia a . Pe ne ryzyko ponosi u ytkownik.

��������	
�
Nieprawid owa eksploatacja pompy prowadzi do: 
- uszkodze , 
- wycieków, 
- zniszcze , 
- potencjalnych awarii podczas procesu produkcyjnego.

Numer seryjny urz dzenia Wszystkie pompy marki Waukesha Cherry-Burrell s  oznaczone 
numerem seryjnym na tabliczce znamionowej obudowy przek ad-
ni, umieszczonej na korpusie i pokrywie pompy.

������	
�
Obudowa przek adni, korpus i pokrywa musz  wyst powa  
razem jako ca o  ze wzgl du na luz powierzchni tylnej, wirnika 
i pokrywy. W przeciwnym razie nast pi uszkodzenie pompy. 

Umiejscowienie wa u 
pompy

Istniej  dwa po o enia wa u nap dowego pompy:

Rysunek 1 — Górne i dolne mocowanie wa u Rysunek 2 — Mocowanie boczne lewostronne 
i prawostronne (patrz c od strony 

pokrywy pompy)
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Parametry pracy

LV = Wirniki do niskiej lepko ci; Std = Wirniki o standardowym luzie

Dost pne s  inne wielko ci wlotów/wylotów. Skontaktowa  si  z dzia em technicznym SPX FLOW (Application 
Engineering).

* W sprawie zastosowa  wymagaj cych wy szych ci nie  i temperatur nale y si  skontaktowa  z dzia em 
technicznym SPX FLOW (Application Engineering). Maksymalna temperatura pompy wynosi 300°F (149°C).

	
�����
��������
Nieprzestrzeganie podanych parametrów roboczych mo e skutkowa  powa nymi obra eniami cia a lub 
mierci .

Wirników do „ma ej lepko ci” mo na u ywa  z cieczami o temperaturze do 180°F (82°C). Jednak w zakre-
sie od 160° (71°C) do 200°F (93°C) nale y wzi  pod uwag  inne uwarunkowania, takie jak pr dko  obro-
towa, ró nica ci nie , w a ciwo ci smarne pompowanej cieczy oraz lepko  produktu. Je li te czynniki 
wykazuj  tendencj  typow  dla trudnych zastosowa  (wysoka pr dko  obrotowa, wysokie ci nienie, brak 
smarowania), zaleca si  stosowanie wirników o „standardowym” luzie. 

Wirniki o „standardowym” luzie zaleca si  do u ytku z cieczami o temperaturze pomi dzy -40°F (-40°C) 
a 300°F (149°C). Zapewniaj  one dodatkowy luz w powierzchni przedniej oraz powierzchniach od wirnika do 
korpusu. Dodatkowy luz odpowiada za wi kszy po lizg (niewydajno ) przy cieczach o niskiej lepko ci, który 
pompa musi pokona  przy wi kszej pr dko ci roboczej (rpm). VHP (viscous horsepower) jest nieco ni sza 
w przypadku wirników o standardowym luzie. Wirników o standardowym luzie u ywa si  tak e, kiedy lepko  
produktu wynosi ponad 200 CPS. 

Wirniki o luzie „316SS” s  wykonane ze stali nierdzewnej 316 (w miejsce standardowego niezacieraj cego 
si  stopu 88) i zalecane s  do stosowania w temperaturach do 200°F (93°C). Te wirniki zapewniaj  dodatkowy 
luz dooko a (wi kszy ni  w przypadku wirników ze stopu 88 ze standardowym luzem), aby nie dopu ci  do 
kontaktu pomi dzy wirnikami 316 SS i innymi elementami pompy 316 SS. Dodatkowy luz odpowiada za wi k-
szy po lizg (niewydajno ) przy cieczach o niskiej lepko ci, który pompa musi pokona  przy wi kszej pr dko-
ci roboczej (rpm). VHP (viscous horsepower) jest nieco ni sza przy u ywaniu wirników o luzie „316SS”.

UWAGA: Nale y si  skontaktowa  z SPX FLOW Technical Services, aby uzyska  informacje o zastosowa-
niach w temp. oko o 300°F (149°C) lub powy ej 200°F (93°C) z wirnikami 316SS. Dane na temat luzu 
zamieszczono w cz ci Tabela 18, „Luzy wirnika” na stronie 87.

Model 
U3

Wyporno  
nominalna 
na obrót

Maksymalna 
wydajno  
nominalna

Wlot/
wylot

Wlot/
wylot 
opcjo-
nalny

Maksymalny 
zakres ci nienia

Maks. 
obr./
min

Zakres temp.*

006 0,0082 gal (0,031 litra) 8 gpm (1,8 m3/godz.) 1" 1-1/2" 300 psi (20,7 bara) 1000

LV: 
od -40°F (-40°C) 

do 180°F 
(82°C); 

Std:
od -40°F (-40°C) 

do 300°F 
(149°C)

015 0,0142 gal (0,054 litra) 11 gpm (2,5 m3/godz.) 1-1/2" - 250 psi (17,2 bara) 800
018 0,029 gal (0,110 litra) 20 gpm (4,5 m3/godz.) 1-1/2" 2" 200 psi (13,8 bara) 700
030 0,060 gal (0,227 litra) 36 gpm (8,2 m3/godz.) 1-1/2" 2" 250 psi (17,2 bara) 600
040 0,076 gal (0,288 litra) 46 gpm (1,4 m3/godz.) 2" - 150 psi (10,3 bara) 600

045 0,098 gal (0,371 litra)
58 gpm 

(13,2 m3/godz.)
2" - 450 psi (31,0 bara) 600

060 0,153 gal (0,579 litra) 90 gpm (2,4 m3/godz.) 2-1/2" 3" 300 psi (20,7 bara) 600

130 0,253 gal (0,958 litra)
150 gpm 

(34,1 m3/godz.)
3" - 200 psi (13,8 bara) 600

180 0,380 gal (1,438 litra)
230 gpm 

(52,2 m3/godz.)
3" - 450 psi (31,0 bara) 600

210 0,502 gal (1,900 litra)
300 gpm 

(68,1 m3/godz.)
4" - 500 psi (34,5 bara) 600

220 0,521 gal (1,972 litra)
310 gpm 

(7,4 m3/godz.)
4" - 300 psi (20,7 bara) 600

320 0,752 gal (2,847 litra)
450 gpm 

(102 m3/godz.)
6" - 300 psi (20,7 bara) 600
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Certyfikaty EHEDG

Tylko pompy zawieraj ce elastomery i uszczelki wymienione 
w certyfikacie EHEDG posiadaj  certyfikat EHEDG.

3-A

Aktualne certyfikaty mo na znale  na stronie internetowej 3-A: 
www.3-a.org/3-A-Symbol/Search-Database-of-Current-Certificates.

Certyfikat numer 29 obejmuje wszystkie pompy wirowe i obro-
towe SPX FLOW. Wyszukiwa  mo na za pomoc : Certyfikatu 
numer 29, nazwy firmy „SPX Flow US, LLC” lub numeru normy  
02-__. Norma 3-A dla osprz tu to 63-__.  
(„__” wskazuje aktualn  zmian .)

Certyfikaty 3-A posiadaj  tylko konstrukcje spe niaj ce normy 3-A.

Program Pompy na ca e 
ycie (Pumps For Life)

Pompy z serii Universal 3 firmy Waukesha Cherry-Burrell nie s  
przeznaczone do regeneracji fabrycznej. Zamiast programu rege-
neracji, klienci mog  uczestniczy  w programie wymiany pomp. 
Program wymiany pompy z serii Universal 3 pozwala zakupi  ca -
kowicie now  pomp  z tradycyjnym rabatem dla pomp regenero-
wanych pod warunkiem, e u ytkownik u ywa  tylko oryginalnych 
cz ci SPX FLOW (warunek dotyczy wszystkich cz ci zu ywa-
j cych si , takich jak uszczelnienia, wa y itp.) i zwraca oryginaln  
pomp  do SPX FLOW w celu kontroli i recyklingu.

Nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem obs ugi klienta 
SPX FLOW pod numerem 1-800-252-5200 lub 262-728-1900 
i poda  trzy numery seryjne (etykieta seryjna, korpus pompy 
i pokrywa) ka dej pompy przeznaczonej do wymiany w programie.

Wytyczne dotycz ce 
kwalifikacji personelu 
operacyjnego

Definicje
Operator 
Osoba maj ca umiej tno  instalacji, monta u wewn trznych 
podzespo ów, eksploatacji, przestrzegania ostrze e , czyszcze-
nia, naprawy lub transportu maszyny.

Osoba przeszkolona 
Osoba przeszkolona w zakresie wykonywanych zada  i niebez-
piecznych sytuacji, które mog  wyst pi . Taka osoba jest rów-
nie  wiadoma instalacji i rodków ochronnych.

Pracownik wykwalifikowany
Osoba, która ze wzgl du na swoje wykszta cenie i wiedz  jest 
w stanie wykonywa  zadania i posiada odpowiedni  wiedz  na 
temat przepisów.

Zob. Tabela 1, „Wytyczne dotycz ce kwalifikacji personelu ope-
racyjnego” na stronie 14.
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Tabela 1: Wytyczne dotycz ce kwalifikacji personelu operacyjnego

Etap u ytkowania Przyk ad zadania

Wymagania wst pne dla 
personelu operacyjnego

Przeszko-
lona

osoba

Wykwalifi-
kowany

pracownik

Transport

Podno nik x

adowanie x

Roz adunek x

Monta  i instalacja/przeka-
zanie do eksploatacji

Monta /mocowanie maszyny x

Pod czenie do sieci elektrycznej x

Uzupe nianie smaru silników x

Eksploatacja

Rozruch x

Sterowanie x

Nadzór x

Zamkni cie x

Czyszczenie, konserwacja

Czyszczenie x

Uzupe nianie smarów x

Od czenie od zasilania x

Monta /Demonta  cz ci x

Rozwi zywanie problemów

Od czenie od zasilania x

Rozwi zywanie problemów x

Monta /Demonta  cz ci x

Naprawa x

Rozmontowanie/Od cze-
nie od zak adu

Usuni cie zasilania x

Demonta x

Podno nik x

adowanie x

Roz adunek x
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Monta

Wa ne informacje dot. 
bezpiecze stwa
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Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia.

��������	
�
Cz ci pompy i orurowania mog  mie  ostre kraw dzie. Nale y 
ostro nie post powa  z wirnikami, poniewa  ich kraw dzie mog  
by  ostre. Monta  i serwisowanie pompy nale y wykonywa  
w r kawicach, aby unikn  obra e  wywo ywanych przez takie 
ostre kraw dzie.

������	
�
Konserwacj  powinien wykonywa  wy cznie przeszkolony per-
sonel. Zob. „Wytyczne dotycz ce kwalifikacji personelu operacyj-
nego” na stronie 13. 

Podnoszenie ������	
�
Podczas przenoszenia pompy nale y u ywa  odpowiednich 
urz dze  podnosz cych. Podczas podnoszenia d wigiem lub 
podobnym urz dzeniem mechanicznym zawsze u ywa  odpo-
wiednio zamocowanego zawiesia pasowego/ a cuchowego.

	
�����
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Nie wolno sta  pod podnoszon  pomp .

Jak przedstawia Rysunek 3, umocowa  zawiesie pasowe/ a cu-
chowe do dwóch rub oczkowych na górze obudowy przek adni. 

������	
�
Aby unie  pokryw  modelu 210 lub 320-U3, przymocowa  rub  
oczkow  do gwintowanego otworu na obudowie i umocowa  
zawiesie pasowe lub a cuchowe do ruby oczkowej.  
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 
Do podniesienia zespo u obudowy przek adni w pompach wi k-
szych ni  018-U3 przymocowa  zawiesie pasowe/ a cuchowe do 
dwóch rub oczkowych na górze obudowy przek adni.

W przypadku zamówienia agregatu (pompa i silnik zamontowane 
na wspólnej p ycie podstawy (brak na rysunku)) nale y go pod-
nie , zaczepiaj c pasy po obu stronach bazy. Nie podnosi  za 
ruby oczkowe pompy ani silnika. Ze wzgl du na szeroki zakres 

wielko ci pomp i silników, SPX FLOW nie mo e poda  tutaj 
instrukcji podnoszenia dla wszystkich konfiguracji. W razie 
potrzeby nale y skontaktowa  si  z SPX FLOW lub autoryzowa-
nym specjalist  w zakresie podnoszenia.

Rysunek 3 — Miejsce podnoszenia

Tabela 2: Masa pompy (bez silnika i podstawy)
Model U3 Masa, lb (kg) Model U3 Masa, lb (kg)

006 60 (27) 060 290 (132)
015 62 (28) 130 310 (141)
018 65 (29) 180 498 (226)
030 114 (52) 210 510 (231)
040 117 (53) 220 748 (339)
045 284 (129) 320 817 (371)
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Instalacja pompy i uk adu 
nap dowego ������	
�

Pomp  i orurowanie zainstalowa  zgodnie z lokalnymi przepisami 
i zakazami. Dla zapewnienia optymalnej wydajno ci w niniejszym 
podr czniku opisano zalecane praktyki.

������	
�
Monta  silnika musi wykonywa  wykwalifikowany personel, np. 
licencjonowany elektryk.

Wszystkie urz dzenia systemowe, takie jak silniki, ko a pasowe 
klinowe, sprz g a nap dowe, reduktory pr dko ci itp. musz  by  
odpowiednio dobrane, aby zapewni  zadowalaj c  prac  pompy 
marki Waukesha Cherry-Burrell w granicach jej mo liwo ci. Sil-
niki dostarczane przez klienta powinny mie  podstawowy poziom 
bezpiecze stwa, aby zapobiec zagro eniom elektrycznym, 
i powinny by  traktowane zgodnie z instrukcjami producenta.

W typowej konfiguracji instalacyjnej pompa i jednostka nap dowa 
s  montowane na wspólnej p ycie podstawy. Urz dzenie mo na 
zainstalowa  w dowolnym z uk adów, jakie przedstawia Rysunek 
4 – Rysunek 7. 

UWAGA: Odst p pomi dzy korpusem pompy a obudow  prze-
k adni jest wymagany dla norm sanitarnych 3-A.

UWAGA: Podczas monta u urz dzenia, zob. Rysunek 7, urz -
dzenie nale y wypoziomowa  przed zamontowaniem rub.

Obszar zacieniony, zob. Rysunek 4 – Rysunek 7, wskazuje po o-
enie os ony. 

Zob. „Os ony wa u pompy” na stronie 97.

��������	
�
Nale y zamontowa  pe ne os ony w celu odizolowania operato-
rów i personelu zajmuj cego si  konserwacj  od obracaj cych 
si  elementów.

Os ony s  dostarczane jako cz  kompletnej pompy i nap du 
i zosta y odpowiednio dobrane przez firm  SPX FLOW Enginee-
ring dla zamówionej pompy, podstawy i silnika. Nie wolno modyfi-
kowa  os on dostarczanych przez SPX FLOW. W przypadku 
utraty os ony ochronnej dostarczonej przez SPX FLOW nale y 
skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta SPX FLOW i poda  
numer zamówienia lub numer PO pompy, aby zamówi  prawid o-
wo dobran  zamienn  os on  ochronn .

Je li pompa nie zosta a zakupiona w agregacie, klient jest odpo-
wiedzialny za zapewnienie odpowiedniej os ony. Informacje na 
ten temat mo na znale  w lokalnych przepisach.

Rysunek 4 — Przeno na podstawa

Rysunek 5 — Podstawa 
z regulowanymi nó kami

Rysunek 6 — Podk adki poziomuj ce 
i/lub antywibracyjne

Rysunek 7 — Sta a instalacja 
na fundamencie
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Instalacja po cze  
i orurowania ������	
�

Pompy te s  pompami wyporowymi i mog  ulec znacznemu 
uszkodzeniu, je li b d  eksploatowane z zamkni tymi zaworami 
w przewodach dop ywowych i odp ywowych. Gwarancja na pom-
p  nie obejmuje uszkodze  spowodowanych przeci eniem 
hydraulicznym podczas pracy lub rozruchu przy zamkni tym 
zaworze w instalacji. 

Podparcie orurowania
W celu zminimalizowania si  wywieranych na pomp  nale y nie-
zale nie podeprze  ca e orurowanie prowadz ce do pompy za 
pomoc  wieszaków lub s upków. Takie si y mog  powodowa  
niewspó osiowo  elementów pompy i prowadzi  do nadmier-
nego zu ycia wirników, o ysk i wa ów.

Rysunek 8 przedstawia typowe metody podpierania stosowane 
do samodzielnego podparcia ka dej rury, redukuj c wp yw masy 
orurowania i cieczy na pomp .

��������	
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Nie przekracza  50 lb (22,7 kg) obci enia portów dop ywowych 
i odp ywowych pompy. Przekroczenie tej granicy mo e spowodo-
wa  uszkodzenie pompy.

Z cza kompensacyjne
Rozszerzalno  cieplna orurowania mo e wywo ywa  ogromne 
si y. Stosowa  termiczne z cza kompensacyjne w celu zminima-
lizowania oddzia ywania tych si  na pomp .

Elastyczne z cza mog  by  stosowane do ograniczania przeno-
szenia drga  mechanicznych. Upewni  si , e wolne ko ce ela-
stycznych po cze  w systemie s  zakotwiczone.

Rury dop ywowe
Pomp  nale y zamontowa  poni ej poziomu podawanej cieczy 
w celu zredukowania ilo ci powietrza w instalacji poprzez ssanie 
zalewowe, aby zapobiec zapowietrzaniu si  pompy 
(Rysunek 10).

Je eli pompa jest zainstalowana powy ej poziomu podawanej 
cieczy, orurowanie po stronie dop ywowej musi by  nachylone 
w gór  w kierunku pompy, aby zapobiec powstawaniu korków 
powietrznych w rurach (Rysunek 11).

Rysunek 8 — Podparcie orurowania

Rysunek 9 — Elastyczne po czenia 
i podpory

Rysunek 10 - Pompa poni ej ród a

Zalecane

Rysunek 11 — K t nachylenia 
orurowania

NIEzalecane

Zalecane
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Instalacja zaworów 
zwrotnych

Strona wlotu do podnoszenia

Nale y stosowa  zawory zwrotne, aby utrzyma  przewód dop y-
wowy w stanie nape nionym, szczególnie w przypadku p ynów 
o niskiej lepko ci (Rysunek 12).

Strona t oczna
W przypadku instalacji z ciecz  w warunkach pró ni nale y zain-
stalowa  zawór zwrotny po stronie t ocznej pompy. Zawór 
zwrotny zapobiega przep ywowi wstecznemu (powietrza lub p y-
nu) przy pocz tkowym uruchomieniu, poprzez zminimalizowanie 
wymaganego ci nienia ró nicowego dostarczanego przez pomp  
w celu uruchomienia przep ywu (Rysunek 13).

Instalacja zaworów 
rozdzielaj cych

Zawory rozdzielaj ce pozwalaj  na konserwacj  pompy i jej 
bezpieczny demonta  bez opró niania instalacji (Rysunek 14, 
poz. A).

UWAGA: Sprawdzi , czy nie jest zatkany dop yw. Nie urucha-
mia  pompy „na pusto”, np. do pracy bez przep ywu.

Instalacja manometrów
Manometry dostarczaj  cennych informacji na temat pracy 
pompy (Rysunek 15). W miar  mo liwo ci nale y zainstalowa  
mierniki w celu uzyskania informacji na temat nast puj cych ele-
mentów:

• Standardowa i niestandardowa warto  ci nienia

• Wska nik przep ywu

• Zmiany stanu pompy

• Zmiany stanu systemu

• Zmiany lepko ci cieczy

Rysunek 12 — Dop ywowy zawór 
zwrotny

A. Dop ywowy zawór 
zwrotny
B. No ny zawór 
zwrotny

A. Zbiornik zamkni ty — wytwarza 
pró ni  na cieczy (niskie ci nienie 
bezwzgl dne)

B. Zawór zwrotny (odp yw)
Rysunek 13 — Zawór zwrotny 

spustowy

Rysunek 14 — Zawory rozdzielaj ce

Rysunek 15 — Manometry
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Instalacja zaworów 
bezpiecze stwa

W celu ochrony pompy i uk adu rur przed nadmiernym ci nieniem 
zamontowa  zawory bezpiecze stwa. SPX FLOW zaleca zamon-
towanie zewn trznego zaworu bezpiecze stwa, który ma za 
zadanie przeprowadza  ciecz z wylotu pompy do strony wlotowej 
instalacji (zob. Rysunek 16, Rysunek 17 oraz Rysunek 18).

I

Rysunek 16 — Nadci nieniowy 
wsteczny zawór 

bezpiecze stwa WR63

I N

OUT

Rysunek 17 — Zawór powietrzny 
z regulowanym si ownikiem 

spr ynowym WR61C

I N

OUT

I N

Rysunek 18 — Zawór 4RHAR WR61T

Relief Path

I N

OUT
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Boczne siatkowe filtry 
dop ywowe i pu apki

Boczne dop ywowe filtry siatkowe i pu apki, (Rysunek 19, pozy-
cje A i B, odpowiednio), mog  by  stosowane w celu zapobiega-
nia uszkodzeniom pompy przez cia a obce. 

Nale y zachowa  ostro no  podczas wyboru, aby zapobiec 
kawitacji spowodowanej ograniczeniem dop ywu. W przypadku 
stosowania dop ywowych filtrów siatkowych nale y je regularnie 
serwisowa , aby zapobiec zatykaniu i zatrzymywaniu przep ywu.

Projekt CIP 
(Clean-In-Place)

Pompa Universal 3 zapewnia pe ny dost p do roztworu CIP dla 
wszystkich powierzchni kontaktu z produktem: 

• P aski profil korpusu (minimalne wymaganie dla standardo-
wych instalacji CIP) umo liwia ca kowite opró nienie pompy 
zamontowanej na boku i zapewnia dost p roztworu CIP do 
ca ego wyprofilowanego rowka uszczelki pokrywy.

• P aszczyzny na piastach wirnika zapewniaj  dost p roztworu 
do powierzchni uszczelniaj cych piasty pokrywy/wa u przy 
trudnych zadaniach zwi zanych z czyszczeniem.

Zalecenia
Podczas projektowania i instalacji systemu CIP nale y post po-
wa  zgodnie z tymi zaleceniami, aby zapewni  skuteczne czysz-
czenie:

• Pr dko  przenoszenia roztworów CIP powinna by  odpo-
wiednia do tego, aby wyczy ci  ca y obieg. Dla wi kszo ci 
zastosowa  wystarcza pr dko  5 stóp/s. Aby uzyska  odpo-
wiedni  pr dko  dla roztworu CIP, nap d pompy musi mie  
wystarczaj cy zakres pr dko ci oraz moc. Wymagane ci nie-
nie dop ywu równie  musi by  odpowiednie. Je eli pompa nie 
zapewnia wystarczaj cej pr dko ci roztworu CIP, mo na 
zastosowa  oddzieln  pomp  zasilaj c  CIP z zainstalowa-
nym obej ciem. W celu ustalenia odpowiedniej konfiguracji 
obej cia skontaktowa  si  z dzia em technicznym 
SPX FLOW (Application Engineering).

• Sprawdzi , czy w pompie powsta a ró nica ci nie . która 
przepchnie roztwory CIP przez w skie wiat o pompy, skut-
kuj c lepszym czyszczeniem. Strona wysokiego ci nienia 
mo e by  stron  dop ywow  lub odp ywow . Minimalna ró -
nica ci nie  o warto ci 30 psi (2 barów) jest wymagana dla 
wi kszo ci zastosowa . W przypadku trudnych zastosowa  
zwi zanych z czyszczeniem mog  by  wymagane wy sze 
warto ci ci nienia lub d u sze cykle czyszczenia. 

• Pompa musi by  u ywana podczas mycia CIP w celu zwi k-
szenia turbulencji i czyszczenia pompy. 

• Je li wymagane jest ca kowite opró nienie, pompa musi by  
zamontowana w pozycji bocznej.

Podczas opró niania nale y impulsowo uruchomi  wirniki, aby 
mie  pewno , e wszystkie p yny z obszaru uszczelnienia zosta-
n  spuszczone.

A. Filtr siatkowy
B. Pu apka magnetyczna

Rysunek 19 — Filtry i pu apki 
znajduj ce si  na linii 

������	
�
W celu unikni cia szoków temperaturo-
wych po wprowadzeniu gor cego p ynu 
CIP nale y zatrzyma  pomp  przed 
nape nieniem gor cym p ynem CIP. Po 
nape nieniu pompy gor cym p ynem CIP 
odczeka  co najmniej 15 minut na ter-
malne dostosowanie si  elementów 
pompy, a nast pnie ponownie urucho-
mi  pomp .
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Uszczelnienie po cze  
p ukania

Pompy z podwójnym uszczelnieniem wymagaj  p ukania.

Podczas pracy pompy nale y ka dorazowo pod cza  i prze-
puszcza  czynniki do p ukania (woda lub p yn smaruj cy kompa-
tybilny z produktem).

Dwa 1/8-calowe przy cza rurowe z gwintem e skim (NPT) 
umieszczone s  w elementach obudowy uszczelnienia.

1. Pod czy  dop yw p ukania do dolnego przy cza, a odp yw 
do górnego przy cza, aby ca kowicie zala  obszar p ukania. 
Mo na tak e pod czy  dop yw p ukania do górnego przy -
cza, a odp yw do dolnego przy cza. Zob. „Opcja p ukania” 
Rysunek 20.

2. Z cze odp ywowe powinno umo liwia  swobodny odp yw.

UWAGA: Je li czynnikiem p ucz cym jest para, nale y pod-
czy  dop yw do górnego przy cza, a odp yw do dolnego 

przy cza w celu wyeliminowania skraplania. 
Je li czynnikiem p ucz cym jest kondensat, nale y pod czy  
dop yw do dolnego przy cza, a odp yw do górnego przy -
cza.

3. Aby uzyska  maksymaln  trwa o  eksploatacyjn  elemen-
tów uszczelniaj cych, czynniki p ucz ce powinny by  sch o-
dzone i przefiltrowane. Je eli t oczony produkt jest lepki lub 
krzepnie w temperaturze pokojowej, nale y u y  ciep ych lub 
gor cych czynników p ucz cych.

4. Zainstalowa  zawór redukcyjny i zawór regulacji przep ywu 
(zawór iglicowy) na przewodzie doprowadzaj cym czynnik 
p ucz cy. Ci nienie zasilania ustawi  maksymalnie na 
220 psi (15 barów). Wymagany przep yw wynosi 0,5-0,8 gpm 
(1,9-3,0 l/m).

UWAGA: Ró nica mi dzy ci nieniem po stronie produktu 
a ci nieniem p ukania nie mo e przekracza  102 psi (7 barów).

5. Zamontowa  równie  zawór elektromagnetyczny w przewo-
dzie p ucz cym i po czy  go szeregowo z rozrusznikiem sil-
nika, aby zapewni  automatyczne uruchomienie/zatrzymanie 
przep ywu czynnika p ucz cego przed w czeniem silnika 
i po jego wy czeniu.

Wysokie ci nienie 
p ukania

Niskie ci nienie 
p ukania

Rysunek 20 - Konfiguracja 
p ukania rur

Dop yw 

Opcja p ukania

Odp yw p ukania

Dop yw p ukania

p ukania

Odp yw 
p ukania

ZEW.

WEW.

Zawór 
elektromag-

netyczny

Przew enie 
zaworu

Miernik 
ci nienia

WEW.

ZEW.

Przew enie 
zaworu

��������	
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U ywanie pompy bez p ukania spowoduje uszkodzenie jej 
uszczelnienia i cz ci w wyniku nadmiernego nagrzewania na 
skutek pracy na sucho.

������	
�
Regularnie sprawdza  pomp  pod wzgl dem nagromadzenia si  
lub ogranicze  (pl tania si ) przewodów lub armatury p ucz cej. 
SPX FLOW zaleca stosowanie przezroczystych przewodów do 
p ukania dla u atwienia podgl du.
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Sprawdzi  wyosiowanie 
sprz g a

Pompy i nap dy zamówione fabrycznie i zamontowane na wspól-
nej p ycie podstawy s  osiowane przed wysy k . Osiowanie musi
by  ponownie sprawdzone po zainstalowaniu kompletnego urz -
dzenia i orurowania. Zaleca si  okresowe sprawdzanie pompy 
przez ca y okres jej eksploatacji.

• SPX FLOW zaleca zastosowanie elastycznego sprz g a do 
pod czenia nap du do pompy. Dost pnych jest kilka ró -
nych typów sprz gie , w tym z zabezpieczeniem antypo liz-
gowym lub przeci eniowym. SPX FLOW zapewnia sprz g a 
Lovejoy (Rysunek 21) lub T.B. Woods® (Rysunek 22), chyba 
e w zamówieniu zostanie okre lone inaczej. Elastyczne 

sprz g a mog  by  u ywane do kompensacji luzu ko cowe-
go i niewielkich ró nic w osiowaniu.

• Pomp  i wa  nap dowy ustawi  mo liwie jak najbli ej siebie:

• Pompa i nap d s  wyosiowane fabrycznie.
• Po instalacji i przed uruchomieniem nale y ponownie 

sprawdzi  osiowanie.
• Nale y okresowo sprawdza  osiowanie, aby maksymal-

nie wyd u y  okres eksploatacji.

Kontrola ustawienia 
k towego

1. Za pomoc  szczelinomierzy lub mierników sto kowych 
(Rysunek 23, pozycje A i B) sprawdzi  ustawienie k towe 
w czterech punktach co 90 stopni wokó  sprz g a; wyrówna  
warto ci we wszystkich punktach. 

2. wiat o mi dzy po owami sprz g a powinno by  zgodne 
z zaleceniami producenta. 

3. Zainstalowa  podk adki regulacyjne w celu wyosiowania 
systemu.

Kontrola wspó osiowo ci 
równoleg ej

1. Sprawdzi  pionowe i poziome wyosiowanie pompy i nap du 
za pomoc  linia u prostego. 

2. Za pomoc  szczelinomierza w miejscu „A” (Rysunek 24) 
okre li  kierunek i ilo  wymaganego ruchu (Rysunek 24, 
poz. B). 

3. W razie potrzeby zastosowa  podk adk  w miejscu „C” i/lub 
przesun  nap d.

Rysunek 21 — Sprz g o Lovejoy

Rysunek 22 — Sprz g o T.B. Woods®

Rysunek 23 — Kontrola ustawienia 
k towego

Rysunek 24 — Kontrola 
wspó osiowo ci równoleg ej
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Sprawdzi  osiowanie 
nap du pasowego 
i a cuchowego.

Za pomoc  linia u prostego sprawdzi  wzrokowo osiowanie 
paska lub a cucha. Odleg o  wa u nale y ograniczy  do mini-
mum (Rysunek 25, poz. A).

Po wykonaniu orurowania, ale przed zamontowaniem pasów 
nap dowych nale y obróci  r cznie wa  pompy, aby sprawdzi , 
czy obraca si  swobodnie.

Kontrola kierunku obrotu 
pompy

Sprawdzi  kierunek obrotów nap du, aby okre li  kierunek obro-
tów pompy (Rysunek 26). Po sprawdzeniu prawid owego kie-
runku obrotu nap du nale y pod czy  sprz g o i zamontowa  
pomp  oraz os ony sprz g a.

UWAGA: Pompa jest dwukierunkowa.

������	
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Na rysunkach poni ej przedstawiono pomp  bez pokrywy, aby 
pokaza  obroty wirnika. Nigdy nie u ywa  pompy przy 
zdemontowanych pokrywach.

Rysunek 25 — Osiowanie nap du 
pasowego i a cuchowego

Rysunek 26 — Obrót pompy (pokazano ko cówk  kontaktu z ciecz )

PD100-665

Górny wa  nap dowy, 
poziomy uk ad szczelin, 

mocowanie pionowe

Dolny wa  nap dowy, 
poziomy uk ad szczelin, 

mocowanie pionowe

Górny wa  nap dowy, 
pionowy uk ad 

szczelin, mocowanie 
poziome

Dolny wa  nap dowy, 
pionowy uk ad 

szczelin, mocowanie 
poziome
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Eksploatacja

Wa ne informacje dot. 
bezpiecze stwa

	
�����
��������
Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia.

��������	
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Nale y ostro nie post powa  z cz ciami pompy, poniewa  ich 
kraw dzie mog  by  ostre. Monta  i serwisowanie pompy nale y 
wykonywa  w r kawicach, aby unikn  obra e  wywo ywanych 
przez takie ostre kraw dzie.

������	
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Konserwacj  powinien wykonywa  wy cznie przeszkolony per-
sonel. Zob. „Wytyczne dotycz ce kwalifikacji personelu operacyj-
nego” na stronie 13. 

������	
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Pompy te s  pompami o wyporno ci dodatniej, z konstrukcj  
o niskim po lizgu i mog  ulec znacznemu uszkodzeniu, je li b d  
eksploatowane z zamkni tymi zaworami w przewodach wyloto-
wych lub wlotowych. Gwarancja na pomp  nie obejmuje uszko-
dze  spowodowanych przeci eniem hydraulicznym podczas 
pracy lub rozruchu przy zamkni tym zaworze w instalacji.

Lista kontrolna przed 
rozruchem

1. Upewni  si , e pompa jest prawid owo zamontowana zgod-
nie z opisem w rozdziale „Monta ” na stronie 15. Nale y 
zapozna  si  z rozdzia em „Instalacja zaworów bezpiecze -
stwa” na stronie 19 i w razie potrzeby zainstalowa  zawory 
bezpiecze stwa.

2. Sprawdzi  wyosiowanie sprz g a. Zob. „Sprawdzi  wyosio-
wanie sprz g a” na stronie 22.

3. Upewni  si , e pompa i przewody rurowe s  czyste i wolne 
od cia  obcych, takich jak u el spawalniczy, uszczelki itp.

4. Upewni  si , e wszystkie po czenia przewodów rurowych 
s  szczelne i nie przeciekaj . Je li to mo liwe, sprawdzi  
instalacj  przy u yciu nieszkodliwego p ynu.

5. Upewni  si , e pompa i nap d s  nasmarowane. Zob. 
„Smarowanie” na stronie 27.

6. Upewni  si , e wszystkie zawory s  otwarte po stronie t ocz-
nej, a cie ka swobodnego przep ywu jest otwarta do miejsca 
przeznaczenia.

7. Upewni  si , e wszystkie os ony s  za o one i zabezpie-
czone.

������	
�
Nale y zamontowa  pe ne os ony w celu odizolowania operato-
rów i personelu zajmuj cego si  konserwacj  od obracaj cych 
si  elementów. Os ony s  dostarczane jako cz  kompletnego 
zestawu pomp i nap du. Zob. str. 16 i str. 97.
8. Podwójne uszczelnienia mechaniczne wymagaj  odpowied-

niego dop ywu i przep ywu czystych cieczy p ucz cych.
9. Upewni  si , e wszystkie zawory s  otwarte po stronie 

dop ywowej i ciecz mo e nape ni  pomp . Zaleca si  instala-
cj  zasysania zalewowego.

10. Sprawdzi  kierunek obrotów pompy i nap du, aby upewni  
si , e pompa obraca si  we w a ciwym kierunku. Zob. „Kon-
trola kierunku obrotu pompy” na stronie 23.

������	
�
Monta  silnika musi wykonywa  wykwa-
lifikowany personel, np. licencjonowany 
elektryk.

������	
�
Nale y zapozna  si  z instrukcj  produ-
centa silnika lub VFD w celu konfiguracji, 
obs ugi, demonta u i usuwania usterek 
silnika lub VFD lub skontaktowa  si  
z producentem.

������	
�
Pompy nie nale y u ywa  do p ukania 
nowo zainstalowanego systemu. Je li 
pompa jest u ywana do sp ukiwania 
instalacji, mo e doj  do powa nych 
uszkodze  pompy i instalacji. Zdj  wir-
niki podczas p ukania systemu, aby 
zapobiec utkni ciu zanieczyszcze  
pomi dzy wirnikami a korpusem 
pompy. Takie zanieczyszczenia mog  
uszkodzi  pomp  podczas urucha-
miania.

��������	
�
Nie wolno uruchamia  pompy z p uka-
niem uszczelnienia, chyba e p ukanie 
uszczelnienia jest zamontowane i w -
czone.
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Uruchamianie pompy
��������	
�

Podczas uruchamiania nale y zachowa  bezpieczny odst p 
(1,6 ft/0,5 m) od pompy.

������	
�
Monta  silnika musi wykonywa  wykwalifikowany personel, np. 
licencjonowany elektryk.

��������	
�
W celu unikni cia szoków temperaturowych po wprowadzeniu 
gor cego lub zimnego produktu, nale y zatrzyma  pomp  przed 
nape nieniem produktem. Po nape nieniu pompy produktem 
pozostawi  na 15 minut na termalne dostosowanie si  elemen-
tów pompy, a nast pnie ponownie uruchomi  pomp .

1. Uruchomi  nap d pompy. W miar  mo liwo ci nale y rozpo-
cz  od ma ej pr dko ci lub impulsu.

2. W przypadku zastosowa  sanitarnych, przed oddaniem 
pompy do u ytku nale y odkazi  j  zgodnie z wymaganiami 
klienta.

3. Sprawdzi , czy ciecz dociera do pompy. Je li pompowanie 
nie rozpoczyna si  i nie stabilizuje, nale y sprawdzi  rozdzia  
„Rozwi zywanie problemów” na stronie 90.

Zatrzymywanie pompy
��������	
�

Podczas wy czania nale y zachowa  bezpieczny odst p (1,6 ft/
0,5 m) od pompy. 

������	
�
Monta  silnika musi wykonywa  wykwalifikowany personel, np. 
licencjonowany elektryk.

1. Wy czy  zasilanie nap du pompy.

2. Zamkn  linie zasilaj ce i spustowe.
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Przegl dy i konserwacje

Wa ne informacje dot. 
bezpiecze stwa

	
�����
��������
Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia. Przed od czeniem przewodów rurowych nale y 
wy czy  i spu ci  produkt z pompy.

��������	
�
Cz ci pompy i orurowania mog  mie  ostre kraw dzie. Nale y 
ostro nie post powa  z wirnikami, poniewa  ich kraw dzie mog  
by  ostre. Monta  i serwisowanie pompy nale y wykonywa  
w r kawicach, aby unikn  obra e  wywo ywanych przez takie 
ostre kraw dzie.

��������	
�
Nigdy nie dotyka  obudowy przek adni podczas pracy. Tempera-
tura powierzchni mo e przekracza  110°F (43°C). Pokrywa i kor-
pus pompy mog  by  zimne lub gor ce w zale no ci od produktu 
(na przyk ad CIP w temperaturze 190°F (88°C) lub 300°F 
(149°C).

������	
�
Konserwacj  powinien wykonywa  wy cznie przeszkolony per-
sonel. Zob. „Wytyczne dotycz ce kwalifikacji personelu operacyj-
nego” na stronie 13. 

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych nale y sprawdzi , 
czy pompa jest mocno przykr cona lub zamocowana. rodek 
ci ko ci pompy zmienia si  wraz z dodawaniem lub usuwaniem 
cz ci, co mo e spowodowa  jej wywrócenie si  w przypadku 
braku zabezpieczenia.

������	
�
Nale y uwa a , aby miejsce pracy nie by o cz ci maszyny, 
narz dzi, linii produktowych, materia ów obcych i kabli zasilaj -
cych, które mog yby stanowi  zagro enie. 

������	
�
Sprawdzi , czy jest dost pne odpowiednie o wietlenie: co naj-
mniej 1000 luksów, niezale nie od wiat a dziennego i warunków 
pogodowych. 

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych i naprawczych na 
zimnych cz ciach sprawdzi , czy cz ci maszyny s  odpowied-
nio ciep e. Temperatura kontaktu dost pnych cz ci maszyny nie 
mo e by  ni sza ni  temperatury okre lonej w normie 
EN ISO 13732-1.

������	
�
Aby unie  pokryw  modelu 210 lub 320-U3, przymocowa  rub  
oczkow  do gwintowanego otworu na obudowie i umocowa  
zawiesie pasowe lub a cuchowe do ruby oczkowej.  
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu.  
Do podniesienia zespo u obudowy przek adni w pompach wi k-
szych ni  018-U3 przymocowa  zawiesie pasowe/ a cuchowe do 
dwóch rub oczkowych na górze obudowy przek adni.
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Przed od czeniem przy czy pompy:

• Zamkn  zawory ss ce i spustowe.
• Opró ni  pomp  i w razie potrzeby wyczy ci  lub sp uka .
• Od czy  lub wy czy  zasilanie elektryczne i zablokowa  

wszystkie ród a zasilania.

Smarowanie Smarowanie nap du
Informacje na temat odpowiedniego smarowania nap du i jego 
cz stotliwo ci znajduj  si  w instrukcji obs ugi dostarczonej wraz 
z nap dem.

Przek adnie
Przek adnie s  fabrycznie smarowane olejem przek adniowym 
w ilo ci, jak  podaje Tabela 3 na stronie 27. Olej wymienia  co 
750 godzin. Agresywne zmywanie lub ekstremalne warunki 
pracy mog  wymaga  cz stszych okresów smarowania.

Gdy pompa nie pracuje, poziom oleju przek adni jest prawid owy, 
kiedy wida  go we wzierniku. Regularnie sprawdza  poziom 
oleju.

Podczas pracy pompy olej mo e by  trudny do dostrze enia 
i mo e wydawa  si  m tny.

Pompy Universal 3 s  dostarczane z olejem si gaj cym wzier-
nika lub nieco powy ej niego. 

o yska
o yska s  fabrycznie smarowane. Nale y je ponownie nasmaro-

wa  w ilo ci, jak  podaje Tabela 3 na stronie 27. o yska sma-
rowa  co 750 godzin. Agresywne zmywanie lub ekstremalne 
warunki pracy mog  wymaga  cz stszych okresów smarowania.

Nadmiar smaru gromadzi si  w obudowie przek adni i nale y go 
usun  przez otwór czyszcz cy zatkany korkiem z tworzywa 
sztucznego (Rysunek 27, poz. 48). Sprawdzi  korki do czyszcze-
nia pod k tem gromadzenia si  oleju przek adniowego.

Najlepsz  praktyk  jest czyszczenie tego obszaru przy ka dym 
smarowaniu pompy. Woda mo e gromadzi  si  w obudowie 
przek adni na skutek kondensacji lub agresywnego mycia. Je li 
w obudowie przek adni znajduje si  woda, nale y cz ciej czy -
ci  ten obszar.

 

Rysunek 27 — Punkty smarowania

A. Górny wa  nap dowy pompy 
(standardowy)

B. Dolny wa  nap dowy pompy (opcjonalny)
24D. Korek spustowy oleju
24F. Korek nape niania oleju
24L. Korek kontroli poziomu oleju, wziernik
48. Korek do usuwania smaru
67. Smarowniczki

Specyfikacja oleju przek adni
Standard: Stopie  ISO 320, SAE 140 
lub numer AGMA 6EP, nr cz ci 
118402+. Do kontaktu z ywno ci : 
nr cz ci 000140003+. 

Smar o yska
Standard: Stopie  NLGI nr 2, EP, smar 
na bazie litu, nr cz ci 118401+. 
Do kontaktu z ywno ci : nr cz ci 
000140002+.

Tabela 3: Potrzebna ilo  smaru

Model Universal 3
Wydajno  oleju (ko a z bate) Ilo  smaru (na o ysko)

Góra lub dó Monta  boczny Przód Ty

006, 015, 018 1,3 oz (40 ml) 3,3 oz (100 ml) 0,37 oz (11 ml) 0,13 oz (4 ml)

030, 040 2,0 oz (60 ml) 4 oz (120 ml) 0,60 oz (18 ml) 0,21 oz (6 ml)

045, 060, 130 6,0 oz (170 ml) 9,5 oz (280 ml) 0,84 oz (25 ml) 0,76 oz (22 ml)

180, 220 11 oz (320 ml) 20 oz (600 ml) 1,33 oz (39 ml) 1,03 oz (30 ml)

210, 320 17 oz (500 ml) 44 oz (1300 ml) 1,96 oz (58 ml) 1,16 oz (34 ml)
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Przegl dy konserwacyjne
	
�����
��������

Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia. Przed od czeniem przewodów rurowych nale y 
wy czy  i spu ci  produkt z pompy.

Wykrycie zu ycia we wczesnych etapach mo e obni y  koszty 
napraw i skróci  czas przestojów. Aby wykry  oznaki usterki na 
wczesnym etapie, zaleca si  przeprowadzenie prostej kontroli 
wzrokowej pompy podczas czyszczenia awaryjnego.

Szczegó owy przegl d konserwacyjny powinien by  planowany 
co roku. Zob. „Konserwacja roczna” na stronie 29.

Rozdzia  „Tabela przegl du konserwacyjnego” na stronie 30
podaje przyczyny i rozwi zania typowych problemów wykrytych 
podczas przegl du.

Kontrola wierzcho ków wirników
Zdj  pokryw  (zob. „Demonta  pokrywy” na stronie 32) i spraw-
dzi  styk pomi dzy opatami wirników. W przypadku wykrycia 
styku, nale y naprawi  lub wymieni  pomp .

Wzrokowo sprawdzi  wirniki pod k tem styku wierzcho ków 
i styku pomi dzy wierzcho kiem wirnika a piast . R cznie obróci  
wa  nap dowy pompy i upewni  si , e luz wierzcho kowy wirnika 
po obu stronach jest równy, jak przedstawia Rysunek 28.

 Kontrola wa u i ko nierza wa u
Wzrokowo sprawdzi  wa  pod k tem skr ce  lub zgi , w razie 
konieczno ci wymieni . Wzrokowo sprawdzi  ko nierz wa u 
(Rysunek 29, pozycja C) pod k tem nadmiernego zu ycia, 
w razie konieczno ci wymieni . Je li ko nierz wa u ma ostr  kra-
w d , nale y usun  j  pilnikiem, aby zapobiec przeci ciu pier-
cienia o-ring wa u podczas monta u.

Kontrola wirnika
Sprawdzi  wzrokowo wirniki pod wzgl dem zu ycia wypustów 
(Rysunek 29, pozycja A) oraz zu ycia piasty w punktach napr -
enia wirnika (zob. strza ki na Rysunku 33 na strona 29). Przy 

ka dym wyjmowaniu wirników nale y wymieni  uszczelniaj ce 
pier cienie o-ring po stronie produktu.

UWAGA: Zu ycie piasty i ko nierza wa u wirnika spowodowane 
jest d ugotrwa ym u ytkowaniem z lu n  nakr tk  (lu nymi 
nakr tkami) wirnika.

Rysunek 28 — Luz wierzcho kowy 
pomi dzy wirnikami

Rysunek 29 — Kontrola wa u i wirnika

A

C
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Kontrola o ysk i kó  z batych
Luz kó  z batych

Po usuni ciu g owicy cieczowej i uszczelek wyczu  luz na ko ach 
poprzez r czne obrócenie ka dego wa u. Drugi wa  musi si  
natychmiast obróci . Kontrol  nale y przeprowadza  trzykrotnie 
w odst pach 60-stopniowych. Je li luz jest odczuwalny, zdj  
pokryw  obudowy przek adni, sprawdzi  z by kó  pod k tem 
zu ycia i upewni  si , e ko o nie jest lu ne na wale. Ko a nale y 
wymieni , je li ich z by s  zu yte. Je li ko o jest lu ne na wale, 
nale y sprawdzi  klucz wa u i rowek klinowy wa u; w razie 
potrzeby wymieni .

Sprawdzi  stan o yska
Po usuni ciu g owicy cieczowej i uszczelek sprawdzi  stan o y-
ska poprzez r czne zastosowanie si y nacisku w gór  lub w dó , 
wynosz cej oko o 30 lbs (14 kg). W przypadku wykrycia ruchu 
mo e doj  do uszkodzenia o yska. Sprawdzi  równie  ruch 
wa u do przodu lub do ty u. Je li o ysko jest uszkodzone, wymie-
ni  je i zapozna  si  z rozdzia em dotycz cym smarowania od 
strony 27.

Konserwacja roczna
	
�����
��������

Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , NIE czy ci , NIE serwisowa  ani NIE naprawia  pompy, 
je li zasilanie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest 
od czona od ci nienia.

Przynajmniej raz w roku wykona  procedury i rodki naprawcze, któ-
re opisano w rozdziale „Przegl dy konserwacyjne” na stronie 28, 
niezale nie od nast puj cej konserwacji zapobiegawczej:

• Sprawdzi  luz promieniowy wa u w o yskach za pomoc  
wska nika tarczowego. Je li ugi cie jest równe lub wi ksze 
ni  rednica mi dzy wirnikiem a korpusem (zob. „Spraw-
dzenie prawid owego luzu” na stronie 86), nale y wymieni  
o yska.

• Zdj  pokryw  obudowy przek adni i sprawdzi , czy ko a 
z bate nie s  zu yte lub poluzowane. Odkr ci  i dokr ci  
nakr tki ustalaj ce przek adni z odpowiedni  si . 

• Dok adnie sprawdzi  wirniki pod wzgl dem zu ycia 
wypustów, piasty i p kni  napr eniowych (zob. strza ki, 
Rysunek 32). Wykorzysta  metod  kontroli barwnikowej do 
wykrycia p kni  zm czeniowych w punktach napr e  
wirnika.

• Zapozna  si  z danymi dotycz cymi wydajno ci pompy 
i sprawdzi  luzy promieniowe i tylne, aby okre li  zu ycie 
i wp yw na wydajno . Regulacja pr dko ci pracy mo e 
wyrówna  zu ycie w niektórych zastosowaniach.

������	
�
Podczas wymiany o ysk lub wa ów w terenie nale y zwróci  
uwag  na prawid owe ustawienie wa u poprzez wstawienie pod-
k adek regulacyjnych, aby zachowa  dostateczne odst py mi -
dzy powierzchniami czo owymi opatek wirnika a powierzchniami 
korpusu pompy (powierzchnia tylna i powierzchnia pokrywy). 
Wa ne jest, aby utrzyma  ten sam wymiar powierzchni tylnej dla 
obu wirników w zakresie 0,0005" (0,0127 mm), aby unikn  
zak óce  krzy owych.

Rysunek 30 — Kontrola luzu

Rysunek 31 — Kontrola ugi cia 
o yska

PD100-639

PD100-640

Rysunek 32 — Punkty nacisku 
wirnika 

PD100-651
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Tabela przegl du konserwacyjnego
.

Problem Mo liwe przyczyny Mo liwe rozwi zania

Styk wierzcho -
ków wirników lub 
nierówny luz 
pomi dzy wierz-
cho kami wir-
ników.

Twardy przedmiot zaci ty w wir-
nikach i skr cone wa y. 
Zu yte z by ko a z batego. 
Zu yty rowek klinowy wa u.

Wymieni  wa y.  
W razie potrzeby zainstalowa  nowe filtry. 
Sprawdzi  i wymieni  ko a z bate, je li to 
konieczne.

Styk pomi dzy 
wierzcho kiem 
wirnika a piast .

Lu ne nakr tki wirników. 
Luzy tylne nie s  równe. 

o yska wymagaj  wymiany.

Odpowiednio dokr ci  nakr tki wirników. 
Sprawdzi , czy luzy tylne s  równe. 
Sprawdzi  i wymieni  o yska.

Styk wirnik-korpus 
lub wirnik-pokrywa

Lu ne nakr tki wirników 
Nadmierne obci enia hydrau-
liczne 
Nieprawid owe luzy powierzchni 
przedniej/tylnej 

o yska wymagaj  wymiany.

Odpowiednio dokr ci  nakr tki wirników. 
Sprawdzi  oznaczenie ci nienia na stronie 12. 
Sprawdzi  czy luzy przednie/tylne mieszcz  
si  w warto ciach podanych na stronie 87. 
Sprawdzi  i wymieni  o yska.

Zu yty wirnik lub 
wypusty wa u.

Lu ne nakr tki wirników. Wymieni  wirniki lub wa y. 
Dokr ci  nakr tki wirników. Zob. „Warto ci 
momentów obrotowych” na stronie 89.

Zu yty koniec 
piasty wirnika lub 
ko nierz wa u.

Lu ne nakr tki wirników. 
Po zainstalowaniu wirniki uderza y 
o ko nierz.

Dokr ci  nakr tki wirników. Zob. „Warto ci 
momentów obrotowych” na stronie 89. 
Wymieni  wirniki i wa y lub docisn  przednie 
o yska w celu utrzymania w a ciwego luzu 
tylnego.

Ko nierz wa u 
o ostrych kraw -
dziach.

Lu ne nakr tki wirników. 
Po zainstalowaniu wirniki uderza y 
o ko nierz. 
Luzy tylne nie s  równe.

Dokr ci  nakr tki wirników. Zob. „Warto ci 
momentów obrotowych” na stronie 89. 
Usun  ostr  kraw d  pilnikiem, aby unikn  
przeci cia pier cienia o-ring wa u. 
Sprawdzi , czy luzy tylne s  równe.

Luz kó  z batych. Brak smaru. 
Nadmierne obci enia hydrau-
liczne. 
Lu ne nakr tki zabezpieczaj ce 
kó  z batych. 
Zu yte z by ko a z batego.

Sprawdzi  poziom i cz stotliwo  smarowania. 
Zmniejszy  obci enia hydrauliczne. 
Dokr ci  nakr tki zabezpieczaj ce wed ug 
okre lonych warto ci momentu dokr cenia. 
Zob. „Warto ci momentów obrotowych” na 
stronie 89. 
Sprawdzi  i wymieni  ko a z bate, je li 
to konieczne.

Zu yte lub z a-
mane z by ko a 
z batego.

Brak smaru. 
Nadmierne obci enia hydrau-
liczne. 
Lu ne nakr tki zabezpieczaj ce 
kó  z batych.

Sprawdzi  poziom i cz stotliwo  smarowania. 
Zmniejszy  obci enia hydrauliczne. 
Dokr ci  nakr tki zabezpieczaj ce wed ug 
okre lonych warto ci momentu dokr cenia. 
Zob. „Warto ci momentów obrotowych” na 
stronie 89. 
Sprawdzi  i wymieni  ko a z bate, je li to 
konieczne.

Lu ne ko a 
z bate.

Nakr tki zabezpieczaj ce kó  z ba-
tych nie s  prawid owo dokr cone. 
Zespó  blokuj cy nie jest prawid-
owo dokr cony. 
Zu yty klucz przek adniowy.

Dokr ci  nakr tk  ko a z batego zadan  war-
to ci  momentu obrotowego. Zob. „Warto ci 
momentów obrotowych” na stronie 89. 
Sprawdzi  i wymieni  ko a z bate, je li 
to konieczne. 
Sprawdzi  klucz przek adniowy, rowek klinowy 
wa u i wa , ewentualnie wymieni .

Lu ne o yska, 
osiowo lub pro-
mieniowo.

Brak smaru. 
Nadmierne obci enia hydrau-
liczne. 
Zanieczyszczenie produktu lub 
wody.

Sprawdzi  poziom i cz stotliwo  smarowania. 
Zmniejszy  obci enia hydrauliczne. 
Upewni  si , e nie gromadzi si  nadmiar 
smaru. 
W razie konieczno ci wymieni  o yska.
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Czyszczenie Ustali  harmonogram czyszczenia pompy na miejscu w odniesie-
niu do przetwarzanych materia ów i planu konserwacji instalacji.

Aby zdemontowa  g owic  cieczow , zob. „Demonta  g owicy 
cieczowej — pokrywa i wirniki” na stronie 32. Zdj  i wyczy ci  
pier cie  o-ring pokrywy, uszczelki pompy i zespó  nakr tek wir-
ników. Sprawdzi  je i wymieni  w razie konieczno ci.

UWAGA: Przy ponownym monta u pompy nale y zawsze 
wymienia  pier cienie o-ring nakr tek wirników oraz uszczelnia-
j ce pier cienie o-ring po stronie produktu. Je li miejsca za 
uszczelnieniami ulegn  zabrudzeniu skontaktowa  si  z dzia em 
technicznym SPX FLOW (Application Engineering), aby uzyska  
szczegó ow  procedur  mycia, pozwalaj c  na skuteczne usu-
ni cie zanieczyszcze . Je li u ywany jest roztwór chloru 
(200 ppm dost pnego chloru), nie powinien pozostawia  osadów, 
które osiad yby w pompie. 

������	
�
Kwa ne rodki do czyszczenia cechuj  si  znacznie wy szym 
stopniem korozji metalu, dlatego cz ci pompy nie powinny pozo-
stawa  w tego typu roztworach d u ej ni  to konieczne. Wszelkie 
mocne kwasy nieorganiczne na bazie zwi zków mineralnych, 
które s  szkodliwe dla d oni, mog  by  szkodliwe dla cz ci 
pompy. Zob. „Korozja stali kwasoodpornej” na str. 9.

Szczególnie zaleca si  czyszczenie metod  CIP, p ukanie lub 
demonta  g owicy cieczowej i czyszczenie r czne w zastosowa-
niach, w których materia  mo e twardnie  podczas wy czania 
pompy. Zob. „Projekt CIP (Clean-In-Place)” na stronie 20.

Uszkodzone 
przednie uszczelki 
smarowania.

Uszczelka mo e by  stara i zu yta. 
Brak smaru do smarowania na 
uszczelkach. 
Zu yty wa  pod uszczelkami. 
Zu yte o yska.

Wymieni  uszczelki. 
Prawid owo nasmarowa  smarem podczas 
instalacji. 
Sprawdzi  powierzchni  pod uszczelkami. 
Wymieni  o yska.

Uszkodzone tylne 
uszczelki olejowe.

Uszczelka mo e by  stara i zu yta. 
Brak smaru do smarowania na 
uszczelkach. 
Zu yty wa  pod uszczelkami. 
Brak wy rodkowania na wale po 
zamontowaniu. 
Zu yte o yska.

Wymieni  uszczelki. 
Prawid owo nasmarowa  smarem podczas 
instalacji. 
Sprawdzi  powierzchni  pod uszczelkami. 
Wymieni  o yska.
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Demonta  g owicy 
cieczowej — pokrywa 
i wirniki

UWAGA: SPX FLOW zaleca wymian  
elastomerów przy ka dym serwisowaniu 
pompy. ��������	
�

Cz ci pompy i orurowania mog  mie  ostre kraw dzie. Nale y 
ostro nie post powa  z wirnikami, poniewa  ich kraw dzie mog  
by  ostre. Monta  i serwisowanie pompy nale y wykonywa  
w r kawicach, aby unikn  obra e  wywo ywanych przez takie 
ostre kraw dzie.

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych nale y sprawdzi , 
czy pompa jest mocno przykr cona lub zamocowana. rodek 
ci ko ci pompy zmienia si  wraz z dodawaniem lub usuwaniem 
cz ci, co mo e spowodowa  jej wywrócenie si  w przypadku 
braku zabezpieczenia.

Demonta  pokrywy
1. Usun  nakr tki z pokrywy. U y  mi kkiego m otka, aby 

odczepi  pokryw  z ko ków korpusu.

2. Pokryw  umie ci  na zabezpieczonej powierzchni, stron  
wyko czon  w gór .

������	
�
Aby unie  pokryw  modelu 210 lub 320-U3, przymocowa  rub  
oczkow  do gwintowanego otworu na obudowie i umocowa  
zawiesie pasowe lub a cuchowe do ruby oczkowej. 

3. Wyj  i sprawdzi  uszczelnienie pokrywy.

	
�����
��������
Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia. Przed od czeniem przewodów rurowych nale y 
wy czy  i spu ci  produkt z pompy.

Tabela 4: Rozmiar klucza do nakr tek 
pokrywy

Model U3 Rozmiar 
klucza

006, 015, 018, 030, 
040 5/8"

045, 060, 130, 180, 
220 7/8"

210, 320 1"

Rysunek 33 — Demonta  pokrywy

Rysunek 34 — Wyj cie uszczelnienia 
pokrywy
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Wyj cie nakr tki wirnika
1. Za pomoc  narz dzia blokuj cego wirnik (numer katalogowy 

139794+) zabezpieczy  wirniki przed obracaniem si  pod-
czas demonta u nakr tek wirnika. 

UWAGA: Podczas pracy przy wirniku nale y zawsze blokowa  go 
w stosunku do korpusu, a nie drugiego wirnika. Zob. Rysunek 35.

UWAGA: SPX FLOW zaleca zastosowanie nieniszcz cego 
narz dzia nasadowego do nakr tek wirnika w celu ochrony 
nakr tki wirnika. Zob. Tabela 5 i strona 124.

2. Wyj  nakr tki wirnika.

3. Zdj  pier cienie o-ring nakr tek wirników z ka dej nakr tki.

UWAGA: Usun  pier cienie o-ring z nakr tki wirnika; s  
przeznaczone do jednorazowego u ytku.

Wyj cie wirników

��������	
�
Cz ci pompy i orurowania mog  mie  ostre kraw dzie. Nale y 
ostro nie post powa  z wirnikami, poniewa  ich kraw dzie mog  
by  ostre. Monta  i serwisowanie pompy nale y wykonywa  
w r kawicach, aby unikn  obra e  wywo ywanych przez takie 
ostre kraw dzie.

R cznie wyj  wirniki. Umie ci  wirniki na zabezpieczonej 
powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniu elementów o niskiej tole-
rancji.

UWAGA: Uszczelnienie mechaniczne przedstawia Rysunek 37.

W przypadku uszczelnie  mechanicznych nale y kontynuowa .

Rysunek 35 — Wyj cie nakr tki 
wirnika

Tabela 5: Rozmiar klucza do nakr tek 
wirnika oraz narz dzie nasadowe

Model U3 Rozmiar 
klucza

Narz dzie 
nasadowe

006, 015, 018 15/16" 126533+

030, 040 1-1/4" 139795+

045, 060, 130 1-5/8" 139796+

180, 220 2-1/4" 139797+

210, 320 2-3/8" 126536+

Rysunek 36 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Rysunek 37 — Wyj cie wirnika

W przypadku uszczelnie  typu o-ring przej  do strony 64.
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Pojedyncze i podwójne 
uszczelnienie mechaniczne

Usuni cie uszczelnienia obrotowego 
i nieruchomego od strony produktu
1. Wyj  uszczelk  obrotow  z wirnika.

2. Wyj  uszczelniaj cy pier cie  o-ring z wirnika.

3. Wyj  uszczelnienie nieruchome z korpusu pompy.

4. Wyj  pier cie  o-ring z uszczelnienia nieruchomego.

UWAGA: Pier cie  o-ring zwykle schodzi razem z uszczel-
nieniem w kroku 3.

Rysunek 38 — Wyj cie uszczelki 
obrotowej

Rysunek 39 — Wyj cie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring

Rysunek 40 — Wyj cie uszczelnienia 
nieruchomego

Rysunek 41 — Nieruchomy 
uszczelniaj cy pier cie  o-ring

Uszczelnienia od strony produktu i pier cienie o-ring 
w uszczelnieniu mechanicznym modelu U3 mo na wymie-
nia  bez demonta u korpusu pompy. 
Aby wymieni  lub serwisowa  tylko te cz ci, nale y 
przej  do „Za o y  uszczelnienie obrotowe i nieruchome 
od strony produktu” na stronie 61.
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Demonta  korpusu pompy
1. Odkr ci  dwie ruby mocuj ce korpusu z gniazdowym bem 

walcowym.

2. Wyj  korpus z obudowy przek adni. W razie potrzeby u y  
plastikowego m otka do usuni cia korpusu z obudowy prze-
k adni, a  ko ki ustalaj ce zostan  wyj te z tulei.

3. Zsun  korpus z ko ków korpusu, aby zapobiec uszkodzeniu 
elementów uszczelnienia mechanicznego.

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 

4. Korpus umie ci  na zabezpieczonej powierzchni z uszczel-
kami zwróconymi ku górze, w celu ich ochrony.

UWAGA: W przypadku pojedynczych uszczelnie  mechanicz-
nych nale y kontynuowa . W przypadku podwójnych uszczelnie  
mechanicznych, zob. strona 43. 

Rysunek 42 — Usuni cie wkr tów 
mocuj cych korpus

Tabela 6: Rozmiar klucza do wkr tów mocuj cych korpus 

Model Rozmiar 
klucza

006, 015, 018, 030, 040 3/16"
045, 060, 130 1/4"

180, 220, 210, 320 5/16"

Rysunek 43 — Demonta  korpusu 
pompy
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Pojedyncze uszczelnienie 
mechaniczne

Usuni cie cz ci uszczelnienia
UWAGA: W przypadku podwójnych uszczelnie  mechanicznych, 
zob. strona 43.

1. Wykr ci  ruby obudowy uszczelnienia.

2. Zdj  obudow  uszczelnienia. Rysunek 45 przedstawia kon-
strukcj  modeli 130-U3 i mniejszych. Zob. Rysunek 46, gdzie 
przedstawiono rozmiar 180-U3 i wi ksze.

3. Rysunek 46 przedstawia konstrukcj  modeli 180-U3 i wi k-
szych. Zob. Rysunek 45, gdzie przedstawiono rozmiar 
130-U3 i mniejsze.

Rysunek 44 — Wykr cenie rub 
obudowy uszczelnienia

Rysunek 45 — Zdj cie obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 46 — Zdj cie obudowy 
uszczelnienia
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4. Wymontowa  podk adk  spr yst  (przedstawiono 040-U3).

5. Wymontowa  pier cie  nap du (przedstawiono 040-U3).

6. Tylko 130-U3 i mniejsze pompy: Wyj  pier cie  wa u.  
(Model 180-U3 i wi ksze nie maj  pier cienia nap du.)

UWAGA: W celu zmontowania pojedynczego uszczelnienia 
mechanicznego dla pomp 130-U3 i mniejszych, nale y kontynuo-
wa . Dla pomp 180-U3 i wi kszych, zob. strona 41

Rysunek 47 — Usuni cie podk adki 
spr ystej

Rysunek 48 — Wyj cie pier cienia 
nap du

Rysunek 49 — Zdj cie pier cienia 
wa u
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Pompy 130-U3 i mniejsze: Zamontowa  cz ci 
uszczelnienia (pojedyncze uszczelnienie 
mechaniczne)

UWAGA: SPX FLOW zaleca wymian  
elastomerów przy ka dym serwisowaniu 
pompy.

UWAGA: W przypadku pojedynczego uszczelnienia mechanicz-
nego pomp 180-U3 i wi kszych, zob. strona 41. W przypadku 
podwójnych uszczelnie  mechanicznych, zob. strona 43.

1. Wy o y  wymagane cz ci dla ka dego uszczelnienia (poka-
zano 040-U3).

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 

2. Zamontowa  pier cie  wa u z otworami skierowanymi do 
operatora, jak przedstawia Rysunek 51.

UWAGA: Upewni  si , e otwory w pier cieniu wa u s  pro-
stopad e do portów i le  w jednej linii z otworami. Zob. Rysu-
nek 57 na stronie 40.

3. Rysunek 52 przedstawia za o ony pier cie  wa u.

Rysunek 50 — Pojedyncze 
uszczelnienie mechaniczne 

(pokazano 040-U3)

Rysunek 51 — Za o y  pier cie  wa u

Rysunek 52 — Za o ony pier cie
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4. Zamontowa  pier cie  nap dowy tak, aby wypustki nasadek 
by y skierowane do korpusu pompy.

UWAGA: Bok wystaj cej nasadki pier cienia nap du skiero-
wany jest w stron  korpusu, p aska strona nasadki skiero-
wana jest do góry. (P aska strona nasadki jest skierowana 
w stron  aparatu — Rysunek 53 i Rysunek 54)

5. Rysunek 54 przedstawia za o ony pier cie  nap du. 

6. Zamontowa  podk adk  spr yst , ustawiaj c j  na rodku 
pier cienia nap du.

7. Rysunek 56 przedstawia zamontowan  podk adk  spr yst .

Rysunek 53 — Za o enie pier cienia 
nap du

Rysunek 54 — zamontowany 
pier cie  nap du (model 130-U3 i 

mniejsze)

Rysunek 55 — Za o enie podk adki 
spr ystej

Rysunek 56 — Za o ona podk adka 
spr ysta
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8. Zamontowa  obudow  uszczelnienia, jak przedstawia 
Rysunek 57.

UWAGA: Zwróci  uwag  na osiowanie nasadek pier cienia 
nap du i pier cienia wa u.

9. Gwinty rub obudowy uszczelnienia nale y nasmarowa  
rodkiem zapobiegaj cym zatarciom, przeznaczonym do 

kontaktu z ywno ci . Wcisn  obudow  uszczelnienia 
w dó , aby cisn  spr yn  uszczelniaj c  i zamontowa  
4 ruby obudowy uszczelnienia.

10. Dokr ci  ruby do zadanej warto ci momentu obrotowego:

11. Rysunek 59 przedstawia za o on  obudow  uszczelnienia.

12. Powtórzy  te kroki dla drugiej uszczelki.

Rysunek 57 — Za o enie obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 58 — Wkr cenie rub 
obudowy uszczelnienia

Tabela 7: Moment obrotowy ruby obudowy uszczelnienia

Model U3 Moment obrotowy ruby 
obudowy uszczelnienia

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Rysunek 59 — Za o ona obudowa 
uszczelnienia

Przej  do „Zamontowa  korpus pompy” na stronie 60.
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pompy 180-U3 i wi ksze: Zamontowa  cz ci 
uszczelnienia (pojedyncze uszczelnienie 
mechaniczne)

UWAGA: SPX FLOW zaleca wymian  
elastomerów przy ka dym serwisowaniu 
pompy.

UWAGA: W przypadku pojedynczego uszczelnienia mechanicz-
nego pomp 130-U3 i mniejszych, zob. strona 38. W przypadku 
podwójnych uszczelnie  mechanicznych, zob. strona 54.

1. Wy o y  wymagane cz ci dla ka dego uszczelnienia.

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 

2. Zamontowa  pier cie  nap du, jak przedstawia Rysunek 60. 
Bok wystaj cej nasadki pier cienia nap du skierowany jest w 
stron  korpusu, p aska strona nasadki skierowana jest do 
góry. (P aska strona nasadki jest skierowana w stron  apa-
ratu — Rysunek 60 i Rysunek 61)

UWAGA: Zob. równie  szczegó owy rysunek uszczelnie  
strona 118.

3. Rysunek 61 przedstawia za o ony pier cie  nap du. 

4. Zamontowa  podk adk  spr yst , ustawiaj c j  na rodku 
pier cienia nap du. Rysunek 62 przedstawia zamontowan  
podk adk  spr yst .

Rysunek 60 — Za o enie pier cienia 
nap du

Rysunek 61 — Za o ony pier cie  
nap du

Rysunek 62 — Za o ona podk adka 
spr ysta
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5. Zamontowa  obudow  uszczelnienia, jak przedstawia 
Rysunek 63. Wyrówna  naci cia w obudowie uszczelnienia 
z nasadkami na pier cieniu nap dowym (zamontowane 
w kroku 3 na str. 41). Upewni  si , e p aska strona obudowy 
uszczelnienia jest ustawiona pomi dzy otworami (zamonto-
wane przedstawia Rysunek 65).

6. Gwinty rub obudowy uszczelnienia nale y nasmarowa  
rodkiem zapobiegaj cym zatarciom, przeznaczonym do 

kontaktu z ywno ci . Wcisn  obudow  uszczelnienia 
w dó , aby cisn  spr yn  uszczelniaj c  i zamontowa  
4 ruby obudowy uszczelnienia.

7. Dokr ci  ruby do zadanej warto ci momentu obrotowego:

8. Rysunek 65 przedstawia za o on  obudow  uszczelnienia.

9. Powtórzy  te kroki dla drugiej uszczelki.

Rysunek 63 — Za o enie obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 64 — Wkr cenie rub 
obudowy uszczelnienia

Tabela 8: Moment obrotowy ruby obudowy uszczelnienia

Model U3 Moment obrotowy ruby 
obudowy uszczelnienia

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Rysunek 65 — Za o ona obudowa 
uszczelnienia

Przej  do „Zamontowa  korpus pompy” na stronie 60.
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Podwójne uszczelnienie 
mechaniczne

Usuni cie cz ci uszczelnienia po stronie p ukania
UWAGA: W przypadku pojedynczego uszczelnienia mechanicz-
nego, zob. strona 36. W przypadku uszczelnie  o-ring, zob. 
strona 66. 

1. Zdj  uszczelnienie obrotowe po stronie p ukania z ka dego 
wa u. Zachowa  ostro no , aby nie uszkodzi  uszczelnie  
podczas ich wyjmowania.

2. Zdj  obrotowy uszczelniaj cy pier cie  o-ring po stronie 
p ukania z ka dego wa u.

3. Zdemontowa  pier cie  regulacyjny z ka dego wa u pompy.

4. Wyj  pier cie  o-ring pier cienia regulacyjnego z rowka na 
ka dym wale.

UWAGA: Przed zamontowaniem nowych pier cieni o-ring 
nale y sprawdzi  rowek (rowki) pier cieni o-ring wa u pod 
k tem uszkodze  i w razie potrzeby naprawi  lub wymieni  
wa y.

UWAGA: Sprawdzi  powierzchnie ko nierza wa u i naprawi  
lub wymieni  wa y, je li to konieczne.

Rysunek 66 — Wyj cie uszczelnienia 
obrotowego po stronie p ukania

Rysunek 67 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Rysunek 68 — Zdj cie pier cienia 
regulacyjnego

Rysunek 69 — Pier cie  o-ring 
pier cienia regulacyjnego



Przegl dy i konserwacje Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 44 95-03103 12/2017

5. Zdj  3 nieruchome ruby mocuj ce uszczelnienie z ka dej 
obudowy uszczelnienia (przedstawiono 040-U3).

UWAGA: Uszczelnienie mo na usun  poprzez poluzowanie 
2 rub i odkr cenie 3 ruby.

6. Zdj  uszczelnienie nieruchome do strony p ukania (przed-
stawiono 040-U3).

7. Sprawdzi  sworznie obudowy uszczelnienia pod k tem 
uszkodze  i w razie potrzeby naprawi  lub wymieni . Je li 
sworznie s  lu ne, wymieni  na nowe.

8. Wymontowa  podk adk  spr yst  (przedstawiono 040-U3).

9. Zdj  nieruchomy uszczelniaj cy pier cie  o-ring (przedsta-
wiono 040-U3).

Rysunek 70 — Wykr cenie rub 
mocuj cych uszczelnienie

Rysunek 71 — Wyj cie uszczelnienia 
nieruchomego

Rysunek 72 — Usuni cie podk adki 
spr ystej

Rysunek 73 — Po o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring
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10. Zdj  4 ruby obudowy uszczelnienia (przedstawiono 040-U3).

11. Zdj  obudow  uszczelnienia (przedstawiono 040-U3). 
Strza ka w Rysunek 75 pokazuje po o enie pier cienia o-ring 
obudowy uszczelnienia na pompach 130-U3 i mniejszych.

12. (Pompy 130-U3 i mniejsze) Usun  pier cie  o-ring obudowy 
uszczelnienia z pier cienia wa u. Po o enie pier cienia o-ring 
obudowy uszczelnienia zob. Rysunek 75.

13. (Pompy 180-U3 i wi ksze) Usun  pier cie  o-ring z obu-
dowy uszczelnienia.

UWAGA: W pompach 180-U3 i wi kszych pier cie  o-ring 
z obudowy uszczelnienia jest zainstalowany wewn trz obu-
dowy.

Rysunek 74 — ruby obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 75 — Zdj cie obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 76 — Wyj cie pier cienia 
o-ring z obudowy uszczelnienia

Rysunek 77 — Wyj cie pier cienia 
o-ring z obudowy uszczelnienia
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14. Usun  pier cie  nap du. (przedstawiono 040-U3)

Wyj  pier cie  wa u. (Dotyczy tylko pomp 130-U3 i mniejszych. 
Pompy 180-U3 i wi ksze nie maj  pier cienia nap du.) 

1. Powtórzy  dla drugiego uszczelnienia.

UWAGA: W celu zmontowania podwójnego uszczelnienia 
mechanicznego dla pomp 130-U3 i mniejszych, nale y kontynuo-
wa . Dla pomp 180-U3 i wi kszych, zob. strona 54.

Rysunek 78 — Wyj cie pier cienia 
nap du

Rysunek 79 — Zdj cie pier cienia 
wa u
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Pompy 130-U3 i mniejsze: Zamontowa  cz ci 
uszczelnienia (podwójne uszczelnienie 
mechaniczne)
UWAGA: W przypadku podwójnego uszczelnienia mechanicz-
nego pomp 180-U3 i wi kszych, zob. strona 54. W przypadku 
pojedynczego uszczelnienia mechanicznego, zob. strona 38.

1. Wy o y  wymagane cz ci dla ka dego uszczelnienia 
(Rysunek 80 przedstawia cz ci jednego uszczelnienia na 
pompie o rozmiarze 040-U3).

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 

2. Zamontowa  pier cie  wa u z otworami skierowanymi do 
operatora, jak przedstawia Rysunek 81.

UWAGA: Upewni  si , e otwory w pier cieniu wa u s  pro-
stopad e do portów i le  w jednej linii z otworami. Zob. Rysu-
nek 87 na stronie 49.

3. Rysunek 82 przedstawia za o ony pier cie  wa u.

Rysunek 80 — Podwójne 
uszczelnienie mechaniczne 

(pokazano 040-U3)

Rysunek 81 — Za o y  pier cie  wa u

Rysunek 82 — Za o ony pier cie  
wa u
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4. Zamontowa  pier cie  nap du, jak przedstawia Rysunek 83. 
Bok wystaj cej nasadki pier cienia nap du skierowany jest w 
stron  korpusu, p aska strona nasadki skierowana jest do 
góry. (P aska strona nasadki jest skierowana w stron  apa-
ratu — Rysunek 83 i Rysunek 84)

5. Zwróci  uwag  na orientacj  nasadek; w przypadku pomp 
130-U3 i mniejszych nasadki pier cienia nap du s  prosto-
pad e do bocznych otworów korpusu. Zob. Rysunek 87 na 
stronie 49 w celu orientacji wed ug za o enia.

6. Rysunek 84 przedstawia za o ony pier cie  nap du. 

7. Zamontowa  pier cie  o-ring obudowy uszczelnienia. Pier-
cie  o-ring pasuje do korpusu, wokó  pier cienia wa u. Zob. 

Rysunek 86.

8. Rysunek 86 przedstawia za o ony pier cie  o-ring obudowy 
uszczelnienia.

Rysunek 83 — Za o enie pier cienia 
nap du

Rysunek 84 — Za o ony pier cie  
nap du 

Rysunek 85 — Za o enie pier cienia 
o-ring w obudowie uszczelnienia

Rysunek 86 — Za o ony pier cie  
o-ring obudowy uszczelnienia
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9. Zamontowa  obudow  uszczelnienia. 

10. Zamontowa  4 ruby obudowy uszczelnienia. Dokr ci  ruby 
do zadanej warto ci momentu obrotowego:

11. Rysunek 89 przedstawia za o on  obudow  uszczelnienia. 
Zapami ta  ustawienie portów p ukania (strza ki).

12. Zamontowa  nasmarowany nieruchomy uszczelniaj cy pier-
cie  o-ring, jak przedstawia Rysunek 90. 

Rysunek 87 — Za o enie obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 88 — ruby obudowy 
uszczelnienia

Tabela 9: Moment obrotowy ruby obudowy uszczelnienia

Model U3 Moment obrotowy ruby 
obudowy uszczelnienia

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Rysunek 89 — Za o ona obudowa 
uszczelnienia

Rysunek 90 — Za o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring
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13. Nieruchomy uszczelniaj cy pier cie  o-ring znajduje si  
pomi dzy obudow  uszczelnienia a pier cieniem nap du.

14. Zamontowa  podk adk  spr yst

15. Rysunek 93 przedstawia zamontowan  podk adk  spr yst .

16. Za o y  uszczelnienie nieruchome od strony p ukania, upew-
niaj c si , e naci cia na uszczelnieniu s  wyrównane ze 
sworzniami obudowy uszczelnienia.

Rysunek 91 — Po o enie pier cienia 
o-ring uszczelnienia

Rysunek 92 — Za o enie podk adki 
spr ystej

Rysunek 93 — Za o ona podk adka 
spr ysta

Rysunek 94 — Za o enie 
uszczelnienia nieruchomego 

od strony p ukania
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17. Rysunek 95 przedstawia za o one uszczelnienie nieruchome 
od strony p ukania. Zwróci  uwag , czy naci cia (bia e strza -
ki) s  wyrównane ze sworzniami obudowy uszczelnienia 
(czarna strza ka).

18. Zamontowa  3 ruby mocuj ce uszczelnienie. R cznie 
dokr ci  ruby do oporu.

19. Powtórzy  te kroki, aby zamontowa  drugie uszczelnienie.

20. Rysunek 97 przedstawia oba za o one uszczelnienia.

21. Naciskaj c palcem na uszczelk , upewni  si , e ka de 
uszczelnienie porusza si  atwo. Je li uszczelnienie nie 
porusza si , nale y je ponownie zamontowa  i sprawdzi  
jeszcze raz.

Rysunek 95 — Za o one uszczelnie-
nie nieruchome od strony p ukania

Rysunek 96 — Wkr cenie rub 
mocuj cych uszczelnienie

Rysunek 97 — Za o one uszczelnienia

Rysunek 98 — Naci ni cie palcem
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22. Za o y  nasmarowany pier cie  o-ring pier cienia regulacyj-
nego na rowek wa u. 

23. Rysunek 100 przedstawia pier cie  o-ring za o ony w rowku 
wa u.

24. Zamontowa  pier cie  regulacyjny na ka dy wa  pompy. 
Upewni  si , e powierzchnie p askie na pier cieniu regula-
cyjnym ustawione s  równo z p askimi powierzchniami wa ów 
nap dowych.

25. Rysunek 102 przedstawia za o ony pier cie  regulacyjny.

Rysunek 99 — Za o enie pier cienia 
o-ring

Rysunek 100 — Za o ony pier cie  
o-ring

Rysunek 101 — Za o enie pier cienia 
regulacyjnego

Rysunek 102 — Regulacja za o onego 
pier cienia
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26. Zamontowa  obrotowy uszczelniaj cy pier cie  o-ring na 
ka dym wale. 

27. Rysunek 104 przedstawia pier cie  o-ring uszczelnienia 
obrotowego za o ony na wa .

28. Na wa  za o y  uszczelnienie obrotowe od strony p ukania, 
ustawiaj c w jednej linii z naci ciami na uszczelnieniu.

29. Rysunek 106 przedstawia za o one uszczelnienie.

Rysunek 103 — Za o enie pier cienia 
o-ring

Rysunek 104 — Za o ony pier cie  
o-ring

Rysunek 105 — Za o enie uszczelnie-
nia obrotowego od strony p ukania

Rysunek 106 - Zainstalowana 
uszczelka obrotowa

Przej  do „Zamontowa  korpus pompy” na stronie 60.
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pompy 180-U3 i wi ksze: Zamontowa  cz ci 
uszczelnienia (podwójne uszczelnienie 
mechaniczne)
UWAGA: W przypadku pomp 130-U3 i mniejszych, zob. strona 
47. W przypadku pojedynczego uszczelnienia mechanicznego, 
zob. strona 41.

1. Wy o y  wymagane cz ci dla ka dego uszczelnienia.

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 

2. Zamontowa  pier cie  nap du, jak przedstawia 
Rysunek 107. Bok wystaj cej nasadki pier cienia nap du 
skierowany jest w stron  korpusu, p aska strona nasadki 
skierowana jest do góry. (P aska strona nasadki jest skiero-
wana w stron  aparatu — Rysunek 107 i Rysunek 108)

3. Zwróci  uwag  na orientacj  nasadek; w przypadku pomp 
180-U3 i wi kszych nasadki pier cienia nap du s  równole-
gle do bocznych otworów korpusu, jak przedstawia 
Rysunek 107 oraz Rysunek 108.

4. Rysunek 108 przedstawia za o ony pier cie  nap du.

5. Zamontowa  pier cie  o-ring obudowy uszczelnienia w obu-
dowie uszczelnienia. 

Rysunek 107 — Za o enie pier cienia 
nap du

Rysunek 108 — Za o ony pier cie  
nap du

Rysunek 109 — Za o enie pier cienia 
o-ring w obudowie uszczelnienia
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6. Zamontowa  obudow  uszczelnienia. Wyrówna  nasadki 
pier cienia nap dowego z naci ciami w obudowie uszczel-
nienia.

7. Rysunek 111 przedstawia za o on  obudow  uszczelnienia 
180-U3. Zwróci  uwag  na orientacj  p askiej powierzchni 
(strza ka), ustawionej do rodka korpusu pompy.

8. Zamontowa  4 ruby obudowy uszczelnienia. Dokr ci  ruby 
do zadanej warto ci momentu obrotowego:

Rysunek 110 — Za o ony pier cie  
o-ring obudowy uszczelnienia

Rysunek 111 — Za o ona obudowa 
uszczelnienia

Rysunek 112 — ruby obudowy 
uszczelnienia

Tabela 10: Moment obrotowy ruby obudowy uszczelnienia

Model U3 Moment obrotowy ruby 
obudowy uszczelnienia

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 
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9. Zamontowa  nasmarowany nieruchomy uszczelniaj cy pier-
cie  o-ring, jak przedstawia Rysunek 113. 

10. Nieruchomy uszczelniaj cy pier cie  o-ring znajduje si  
pomi dzy obudow  uszczelnienia a pier cieniem nap du.

11. Zamontowa  podk adk  spr yst

12. Za o y  uszczelnienie nieruchome od strony p ukania, upew-
niaj c si , e naci cia na uszczelnieniu (bia a strza ka) s  
wyrównane ze sworzniami obudowy uszczelnienia (czarna 
strza ka).

Rysunek 113 — Za o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring

Rysunek 114 — Po o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring

Rysunek 115 — Za o ona podk adka 
spr ysta

Rysunek 116 — Za o enie uszczelnie-
nia nieruchomego od strony p ukania
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13. Zamontowa  3 ruby mocuj ce uszczelnienie. R cznie 
dokr ci  ruby do oporu.

14. Naciskaj c palcem na uszczelk , upewni  si , e uszczelnie-
nie porusza si  atwo. Je li uszczelnienie nie porusza si , 
nale y je ponownie zamontowa  i sprawdzi  jeszcze raz.

15. Powtórzy  te kroki, aby zamontowa  drugie uszczelnienie.

16. Za o y  nasmarowany pier cie  o-ring pier cienia regulacyj-
nego na rowek wa u. 

17. Rysunek 120 przedstawia pier cie  o-ring za o ony w rowku 
wa u.

Rysunek 117 — Wkr cenie rub 
mocuj cych uszczelnienie

Rysunek 118 — Naci ni cie palcem

Rysunek 119 — Za o enie pier cienia 
o-ring

Rysunek 120 — Za o ony pier cie  
o-ring
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18. Zamontowa  pier cie  regulacyjny na ka dy wa  pompy. 
Upewni  si , e powierzchnie p askie na pier cieniu regula-
cyjnym ustawione s  równo z p askimi powierzchniami wa ów 
nap dowych.

19. Rysunek 122 przedstawia za o ony pier cie  regulacyjny.

20. Zamontowa  obrotowy uszczelniaj cy pier cie  o-ring na 
ka dym wale. 

21. Rysunek 124 przedstawia pier cie  o-ring uszczelnienia 
obrotowego za o ony na wa .

Rysunek 121 — Za o enie pier cienia 
regulacyjnego

Rysunek 122 — Regulacja za o onego 
pier cienia

Rysunek 123 — Za o enie pier cienia 
o-ring

Rysunek 124 — Za o ony pier cie  
o-ring
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22. Na wa  za o y  uszczelnienie obrotowe od strony p ukania, 
ustawiaj c w jednej linii z naci ciami na uszczelnieniu.

23. Rysunek 126 przedstawia za o one uszczelnienie.

Rysunek 125 — Za o enie 
uszczelnienia obrotowego od strony 

p ukania

Rysunek 126 - Zainstalowana 
uszczelka obrotowa
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Pojedyncze i podwójne 
uszczelnienie mechaniczne

Zamontowa  korpus pompy

1. Zamontowa  korpus pompy w obudowie przek adni. Spraw-
dzi  czy ko ki ustalaj ce korpusu pompy s  ustawione w linii 
z tulej  o prawid owym rozmiarze na obudowie przek adni. 

UWAGA: Podwójne uszczelnienie mechaniczne.

2. Rysunek 128 przedstawia korpus pompy zamontowany 
w obudowie przek adni.

3. Zamontowa  wkr ty mocuj ce korpusu. Nasmarowa  gwint 
rodkiem zapobiegaj cym zatarciom, przeznaczonym do 

kontaktu z ywno ci . Lekko dokr ci  ruby r cznie, aby kor-
pus pompy by  pewnie osadzony przy obudowie przek adni.

Rysunek 127 — Instalacja korpusu 
pompy

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych nale y sprawdzi , 
czy pompa jest mocno przykr cona lub zamocowana. rodek 
ci ko ci pompy zmienia si  wraz z dodawaniem lub usuwaniem 
cz ci, co mo e spowodowa  jej wywrócenie si  w przypadku 
braku zabezpieczenia.

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, 220 lub 
320-U3 nale y u y  pasa podnosz cego gwintowanego przez 
porty po ka dej stronie korpusu.

Rysunek 128 — Zamontowany korpus 
pompy

Rysunek 129 — Za o enie wkr tów 
mocuj cych korpus
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Za o y  uszczelnienie obrotowe i nieruchome od 
strony produktu
UWAGA: Dotyczy zarówno pojedynczego, jak i podwójnego 
uszczelnienia mechanicznego.

1. Zamontowa  nasmarowany pier cie  o-ring uszczelnienia 
nieruchomego na uszczelnieniu.

2. Rysunek 131 przedstawia za o ony pier cie  o-ring na 
uszczelnieniu nieruchomym.

3. W o y  uszczelnienie nieruchome do korpusu pompy. 
Wyrówna  naci cia w uszczelnieniu z nasadkami na pier-
cieniu nap dowym (zob. strza ka Rysunek 132). Wepchn  

uszczelk  do pompy tak, aby pier cie  o-ring osadzi  si  
w otworze i utrzyma  uszczelk  na miejscu. 

4. Po zamontowaniu uszczelk  nieruchom  nale y docisn . 
Powinna swobodnie odskoczy . Je li nie odskoczy, nale y 
sprawdzi  monta  uszczelnienia.

Rysunek 130 — Za o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring

Rysunek 131 — Za o ony pier cie  
o-ring uszczelnienia

Rysunek 132 — Za o enie 
uszczelnienia nieruchome

Rysunek 133 — Wepchni cie 
uszczelnienia nieruchomego
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5. Rysunek 134 przedstawia za o one uszczelnienie nieru-
chome.

6. Za o y  nasmarowany pier cie  o-ring uszczelnienia obroto-
wego na wirnik. 

7. Rysunek 136 przedstawia za o ony pier cie  o-ring.

Rysunek 134 — Za o one 
uszczelnienie nieruchome

Rysunek 135 — Za o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring

Rysunek 136 — Za o ony pier cie  
o-ring uszczelnienia
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8. Za o y  uszczelnienie obrotowe na wirnik. Wyosiowa  naci -
cia w uszczelnieniu ze sworzniami nap du na wirniku.

9. Po zamontowaniu uszczelki obrotowej powinna ona solidnie 
pasowa  do wirnika, jak przedstawia Rysunek 138.

10. Sprawdzi , czy uszczelniaj cy pier cie  o-ring nie jest 
przyszczypni ty.

11. Je li pier cie  o-ring jest przyszczypni ty, jak przedstawia 
Rysunek 139, nale y podczas zak adania uszczelnienia 
wepchn  pier cie  o-ring przy u yciu narz dzia do usuwa-
nia pier cieni o-ring. 
(Numer cz ci, zob. „Narz dzia do usuwania pier cieni 
o-ring” na stronie 124)

Rysunek 137 — Za o y  uszczelk  
obrotow

Rysunek 138 — Zainstalowana 
uszczelka obrotowa

Rysunek 139 — Przyszczypni ty 
pier cie  uszczelniaj cy o-ring

Rysunek 140 — Wepchni cie 
pier cienia o-ring

Przej  do „Za o enie wirników” na stronie 73.
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Uszczelnienie o-ring Usuni cie cz ci uszczelnienia po stronie 
produktu
UWAGA: Zwykle wyj cie wirnika nie usuwa tulei; tulej  nale y 
zdemontowa  oddzielnie. Rysunek 141 przedstawia tulej  pozo-
sta  po wyj ciu wirnika.

1. Chwyci  tulej  palcami i wyci gn  z obudowy uszczelki.

2. Wyj  przedni pier cie  o-ring tulei (oznaczony strza k  — 
Rysunek 142) z tulei i usun .

Zdj cie pojedynczego o-ringu lub przedniego o-ringu 
z podwójnej uszczelki o-ring.

1. Zdj  przedni pier cie  o-ring, u ywaj c standardowego 
narz dzia do zdejmowania pier cieni o-ring (nr katalogowy 
AD0096001, pokazano na rysunku) lub narz dzia do zdejmo-
wania podwójnych uszczelnie  o-ring U3 (nr katalogowy 
140062+, pokazanego na rysunku Rysunek 144).

2. Wyrzuci  zu yty pier cie  o-ring.

Zdj cie tylnego o-ringu podwójnego uszczelnienia o-ring

1. U y  narz dzia do usuwania podwójnego uszczelnienia 
o-ring U3, nr cz ci 140062+.

Rysunek 141 — Tuleja pozosta a 
po wyj ciu wirnika

Rysunek 142 — Wyj cie tulei 
i pier cienia o-ring

Rysunek 143 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Rysunek 144 — Wyj cie pier cienia 
o-ring
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2. Pier cie  o-ring pasuje do rowka w obudowie uszczelnienia. 
Z hakiem narz dzia skierowanym w dó  (w stron  rowka), 
wsun  narz dzie pomi dzy pier cie  o-ring i rowek w celu 
usuni cia o-ringu. 

3. Nast pnie przekr ci  narz dzie tak, aby hak by  skierowany 
w przeciwnym kierunku (w kierunku wa u) i wyci gn  pier-
cie  o-ring z obudowy uszczelnienia.

4. Wyrzuci  zu yty pier cie  o-ring.

Demonta  korpusu pompy
1. Odkr ci  dwie ruby mocuj ce korpusu z gniazdowym bem 

walcowym.

2. Wyj  korpus z obudowy przek adni. W razie potrzeby u y  
plastikowego m otka do usuni cia korpusu z obudowy prze-
k adni, a  ko ki ustalaj ce zostan  wyj te z tulei.

3. Zsun  korpus z ko ków korpusu, aby zapobiec uszkodzeniu 
elementów uszczelnienia mechanicznego.

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, lub 320-U3 
nale y u y  zawiesia pasowego przeci gni tego przez porty po 
obu stronach korpusu. 

4. Korpus umie ci  na zabezpieczonej powierzchni z uszczel-
kami zwróconymi ku górze, w celu ich ochrony.

Rysunek 145 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Rysunek 146 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Tuleja uszczelnienia i pier cienie o-ring w uszczelnieniu 
o-ring U3 mo na wymienia  bez demonta u korpusu 
pompy. 
Aby wymieni  lub serwisowa  tylko te cz ci, nale y 
przej  do „Za o enie uszczelniaj cego pier cienia o-ring” 
na stronie 71.

Rysunek 147 — Usuni cie wkr tów 
mocuj cych korpus

Tabela 11: Rozmiar klucza do wkr tów mocuj cych korpus 

Model Rozmiar 
klucza

006, 015, 018, 030, 040 3/16"
045, 060, 130 1/4"

180, 220, 210, 320 5/16"

Rysunek 148 — Demonta  korpusu 
pompy
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Usuni cie cz ci uszczelnienia 
po stronie p ukania
1. Za pomoc  klucza imbusowego odkr ci  ruby.

2. Zdj  obudow  uszczelnienia.

3. Wyj  pier cie  o-ring obudowy uszczelnienia i usun .

4. Zdj  podk adk  spr yst  z wa u.

Rysunek 149 — Wykr cenie rub

Rysunek 150 — Zdj cie obudowy 
uszczelnienia

Rysunek 151 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Rysunek 152 — Usuni cie podk adki 
spr ystej
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5. Zdj  gniazdo uszczelnienia z wa u.

6. Wyj  tylni pier cie  o-ring tulei z rowka na wale i usun .

Monta  cz ci uszczelnienia korpusu
1. Umie ci  korpus na zabezpieczonej powierzchni. Nasmaro-

wa  i zamontowa  pier cie  o-ring obudowy uszczelnienia. 
Rysunek 155 przedstawia za o ony pier cie  o-ring obudowy 
uszczelnienia.

Rysunek 153 — Usuni cie gniazda 
uszczelki

Rysunek 154 — Wyj cie pier cienia 
o-ring

Rysunek 155 — Za o ony pier cie  
o-ring obudowy uszczelnienia
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2. Wyrówna  otwory na ruby w obudowie uszczelnienia o-ring 
z otworami w korpusie.

3. W przypadku podwójnego uszczelnienia o-ring ustawi  obu-
dow  tak, aby otwory sp ukiwania znajdowa y si  w kierunku 
zewn trznej kraw dzi korpusu, a nie rodka.

4. Gwinty rub obudowy uszczelnienia nale y nasmarowa  
rodkiem zapobiegaj cym zatarciom, przeznaczonym do 

kontaktu z ywno ci . Za pomoc  klucza imbusowego zamo-
cowa  4 ruby obudowy uszczelnienia.

5. Dokr ci  ruby do zadanej warto ci momentu obrotowego:

6. Powtórzy  dla drugiej obudowy uszczelnienia. Rysunek 159
przedstawia za o one obudowy uszczelnienia.

Rysunek 156 — Wyrównanie otworów 
na ruby

Rysunek 157 — Sp ukanie miejsca 
otworów

Rysunek 158 — Wkr cenie rub

Tabela 12: Moment obrotowy ruby obudowy uszczelnienia

Model U3 Moment obrotowy ruby 
obudowy uszczelnienia

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Rysunek 159 — Za o one obudowy 
uszczelnienia
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Monta  uszczelnienia o-ring
1. Nasmarowa  tylny pier cie  o-ring tulei i zamontowa  

w rowku na wale.

2. Rysunek 161 przedstawia pier cie  o-ring za o ony na wa .

3. Upewnij si , e powierzchnie p askie gniazda uszczelnienia 
s  ustawione w jednej linii z p askimi powierzchniami na wale 
i umie  gniazdo uszczelnienia na wale.

4. Rysunek 163 przedstawia gniazdo uszczelnienia za o one 
na wa .

Rysunek 160 — Smarowanie 
i za o enie pier cienia o-ring

Rysunek 161 — Za o ony pier cie  
o-ring

Rysunek 162 — Za o enie gniazda 
uszczelki

Rysunek 163 - Zamontowane gniazdo 
uszczelnienia
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5. Zamontowa  podk adk  spr yst  na wale.

Instalacja korpusu pompy

1. Zamontowa  korpus pompy w obudowie przek adni. Spraw-
dzi  czy ko ki ustalaj ce korpusu pompy s  ustawione w linii 
z tulej  o prawid owym rozmiarze na obudowie przek adni. 

UWAGA: Podwójne uszczelnienie mechaniczne.

2. Rysunek 166 przedstawia korpus pompy zamontowany 
w obudowie przek adni.

Rysunek 164 — Za o enie podk adki 
spr ystej

Rysunek 165 — Instalacja korpusu 
pompy

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych nale y sprawdzi , 
czy pompa jest mocno przykr cona lub zamocowana. rodek 
ci ko ci pompy zmienia si  wraz z dodawaniem lub usuwaniem 
cz ci, co mo e spowodowa  jej wywrócenie si  w przypadku 
braku zabezpieczenia.

������	
�
Do podnoszenia korpusu modeli 130, 180, 210, 220, 220 lub 
320-U3 nale y u y  pasa podnosz cego gwintowanego przez 
porty po ka dej stronie korpusu.

Rysunek 166 — Zamontowany korpus 
pompy
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3. Zamontowa  wkr ty mocuj ce korpusu. Nasmarowa  gwint 
rodkiem zapobiegaj cym zatarciom, przeznaczonym do 

kontaktu z ywno ci . Lekko dokr ci  ruby r cznie, aby kor-
pus pompy by  pewnie osadzony przy obudowie przek adni.

Za o enie uszczelniaj cego pier cienia o-ring
UWAGA: Nie smarowa  pier cienia o-ring uszczelnienia.

1. W przypadku pojedynczej uszczelki o-ring nale y zamonto-
wa  pier cie  o-ring uszczelniaj cy w przednim rowku w obu-
dowie uszczelnienia.

2. W przypadku podwójnej uszczelki o-ring nale y najpierw 
zamontowa  tylny, a nast pnie przedni pier cie  o-ring. Pier-
cienie o-ring pasuj  do rowków w obudowie uszczelnienia.

Monta  cz ci uszczelnienia obrotowego
1. Nasmarowa  i zamontowa  przedni pier cie  o-ring tulei na 

wirniku.

2. Rysunek 170 przedstawia za o ony przedni pier cie  o-ring 
tulei.

Rysunek 167 — Za o enie wkr tów 
mocuj cych korpus

Rysunek 168 — Za o enie 
uszczelniaj cego pier cienia o-ring

Rysunek 169 — Za o enie przedniego 
pier cienia o-ring tulei

Rysunek 170 — Za o ony przedni 
pier cie  o-ring tulei
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3. Wyrówna  naci cie (bia a strza ka) w tulei uszczelnienia 
o-ring z trzpieniem (czarna strza ka) na wirniku. 

4. Wcisn  tulej  na miejsce na wirniku.

5. Rysunek 173 przedstawia tulej  uszczelnienia za o on  na 
wirnik.

6. Nasmarowa  zewn trzn  powierzchni  tulei uszczelnienia.

7. Kontynuowa , aby zamontowa  wirniki

UWAGA: Uszczelnienia mechaniczne przedstawia cz  
“Za o enie wirników”, ale instrukcje odnosz  si  równie  do 
uszczelnienia o-ring.

Rysunek 171 — W jednej linii ustawi  
naci cie i sworze

Rysunek 172 — Wci ni cie tulei 
na miejsce

Rysunek 173 - Zamontowana tuleja 
uszczelnienia

Rysunek 174 — Smarowanie tulei 
uszczelniaj cej
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Monta  g owicy 
cieczowej — wirniki 
i pokrywa

Za o enie wirników
UWAGA: Uszczelnienia mechaniczne przedstawia ta cz , ale 
instrukcje odnosz  si  równie  do uszczelnienia o-ring.

1. Wyrówna  wypusty regulacji wirnika i wa  pompy.

UWAGA: Pokazano uszczelnienie mechaniczne.

2. Rysunek 176 przedstawia wypust regulacji wa u.

UWAGA: Pokazano uszczelnienie mechaniczne.

3. Wepchn  wirnik na wa . 

UWAGA: Wciskaj c wirnik, nacisk spr yny uszczelniaj cej 
powinien by  odczuwalny. (Przy uszczelnieniu o-ring powi-
nien by  odczuwalny niewielki nacisk spr yny, ale nie na 
tyle, jak w przypadku uszczelnienia mechanicznego).

UWAGA: Pokazano uszczelnienie mechaniczne.

Rysunek 175 — Wypust regulacji 
wirnika

Rysunek 176 — Wypust regulacji 
wa u

Rysunek 177 — Wepchni cie wirnika 
na wa
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4. Rysunek 178 przedstawia zamontowany wirnik. Powtórzy  te 
kroki, aby zamontowa  drugi wirnik.

Za o enie nakr tek wirnika
1. Za o y  nasmarowany o-ring wirnika na nakr tk  wirnika.

2. Rysunek 180 przedstawia za o ony pier cie  o-ring nakr tki 
wirnika.

Rysunek 178 — Za o enie wirnika

Rysunek 179 — Za o enie pier cienia 
o-ring

Rysunek 180 — Za o ony pier cie  
o-ring
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3. Na o y  niewielk  ilo  rodka zabezpieczaj cego przed 
zatarciem na gwinty wa u, a nast pnie zamontowa  nakr tk  
wirnika. 

4. Powtórzy  te kroki dla drugiego wirnika.

5. W o y  narz dzie blokuj ce wirnik (numer katalogowy 
139794+), aby zabezpieczy  wirniki przed obracaniem si  
podczas monta u nakr tek wirnika.

UWAGA: Podczas pracy przy wirniku nale y zawsze bloko-
wa  go w stosunku do korpusu, a nie drugiego wirnika. Zob. 
Rysunek 182.

UWAGA: SPX FLOW zaleca zastosowanie nieniszcz cego 
narz dzia nasadowego do nakr tek wirnika (zob. poni ej) 
w celu ochrony nakr tki wirnika podczas dokr cania.

6. Dokr ci  nakr tki wirnika z okre lon  si  (zob. tabela 14). 
Po dokr ceniu usun  narz dzie blokuj ce wirnik.

������	
�
Za pomoc  klucza dynamometrycznego dokr ci  nakr tki wirnika 
z odpowiednim momentem obrotowym. Nieprawid owe dokr ce-
nie nakr tek mo e spowodowa  ich poluzowanie podczas pracy, 
co mo e doprowadzi  do uszkodzenia pompy.

Rysunek 181 — Za o enie nakr tki 
wirnika

Rysunek 182 — Dokr cenie nakr tki 
wirnika

Tabela 13: Rozmiar klucza do nakr tek wirnika 
oraz narz dzie nasadowe

Model U3 Rozmiar 
klucza

Narz dzie 
nasadowe

006, 015, 018 15/16" 126533+

030, 040 1-1/4" 139795+

045, 060, 130 1-5/8" 139796+

180, 220 2-1/4" 139797+

210, 320 2-3/8" 126536+

Tabela 14: Moment obrotowy 
nakr tki wirnika

Model U3 Moment obrotowy 
nakr tki wirnika

006, 015, 018 50 ft-lb (68 N·m)

030, 040 120 ft-lb (163 N·m)

045, 060, 130 250 ft-lb (339 N·m)

180, 220 325 ft-lb (441 N·m)

210, 320 375 ft-lb (508 N·m)
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7. Rysunek 184 przedstawia zamontowane wirniki.

8. Tylko podwójne uszczelnienie mechaniczne: W czy  p uka-
nie i upewni  si , e nie ma nieszczelno ci. W przypadku 
wyst pienia nieszczelno ci nale y sprawdzi , czy nie ma 
przyszczypni tych pier cieni o-ring lub p kni tych uszczelek.

Monta  pokrywy
1. Zamontowa  uszczelk  pokrywy w rowku na korpusie 

pompy.

2. Rysunek 185 przedstawia za o on  uszczelk  pokrywy. Na 
gwinty ko ków korpusu nanie  rodek antykorozyjny, kom-
patybilny z produktem. 

Rysunek 183 — Za o one wirniki

Rysunek 184 — Za o enie uszczelki 
pokrywy

Rysunek 185 — Za o ona uszczelka 
pokrywy



Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Przegl dy i konserwacje

12/2017 95-03103 Strona 77

3. Wszystkie ko ki korpusu pompy wyosiowa  z otworami 
pokrywy, nast pnie nasun  pokryw  na korpus pompy. 

������	
�
Aby unie  pokryw  modelu 210 lub 320-U3, przymocowa  rub  
oczkow  do gwintowanego otworu na obudowie i umocowa  
zawiesie pasowe lub a cuchowe do ruby oczkowej. 

4. R cznie zamontowa  nakr tki pokrywy. a nast pnie dokr ci  
je odpowiedni  si .

������	
�
Niewystarczaj ce dokr cenie nakr tek pokrywy mo e spowodo-
wa  przedwczesne uszkodzenie ko ków korpusu pod wysokim 
ci nieniem. 

5. Rysunek 188 przedstawia za o on  pokryw .

������	
�
Je li stosuje si  podwójne uszczelnienie, uszczelki musz  by  
zaopatrzone w czysty, kompatybilny p yn barierowy. Upewni  si , 
e otwory p ukania w korpusie pompy s  czyste.

��������	
�
Nie wolno uruchamia  pompy z p ukaniem uszczelnienia, chyba 
e p ukanie uszczelnienia jest zamontowane i w czone.

Rysunek 186 — Monta  pokrywy

Rysunek 187 — Monta  nakr tek 
pokrywy

Tabela 15: Moment obrotowy nakr tki pokrywy

Model U3 Moment obrotowy 
nakr tki pokrywy

006, 015, 018 7 ft-lb (10 N·m)

030, 040 11 ft-lb (15 N·m) 

045, 060 56 ft-lb (76 N·m)

130 25 ft-lb (34 N·m)

180, 220 110 ft-lb (149 N·m)

210, 320 158 ft-lb (214 N·m)

Rysunek 188 — Za o ona pokrywa
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Obudowa przek adni
	
�����
��������

Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia. 

	
�����
��������
Aby unikn  powa nych obra e , przed od czeniem przewodów 
rurowych nale y wy czy  i spu ci  produkt z pompy.

������	
�
Do podniesienia zespo u obudowy przek adni w pompach wi k-
szych ni  018-U3 przymocowa  zawiesie pasowe/ a cuchowe do 
dwóch rub oczkowych na górze obudowy przek adni.

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych nale y sprawdzi , 
czy pompa jest mocno przykr cona lub zamocowana. rodek 
ci ko ci pompy zmienia si  wraz z dodawaniem lub usuwaniem 
cz ci, co mo e spowodowa  jej wywrócenie si  w przypadku 
braku zabezpieczenia.

Zdj cie pokrywy obudowy przek adni
1. Wykr ci  korek spustowy oleju (Rysunek 189, poz. 24D). 

Spu ci  olej.

2. Wyj  ruby mocuj ce z obudowy przek adni  (Rysunek 189, 
poz. 33A).

3. ci gn  pokryw  (pozycja 4) z przed u enia wa u. Je li 
os ona zostaje, nale y u y  mi kkiego m otka, aby j  poluzo-
wa .

4. Usun  uszczelniacz silikonowy (poz. 25) z obudowy prze-
k adni i pokrywy.

5. Za pomoc  prasy monta owej usun  uszczelnienie olejowe 
(pozycja 12) z pokrywy. Wyrzuci  zu yt  uszczelk  olejow .

Demonta  wa u
1. Wyprostowa  wypust na podk adkach zabezpieczaj cych 

(Rysunek 190, poz. 39).

Rysunek 189 — Zdj cie pokrywy 
obudowy przek adni

3. Obudowa przek adni
4. Pokrywa obudowy przek adni
12. Uszczelnienie olejowe
24D. Korek spustowy oleju
24F. Korek nape niania oleju
24L. Korek kontroli poziomu oleju, wziernik
25. Uszczelniacz silikonowy
33A. ruba z gniazdowym bem walcowym

PD100-056

12

33A 4

3

24D

24F

24L25

Rysunek 190 — Wyprostowanie 
wypustu blokuj cego na podk adkach 

zabezpieczaj cych
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2. Zapobiec obracaniu si  wa ów przez prze o enie klina lub 
mi kkiego ko ka ustalaj cego mi dzy z batkami (Rysunek 
191, poz. A). Za pomoc  narz dzia do nakr tki przek adni 
(zob. poni ej) zdj  nakr tk  zabezpieczaj c . Ko a zostan  
usuni te pó niej.

3. Usun  ruby koszyka o yska (Rysunek 192, poz. 33B) i 
zsun  koszyki (poz. 32). (Je li koszyk jest zakleszczony, 
nale y pozostawi  go na miejscu; wysunie si  przy wyjmowa-
niu wa u). 

4. Usun  uszczelniacz silikonowy (Rysunek 193, poz. A) 
z koszyka o yska i obudowy przek adni.

UWAGA: Ko cówk  wa u maj c  kontakt z ciecz  nale y 
zabezpieczy  ta m .

Rysunek 191 — Blokada kierunku 
obrotu wa u

Tabela 16: Narz dzie do nakr tek przek adni
Pompy modelu U3 Numer cz ci

006, 015, 018 109281+
030, 040 109282+

045, 060,130 109283+
180, 220 110304+
210, 320 114702+

Rysunek 192 — Usuni cie koszyków 
o yska

32

33B

33B

Rysunek 193 — Usuni cie 
uszczelniacza z koszyka

PD100-662A



Przegl dy i konserwacje Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 80 95-03103 12/2017

������	
�
Do podniesienia zespo u obudowy przek adni w pompach wi k-
szych ni  018-U3 przymocowa  zawiesie pasowe/ a cuchowe do 
dwóch rub oczkowych na górze obudowy przek adni.

5. Umie ci  obudow  przek adni na prasie monta owej z ko -
cówk  maj c  kontakt z ciecz  skierowana w dó . Ko ce 
wa u nale y zabezpieczy  drewnian  lub plastikow  blokad  
(Rysunek 194, poz. C) i wycisn  wa y z obudowy przek adni.

6. Zdj  elementy dystansuj ce kó  z batych i klucze przek a-
dniowe z wa ów.

7. Wyj  ko a z obudowy przek adni.

8. Wypchn  i wyrzuci  uszczelki przednich o ysk z ich koszy-
ków. Oczy ci  i ponownie u y  izolatory o ysk, je li s  
zamontowane.

9. Wyj  podk adki regulacyjne. Je li wa y i o yska b d  
ponownie u yte, nale y okre li  podk adki regulacyjne i o y-
ska, które nale  do ka dego wa u.

10. Wypchn  i wyrzuci  obie tylne uszczelki olejowe w obudo-
wie przek adni (Rysunek 195, poz. 13). 

. 11. Za pomoc  prasy hydraulicznej i pryzmy (Rysunek 196, poz.
B) usun  o yska (pozycje 15 i 16) oraz element dystansuj -
cy (poz.  30)

UWAGA: Podczas demonta u nale y upewni  si , e oba 
ko ce wa u s  zabezpieczone.

Rysunek 194 — Wysuni cie wa ów 
z obudowy przek adni

C

PD100-641

Rysunek 195 — Usuni cie tylnych 
uszczelek olejowych

Rysunek 196 — Zdj cie o ysk z wa u

15
30

PD100-642

B16
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Przedni zespó  o yska
Pompy precyzyjne SPX FLOW PD wymagaj  o ysk o bardzo 
w skich tolerancjach wewn trznych. W rzeczywisto ci tolerancje 
wewn trzne o ysk dost pnych w sprzeda y mog  by  wielokrot-
nie wi ksze ni  jest to wymagane. Chocia  s  one uznawane za 
zgodne ze specyfikacj  w przemy le o yskowym, mog  powodo-
wa  wewn trzne uszkodzenia wewn trz pompy SPX FLOW PD.

Opatentowany przez SPX FLOW proces „DOPASOWANIA” o y-
ska rozpoczyna si  od najwy szej jako ci zespo ów o yskowych, 
a nast pnie ich sortowania, pomiarów, czenia w pary, szlifowa-
nia i dodawania elementów dystansuj cych w celu zapewnienia, 
e dopasowane zestawy o ysk spe niaj  wymagane w skie tole-

rancje wewn trzne. 

o yska SPX FLOW mog  by  powi zane i wygl da  tak samo, 
ale konkurencyjne o yska pomijaj  proces dopasowania, który 
jest niezb dny do osi gni cia wymaganych tolerancji wewn trz-
nych. Gdy zestaw o yskowy jest dopasowany, musi stanowi  
zestaw przez ca y okres eksploatacji pompy w celu utrzymania 
ma ych tolerancji wewn trznych. 

UWAGA: Poni sze instrukcje dotycz  monta u sze ciocz cio-
wego przedniego zespo u o yska. Do monta u czterocz ciowe-
go stosuje si  tylko jeden element dystansuj cy i pier cie  
zewn trzny o yska.

1. Nasmarowa  przedni  powierzchni  o yska wa u 
(Rysunek 197, poz. 7, 8) rodkiem zapobiegaj cym zatar-
ciom. Umie ci  w pozycji pionowej w prasie hydraulicznej 
z ko cówk  maj c  kontakt z ciecz  w dó .

2. Rozwin  przedni zespó  o yska. 

UWAGA: NIE wymienia  cz ci jednego zespo u o ysk na 
inne. Elementy s  precyzyjnie dobrane podczas produkcji 
i musz  by  montowane jako dopasowany zespó . Zob. 
Rysunek 198.

3. Podnie  dolny zespó  sto ków i wa eczków (Rysunek 199, 
poz. A) z pakietu o ysk i umie ci  go na wale promieniem 
skierowanym do do u. Wcisn  go na wa , a  zostanie osa-
dzony przy ko nierzu wa u. Nacisn  tylko sto ek 
wewn trzny. 

4. Umie ci  wewn trzny element dystansuj cy (Rysunek 200, 
poz. B) nad wa em na dolnym zespole sto ków i wa eczków.

5. Umie ci  dolny pier cie  zewn trzny o yska (poz. C) nad 
dolnym zespo em sto ków i wa eczków, z otworem pier cie-
nia skierowanym w stron  zespo u.

6. Umie ci  zewn trzny element dystansuj cy (poz. D) nad 
wa em na dolnym pier cieniu zewn trznym o yska. 

Rysunek 197 — Smarowanie wa u

7, 8

Rysunek 198 — Zespó  o yska
A. Dolny zespó  sto ków/wa eczków
B. Wewn trzny element dystansuj cy
C. Dolny pier cie  zewn trzny o yska
D. Zewn trzny element dystansuj cy
E. Górny pier cie  zewn trzny o yska
F. Górny zespó  sto ków/wa eczków

Rysunek 199 — Nasuni cie dolnego 
sto ka na wa

PD100-645

A

Rysunek 200 — Za o enie 
wewn trznego i zewn trznego 
elementu dystansuj cego oraz 

dolnego pier cienia

PD100-646

C

BD
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7. Umie ci  górny pier cie  (Rysunek 201, poz. E) na górze 
zewn trznego elementu dystansuj cego.

8. Nasmarowa  przedni  powierzchni  o yska wa u rodkiem 
zapobiegaj cym zatarciom i wsun  o ysko na wa  z promie-
niem wa eczka skierowanym ku górze (Rysunek 201, poz. F). 
Wcisn  je na wa  i do górnego pier cienia zewn trznego 
(Rysunek 201, poz. E).

UWAGA: Przed wci ni ciem sprawdzi , czy wszystkie cz ci 
s  wyrównane. Nacisn  tylko sto ek wewn trzny.

9. Zamontowa  element dystansuj cy o yska (Rysunek 202, 
poz. 30).

 Tylny zespó  o yska 
Modele 006, 015, 018, 030 i 040 u ywaj  pojedynczego zespo u 
o yska kulkowego dla o yska tylnego. We wszystkich pozosta-
ych modelach zastosowano zespó  o ysk sto kowych podobny 
do o ysk przednich.
1. Rozwin  tylny zespó  o yska. 
UWAGA: NIE wymienia  cz ci jednego zespo u o ysk na inne. 
Te elementy s  precyzyjnie dobrane podczas produkcji i musz  
by  montowane jako dopasowany zespó .
• W przypadku modeli z o yskami kulkowymi: 

Nasmarowa  powierzchni  o yska wa u rodkiem zapobiega-
j cym zatarciom, a nast pnie wcisn  o ysko na miejsce. 
Zas oni ta strona o yska przylega do elementu dystanso-
wego o yska. Nacisn  tylko wewn trzny pier cie  no ny.

• W przypadku modeli z o yskami sto kowymi: 
Nasmarowa  powierzchni  o yska wa u rodkiem zapobie-
gaj cym zatarciom. Post powa  zgodnie z procedurami 
“Przedni zespó  o yska” od strony 81.

UWAGA: NIE zaleca si  podgrzewania o ysk.  
Przy rozgrzanych o yskach nie przekracza  300°F (149°C).

	
�����
��������
Pompa zawiera wewn trzne cz ci ruchome. Podczas pracy 
nigdy nie wk ada  r k ani palców w otwory w korpusie pompy ani 
w pobli e nap du. Aby unikn  powa nych obra e , NIE instalo-
wa , czy ci , serwisowa  ani nie naprawia  pompy, je li zasila-
nie nie jest wy czone i zablokowane, a pompa nie jest od czona 
od ci nienia. Przed od czeniem przewodów rurowych nale y 
wy czy  i spu ci  produkt z pompy.

Rysunek 201 — Za o enie górnego 
pier cienia i górnego sto ka

PD100-647

E

F

Rysunek 202 — Za o enie elementu 
dystansuj cego o yska

30

PD100-648

Rysunek 203 — Tylny zespó  o yska 
z wa eczkami sto kowymi

PD100-644
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Wstawienie podk adek
1. Podczas monta u wa ów w obudowie przek adni, wstawi  pod-

k adk  za przednim o yskiem, aby uzyska  prawid owy luz 
pomi dzy ty em wirników a korpusem. (Zob. Rysunek 204) Luz 
tylny musi by  równy dla obu wirników, aby zapobiec ich ude-
rzeniu si  podczas pracy.

UWAGA: Nie zak ada  uszczelniacza, przek adni lub nakr tek 
ustalaj cych o yska do momentu sprawdzenia prawid owej pod-
k adki.

2. Je li wa y i/lub o yska nie wymagaj  wymiany, a podk adki 
s  oznaczone wskazaniem wa u i o yska, z którym s  dopa-
sowane, prawdopodobnie nie b dzie konieczna regulacja 
podk adki. Nale y ponownie u y  istniej cych, oznakowa-
nych podk adek, wa ów i o ysk w tych samych otworach 
obudowy przek adni.

3. Je li istniej ce podk adki zostan  utracone i/lub zostanie 
u yty standardowy wa , okre li  wymagane podk adki na 
podstawie wykresu.

4. Je eli konieczne jest obliczenie wymaganych podk adek 
regulacyjnych dla wymiennych wa ów, o ysk lub obu 
tych elementów,  zob. Rysunek 204 i Rysunek 205. Nale y 
wykona  pomiary i obliczenia z dok adno ci  do trzech 
miejsc po przecinku (np. 0,059).

5. Ustali  grubo  podk adki wymagan  dla przedniego o yska:
• Zmierzy  „B” w obudowie przek adni i „C” na wale. (Rysu-

nek 204).
UWAGA: U o y  grubsze podk adki na 
zewn trz pakietu podk adek regulacyj-
nych.

• Zmierzy  „D” i „E” na korpusie (Rysunek 205).
• Okre li  prawid owy luz tylny. Zob. Tabela 18, „Luzy wir-

nika” na stronie 87.
• Wymagane podk adki = Luz tylny - C + B + D - E.

6. Umie ci  podk adki regulacyjne w obudowie przek adni, opiera-
j c je o ko nierz przedniego otworu o yska. (Zob. Rysunek 204)

Rysunek 204 — Pomiar B i C

Rysunek 205 — Pomiar D & E
B. Przednia strona obudowy przek adni 

do ty u otworu o yska
C. Ko nierz wa u do ty u otworu o yska
D. Grubo  korpusu
E. G boko  wn ki wirnika

B

C

PD100-655

Przednia 
strona obu-
dowy prze-
k adni

Umiejsco-
wienie  
podk adki 
ustalaj cej

D
E

Korpus

������	
�
Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych nale y sprawdzi , 
czy pompa jest mocno przykr cona lub zamocowana. rodek 
ci ko ci pompy zmienia si  wraz z dodawaniem lub usuwaniem 
cz ci, co mo e spowodowa  jej wywrócenie si  w przypadku 
braku zabezpieczenia.

Proponowane podk adki

Model U3 Standardowy wa  Wa  wymienny Zestaw 
podk adek

006, 015, 018 0,113 in (2,87 mm) 0,110 in (2,79 mm) 117889+

030, 040 0,105 in (2,27 mm) 0,102 in (2,59 mm) 117890+

045, 060, 130 0,093 in (2,36 mm) 0,088 in (2,24 mm) 117891+

180, 220 0,115 in (2,92 mm) 0,110 in (2,79 mm) 117892+

210, 320 0,125 in (3,18 mm) 0,120 in (3,05 mm) 117893+
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Za o y  wa y
1. Po zamontowaniu podk adek regulacyjnych nale y zamonto-

wa  zespó  wa u w otworze przedniego o yska z ko cówk  
maj c  kontakt z ciecz  skierowan  do góry. Upewni  si , e 
wa  jest zamontowany w oryginalnym miejscu.

UWAGA: W celu ostatecznej regulacji podk adki konieczne mo e 
by  usuni cie wa ów.

2. Nasmarowa  zewn trzn  rednic  o yska.

3. Wa  wcisn  na miejsce, a  do osadzenia go na pakiecie 
podk adek regulacyjnych. Nacisn  tylko na zewn trzny 
pier cie  o yska. 

UWAGA: Do wci ni cia wa u na miejsce mo na równie  u y  
rury o tej samej rednicy co zewn trzny pier cie  o yska.

4. Tymczasowo zabezpieczy  wa / o ysko na miejscu za pomo-
c  koszyków o ysk w celu u atwienia kontroli luzu. W tym 
momencie NIE nak ada  uszczelniacza silikonowego.

5. Koszyk o yska musi opiera  si  mocno o o ysko. Pozosta-
wi  od 0,010 do 0,050 cala luzu (od 0,25 do 1,25 mm) pomi -
dzy ty em koszyka o yska a przodem obudowy przek adni 
(Rysunek 206). Je li ten luz nie jest zapewniony, nale y 
umie ci  podk adki regulacyjne mi dzy o yskiem a koszy-
kiem. 

6. Tymczasowo zamontowa  korpus na obudowie przek adni.

7. Przymocowa  korpus do obudowy przek adni za pomoc  
rub mocuj cych korpusu.

8. Za o y  wirniki i nakr tki wirnika. O-ringi nakr tek wirnika i 
koszyka nie s  w tym momencie wymagane.

9. Zmierzy  tylny luz wirnika (Rysunek 207, poz. A) przez port 
lub od przodu. Luz tylny dla obu wirników musi by  taki sam, 
aby zapobiec stykowi krzy owemu wirnika i musi wynosi  
±0,0005" warto ci, jak  podaje Tabela 18, „Luzy wirnika” na 
stronie 87.

10. Sprawdzi  luz przedniej powierzchni wirnika (Rysunek 207, 
poz. C).

11. Sprawdzi  luz mi dzy wirnikiem a korpusem (Rysunek 207
oraz Rysunek 208, pozycja B).

12. Sprawdzi  luzy wzgl dem Tabela 18, „Luzy wirnika” na 
stronie 87. W przypadku innych niestandardowych wirników 
nale y skontaktowa  si  z obs ug  klienta.

UWAGA: W przypadku stosowania wirników o specjalnym 
luzie nale y skontaktowa  si  z obs ug  klienta, podaj c 
numer seryjny pompy w celu uzyskania warto ci tolerancji 
luzu.

UWAGA: Wymiar „B” znajduje si  poni ej powierzchni obudowy. 

13. Je li luz tylny nie jest zapewniony, nale y zdemontowa  
pomp  i wyregulowa  podk adk  regulacyjn , aby uzyska  
prawid owy luz tylny.

14. Je li luz pomi dzy wirnikiem a korpusem nie jest zachowany 
lub jest nierówny, nale y skontaktowa  si  z dzia em tech-
nicznym SPX FLOW Application Engineering w celu uzyska-
nia prawid owych procedur regulacji.

15. Po uzyskaniu odpowiedniego luzu zdj  nakr tki wirnika, 
wirniki, korpus i koszyczki o ysk.

Rysunek 206 — Luz koszyka o yska 

Rysunek 207 — Pomiar luzu

A C

B

Rysunek 208 — Pomiar luzu

B

B
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16. Nasmarowa  o ysko przednie i tylne przez smarowniczki do 
momentu, a  smar b dzie widoczny wokó  zespo ów o ysk. 
Wymagan  ilo  smaru podaje „Ilo  smaru (na o ysko)” na 
stronie 27. Obróci  wa y podczas smarowania w celu rozpro-
wadzenia smaru.

17. Nasmarowa  kraw d  uszczelki i zamontowa  uszczelki 
smarowania w koszykach o ysk ( ruba dociskowa od 
wewn trz).

18. Pokry  ko nierze koszyka uszczelniaczem silikonowym 
(Rysunek 209, poz. A). (Ta ma uszczelniaj ca Gore-Tex®

mo e by  stosowana w modelach bez silikonu) Uszczelka 
smarowania (poz. 14) powinna znajdowa  si  w jednej p asz-
czy nie z koszykiem o yska. W modelach 030 uszczelka 
smarowania b dzie przylega a do stopnia na wewn trznej 
rednicy koszyka.

19. Zamontowa  koszyki o yska (Rysunek 209, poz. 32).

Za o y  zespó  tylnego uszczelnienia
UWAGA: Umie ci  ta m  lub inny materia  na ko cu wa u, aby 
zapobiec przeci ciu uszczelnienia podczas monta u.

1. Za o y  elementy dystansuj ce kó  z batych (Rysunek 210, 
poz. 29).

2. rednice wewn trzne i zewn trzne uszczelek olejowych 
nasmarowa  olejem lub smarem.

3. Zamontowa  uszczelki olejowe spr yn  skierowan  
do zewn trz (Rysunek 210, poz. 13).

Zamontowa  mechanizm rozrz du
1. W otworach wpustu wa u umie ci  klucze przek adniowe. 

Przechyli  klucze w celu u atwienia instalacji kó .

UWAGA: Aby u atwi  ustawianie rozrz du, przed zamonto-
waniem kó  nale y obraca  wirniki tak d ugo, a  b d  usta-
wione wzgl dem siebie pod k tem prostym.

2. Nasun  przek adni  ko a z batego walcowego o z bach 
prostych na wa  nap dowy. Przek adnia ko a z batego wal-
cowego o z bach prostych ma wybite jedno oznaczenie.

3. Nasun  przek adni  ko a o krótkim wale na krótki wa  nap -
dowy. Przek adnia ko a o krótkim wale ma wybite dwa ozna-
czenia. Osadzi  pojedyncze oznaczenie na kole z batym na 
dwóch oznaczeniach na kole o krótkim wale (Rysunek 211).

4. Za pomoc  drewnianej lub nylonowej blokady (Rysunek 212, 
poz. A) zabezpieczy  wa y przed obracaniem. Je li blokada 
nie jest dost pna, nale y u y  szmatek do zablokowania 
przek adni lub je li na wale znajduje si  jeden wirnik, zablo-
kowa  go za pomoc  nylonowego ko ka.

5. Podk adki zabezpieczaj ce nasun  na wa . Olejem lub sma-
rem nasmarowa  powierzchni  gwintowan  na wa ach oraz 
obszar nakr tek zabezpieczaj cych.

Rysunek 209 — Monta  koszyka 
o yska

Obudowa 
przek adni

Rysunek 210 — Za o enie tylnego 
uszczelnienia

Rysunek 211 — Oznaczenia 
mechanizmu rozrz du

Rysunek 212 — Blokada kierunek 
obrotu wa u
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6. Nakr tki zabezpieczaj ce dokr ci  z podanym momentem 
obrotowym za pomoc  narz dzia do nakr tek przek adni.

7. Zagi  wyst p ustalaj cy na podk adkach zabezpieczaj cych 
do otworów nakr tek zabezpieczaj cych, ustalaj c nakr tk  
przek adni na miejscu (Rysunek 214).

Sprawdzenie prawid owego luzu
Pompy firmy Waukesha Cherry-Burrell s  zaprojektowane 
z ma ymi luzami roboczymi. Luzy tylne s  ustawione podczas 
monta u za pomoc  podk adek regulacyjnych.

Wa y s  umieszczone z podk adkami regulacyjnymi za przednim 
o yskiem i zablokowane w obudowie przek adni za pomoc  
koszyków o yska. Wirniki blokuj  si  na ko nierzu wa u. Luz 
pomi dzy tyln  powierzchni  korpusu a ty em opaty wirnika 
nazywany jest tylnym luzem.

1. Aby sprawdzi  luz tylny, najpierw nale y zamocowa  korpus 
(mniej uszczelnie ) w obudowie. Zamontowa  wirniki 
i zabezpieczy  je przeciwnakr tkami wirnika.

2. Za pomoc  szczelinomierza zmierzy  tylny luz wirnika (Rysu-
nek 215, poz. A) przez port lub od przodu.

3. Zmierzy  luz przedniej powierzchni wirnika (Rysunek 215, 
poz. C).

4. Zmierzy  luz mi dzy wirnikiem a korpusem (Rysunek 215, 
poz. B)

5. Sprawdzi  zmierzone luzy wzgl dem Tabela 18, „Luzy wir-
nika” na stronie 87.

6. W razie potrzeby wprowadzi  poprawki i post powa  zgodnie 
z przyk adami, Tabela 19, „Korekty luzu tylnego” na 
stronie 87, aby okre li  dok adn  wymagan  regulacj  i unik-
n  zb dnego monta u/demonta u.

7. W celu dokonania regulacji podk adki regulacyjnej nale y 
najpierw zdj  wirniki, korpus i wa y. Dokona  odpowiedniej 
regulacji podk adki regulacyjnej i ponownie zmontowa . 
(Rysunek 215, poz. D jest tyln  podk adk  przedniego o yska.)

8. Ponownie sprawdzi  tylne luzy. Upewni  si , e oba wirniki 
maj  taki sam luz, aby zapobiec zak óceniu krzy owemu 
z piast  przylegaj cego wirnika.

Rysunek 213 — Za o enie nakr tek 
zabezpieczaj cych

Tabela 17: Warto ci momentu obrotowego i narz dzia 
do nakr tek przek adni

Pompy modelu U3 Moment obrotowy 
nakr tki przek adni

Numer cz ci 
narz dzia

006, 015, 018
120 ft-lb (163 N·m)

109281+
030, 040 109282+

045, 060,130 140 ft-lb (190 N·m) 109283+
180, 220 230 ft-lb (312 N·m) 110304+
210, 320 320 ft-lb (434 N·m) 114702+

Rysunek 214 — Zagi cie wypustki 
blokady

UWAGA: Na ogó  najlepiej jest ograni-
czy  luz tylny do minimum.

������	
�
Luz tylny dla obu wirników musi by  taki 
sam, aby zapobiec zak óceniu krzy owe-
mu z piast  przylegaj cego wirnika.

Rysunek 215 — Pomiary luzu

A C

B

D

PD100-650
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Wirniki do ma ej lepko ci: od -40°F (-40°C) do 180°F (82°C); wirniki o standardowym luzie: od -40°F (-40°C) do 300°F 
(149°C). Je li potrzeba innych wirników nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym SPX FLOW (Application Enginee-
ring).
UWAGA: Warto ci luzu monta owego podane w Tabeli 18 s u  wy cznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste luzy 
pomp mog  si  ró ni  w zale no ci od badania wydajno ci pompy.

.

UWAGA: W przypadku, gdy korekty, jakie podaje Tabela 19 zosta y wykonane, ale po dana wydajno  nie 
zosta a osi gni ta, nale y skontaktowa  si  z serwisem technicznym SPX FLOW w celu uzyskania wskazó-
wek.

Tabela 18: Luzy wirnika

Model 
Universal 3

A - Ty
in (mm)

B - Wirnik — korpus
in (mm)

C - Przód
in (mm)

Typ wirnika Niska lepko Standard Niska lepko Standard Niska lepko Standard

006
0,0025 - 0,004 0,0035 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0045 - 0,0055

(0,06 - 0,10) (0,09 - 0,13) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,11 - 0,14)

015, 018
0,0025 - 0,0045 0,003 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0055 - 0,0065

(0,06 - 0,11) (0,08 - 0,013) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,14 - 0,17)

030, 040
0,002 - 0,004 0,0035 - 0,0055 0,001 - 0,005 0,0025 - 0,006 0,0045 - 0,0055 0,006 - 0,007

(0,05 - 0,10) (0,09 - 0,14) (0,03 - 0,13) (0,06 - 0,15) (0,11 - 0,14) (0,15 - 0,18)

045, 060
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,003 - 0,0075 0,005 - 0,010 0,0055 - 0,0075 0,0085 - 0,0105

(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,08 - 0,19) (0,13 - 0,25) (0,14 - 0,19) (0,22 - 0,27)

130
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,0035 - 0,0075 0,0055 - 0,0095 0,006 - 0,007 0,009 - 0,0115

(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,09 - 0,19) (0,14 - 0,24) (0,15 - 0,18) (0,23 - 0,29)

180, 220
0,004 - 0,008 0,005 - 0,009 0,0055 - 0,0095 0,009 - 0,013 0,006 - 0,008 0,010 - 0,012

(0,10 - 0,20) (0,13 - 0,23) (0,14 - 0,24) (0,23 - 0,33) (0,15 - 0,20) (0,25 - 0,30)

210, 320
0,005 - 0,009 0,007 - 0,011 0,008 - 0,012 0,010 - 0,014 0,008 - 0,010 0,012 - 0,014

(0,13 - 0,23) (0,18 - 0,28) (0,20 - 0,30) (0,25 - 0,36) (0,20 - 0,25) (0,30 - 0,36)

Tabela 19: Korekty luzu tylnego

Problem Stan Korekta

Za du y luz tylny (A)

Wymiar A jest wi kszy ni  war-
to , jak  podaje Tabela 18.

A (zmierzone) minus kolumna A (Tabela 18) = 
podk adki regulacyjne do wyj cia z tylnego 
zewn trznego pier cienia przedniego o yska

opata wirnika wystaje za 
przedni  cz  korpusu

C (zmierzone g boko ciomierzem mikrome-
trycznym) plus C (Tabela 18) = podk adki regu-
lacyjne do wyj cia z ty u przedniego o yska

Niewystarczaj cy luz 
tylny (A)

Wymiar A jest mniejszy ni  
warto , jak  podaje 
Tabela 18. 

Kolumna A (Tabela 18) minus A (zmierzone) = 
podk adki regulacyjne do dodania do tylnego 
zewn trznego pier cienia przedniego o yska
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Zamontowa  pokryw  obudowy przek adni
1. Nasmarowa  wewn trzn  rednic  nowej uszczelki olejowej. 

2. Wcisn  now  uszczelk  olejow  (Rysunek 216, poz. 12) do 
pokrywy obudowy przek adni (poz. 4), w jednej p aszczy nie 
z powierzchni  zewn trzn , ze spr yn  skierowan  do 
rodka.

3. Uszczelniacz silikonowy na o y  na ty  obudowy przek adni. 
(Ta ma uszczelniaj ca Gore-Tex® mo e by  stosowana w 
modelach bez silikonu) Umie ci  ta m  po wewn trznej stro-
nie otworów na ruby. (Rysunek 217, poz. A).

4. Owin  ta m  ko cówk  wa u, aby zapobiec przeci ciu 
uszczelki na rowku. Zamontowa  zespó  pokrywy na obudo-
wie przek adni. Zabezpieczy  rubami mocuj cymi i podk ad-
kami.

5. Zdj  ta m  z ko ca wa u.

UWAGA: Przed zamocowaniem rub nale y upewni  si , 
e wa  jest wy rodkowany w uszczelce wargowej.

6.  Zamontowa  korek spustowy oleju.

7. Nape ni  obudow  przek adni olejem przek adniowym do 
odpowiedniego poziomu. Zob. „Smarowanie” na stronie 27.

Rysunek 216 — Ustawienie uszczelki 
olejowej 

Rysunek 217  Umiejscowienie 
uszczelniacza

Tabela 20: Standardowy wybór pier cieni o-ring, opisy i kody kolorów dla pomp U3.

Kauczuk etylenowo-propyle-
nowy (EPDM)
Kolor cz ci: czarny 
lub fioletowy
Kod koloru: zielony
Spe nia wymagania FDA 
21CFR177.2600

Perfluoroelastomer (FFKM)
Kolor cz ci: czarny
Kod koloru: Brak
Indywidualnie zapakowane 
z oznaczeniem rozmiaru 
i materia u.

Kauczuk fluorow glowy 
(FKM)
Kolor cz ci: rdzawy, 
br zowy lub czarny
Kod koloru: bia y
Spe nia wymagania FDA 
21CFR177.2600
3A Sanitary
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Tabele referencyjne

Tabela 21: Klucz Universal 3
Narz dzie 

do nakr tek 
przek adniModel Nakr tka 

wirnika

Mocowanie korpusu
ruba z gniazdowym 

bem walcowym

Nakr tka 
pokrywy

006, 015, 018 15/16"
3/16" 5/8"

109281+

030, 040 1-1/4" 109282+

045, 060, 130 1-5/8" 1/4"
7/8"

109283+

180, 220 2-1/4"
5/16"

110304+

210, 320 2-3/8" 1" 114702+

Tabela 22: Warto ci momentów obrotowych

Model Nakr tka 
przek adni Nakr tka wirnika Nakr tka 

pokrywy
ruba obudowy 
uszczelnienia 

006, 015, 018
120 ft-lb
163 N·m 

50 ft-lb
68 N·m

7 ft-lb
10 N·m

7,4 ft-lb
10 N·m

030, 040 120 ft-lb
163 N·m 

11 ft-lb 
15 N·m 

14,8 ft-lb 
20 N·m 

045, 060
140 ft-lb 
190 N·m

250 ft-lb
339 N·m

56 ft-lb 
76 N·m

130 25 ft-lb 
34 N·m

180, 220 230 ft-lb
312 N·m

325 ft-lb
441 N·m

110 ft-lb
149 N·m

210, 320 320 ft-lb 
434 N·m

375 ft-lb 
508 N·m

158 ft-lb 
214 N·m

Tabela 23: Tona  prasy monta owej lub hydraulicznej (w przybli eniu)

Model
Wa o ysko przednie o ysko tylne

WEW. ZEW. ON OFF ON OFF

006, 015, 018 .25 .50 .50 1,00 .50 1,00

030, 040 .25 1,00 .50 1,00 .50 1,00

045, 060, 130 .50 1,00 2,00 5,00 3,00 5,00

180, 220 .50 1,00 5,00 15,00 5,00 15,00

210, 320 .50 1,00 5,00 2,00 5,00 2,00
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Rozwi zywanie problemów

PROBLEM MO LIWA PRZYCZYNA PROPONOWANE DZIA ANIE

Brak przep ywu, wirniki pompy 
nie obracaj  si .

Silnik nie pracuje. Sprawdzi  reset, bezpieczniki 
i wy czniki automatyczne. 

ci te lub brakuj ce kliny. Wymieni .

Paski nap dowe, elementy prze-
noszenia nap du lizgaj  si  lub 
p kni te.

Wymieni  lub wyregulowa . 

ci ty wa  pompy lub ko a. Sprawdzi  i wymieni  w razie 
konieczno ci. 

Brak przep ywu, wirniki pompy 
obracaj  si .

Wirniki obracaj  si  w niew a ci-
wym kierunku.

Sprawdzi  pod czenie silnika, 
aby zmieni  kierunek obrotów 
silnika.

Zawór nadmiarowy nie jest w a -
ciwie ustawiony lub nie jest utrzy-
mywany w pozycji otwartej przez 
obce materia y. 

Wyregulowa  lub oczy ci  zawór. 

Port ss cy jest zablokowany, 
co uniemo liwia przep yw 
do pompy.

Sprawdzi  wszystkie zawory 
dop ywowe, filtry siatkowe, otwory 
odp ywowe zbiornika.

Brak przep ywu, pompa nie 
zasysa cieczy

Zamkni ty zawór na linii dop y-
wowej.

Otworzy  zawór.

Linie dop ywowe zatkane lub 
ograniczone. 

Oczy ci  lini , filtry itp.

Wyciek powietrza na skutek z ych 
uszczelek lub po cze  rur. 

Wymieni  uszczelki; sprawdzi  
przewody pod k tem nieszczel-
no ci (mo e by  to wykonane 
przy u yciu spr onego powietrza 
lub przez nape nienie ciecz  
i spr onym powietrzem).

Zbyt ma a pr dko  pompy. Zwi kszy  pr dko  obrotow  
pompy. 

Zbyt du a pr dko  pompy dla 
cieczy o wysokiej lepko ci.

Zmniejszy  pr dko  obrotow  
pompy.

Ciecz wyp ywa lub wycieka z 
instalacji w okresach wy czenia.

U y  zaworu no nego 
lub zwrotnego.
Nape nienie przewodów dop ywo-
wych materia em przed urucho-
mieniem mo e rozwi za  
problemy zwi zane z zale-
waniem rozruchowym, wynika-
j ce z braku materia u 
w instalacji. 

Blokada „powietrza” spowo-
dowana przez ciecze, które odga-
zowuj , odparowuj , lub 
umo liwiaj  wydostawanie si  
gazu z roztworu w okresach wy -
czenia.

Zainstalowa  i stosowa  r czne 
lub automatyczne odpowie-
trzanie pompy lub przewodów 
w pobli u pompy.
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Dodatkowy luz na wirnikach, 
zu yta pompa.

Zwi kszy  pr dko  obrotow  
pompy, u y  zaworu stopowego 
w celu poprawy zalewania.
Wymieni  zu yte wirniki.

Zbyt niskie wzgl dne ci nienie 
dop ywu. 

Sprawdzi  rzeczywiste wzgl dne 
ci nienie dop ywu i jego wyma-
gan  warto . Zmieni  instalacj  
dop ywow  w razie konieczno ci. 

W instalacji dop ywowej „Ssanie”:  
Przy pierwszym uruchomieniu 
przep yw wsteczny powietrza 
zapobiega wytworzeniu przez 
pomp  ró nicy ci nie  wystarcza-
j cej do uruchomienia przep ywu.

Zamontowa  zawór zwrotny 
w przewodzie spustowym.

Niewystarczaj cy przep yw Zbyt ma a lub zbyt du a pr d-
ko , aby uzyska  po dany 
przep yw.

Sprawdzi  krzyw  pr dko ci prze-
p ywu (dost pn  na stronie 
SPX FLOW) i w razie potrzeby 
dostosowa . 

Nieszczelno  powietrza wskutek 
z ych uszczelek, po cze  rur lub 
innych urz dze .

Wymieni  uszczelki, sprawdzi  
z cza dop ywowe.

Niewystarczaj cy przep yw — 
przep yw gdzie  omijany

Przep yw odwrócony w linii rozga-
zienia, zawór otwarty itp. 

Sprawdzi  system i sterowanie.

Zawór nadmiarowy nie jest regu-
lowany lub jest zakleszczony.

Oczy ci  lub wyregulowa  zawór. 

Niewystarczaj cy przep yw — 
wysoki po lizg

Wirniki o standardowym luzie na 
zimnej cieczy i/lub cieczy o niskiej 
lepko ci.

Zast pi  wirnikami o niskiej lep-
ko ci.

Zu yta pompa.  Zwi kszy  pr dko  obrotow  
pompy (w dopuszczalnych gra-
nicach). Wymieni  wirniki

Wysokie ci nienie. Zmniejszenie ci nienia poprzez 
dostosowanie ustawie  systemu 
lub sprz tu.

Parowanie cieczy  
(„ch onny” dop yw pompy)

Zatkane filtry, zawory no ne, 
po czenia lub przewody dop y-
wowe.

Oczy ci  linie. W przypadku dal-
szego wyst powania problemu 
konieczna mo e by  zmiana 
uk adu dop ywowego.

Zbyt ma y rozmiar linii dop y-
wowej, linia dop ywowa zbyt 
d uga. Zbyt wiele po cze  lub 
zaworów. Zawór no ny, filtry 
siatkowe za ma e. 

Zwi kszenie rozmiaru przewodu 
dop ywowego. Zredukowa  d u-
go , zminimalizowa  zmiany kie-
runku i rozmiaru, zmniejszy  
liczb  z czy.

NIPA — zbyt niskie wzgl dne ci -
nienie dop ywu.

Podnie  poziom cieczy 
w zbiorniku ród owym w celu 
zwi kszenia nadci nienia dop y-
wowego (NIPA).

Podnie  poziom cieczy 
w zbiorniku ród owym przez 
zwi kszenie nadci nienia dop y-
wowego lub podniesienie ci -
nienia zbiornika ród owego.

PROBLEM MO LIWA PRZYCZYNA PROPONOWANE DZIA ANIE
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Wybra  wi kszy rozmiar pompy 
przy ni szym wymaganym 
wzgl dnym ci nieniu dop ywu 

Lepko  cieczy wi ksza ni  ocze-
kiwana.

Zredukowa  pr dko  pompy 
i zaakceptowa  mniejszy prze-
p yw lub zmieni  instalacj  w celu 
zmniejszenia strat na linii.

Zmiana temperatury produktu 
w celu zmniejszenia lepko ci.

Temperatura cieczy wy sza ni  
oczekiwana (wy sze ci nienie 
pary).

Zredukowa  temperatur  i pr d-
ko  pompy i zaakceptowa  
mniejszy przep yw lub zmieni  
instalacj  w celu zwi kszenia 
dost pnego wzgl dnego ci nienia 
dop ywu. 

G o na praca Kawitacja

Wysoka lepko  cieczy. 
Ciecz o wysokim ci nieniu 
pary. 
Wysoka temperatura.

Powolna pompa, obni enie tem-
peratury, zmiana ustawie  
systemu. 

Dost pne wzgl dne ci nienie 
dop ywu ni sze ni  warto  
wymagana.

Zwi kszy  NIPA — dost pne 
wzgl dne ci nienie dop ywu — 
lub zmniejszy  NIPR — 
wymagane wzgl dne ci nienie 
dop ywu. W razie konieczno ci 
skontaktowa  si  z SPX FLOW.

Powietrze lub gaz w cieczy 

Przecieki w pompie lub oruro-
waniu.

Skorygowa  przecieki.

Rozpuszczony gaz lub pro-
dukty naturalnie napowie-
trzane.

Zminimalizowa  ci nienie 
odp ywu (zob. równie  „Kawi-
tacja” powy ej).

G o na praca spowodowana 
problemami mechanicznymi

Kontakt wirnik-korpus 

Niew a ciwy monta  pompy. Sprawdzi  luzy i wyregulowa  
podk adki. 

Zniekszta cenie pompy 
wskutek nieprawid owego 
monta u orurowania.

Zmiana instalacji orurowania 
w celu wyeliminowania napr e  
i odkszta ce  na korpusie. 

Wymagane ci nienie wy sze 
ni  ci nienie znamionowe 
pompy.

Zmniejszy  wymagane ci nienie 
odp ywu.

Zu yte o yska. Za o y  nowe o yska i regularnie 
smarowa .

Kontakt wirnik-wirnik  

Lu ne lub nieprawid owo 
ustawione ko a z bate. 

Spowodowa o to powa ne uszko-
dzenia cz ci — przebudowa  
z nowymi cz ciami.

Zu yte wypusty kó . Spowodowa o to powa ne uszko-
dzenia cz ci — przebudowa  
z nowymi cz ciami. 

PROBLEM MO LIWA PRZYCZYNA PROPONOWANE DZIA ANIE
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Ha as nap du spowodowany 
przez przek adnie z bate, a cu-
chy, sprz g a, o yska.

Naprawi  lub wymieni  cz ci 
nap du. Sprawdzi  o yska pod 
wzgl dem uszkodze  i w razie 
potrzeby wymieni . 

Pompa wymaga nadmiernej 
mocy (przegrzanie, zga ni cie 
silnika, du y pobór pr du, 
zadzia anie wy czników).

Straty lepko ci wy sze ni  ocze-
kiwano. 

Zwi kszy  rozmiar nap du, je li 
mie ci si  w warto ci znamio-
nowej. 

Ci nienia wy sze od oczekiwano. Zmniejszy  pr dko  obrotow  
pompy. 
Zwi kszenie rozmiarów linii. 

Ciecz jest ch odniejsza i ma wi k-
sz  lepko  ni  oczekiwano. 

Podgrza  p yn, izolowa  
przewody lub linie cieplne. 

Zwi kszenie rozmiarów linii. 

Pompa wymaga nadmiernej 
mocy (przegrzanie, zga ni cie 
silnika, du y pobór pr du, 
zadzia anie wy czników).

Ciecz osiada w linii i pompie 
podczas wy czania. 

Izolowa  przewody lub linie 
cieplne. 

Zainstalowa  soft start nap du. 

Zainstalowa  system obej cia 
recyrkulacyjnego. 

Sp uka  uk ad za pomoc  p ynu 
nieosadzaj cego si .

P yn gromadzi si  na powierzch-
niach pompy. 

Zast pi  pomp  z wi kszymi 
luzami roboczymi. 

Pompa o krótkim okresie u yt-
kowania

Pompowanie rodków ciernych Wi ksze pompy przy wolniej-
szych pr dko ciach obrotowych. 

Pr dko ci i ci nienia wy sze 
ni  znamionowe. 

Zmniejszanie pr dko ci i ci -
nienia poprzez wprowadzanie 
zmian w systemie.

Pomp  nale y wymieni  na 
wi kszy model o wy szych war-
to ciach ci nienia znamio-
nowego. 

Zu yte o yska i ko a z bate 
z powodu braku smarowania.

W razie potrzeby sprawdzi  
i wymieni  o ysko i ko a z bate. 
Harmonogram smarowania 
ustawi  tak, aby skróci  czas 
mi dzy kolejnymi smarowaniami. 

Zmodyfikowa  metod  sp uki-
wania zewn trznego, aby zredu-
kowa  ilo  wody przedostaj cej 
si  do obudowy przek adni.

Nieprawid owe wyosiowanie 
nap du i orurowania. (Nad-
mierne obci enie poprzeczne 
lub niew a ciwie wyosiowanie 
sprz gie .) 

Sprawdzi  wyosiowanie prze-
wodów rurowych i nap du. 
W razie konieczno ci wyregu-
lowa . 

PROBLEM MO LIWA PRZYCZYNA PROPONOWANE DZIA ANIE
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Wymiary pompy

Wymiary pompy Universal 3 PD

Model U3 A AA AO B CP D E F G G1 H H1

006
cal 4,71 2,41 8,3 3,66 12,42 5,50 1,97 2,31 0,50 5/16-18x.62 2,50 2,50
mm 120 61 211 93 315 140 50 59 13 -- 64 64

015
cal 4,71 2,41 8,3 3,66 12,69 5,50 1,97 2,31 0,50 5/16-18x.62 2,50 2,50
mm 120 61 211 93 322 140 50 59 13 -- 64 64

018
cal 4,71 2,65 8,3 3,66 13,35 5,50 1,97 2,31 0,50 5/16-18x.62 2,50 2,50
mm 120 67 211 93 339 140 50 59 13 -- 64 64

030
cal 6,19 3,22 10,29 4,15 15,16 6,86 2,42 2,56 0,41, szczelina 3/8-16x.62 1,81 2,75
mm 157 82 261 105 385 174 61 65 10, szczelina -- 46 70

040
cal 6,19 3,39 10,29 4,15 15,54 6,86 2,42 2,56 0,41, szczelina 3/8-16x.62 1,81 2,75
mm 157 86 261 105 395 174 61 65 10, szczelina -- 46 70

045
cal 8,25 3,85 15,31 5,88 19,11 9,56 3,5 4,12 0,53 1/2-13x.88 3,00 4,13
mm 210 98 389 149 485 243 89 105 13 -- 76 105

060
cal 8,25 4,13 15,31 5,88 19,66 9,56 3,5 4,12 0,53 1/2-13x.88 3,00 4,13
mm 210 105 389 149 499 243 89 105 13 -- 76 105

130
cal 8,25 4,77 15,31 5,88 20,68 9,56 3,5 4,12 0,53 1/2-13x.88 3,00 4,13
mm 210 121 389 149 525 243 89 105 13 -- 76 105

180
cal 8,5 3,46 19,13 9,00 23,48 12,38 3,75 7,25 0,53, szczelina 1/2-13x.88 5,38 5,38
mm 216 88 486 229 596 314 95 184 13, szczelina -- 137 137

210
cal 12 4,14 23,84 11,63 27,07 13,87 5,25 8,00 0,66, szczelina 1/2-13x.88 5,38 5,38
mm 305 105 606 295 688 352 133 203 17, szczelina -- 137 137

220
cal 8,5 3,70 19,13 9,00 24,22 12,38 3,75 7,25 0,53, szczelina 1/2-13x.88 5,38 5,38
mm 216 94 486 229 615 314 95 184 13, szczelina -- 137 137

270
cal 8,5 4,33 19,13 9,00 24,85 12,38 3,75 7,25 0,53, szczelina 1/2-13x.88 5,38 5,38
mm 216 110 486 229 631 314 95 184 13, szczelina -- 137 137

320
cal 12 4,52 23,84 11,63 27,66 13,87 5,25 8,00 0,66, szczelina 1/2-13x.88 5,38 5,38
mm 305 115 606 295 703 352 133 203 17, szczelina -- 137 137
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Wymiary pompy Universal 3 PD

Uwaga: Wymiary „X” i „2X” obowi zuj  dla gniazd sto kowych, zacisków „S”, „Q”, czników 15I i 14I (oprócz 
320-U3).

Model U3 I J K L M N O Rozmiar portu R S S1 SS1 T T1 U X 2X

006
7,61 2,93 0,19 10,04 2,43 1,92 4,21 1" 3,23 1,00 1,00 1,00 2,95 2,95 0,88 3,49 6,97
193 74 5 255 62 49 107 -- 82 25 25 25 75 75 22 89 177

015
7,61 2,93 0,19 10,04 2,43 1,92 4,21 1-1/2" 3,23 1,00 1,00 1,00 2,95 2,95 0,88 3,49 6,97
193 74 5 255 62 49 107 -- 82 25 25 25 75 75 22 89 177

018
7,61 2,93 0,19 10,28 2,43 1,92 4,21 1/1/2" 3,47 1,00 1,00 1,00 3,18 3,18 0,88 3,55 7,09
193 74 5 261 62 49 107 -- 88 25 25 25 81 81 22 90 180

030
8,80 3,56 0,25 12,05 2,62 2,26 5,21 1-1/2" 4,26 1,12 1,12 1,12 4,42 4,01 1,25 4,25 8,50
224 90 6 306 67 57 132 -- 108 28 28 28 112 102 32 108 216

040
8,80 3,56 0,25 12,21 2,62 2,26 5,21 2" 4,43 1,12 1,12 1,12 4,59 4,18 1,25 4,32 8,64
224 90 6 310 67 57 132 -- 113 28 28 28 117 106 32 110 219

045
11,00 5,06 0,38 14,84 3,50 2,18 7,31 2" 4,72 1,75 2,00 1,75 5,32 4,72 1,63 5,38 10,75
279 129 10 377 89 55 186 -- 120 44 51 44 135 120 41 137 273

060
11,00 5,06 0,38 15,13 3,50 2,18 7,31 2-1/2" 5,01 1,75 2,00 1,75 5,61 5,01 1,63 5,38 10,75
279 129 10 384 89 55 186 -- 127 44 51 44 142 127 41 137 273

130
11,00 5,06 0,38 15,76 3,50 2,18 7,31 3" 5,64 1,75 2,00 1,75 6,24 5,64 4,63 5,38 10,75
279 129 10 400 89 55 186 -- 143 44 51 44 158 143 118 137 273

180
14,80 6,38 0,50 19,03 4,50 2,67 9,38 3" 4,21 2,69 2,69 2,69 5,77 5,77 2,00 6,53 13,06
376 162 13 483 114 68 238 -- 107 68 68 68 147 147 51 166 332

210
17,72 6,87 0,63 21,85 5,06 4,02 10,38 4" 5,64 2,69 2,69 2,69 8,39 8,39 2,38 7,37 14,73
450 174 16 555 129 102 264 -- 143 68 68 68 213 213 60 187 374

220
14,80 6,38 0,50 18,49 4,50 2,67 9,38 4" 4,45 2,69 2,69 2,69 6,01 6,01 2,00 6,63 13,25
376 162 13 470 114 68 238 -- 113 68 68 68 153 153 51 168 337

270
14,80 6,38 0,50 19,13 4,50 2,67 9,38 4" 5,08 2,69 2,69 2,69 6,65 6,65 2,00 6,63 13,25
376 162 13 486 114 68 238 -- 129 68 68 68 169 169 51 168 337

320
17,72 6,87 0,63 22,34 5,06 4,02 10,38 6" 150# FLG 6,02 2,69 2,69 2,69 8,77 8,77 2,38 8,00 16,00
450 174 16 567 129 102 264 153 68 68 68 223 223 60 203 406
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Wymiary pompy Universal 3 PD Tru-Fit™

Tabela wymiarów

1 Wymiary, na które wp ywa wielko  ramy silnika
2 Wymiary, na które wp ywa rodzaj po czenia

Model 
U3 A B C D2 E F G H J K L M1 N1 P1 S T T1

Roz-
miar 
portu

U V

006
cal 12,00 10,00 9,15 6,97 7,87 13,25 2,45 18,00 1,89 10,52 12,90 28,02 15,56 10,92 5,44 2,12 2,95 1" 5/16-16 x 62 2,00
mm 305 254 232 177 200 337 62 457 48 267 328 712 395 227 138 54 75 -- -- 51

015
cal 12,00 10,00 9,15 6,97 7,87 13,25 2,45 18,00 1,90 10,52 13,17 28,29 15,56 10,92 5,44 2,12 2,95 1-1/2" 5/16-16 x.62 2,00
mm 304 254 232 177 200 337 62 457 48 267 335 719 395 227 138 54 75 -- -- 51

018
cal 12,00 10,00 9,15 7,10 7,87 13,25 2,72 18,00 1,95 10,78 13,83 28,29 15,56 10,92 5,44 2,12 2,98 1/1/2" 5/16-16 x.62 2,00
mm 304 254 232 180 200 337 69 457 50 274 351 719 395 227 138 54 76 -- -- 51

030
cal 14,00 12,00 10,00 8,51 8,37 15,11 3,01 20,00 1,99 12,89 16,01 34,24 18,65 13,74 5,81 2,62 4,01 1-1/2" 3/8-16 x 0,62 2,25
mm 356 304 255 216 213 384 76,454 508 51 327 407 870 474 349 148 67 102 -- -- 57

040
cal 14,00 12,00 10,00 8,62 8,37 15,11 3,18 20,00 2,20 13,05 16,38 34,61 18,65 13,74 5,81 2,62 4,18 2" 3/8-16 x 0,62 2,25
mm 356 305 255 219 213 384 80,772 508 56 331 416 879 474 349 148 67 106 -- -- 57

045
cal 18,00 16,00 12,00 10,74 9,75 20,00 2,71 28,00 3,27 17,09 21,63 44,24 22,02 17,16 8,13 3,50 4,99 2" 1/2-13 x 0,88 3,50
mm 457 406 305 273 248 508 69 711 83 434 549 1124 559 436 207 89 127 -- -- 89

060
cal 18,00 16,00 12,00 10,74 9,75 20,00 3,00 28,00 2,91 17,38 21,91 44,52 22,02 17,16 8,13 3,50 5,00 2-1/2" 1/2-13 x 0,88 3,50
mm 457 406 305 273 248 508 76 711 74 441 557 1131 559 436 208 89 127 -- -- 89

130
cal 18,00 16,00 12,00 10,74 9,75 20,00 3,63 28,00 3,29 18,01 22,93 45,54 22,02 17,16 8,13 3,50 5,65 3" 1/2-13 x 0,88 3,50
mm 457 406 305 273 218 508 92 711 84 457 582 1157 559 436 207 89 144 -- -- 89

180
cal 20,00 18,00 14,50 13,06 11,50 23,25 3,28 36,00 4,16 19,53 24,73 50,24 25,91 18,82 10,00 4,50 6,01 3" 1/2-13 x 1,0 5,38
mm 508 457 368 332 292 591 83,312 914 106 496 628 1276 658 478 254 114 153 -- -- 137

220
cal 20,00 18,00 14,50 13,25 11,50 23,25 3,52 36,00 4,10 19,77 25,47 50,98 25,91 18,82 10,00 4,50 6,01 4" 1/2-13 x 1,0 5,38
mm 508 457 368 337 292 591 89,408 914 104 502 647 1295 658 478 254 114 153 -- -- 137

L P

M

H

E

G

J

F

K

B/2

B

A

C

D

T1 S

T

U (3) TAPPED
HOLES

V

V/2

NPort Size

PD100-658
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Os ony wa u pompy

��������	
�
Nale y zamontowa  pe ne os ony w celu odizolowania operatorów i personelu zajmuj cego si  konserwacj  
od obracaj cych si  elementów. 

Os ony s  dostarczane jako cz  kompletnej pompy i nap du i zosta y odpowiednio dobrane przez firm  
SPX FLOW Engineering dla zamówionej pompy, podstawy i silnika. Nie wolno modyfikowa  os on dostarcza-
nych przez SPX FLOW. W przypadku utraty os ony ochronnej dostarczonej przez SPX FLOW nale y skontak-
towa  si  z dzia em obs ugi klienta SPX FLOW i poda  numer zamówienia lub numer PO pompy, aby zamówi  
prawid owo dobran  zamienn  os on  ochronn .

Je li pompa nie zosta a zakupiona w agregacie, klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej os o-
ny. Informacje na ten temat mo na znale  w lokalnych przepisach.

Os ona (widok boczny) pokazana jak 
w podstawowym zestawie SPX FLOW.

Widok z góry

Widok z przodu

UWAGA: Wymiary A, B, C i D zale  od kon-
kretnej konfiguracji pompy.
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Wykaz cz ci

Cz ci 006, 015, 018-U3
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Cz ci 006, 015, 018-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
1. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta, podaj c numer seryjny pompy, aby uzyska  numer cz ci.
2. Przedstawiono standardowe luzy i wyko czenia dla numerów cz ci wirnika. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 

klienta, aby uzyska  informacje o opcjonalnych luzach i wyko czeniach. Wszystkie wirniki wyposa one s  w sworznie 
nap du wirnika. Sworze  zamienny — zob. pozycja 9A (nie pokazana).

4. Korek olejowy wymaga pier cienia o-ring N70114.
43. Wa  nap dowy Tru-Fit jest d u szy ni  standardowy wa  wymieniony tutaj. Zob. str. 123. 
Uszczelki — zob. str. 118 i 120.

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

1 Korpus pompy 1 Zob. uwaga 1 1
Pokrywa pompy 006-U3 1 138283+
Pokrywa pompy 015-U3 1 138242+
Pokrywa pompy 018-U3 1 138284+

3 �������	
���������	���	����	����	����	��� 1 138116+
4 �������	�������	
���������	�� 1 102280+

5 ����	������	���	��
������	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 107997+

6 ����	������	��$���	����	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 107997+

7 %��	��
���	���'���'���'*: 1 138240+ 43
8 %��	��$���	���'���'���'*: 1 138239+ 43

%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138253+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138257+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138263+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138267+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138273+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138277+ 2

9A �����<	��
���	�������	=��	
�������> 2 138646+ 2
����	���'*: 8 138290+
����	���'*: 8 138291+
����	���'*: 8 138292+

11 ?�������	#�@!���Q��� 8 108369+
12 *#�!����	��;����	
������	�������	
�������� 1 000030016+
13 *#�!����	��;����	�����	�������	
�������� 2 000030017+
14 *#�!����	#[���������	��#���	��\�#�� 2 121679+
15 ]�\�#���	���� 2 015035000+
16 ]�\�#���	
����� 2 101714+
17 ���!��	
����������� 2 015037000+
20 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	
������ 1 137001+
21 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	�������	
�������� 1 124581+
22 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	
������ 1 137002+
23 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	�������	
�������� 1 124582+

����	��;��	�_�	`	���d 5 137169+
* O-ring, buna (do korka oleju) 5 N70114

%#��f���	
����[�	��;��	�_�	`	���d 1 137435+
25 *#�!�����!�	#��������� 1 000142301+
26 ?��������	������ 2 138243+

������������������������������ 2 E70121
* ��������������������������!"� 2 V70121

��������������������������!!"� 2 K70121
PL5060-CH152

424

26A

2

9

10
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Cz ci 006, 015, 018-U3
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Cz ci 006, 015, 018-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 
3. Zob. „Etykiety zamienne” na stronie 10, aby uzyska  szczegó owe informacje.

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

27 h#���	
������� 2 117889+

29 j�[��	��#���#�;Q!��	[�����	���[	������[	
�	�����[	��\�#��[ 2 015055000+

30 j�[��	��#���#�;Q!�	��\�#�� 2 101814+
32 ��#���	��\�#���	
����� 2 120332+

33A, 33B �qv'_�	`	:qvd	xx{��	�� 8 30-58
33C ���#��	
��������	�qvd 8 43-27
34 |��;�	�����	�#����;Q!^��	^$��� 1 AD0116000
35 |��;�	�����	�#����;Q!^��	����� 1 AD0116100

Uszczelka pokrywy 006-015-018-U3, FKM 1 137422+
* Uszczelka pokrywy 006-015-018-U3, FFKM 1 137423+

Uszczelka pokrywy 006-015-018-U3, EPDM 1 137424+
39 ���������	����
�!��;Q!��	����	����� 2 STD136005
41 ���!�����������	����	����� 2 STD236005
42 ?$\��	[����\���	���'���'���'*:	�� 1 102284+
43 ����	
��#������ 6 000121003+
44 }����	�q��'��	`	�d�	�� 4 30-525

}����	[�!�;Q!�	���
�#�	���'*: 2 30-211
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	���'*: 2 30-543
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	���'*: 2 30-613

46 }����	�!������	�q��'��	`	�q_d	�� 2 30-719
���!��	#
���^��	~	:q��	`	:q��	`	�'�q�d 1 000037001+
���!��	#
���^��	~	|��'��� 1 119714+

48 �����	!��#�!�����	�� 2 102298+
56 �#����	�#�!����	���'���'���'*: 2 138896+
61 |����!���	���[�������	��	��#��#���<	#��������!" 1 135623+
62 �_	`	�����d	�x�� 4 30-355
65 |����!���	�	���^Q 2 121694+
66 |����!���	�	�#���\��[ 2 33-63
67 �[������!����	�q�d 4 LL118404
68 h�@�
��	
��#�������	#[������!��� 4 BD0093000

PL5060-CH153

36

45

47
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Cz ci 030, 040-U3
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Cz ci 030, 040-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
1. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta, podaj c numer seryjny pompy, aby uzyska  numer cz ci.
2. Przedstawiono standardowe luzy i wyko czenia dla numerów cz ci wirnika. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 

klienta, aby uzyska  informacje o opcjonalnych luzach i wyko czeniach. Wszystkie wirniki wyposa one s  w sworznie 
nap du wirnika. Sworze  zamienny — zob. pozycja 9A (nie pokazana).

4. Korek olejowy wymaga pier cienia o-ring N70114.
43. Wa  nap dowy Tru-Fit jest d u szy ni  standardowy wa  wymieniony tutaj. Zob. str. 123. 
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

1 Korpus pompy 1 Zob. uwaga 1 1
Pokrywa pompy 030-U3 1 133424+
Pokrywa pompy 040-U3 1 137948+

3 �������	
���������	���	����	�:��	�v� 1 138122+
4 �������	�������	
���������	�� 1 102281+

5 ����	������	���	��
������	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 107999+

6 ����	������	��$���	����	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 107999+

7 %��	��
���	�:�'�v�'*: 1 133419+ 43
8 %��	��$���	�:�'�v�'*: 1 133420+ 43

%�����	�:�'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 133421+ 2
%�����	�:�'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 �:���:� 2
%�����	�v�'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 �:����� 2
%�����	�v�'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 137972+ 2

9A �����<	��
���	�������	=��	
�������> 2 137985+ 2
����	�:�'*: 8 �������
����	�v�'*: 8 �:���v�

11 ?�������	#�@!���Q��� 8 108370+
12 *#�!����	��;����	
������	�������	
�������� 1 000030013+
13 *#�!����	��;����	�����	�������	
�������� 2 000030014+
14 *#�!����	#[���������	��#���	��\�#�� 2 �_�����
15 ]�\�#���	���� 2 030035000+
16 ]�\�#���	
����� 2 101715+
17 ���!��	
����������� 2 BD0037000
20 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	
������ 1 137001+
21 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	�������	
�������� 1 124582+
22 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	
������ 1 137002+
23 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	�������	
�������� 1 124583+

����	��;��	�_�	`	���d 5 �:�����
* O-ring, buna (do korka oleju) 5 N70114

%#��f���	
����[�	��;��	�_�	`	���d 1 137435+
25 *#�!�����!�	#��������� 1 000142301+
26 ?��������	������ 2 137947+

������������������������������ 2 j���_�
* ��������������������������!"� 2 ����_�

��������������������������!!"� 2 ����_�
������'{x��v

26A

4

2

9

10

24
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Cz ci 030, 040-U3
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Cz ci 030, 040-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 
3. Zob. „Etykiety zamienne” na stronie 10, aby uzyska  szczegó owe informacje.

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

27 h#���	
������� 2 117890+

29 j�[��	��#���#�;Q!��	[�����	���[	������[	
�	�����[	��\�#��[ 2 030055000+

30 j�[��	��#���#�;Q!�	��\�#�� 2 101815+
32 ��#���	��\�#���	
����� 2 120333+

33A �q��'��	�	:qvd	xx{��	�� 8 30-623
33B }����	�q��'��	�	:qvd�	�� 8 30-296
33C ���#��	
��������	�q��d 8 43-246
34 |��;�	�����	�#����;Q!^��	^$��� 1 BD0116000
35 |��;�	�����	�#����;Q!^��	����� 1 BD0116100

Uszczelka pokrywy 030-040-U3, FKM 1 130296+
* Uszczelka pokrywy 030-040-U3, FFKM 1 137240+

Uszczelka pokrywy 030-040-U3, EPDM 1 137245+
39 ���������	����
�!��;Q!��	����	����� 2 CD0036W00
41 ���!�����������	����	����� 2 CD0036N00
42 ?$\��	[����\���	�:�'�v�'*:	�� 1 102285+
43 ����	
��#������ 6 000121002+
44 }����	:q�'��	`	�d 4 30-189

}����	[�!�;Q!�	���
�#�	�:�'*: 2 30-613
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	�v�'*: 2 30-740

46 }����	�!������	:q�'��	`	�q��d	�� 2 30-720
���!��	#
���^��	~	�qv	`	�qv	`	�':qvd 1 000037002+
���!��	#
���^��	~	|��'��� 1 119715+

48 �����	!��#�!�����	�� 2 102297+
56 �#����	�#�!����	�:�'�v�'*: 2 138897+
61 |����!���	���[�������	��	��#��#���<	#��������!" 1 135624+
62 �_	`	�����d	�x�� 4 30-355
65 |����!���	�	���^Q 2 121694+
66 |����!���	�	�#���\��[ 2 33-63
67 �[������!����	�q�d 4 LL118404
68 h�@�
��	
��#�������	#[������!��� 4 BD0093000

PL5060-CH155
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Wykaz cz ci Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 106 95-03103 12/2017

Cz ci 045, 060, 130-U3
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Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Wykaz cz ci

12/2017 95-03103 Strona 107

Cz ci 045, 060, 130-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
1. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta, podaj c numer seryjny pompy, aby uzyska  numer cz ci.
2. Przedstawiono standardowe luzy i wyko czenia dla numerów cz ci wirnika. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 

klienta, aby uzyska  informacje o opcjonalnych luzach i wyko czeniach. Wszystkie wirniki wyposa one s  w sworznie 
nap du wirnika. Sworze  zamienny — zob. pozycja 9A (nie pokazana).

4. Korek olejowy wymaga pier cienia o-ring N70114.
43. Wa  nap dowy Tru-Fit jest d u szy ni  standardowy wa  wymieniony tutaj. Zob. str. 123. 
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

1 Korpus pompy 1 Zob. uwaga 1 1
Pokrywa pompy 045-U3 1 138048+
Pokrywa pompy 060-U3 1 138049+
Pokrywa pompy 130-U3 1 138031+

3 �������	
���������	���	����	�v��	����	�:� 1 138131+
4 �������	�������	
���������	�� 1 102282+

5 ����	������	���	��
������	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 107404+

6 ����	������	��$���	����	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 107404+

7 %��	��
���	�v�'���'�:�'*: 1 138042+ 43
8 %��	��$���	�v�'���'�:�'*: 1 138043+ 43

%�����	�v�'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138035+ 2
%�����	�v�'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138055+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138036+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138063+ 2
%�����	�:�'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138037+ 2
%�����	�:�'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138070+ 2

9A �����<	��
���	�������	=��	
�������> 2 137985+ 2
����	�v�'*: 8 138611+
����	���'*: 8 108843+
����	�:�'*: 8 138612+

11 ?�������	#�@!���Q��� 8 108371+
12 *#�!����	��;����	
������	�������	
�������� 1 000030012+
13 *#�!����	��;����	�����	�������	
�������� 2 000030011+
14 *#�!����	#[���������	��#���	��\�#�� 2 101829+
15 ]�\�#���	���� 2 107186+
16 ]�\�#���	
����� 2 060036000+
17 ���!��	
����������� 2 060037000+
20 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	
������ 1 124586+
21 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	�������	
�������� 1 124584+
22 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	
������ 1 137003+
23 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	�������	
�������� 1 137002+

����	��;��	�_�	`	���d 5 137169+
* O-ring, buna (do korka oleju) 5 N70114

%#��f���	
����[�	��;��	�_�	`	���d 1 137435+
25 *#�!�����!�	#��������� 1 000142301+
26 ?��������	������ 2 138044+

������������������������������ 2 E70224
* ��������������������������!"� 2 V70224

��������������������������!!"� 2 K70224
PL5060-CH156
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Wykaz cz ci Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 108 95-03103 12/2017

Cz ci 045, 060, 130-U3
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Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Wykaz cz ci

12/2017 95-03103 Strona 109

Cz ci 045, 060, 130-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 
3. Zob. „Etykiety zamienne” na stronie 10, aby uzyska  szczegó owe informacje.

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

27 h#���	
������� 2 117891+

29 j�[��	��#���#�;Q!��	[�����	���[	������[	
�	�����[	��\�#��[ 2 107187+

30 j�[��	��#���#�;Q!�	��\�#�� 2 060055003+
31 ��#����	#[�� 2 STD091000
32 ��#���	��\�#���	
����� 2 121828+

33A �������	�������	
��������	:q�'��	`	:qvd�	xx{� 8 :�'��
33B ��#���	��\�#��	:q�'��	`	�'�qvd	xx{��	�� 8 :�'��
33C �������	�������	
���������	
��#��	
��������	:q�d 8 v:':�
34 |��;�	�����	�#����;Q!^��	^$��� 1 {��������
35 |��;�	�����	�#����;Q!^��	����� 1 {��������

*#�!����	
������	�v�'���'�:�'*:�	��� 1 133633+
* *#�!����	
������	�v�'���'�:�'*:�	���� 1 �:�_v��

*#�!����	
������	�v�'���'�:�'*:�	j��� 1 �:�_v��
39 ���������	����
�!��;Q!��	����	����� 2 STD136009
41 ���!�����������	����	����� 2 STD236009
42 ?$\��	[����\���	�v�'���'�:�'*:	�� 1 102286+
43 ����	
��#������ 6 000121001+
44 }����	�q_'�:	`	�'�qvd	�� v :�'��:

}����	[�!�;Q!�	���
�#�	�v�'*: 2 :�':��
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	���'*: 2 :�'���
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	�:�'*: 2 :�'���

46 }����	�!�����	�q_'�:	`	:qvd 2 :�'�_�
���!��	#
���^��	~	:q�	`	:q�	`	�'�q�d 1 000037003+
���!��	#
���^��	~	|��'��� 1 119716+

48 �����	!��#�!�����	�� 2 102297+
56 �#����	�#�!����	�v�'���'�:�'*: 2 138898+
61 |����!���	���[�������	��	��#��#���<	#��������!" 1 �:��_v�
62 �_	`	�����d	�x�� v :�':��
65 |����!���	�	���^Q 2 �_���v�
66 |����!���	�	�#���\��[ 2 ::'��
67 �[������!����	�q�d v �����v�v
68 h�@�
��	
��#�������	#[������!��� v BD0093000

������'{x���
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Wykaz cz ci Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 110 95-03103 12/2017

Cz ci 180, 220-U3
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Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Wykaz cz ci

12/2017 95-03103 Strona 111

Cz ci 180, 220-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
1. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta, podaj c numer seryjny pompy, aby uzyska  numer cz ci.
2. Przedstawiono standardowe luzy i wyko czenia dla numerów cz ci wirnika. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 

klienta, aby uzyska  informacje o opcjonalnych luzach i wyko czeniach. Wszystkie wirniki wyposa one s  w sworznie 
nap du wirnika. Sworze  zamienny — zob. pozycja 9A (nie pokazana).

4. Korek olejowy wymaga pier cienia o-ring N70114.
43. Wa  nap dowy Tru-Fit jest d u szy ni  standardowy wa  wymieniony tutaj. Zob. str. 123. 
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

1 Korpus pompy 1 Zob. uwaga 1 1
Pokrywa pompy 180-U3 1 138189+
Pokrywa pompy 220-U3 1 138190+

3 �������	
���������	���	����	����	__� 1 138143+
4 �������	�������	
���������	�� 1 102283+

5 ����	������	���	��
������	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 110932+

6 ����	������	��$���	����	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 110932+

7 %��	��
���	���'__�*: 1 138107+ 43
8 %��	��$���	���'__�*: 1 138108+ 43

%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138159+ 2
%�����	���'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 �:���:� 2
%�����	__�'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� 2 138170+ 2
%�����	__�'*:�	
���$;��	��
����	:���� 2 138174+ 2

9A �����<	��
���	�������	=��	
�������> 2 ��_������� 2
����	���'*: 8 138340+
����	__�'*: 8 �:��_��

11 ?�������	#�@!���Q��� 8 108372+
12 *#�!����	��;����	
������	�������	
�������� 1 �|��:����
13 *#�!����	��;����	�����	�������	
�������� 2 �|������_
14 *#�!����	#[���������	��#���	��\�#�� 2 �_�����
15 ]�\�#���	���� 2 300035000+
16 ]�\�#���	
����� 2 _���:�����
17 ���!��	
����������� 2 200037000+
20 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	
������ 1 �_v����
21 ����	�#����;Q!��	^$���	#�����	�������	
�������� 1 124584+
22 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	
������ 1 137005+
23 ����	�#����;Q!��	�����	#�����	�������	
�������� 1 137004+

����	��;��	�_�	`	���d 5 �:�����
* O-ring, buna (do korka oleju) 5 N70114

%#��f���	
����[�	��;��	�_�	`	���d 1 137435+
25 *#�!�����!�	#��������� 1 000142301+
26 ?��������	������ 2 138112+

������������������������������ 2 E70228
* ��������������������������!"� 2 V70228

��������������������������!!"� 2 K70228
������'{x���

26A

4
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Wykaz cz ci Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 112 95-03103 12/2017

Cz ci 180, 220-U3
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Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Wykaz cz ci

12/2017 95-03103 Strona 113

Cz ci 180, 220-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 
3. Zob. „Etykiety zamienne” na stronie 10, aby uzyska  szczegó owe informacje.

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

27 h#���	
������� 2 117892+

29 j�[��	��#���#�;Q!��	[�����	���[	������[
�	�����[	��\�#��[ 2 40878+

30 j�[��	��#���#�;Q!�	��\�#�� 2 40752+
32 ��#���	��\�#���	
����� 2 121829+

33A �������	�������	
��������	:q�'��	`	:qvd�	
xx{��	�� 8 :�'��

33B ��#���	��\�#��	:q�'��	`	�'�qvd	xx{��	�� 8 :�'��
33C �������	�������	
���������	
��#��	
��������	:q�d 8 v:':�
34 |��;�	�����	�#����;Q!^��	^$��� 1 {��������
35 |��;�	�����	�#����;Q!^��	����� 1 {��������

Uszczelka pokrywy 180-220-U3, FKM 1 �:�v:��
* Uszczelka pokrywy 180-220-U3, FFKM 1 �:�v:_�

Uszczelka pokrywy 180-220-U3, EPDM 1 �:�v::�
39 ���������	����
�!��;Q!��	����	����� 2 �|��:����
41 ���!�����������	����	����� 2 �|�_:����
42 ?$\��	[����\���	���'__�'*:	�� 1 102287+
43 ����	
��#������ � 000121001+
44 }����	�q_'�:	`	�'�qvd	�� 4 :�'��:

}����	[�!�;Q!�	���
�#�	���'*: 2 :�'���
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	__�'*: 2 :�'���

46 }����	�!�����	�q_'�:	`	:qvd 2 :�'�_�
���!��	#
���^��	~	�q_	`	�q_	`	�'�q�d 1 ����:���v�
���!��	#
���^��	~	|��'��� 1 119717+

48 �����	!��#�!�����	�� 2 102297+
56 �#����	�#�!����	���'__�'*: 2 �:�����
61 |����!���	���[�������	��	��#��#���<	#��������!" 1 �:��_v�
62 �_	`	�����d	�x�� 4 :�':��
65 |����!���	�	���^Q 2 �_���v�
66 |����!���	�	�#���\��[ 2 ::'��
67 �[������!����	�q�d 4 LL118404
68 h�@�
��	
��#�������	#[������!��� 4 �����:���

������'{x���
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Wykaz cz ci Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell

Strona 114 95-03103 12/2017

Cz ci 210, 320-U3

Zob. uwagi str. 115.
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NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

1 Korpus pompy 1 Zob. uwaga 1 1
3 �������	
���������	���	����	_��':_� 1 �:��v��

�������	
�[
�	_��'*: 1 �:�_���
�������	
�[
�	:_�'*: 1 �:�_���

4 �������	�������	
���������	�� 1 �:�����

5 ����	������	���	��
������	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 ��_v���

6 ����	������	��$���	����	����	�����	���!��	
�	����!"	
��#��!" 1 ��_v���

7 %��	��
���	_��':_�'*: 1 �:�_��� v:
8 %��	��$���	_��':_�'*: 1 �:�_�_� v:

%�����	_��'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� _ �:�::_� _
%�����	_��'*:�	
���$;��	��
����	:���� _ �:�::�� _
%�����	:_�'*:�	
���$;��	��
����	#��
	�� _ �:�:��� _
%�����	:_�'*:�	
���$;��	��
����	:���� _ �:�:�v� _

9A �����<	��
���	�������	=��	
�������> _ ��_������� _
�����	���^�	_��'*: v �:�:v��
�����	���^�	:_�'*: v �:�:v��

10A �����	��$���	_��':_� v ���_�_�
11 ?�������	#�@!���Q��� � ���:�:�
12 *#�!����	��;����	
������	�������	
�������� 1 �|��:���v
13 *#�!����	��;����	�����	�������	
�������� _ ��_v���

������'{x���

9

2

10



Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Wykaz cz ci

12/2017 95-03103 Strona 115

Cz ci 210, 320-U3

Uwagi: 
*Zalecane cz ci zamienne
1. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta, podaj c numer seryjny pompy, aby uzyska  numer cz ci.
2. Przedstawiono standardowe luzy i wyko czenia dla numerów cz ci wirnika. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi 

klienta, aby uzyska  informacje o opcjonalnych luzach i wyko czeniach. Wszystkie wirniki wyposa one s  w sworznie 
nap du wirnika. Sworze  zamienny — zob. pozycja 9A (nie pokazana).

4. Korek olejowy wymaga pier cienia o-ring N70114.
43. Wa  nap dowy Tru-Fit jest d u szy ni  standardowy wa  wymieniony tutaj. Zob. str. 123. 
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

14 *#�!����	#[���������	��#���	��\�#�� 2 121681+
15 ]�\�#���	���� 2 0H1036000
16 ]�\�#���	
����� 2 0H1036003
17 ���!��	
����������� 2 0H1037000
20 �����	�#����;Q!�	#�����	
������ 2 0H1040000
21 �����	�#����;Q!�	#�����	�������	
�������� 2 105871+

����	��;��	�_�	`	���d 5 137169+
* O-ring, buna (do korka oleju) 5 N70114

%#��f���	
����[�	��;��	�_�	`	���d 1 137435+
25 Uszczelniacz silikonowy 1 000142301+
26 ?��������	������ 2 138288+

������������������������������ 2 E70231
* ��������������������������!"� 2 V70231

��������������������������!!"� 2 K70231
27 h#���	
������� 2 117893+
28 �����	
�������� 2 134506+

���������	�^���!�;��	���
�#�	����_ AR 134507+
���������	�^���!�;��	���
�#�	����: AR 134508+
���������	�^���!�;��	���
�#�	����� AR 134509+
���������	�^���!�;��	���
�#�	����� AR 134510+
���������	�^���!�;��	���
�#�	���_� AR 134511+

#$� �q��'��	`	�d	�x�{� 4 30-612

29 j�[��	��#���#�;Q!��	[�����	���[	������[	
�	�����[	��\�#��[ 2 102474+

30 j�[��	��#���#�;Q!�	��\�#�� 2 102472+
30A *#�!����	��#���#�;Q!� 2 102473+
31 Koszyk, smar 2 �|�������
32 ��#���	��\�#���	
����� 2 123533+

33A :q�'��	`	����d	xx{� 6 30-50
33B �q��'��	`	���_�d	��x{� 8 30-742
33C ���#��	
��������	:q�d 6 43-30
34 |��;	�#����;Q! 2 0H1116000

%&'+'/:���;<��=�=�#>?�%@��!"� 1 139750+
%&'+'/:���;<��=�=�#>?�%@��!!"� 1 139751+
%&'+'/:���;<��=�=�#>?�%@������ 1 139752+
%&'+'/:���;<��=�=�@#?�%@��!"� 1 133636+
%&'+'/:���;<��=�=�@#?�%@��!!"� 1 137243+
%&'+'/:���;<��=�=�@#?�%@������ 1 137248+

41 ���!�����������	����	����� 2 105697+
������'{x����

4

* 36

24

26A

28A
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Cz ci 210, 320-U3
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Cz ci 210, 320-U3

Uwagi:
*Zalecane cz ci zamienne
Uszczelki — zob. str. 118 i 120. 
3. Zob. „Etykiety zamienne” na stronie 10, aby uzyska  szczegó owe informacje.

NR POZ. OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����
 UWAGI

42 ?$\��	[����\���	_��':_�'*:	�� � �:��v��
43 ����	
��#������ � ����_�����
44 �q_'�:	`	�':qvd	xx{� v :�'�_��

44A ���������	����
�!��;Q!��	�q_d v v:'��
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	_��'*: _ :�'���
}����	[�!�;Q!�	���
�#�	:_�'*: _ :�'���

46 }����	�!����� : :�'�_�
���!��	#
���^��	~	�q�	`	�q�	`	_':qvd � ����:�����
���!��	#
���^��	~	|��'��� � �������

48 �����	!��#�!�����	�� _ ��__���
56 �#����	�#�!����	_��':_�'*: _ ��:��v�

56A �q��'��	`	����d	xx{� v :�'�_:
60A �����	��	�#
��!��^�	
��Q!����	���	�q�'_� �� �|��_����
61 |����!���	���[�������	��	��#��#���<	#��������!" � �:��_v�
62 �_	`	�����d	�x�� v :�':��
65 |����!���	�	���^Q _ �_���v�
66 |����!���	�	�#���\��[ _ ::'��
67 �[������!����	�q�d v �����v�v
68 h�@�
��	
��#�������	#[������!��� v �����:���

������'{x���

45

47
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Standardowe uszczelnienia Universal 3

^ Zestaw zawiera 1 podk adk  spr yst  i 1 pier cie  nap du.

Mechaniczne uszczelnienie podwójne (górne) i pojedyncze (dolne), pompy U3 130-U3 i mniejsze

Mechaniczne uszczelnienie podwójne (górne) i pojedyncze (dolne), pompy U3 180-U3 i wi ksze

PD100-659

151
152 153 154

155
156

157 158A^
159

160 161
158B^ 162 163

164 165 166

167 168 169A^
170

163 171
165 166

160A

169B^

{D100-660

151
152

153

154
155

156
157

158A^ 159 160
158B^ 162

163
164

165
166

167
168 169A^

169B^

163
171 165

166

160A



Pompa dwu rubowa Universal 3 marki Waukesha Cherry-Burrell  Wykaz cz ci

12/2017 95-03103 Strona 119

Standardowe uszczelnienia Universal 3

Uwagi:
*Zalecana cz  zamienna
1. Nie dotyczy modelu U3 pomp 180-U3 i wi kszych
2. Serwisowy zestaw uszczelnienia (oznaczony ^ — str. 118) zawiera 1 podk adk  spr yst  i 1 pier cie  nap du.
3. Obudowa uszczelnienia — DM zawiera zamontowany ko ek oporowy. Sworze  zamienny — zob. pozycja 160A.
Klucz opisu uszczelnienia:
DM Podwójne mechaniczne
SM Pojedyncze mechaniczne
SC W glik krzemu
C Grafit
TC W glik wolframu
NF W ska powierzchnia czo owa
Uszczelnienia specjalne, zob. str. 121.

006, 015, 
018-U3

030, 040-
U3

045, 060, 
130-U3

180, 220-
U3

210, 320-
U3

EPDM 2 E70024
FKM 2 V70024

152 ���@!�<	�^���!�;�� 2 138246+
EPDM 2 E70130
FKM 2 V70130

154 *#�!������	�������	

�	#�����	
������� SC 2 138371+

155 }����	[�!�;Q!�	�#�!������ 6 30-546

156 *#�!������	����!"�[	��	
#�����	
������� C 2 139787+

EPDM 2 E70134
FKM 2 V70134

158A

158B

159 }����	�������	�#�!������� 8 30-765 30-725 30-742

160 2 138245+ 137979+ 138074+ 138192+ 138289+ 3

160A ����	�
������	�#�!������ 4 137124+ 3
161 ���@!�<	����	~	�� 2 LA1215200 N/A N/A 1

EPDM 2 E70036
FKM 2 V70036
EPDM 2 E70135
FKM 2 V70135
FFKM 2 K70135
SC 2 138368+
C 2 138385+
TC 2 138400+
�{	?� 2 139592+
|{	?� 2 139593+
SC 2 138362+ 138364+ 138364+
TC 2 138394+ 138396+ 138396+
EPDM 2 E70135 E70248 E70248
FKM 2 V70135 V70248 V70248
FFKM 2 K70135 K70248 K70248

167 }����	�������	�#�!������� 8 30-546 30-745 30-745
168 �������	�#�!�������	~	�� 2 138244+ 137946+ 138076+ 138195+ 138343+

169A

169B

170 ���@!�<	����	~	�� 2 N/A N/A 1
SC 2 138365+ 138367+ 138367+
C 2 138382+ 138384+ 138384+
TC 2 138397+ 138399+ 138399+
�{	?� 2 139590+ N/A N/A
|{	?� 2 139591+ N/A N/A

PL5060-CH162

*#�!������	����!"�[

OPIS

��������;�/�H+�/J��/�Q:�+=T�=

��������Q&'+'/:���<V�<�<���X<�
;YQ������

*#�!������	����!"�[	��	
#�����	
�������

*#�!������	�������	��	
#�����	
�������

�������	�#�!�������	~	���	
������	����	�
�����

171

151

153

157

162

163

164

165

166

	�����


*

*

E70031
V70031
137980+
E70145
V70145

NR 
POZ.

LICZBA 
NA 

�����

LA1215400

*

*

*

*

��������Q&'+'/:�����/�Q+[<\/T�
X<�;YQ�����

��������<VQX<���Q&'+'/:��/���

��������Q&'+'/:�����/�Q+[<\��
X<�;�<XQ��Q

��������Q&'+'/:���<V�<�<���X<�
;�<XQ��Q

2 139890+

138387+
138402+

30-742

138451+

139894+

E70248
V70248

E70150
V70150
138212+
E70245
V70245

138373+

30-741

139789+

30-546

E70147
V70147

137985+

139788+

139892+

138393+
139594+
139595+

138363+
138395+
E70147
V70147
K70147

LA2363201

30-741

UWAGI

L25071004
L25071002

138366+
138383+

138369+
138386+
138401+
139596+
139597+

E70041
V70041
E70147
V70147
K70147

138372+

2

���������	#
��\�#��	=#
��������	;���	
�#���	�	����>
���@!�<	��
���	=#
��������	;���	
�#���	�	����>

2 139891+ 139893+ 139895+ 2

���������	#
��\�#��	=#
��������	;���	
�#���	�	����>
���@!�<	��
���	=#
��������	;���	
�#���	�	����>

N/A
N/A

E70248
V70248
K70248
138370+
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Uszczelnienia specjalne Universal 3

Uszczelnienie o-ring mechanicznego uszczelnienia pojedynczego (górne) i podwójnego (dolne)

180

181
182

183 184
185

186
187

188

180
181 182

183
189

185

186
187

188

184 
(220-320-U3)

189 
(220-320-U3)

PD100-666
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Uszczelnienia specjalne Universal 3

Uwagi:
*Zalecana cz  zamienna
1. Ilo  2 dla pojedynczej uszczelki o-ring; ilo  4 dla podwójnej uszczelki o-ring
2. Dotyczy tylko pojedynczego uszczelnienia o-ring; nie dotyczy podwójnej konstrukcji uszczelnienia o-ring.
3. Dotyczy tylko podwójnego uszczelnienia o-ring; nie dotyczy pojedynczej konstrukcji uszczelnienia o-ring.

006, 015, 
018-U3

030, 040-
U3

045, 060, 
130-U3

180, 220-
U3

210, 320-
U3

Uszczelnienie o-ring
EPDM E70024
FKM V70024
FFKM K70024

181 2 138467+

182 2 139799+

183 8 30-546

184 2 138470+ 138424+ 138425+ 139098+ 139099+ 2

EPDM E70036
FKM V70036
FFKM K70036

O-ring, uszczelnienie EPDM E70326

O-ring, uszczelnienie FKM V70326

O-ring, uszczelnienie FFKM K70326

187 2 138465+
EPDM E70135
FKM V70135
FFKM K70135

189 2 138466+ 138426+ 138427+ 139095+ 139097+ 3

PL5060-CH168

2 V70248

E70150
V70150
K70150

139115+

101688+

30-741

K70248

E70343

K70343

V70343

139116+
E70248

*

30-742

E70041
V70041

NR 
POZ.

LICZBA 
NA 

�����

180

185

186

188

	�����


E70031
V70031
K70031

O-ring, tylna tuleja

Obudowa, pojedyncze 
uszczelnienie o-ring

Tuleja, uszczelnienie o-ring

O-ring, obudowa 
uszczelnienia

L25071004

UWAGI

N/A

K70331

K70041

OPIS

L25071002

12/4

2

2

Obudowa, podwójne 
uszczelnienie o-ring

O-ring, przednia 
tuleja

*

138428+

K70146

*

*

101685+

E70331

V70331

E70146
V70146

138442+�������	#
��\����	
uszczelka o-ring
����#��	
��������	#
��\�#��
}����	�	
$�����#��[	
^��������[	��[	���!���[	
(BSHCS)
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Zespo u wa u i o yska U3

Uwaga: 
Zestaw sk ada si  z elementów 7 lub 8 (nap d lub krótki wa ), 15 ( o ysko tylne), 16 ( o ysko przednie), 17 (klucz prze-
k adniowy) i 29 (element dystansuj cy mi dzy przek adni  a tylnym o yskiem). Rysunek mo na znale  na stronie 
listy cz ci specyficznych dla danego modelu.

OPIS
LICZBA 

NA 
�����

	�����


h#
$�	����	��
����^�	�	��\�#��	���'���'���'*: � �:�����
h#
$�	��$���^�	����	�	��\�#��	���'���'���'*: � �:�����
h#
$�	����	��
����^�	�	��\�#��	�:�'�v�'*: � �:�����
h#
$�	��$���^�	����	�	��\�#��	�:�'�v�'*: � �:���_�
h#
$�	����	��
����^�	�	��\�#��	�v�'���'�:�'*: � �:���:�
h#
$�	��$���^�	����	�	��\�#��	�v�'���'�:�'*: � �:���v�
h#
$�	����	��
����^�	�	��\�#��	���'__�'*: � �:�����
h#
$�	��$���^�	����	�	��\�#��	���'__�'*: � �:�����
h#
$�	����	��
����^�	�	��\�#��	_��':_�'*: � �:�����
h#
$�	��$���^�	����	�	��\�#��	_��':_�'*: � �:�����

������'{x���
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Cz ci pompy Universal 3 PD Tru-Fit™

Uwaga:
1. Zale y od silnika Nord, materia u i farby. Skontaktowa  si  z dzia em obs ugi klienta, podaj c numer seryjny, aby uzy-

ska  numer cz ci.
2. Pozycja 12, uszczelka olejowa, pokrywa obudowy przek adni, jest tym samym uszczelnieniem, które jest stosowane 

w pompach innych ni  Tru-Fit. Nie jest obj ta pozycj  4A.

3

7

4A

33D
44A

33E

PD100-664

12

006, 015, 
018 030, 040 045, 060, 

130 180, 220 210, 320

3 �������	
���������	�� 125414+ 121201+ 125355+ 124663+ 134290+

4A �������	�������	
���������	
�Q!�����	�� 136577+ 1

7 %��	��
��� 139062+ 139063+ 139064+ 139065+ 139066+

12 *#�!����	��;����	
������	
�������	
�������� 000030016+ 000030013+ 000030012+ �|��:���� �|��:���v 2

�qv'_�	`	�d	xx{� 30-93 — —
�q��'��	`	�'�q�d	xx{� — 30-237 —
:q�	'	��`�'�q_d	xx{� — — —
�q_'�:	`	�'�q_d	xx{� — — 30-103
�q��d	`	:qvd	�^�	�x�� 30-690 — —
:q�d	`	:qvd	�^�	�x�� — 30-691 —
�q_d	`	�d	�^�	�x�� — — —
�q�d	`	�d	�^�	�x�� — — 30-693
���#��	
���������	�q��d 43-246 —
���#��	
���������	:q�d — 43-30
���#��	
���������	�q_d — —

PL5060-CH163

Uwagi

33E

—
—

30-692
—

44A
—
—

43-31

��/:�<H]�;<\;=�%@

%�[�^���	��	#��;��

33D

—
—

30-50
—

Poz.
nr �;�&
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Specjalne narz dzia dla pomp U3

Nieniszcz ce narz dzie do wkr cania 
nakr tek wirnika

Narz dzia do usuwania pier cieni o-ring

Narz dzie blokuj ce wirnik

Narz dzie do nakr tek przek adni, Narzynka

Model U3 	Q\/��+'�H+�
006, 015, 018 140074+

030, 040 139795+
045, 060, 130 139796+

180, 220 139767+
210, 320 126536+

PL5060-CH149

Opis 	Q\/��+'�H+�
����������	��������	��	�#������	
��@!���	�'���^ AD0096001
?�������	��	�#������	
���$;�^�	�#�!�������	�'���^	*: 140062+

������'{x���

Opis 	Q\/��+'�H+�
?�������	�����;Q!	������ 139794+

PL5060-CH164

Opis Pompy modelu U3 	Q\/��+'�H+�
006, 015, 018 109281+

030, 040 109282+
045, 060,130 109283+

180,  220 110304+
210, 320 114702+

006, 015, 018 109287+
030, 040 109288+

045, 060, 130 109289+
180, 220 110305+
210, 320 POA

PL5060-CH150

%������	
��#�����	��	
����	�����^�

?�������
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Przechowywanie 
d u-goterminowe

D ugoterminowe przechowywanie (ponad sze  miesi cy) pomp 
marki Waukesha Cherry-Burrell:

Przed przekazaniem 
do przechowania

1. Nasmarowa  wszystkie o yska i uszczelki, w tym:

• Gumowe pier cienie o-ring i powierzchnie uszczelnie  
mechanicznych (nowe o yska pompy zamontowane 
fabrycznie s  ju  nasmarowane).

• Silniki i nap dy (zob. instrukcja producenta)
2. Sprawdzi , czy w pompie nie ma wody. W razie potrzeby 

zdemontowa  mokry koniec i wytrze  do sucha.

3. Na wszystkich ods oni tych powierzchniach metalowych sto-
sowa  inhibitor korozji:

• Wszelkie nielakierowane powierzchnie 
• Wa y, nakr tki/ ruby

4. Przykry  przy cza dop ywowe i odp ywowe pomp, aby 
je chroni  przed przedostaniem si  cia  obcych.

5. Umie ci  wszystkie instrukcje obs ugi w osobnej wodoszczel-
nej kopercie lub pojemniku i przechowywa  je wraz z urz -
dzeniem.

6. Ca kowicie zamkn  urz dzenie, aby zapobiec zanieczysz-
czeniu wilgoci , py em i innymi substancjami. Niektóre 
rodzaje folii plastikowych stanowi  doskona e zabezpiecze-
nie, je li s  w a ciwie stosowane.

7. Co 3 miesi ce wykona  kilka obrotów pompy i wa ów nap -
dowych. 

Magazynowanie 1. Przechowywa  w suchym miejscu. Najlepiej magazynowa  
wewn trz pomieszcze . W przypadku przechowywania na 
zewn trz urz dzenia musz  by  zabezpieczone przed bez-
po rednim dzia aniem promieni s onecznych i przed wp y-
wem warunków atmosferycznych.

2. Utrzymywa  równomierne temperatury, aby zapobiec kon-
densacji.

Po zako czeniu 
przechowywania

1. Wyj  urz dzenie z obudowy i naprawi  lub wymieni  wszel-
kie uszkodzone elementy przed u yciem. 

UWAGA: Nie uruchamia  silnika w przy-
padku oznak zanieczyszczenia wod . 
Przed uruchomieniem nale y zleci  
sprawdzenie silnika wykwalifikowanemu 
elektrykowi.

2. Sprawdzi  silnik elektryczny (je li dotyczy) wed ug instrukcji 
producenta. 

3. Pompy: 

• Zgodnie z instrukcj  obs ugi nale y ca kowicie zdemonto-
wa  ko cówk  styku produktu z ciecz .

• Oczy ci  i sprawdzi  wszystkie cz ci, w tym uszczelki 
i pier cienie o-ring. 

• Wymienia  elementy gumowe z oznakami starzenia si  
lub niesprawno ci, takimi jak p kni cia, osiadanie lub 
utrata elastyczno ci.

4. Nasmarowa  uszczelk  i pier cienie o-ring i ponownie zmon-
towa  ko cówk  maj c  kontakt z ciecz  zgodnie z instruk-
cj  obs ugi.

5. Nasmarowa  silnik/nap d (je li dotyczy) wed ug instrukcji 
producenta.

6. Je li pompa by a magazynowana d u ej ni  1 rok, nale y 
wymieni  olej w pompie i nap dzie.
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Arkusz referencyjny podsumowania konserwacji pompy 
Universal 3

Wirniki do ma ej lepko ci: od -40°F (-40°C) do 180°F (82°C); wirniki o standardowym luzie: od -40°F (-40°C) do 
300°F (149°C). Je li potrzeba innych wirników nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym SPX FLOW 
(Application Engineering).
UWAGA: Warto ci luzu monta owego podane powy ej s u  wy cznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste luzy pomp 
mog  si  ró ni  w zale no ci od badania wydajno ci pompy.

Model Universal 3

Olej wymienia  co 750 godzin*.
Stopie  ISO 320, SAE 140 lub numer AGMA 6EP

o yska smarowa  co 750 godzin*
Stopie  NLGI nr 2, EP, smar na bazie litu.

* Agresywne zmywanie lub ekstremalne warunki pracy mog  wymaga  cz stszych 
okresów smarowania.

Wydajno  oleju (ko a z bate) Ilo  smaru (na o ysko)

Góra lub dó Monta  boczny Przód Ty

006, 015, 018 1,3 oz (40 ml) 3,3 oz (100 ml) 0,37 oz (11 ml) 0,13 oz (4 ml)

030, 040 2,0 oz (60 ml) 4 oz (120 ml) 0,60 oz (18 ml) 0,21 oz (6 ml)

045, 060, 130 6,0 oz (170 ml) 9,5 oz (280 ml) 0,84 oz (25 ml) 0,76 oz (22 ml)

180, 220 11 oz (320 ml) 20 oz (600 ml) 1,33 oz (39 ml) 1,03 oz (30 ml)

210, 320 17 oz (500 ml) 44 oz (1300 ml) 1,96 oz (58 ml) 1,16 oz (34 ml)

Model 
Universal 3

Warto ci momentu obrotowego — 
nakr tki zabezpieczaj ce  Klucz do nakr tek pokrywy Universal 3

Rotor Pokrywa Nakr tka 
wirnika

ruba mocuj -
ca korpusu 

z gniazdowym 
bem walco-

wym

Nakr tka 
pokrywy

006, 015, 018 50 ft-lb (68 N·m) 7 ft-lb (10 N·m) 15/16"
3/16" 5/8"

030, 040 120 ft-lb (163 N·m) 11 ft-lb (15 N·m) 1-1/4"
045, 060

250 ft-lb (339 N·m)
56 ft-lb (76 N·m)

1-5/8" 1/4"
7/8”130 25 ft-lb (34 N·m)

180, 220 325 ft-lb (441 N·m) 110 ft-lb (149 N·m) 2-1/4"
5/16"

210, 320 375 ft-lb (508 N·m) 158 ft-lb (214 N·m) 2-3/8" 1"

Model 
Universal 3

A - Ty
in (mm)

B - Wirnik — korpus
in (mm)

C - Przód
in (mm)

Typ wirnika Niska lepko Standard Niska lepko Standard Niska lepko Standard

006
0,0025 - 0,004 0,0035 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0045 - 0,0055
(0,06 - 0,10) (0,09 - 0,13) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,11 - 0,14)

015, 018
0,0025 - 0,0045 0,003 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0055 - 0,0065

(0,06 - 0,11) (0,08 - 0,013) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,14 - 0,17)

030, 040
0,002 - 0,004 0,0035 - 0,0055 0,001 - 0,005 0,0025 - 0,006 0,0045 - 0,0055 0,006 - 0,007
(0,05 - 0,10) (0,09 - 0,14) (0,03 - 0,13) (0,06 - 0,15) (0,11 - 0,14) (0,15 - 0,18)

045, 060
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,003 - 0,0075 0,005 - 0,010 0,0055 - 0,0075 0,0085 - 0,0105
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,08 - 0,19) (0,13 - 0,25) (0,14 - 0,19) (0,22 - 0,27)

130
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,0035 - 0,0075 0,0055 - 0,0095 0,006 - 0,007 0,009 - 0,0115
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,09 - 0,19) (0,14 - 0,24) (0,15 - 0,18) (0,23 - 0,29)

180, 220
0,004 - 0,008 0,005 - 0,009 0,0055 - 0,0095 0,009 - 0,013 0,006 - 0,008 0,010 - 0,012
(0,10 - 0,20) (0,13 - 0,23) (0,14 - 0,24) (0,23 - 0,33) (0,15 - 0,20) (0,25 - 0,30)

210, 320
0,005 - 0,009 0,007 - 0,011 0,008 - 0,012 0,010 - 0,014 0,008 - 0,010 0,012 - 0,014
(0,13 - 0,23) (0,18 - 0,28) (0,20 - 0,30) (0,25 - 0,36) (0,20 - 0,25) (0,30 - 0,36)
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Arkusz referencyjny podsumowania konserwacji pompy 
Universal 3 — Kopia do opcjonalnego usuni cia

Wirniki do ma ej lepko ci: od -40°F (-40°C) do 180°F (82°C); wirniki o standardowym luzie: od -40°F (-40°C) do 
300°F (149°C). Je li potrzeba innych wirników nale y skontaktowa  si  z dzia em technicznym SPX FLOW 
(Application Engineering).
UWAGA: Warto ci luzu monta owego podane powy ej s u  wy cznie do celów informacyjnych. Rzeczywiste luzy pomp 
mog  si  ró ni  w zale no ci od badania wydajno ci pompy.

Model Universal 3

Olej wymienia  co 750 godzin*.
Stopie  ISO 320, SAE 140 lub numer AGMA 6EP

o yska smarowa  co 750 godzin*
Stopie  NLGI nr 2, EP, smar na bazie litu.

* Agresywne zmywanie lub ekstremalne warunki pracy mog  wymaga  cz stszych 
okresów smarowania.

Wydajno  oleju (ko a z bate) Ilo  smaru (na o ysko)

Góra lub dó Monta  boczny Przód Ty

006, 015, 018 1,3 oz (40 ml) 3,3 oz (100 ml) 0,37 oz (11 ml) 0,13 oz (4 ml)

030, 040 2,0 oz (60 ml) 4 oz (120 ml) 0,60 oz (18 ml) 0,21 oz (6 ml)

045, 060, 130 6,0 oz (170 ml) 9,5 oz (280 ml) 0,84 oz (25 ml) 0,76 oz (22 ml)

180, 220 11 oz (320 ml) 20 oz (600 ml) 1,33 oz (39 ml) 1,03 oz (30 ml)

210, 320 17 oz (500 ml) 44 oz (1300 ml) 1,96 oz (58 ml) 1,16 oz (34 ml)

Model 
Universal 3

Warto ci momentu obrotowego — 
nakr tki zabezpieczaj ce  Klucz do nakr tek pokrywy Universal 3

Rotor Pokrywa Nakr tka 
wirnika

ruba mocuj -
ca korpusu 

z gniazdowym 
bem walco-

wym

Nakr tka 
pokrywy

006, 015, 018 50 ft-lb (68 N·m) 7 ft-lb (10 N·m) 15/16"
3/16" 5/8"

030, 040 120 ft-lb (163 N·m) 11 ft-lb (15 N·m) 1-1/4"
045, 060

250 ft-lb (339 N·m)
56 ft-lb (76 N·m)

1-5/8" 1/4"
7/8”130 25 ft-lb (34 N·m)

180, 220 325 ft-lb (441 N·m) 110 ft-lb (149 N·m) 2-1/4"
5/16"

210, 320 375 ft-lb (508 N·m) 158 ft-lb (214 N·m) 2-3/8" 1"

Model 
Universal 3

A - Ty
in (mm)

B - Wirnik — korpus
in (mm)

C - Przód
in (mm)

Typ wirnika Niska lepko Standard Niska lepko Standard Niska lepko Standard

006
0,0025 - 0,004 0,0035 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0045 - 0,0055
(0,06 - 0,10) (0,09 - 0,13) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,11 - 0,14)

015, 018
0,0025 - 0,0045 0,003 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0055 - 0,0065

(0,06 - 0,11) (0,08 - 0,013) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,14 - 0,17)

030, 040
0,002 - 0,004 0,0035 - 0,0055 0,001 - 0,005 0,0025 - 0,006 0,0045 - 0,0055 0,006 - 0,007
(0,05 - 0,10) (0,09 - 0,14) (0,03 - 0,13) (0,06 - 0,15) (0,11 - 0,14) (0,15 - 0,18)

045, 060
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,003 - 0,0075 0,005 - 0,010 0,0055 - 0,0075 0,0085 - 0,0105
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,08 - 0,19) (0,13 - 0,25) (0,14 - 0,19) (0,22 - 0,27)

130
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,0035 - 0,0075 0,0055 - 0,0095 0,006 - 0,007 0,009 - 0,0115
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,09 - 0,19) (0,14 - 0,24) (0,15 - 0,18) (0,23 - 0,29)

180, 220
0,004 - 0,008 0,005 - 0,009 0,0055 - 0,0095 0,009 - 0,013 0,006 - 0,008 0,010 - 0,012
(0,10 - 0,20) (0,13 - 0,23) (0,14 - 0,24) (0,23 - 0,33) (0,15 - 0,20) (0,25 - 0,30)

210, 320
0,005 - 0,009 0,007 - 0,011 0,008 - 0,012 0,010 - 0,014 0,008 - 0,010 0,012 - 0,014
(0,13 - 0,23) (0,18 - 0,28) (0,20 - 0,30) (0,25 - 0,36) (0,20 - 0,25) (0,30 - 0,36)
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Uwagi





Seria Universal 3
OBROTOWA POMPA WYPOROWA

SPX FLOW, Inc.
611 Sugar Creek Road

Delavan, WI 53115 

T: (262) 728-1900 lub (800) 252-5200

F: (262) 728-4904 lub (800) 252-5012

E: wcb@spxflow.com

SPX FLOW, Inc. zastrzega sobie prawo wprowadzenia najnowszych zmian projek-

towych i materia owych bez uprzedzenia.

Rozwi zania i materia y konstrukcyjne oraz wymiary podane w niniejszym biulety-

nie maj  wy cznie charakter informacyjny i wymagaj  potwierdzenia na pi mie. 

Aby uzyska  informacje na temat dost pno ci produktu w regionie, prosz  skon-

taktowa  si  z miejscowym przedstawicielem sprzeda y. Wi cej informacji mo na 

znale  na stronie www.spxflow.com.

Zielony symbol „>” jest znakiem towarowym SPX FLOW, Inc.

WYDANO: 12/2017 -T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi

Prawa autorskie © 2017 SPX FLOW, Inc.


