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Garancia

KORLÁTOZOTT GARANCIA: Hacsak az értékesítés id pontjá-
ban más vonatkozó megállapodás nem született, az SPX FLOW 
US, LLC (SPX FLOW) termékek, tartozékok és alkatrészek 
vonatkozásában az eredeti vásárl garanciaigénnyel élhet gyártá-
si, illetve anyaghiba esetén a beszerelés napjától számított tizen-
kett  (12) hónapon keresztül, de legfeljebb 18 hónappal a 
gyártóüzemb l történ elszállítás napjától számítva. Ha a termé-
kek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a fent leírtaknak, 
akkor a Vev  jóvátételének kizárólagos módjaként az 
SPX FLOW – saját belátása szerint – vagy megjavítja, vagy 
kicseréli a hibás terméket, illetve ismételten biztosítja a korábban 
sikertelen szolgáltatást. Az SPX FLOW által harmadik félként 
szállított termékek javítása, illetve cseréje a Vev  jóvátételének 
kizárólagos módja, és arra az eredeti gyártó garanciavállalásá-
nak korltozásai vonatkoznak. Egyéb írásos megállapodás hiá-
nyában az SPX FLOW nem tehet  felel ssé garanciavállalás 
megszegéséért vagy bármilyen egyéb okból a következ k 
esetében: (i) normál mérték  elhasználódás; (ii) korrózió, kopás 
vagy kimaródás; (iii) az SPX FLOW által biztosított bármilyen ter-
mék vagy szolgáltatás, amelyet balesetb l, visszaélésbl, nem 
rendeltetésszer  használatból, szakszer tlen javításból, módosí-
tásból, szakszer tlen telepítésb l vagy karbantartásból, elhanya-
golásból vagy széls séges m ködtetési feltételekb l származó 
hatás ér; (iv) a Vev  vagy a Vev nek az SPX FLOW-tól különbö-
z  szerz déses partnerei felel sségébe tartozó m szaki specifi-
kációi, illetve szerkezeti kialakításai miatt keletkez  
elégtelenségek, illetve (v) a Vev  termékeinek gyártásából, ter-
jesztéséb l, hirdetéséb l vagy forgalmazásából származó hibák.

AZ ITT TÁRGYALT GARANCIAFELTÉTELEK KIZÁRÓLAG A 
VEV RE VONATKOZNAK, ÉS AZ SPX FLOW ELUTASÍT MIN-
DEN EGYÉB – KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT – GARAN-
CIAÉRVÉNYESÍTÉSI IGÉNYT, ÍGY EGYEBEK MELLETT AZ 
ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT FELADATRA TÖRTÉN  
ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ IGÉNYEKET IS. AZ EL Z -
EKBEN EMLÍTETT JAVÍTÁSI, SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSI, 
ILLETVE CSEREKÖTELEZETTSÉG TELJES MÉRTÉKBEN ÉS 
KIZÁRÓLAGOSAN AZ SPX FLOW FELEL SSÉGE, TOVÁBBÁ 
A VEV  KIZÁRÓLAGOS JÓVTÉTELI MÓDJA BÁRMILYEN 
IGÉNY ESETÉN, AMELY KAPCSOLATBA HOZHATÓ A SZOL-
GÁLTATÁSOK, TERMÉKEK VAGY ALKATRÉSZEK ÉRTÉKESÍ-
TÉSÉVEL ÉS BIZTOSÍTÁSÁVAL, AZOK TERVEZÉSÉVEL, 
HASZNÁLHATÓSÁGÁVAL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY M KÖD-
TETÉSÉVEL.

Sérülés szállítás közben 
vagy elvesztés

Ha a berendezés megsérült vagy elveszett a szállítás során, 
azonnal vegyen fel reklamációs jegyz könyvet a kézbesít  szál-
lítmányozóval. A szállítmányozó aláírta a fuvarlevelet, elismerve, 
hogy a szállítmányt jó állapotban vette át az SPX FLOW vállalat-
tól. Az SPX FLOW nem felel a követelések behajtásáért vagy az 
anyagok pótlásáért a szállítási hiányok vagy sérülések miatt.

Garanciaigény A termék visszaküldése el tt a garanciaigényhez csatolni kell az 
Eladó által kiadott Anyag-visszaküldési jóváhagyás (RMA) nyi-
latkozatot. Telefonszám: 800-252-5200 és 262-728-1900.

A hiányról és az egyéb hibákról a kézbesítést l számított tíz (10) 
napon belül kell értesíteni írásban az Eladót. Ez nem foglalja 
magában a szállítás során bekövetkez  hiányokat és sérülése-
ket. Ennek elmulasztása a Vev  részér l történ  elfogadást és az 
ilyen igényekr l történ  lemondást jelenti.
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 Biztonság
A BERENDEZÉS BEÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE VAGY SZERVIZELÉSE EL TT FIGYELMESEN 
OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET.

Az SPX FLOW a legújabb ipari biztonsági szabványok betartását javasolja a berendezéseink és szerkezeteink 
felhasználóinak. Ezeknek legalább az alábbiak szerinti ipari biztonsági követelményeket kell tartalmazniuk:

1. Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

2. National Fire Protection Association (NFPA)    

3. National Electrical Code (NEC)

4. American National Standards Institute (ANSI)

VIGYÁZAT!
Az áramütés, égés vagy a berendezés véletlen elindulása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Az ajánlott gya-
korlat az ipari berendezés áramforrásról való leválasztása és lezárása, valamint mentesítés az esetlegesen 
tárolt energiától. Lásd a National Fire Protection Association NFPA70E sz. szabványának II. részét, és (ha 
alkalmazható) a veszélyes energiaforrások ellen rzésére vonatkozó OSHA-szabályokat (lezárás-kitáblázás), 
valamint az OSHA villamos biztonsággal kapcsolatos munkavégzési gyakorlatait, beleértve az alábbiak eljárá-
si követelményeit:

• Lezárás-kitáblázás

• A személyzet képesítései és oktatási követelmények

• Ha nem lehetséges a villamos áramkörök és berendezések áramtalanítása és lezárása-kitáblázása 
a feszültség alatti áramköri részeken vagy azok közelében végzett munkák el tt

Az SPX FLOW berendezés üzembe helyezése el tt a kezel nek számításba kell vennie minden olyan kocká-
zatot, amely az alkalmazás során el fordulhat, ezek el fordulásának esélyét és a kockázatok esetleges követ-
kezményeit az ISO 31000 és ISO/IEC 31010 szabványok és ezek aktuális változata szerint.

Lezáró és reteszel  egységek: Ellen rizni kell, hogy ezek az eszközök m köd képesek-e és rendeltetéssze-
r en m ködnek-e. Cseréhez csak a gyártó eredeti (OEM) pótalkatrészeit és készleteit használja. A beállításo-
kat vagy javításokat a gyártó utasításai szerint végezze.

Id szakos ellen rzés: A berendezéseket id szakosan ellen rizni kell. Az ellen rzési id közöknek a környe-
zeti és m ködési feltételeken kell alapulniuk; tapasztalat alapján kell kialakítani és megadni ket. 3-4 hónappal 
a telepítés után legalább egy kezdeti ellen rzést el kell végezni. A villamos vezérl rendszer ellen rzésének 
meg kell felelnie a National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ICS 1.3 sz. szabványának: Preventa-
tive Maintenance of Industrial Control and Systems Equipment (Ipari vezérl - és rendszerberendezések meg-
el z  karbantartása), amely általános útmutatást ad az id szakos karbantartási program kialakításához.

Csereberendezések: A berendezés integritásának meg rzése érdekében csak a gyártó által ajánlott csereal-
katrészeket és eszközöket használja. Ellen rizze, hogy az alkatrészek megfelelnek-e a berendezés sorozatá-
nak, típusának, gyártási számának és módosítási szintjének.

A jelen kézikönyvben található figyelmeztetések segítenek elkerülni a súlyos sérüléseket és/vagy a berende-
zés esetleges megrongálódását:

VESZÉLY!
A súlyos személyi sérülést vagy halált OKOZÓ közvetlen veszélyek.

VIGYÁZAT!
ESETLEGES súlyos személyi sérülést vagy halált OKOZÓ veszélyek vagy nem biztonságos gyakorlatok.

FIGYELEM!
ESETLEGES könny  személyi sérülést, illetve a termék vagy a vagyon károsodását OKOZÓ veszélyek vagy 
nem biztonságos gyakorlatok.
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Figyelmeztetések

1. A szivattyú beépítése és beindítása el tt olvassa el az utasításokat. A berendezés optimális, megbízható 
m ködése érdekében mindig tartsa be az útmutatásokat. 

2. Mindig ellen rizze, hogy a motor és a motor vezérl egységének specifikációi megfelel ek-e, különösen 
olyan üzemeltetési környezetben, ahol fennáll a robbanás veszélye. 

3. A szivattyúk összeszerelését, beszerelését, szétszerelését és javítását bízza a szivattyúk terén jártas 
szakemberre.

4. Gondoskodjon róla, hogy a villamos beszereléseket mindig szakember végezze. 
5. Ne mossa le slaggal és ne tisztítsa tisztítószerrel közvetlenül a villanymotort. Ha a motort lemosási környe-

zetben m ködtetik, használjon erre tervezett motort.
6. A szivattyú szétszerelése el tt válassza le a motort az elektromos hálózatról. Távolítsa el a biztosítékokat 

és válassza le a kábelt a motor kapcsolószekrényéb l.
7. A szivattyú szétszerelése el tt zárja el a szívó- és nyomóoldali leválasztó szelepeket és eressze le a köz-

bens  cs rendszert. Ha a szivattyút forró, illetve veszélyes folyadékokhoz használják, különleges óvintéz-
kedésekr l kell gondoskodni. Ilyen esetben járjon el a személyi biztonságra vonatkozó helyi el írások 
szerint. 

8. A szivattyú beindítása el tt mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a cs csatlakozások csatlakoztatva van-
nak és megfelel en meg vannak húzva. Forró, illetve veszélyes folyadékok szivattyúzása esetén legyen 
különösen óvatos: járjon el a személyi biztonságra vonatkozó helyi el írások szerint. 

9. Mindig viseljen személyi véd felszerelést az OSHA, NFPA, NEC követelményeknek megfelel en (lásd: 
7. oldal).

10. A szivattyú beindítása el tt távolítson el minden szerszámot. 
11. Gondoskodjon róla, hogy a termékvezetékek és az elektromos kábelek megfelel  módon el legyenek 

vezetve.
12. Mindig gy z djön meg róla, hogy nincs a szivattyúban semmiféle törmelék. 
13. Mindig gy z djön meg róla, hogy a szivattyú és a motortengelyek megfelel en illeszkednek. 
14. A szivattyú beindítása el tt gondoskodjon róla, hogy a szivattyút leválasztó szívó- és nyomóoldali szele-

pek teljesen nyitva legyenek. 
15. Ne zárja el a szivattyú kimenetét, mert a rendszerben lév  nyomás a meghatározott maximális nyomás 

fölé emelkedik, ami a szivattyú megrongálódásához vezet. 
16. A szivattyú forgó alkatrészeket tartalmaz. Ne helyezze kezét vagy ujját a szivattyúba annak m ködése 

közben.
17. A szivattyú alkatrészeinek és a cs vezetéknek éles peremei lehetnek. Legyen óvatos, mert a rotorok széle 

éles lehet. A szivattyú beépítése és szervizelése közben viseljen keszty t, hogy az éles peremek ne okoz-
zanak sérülést.

18. M ködés közben ne érintse meg a fogaskerékházat. A felületi h mérséklet meghaladhatja a 43 °C-ot. 
A szivattyúfedél és a szivattyúház a termékt l függ en felhevülhet (pl. 88 °C-os CIP vagy 149 °C-os ter-
mék esetén).

19. Üzemelés közben ne érjen a motorhoz vagy a motor oldalkarimájához (ha van), mert ezek felhevülhetnek.
20. A szivattyú mozgatásához használjon a célnak megfelel  emel berendezést. Az emel berendezéseket a 

fogaskerékházon lév  szemescsavarokhoz csatlakoztassa; a fogaskerékházon furatok találhatók a sze-
mescsavarok csatlakoztatásához. Daruval vagy más hasonló berendezéssel végzett emelésnél mindig 
gondoskodjon róla, hogy az emel szíj megfelel en legyen rögzítve. Lásd: „Felemelés” (15. oldal).

21. Ne ejtse az alkatrészeket a földre. 
22. Ne lépje túl a megadott maximális h mérsékleti és üzeminyomás-értékeket (lásd: „M ködési paraméterek” 

(12. oldal)). 
23. Használjon véd elemeket (ha van). Lásd: 16. oldal, 24. oldal és 97. oldal.
24. Az esetleges veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a munkaterületen ne legyenek gépalkatré-

szek, szerszámok, termékek, idegen anyagok vagy elektromos kábelek.
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 A különböz  anyagokból készült alkatrészek karbantartása

MEGJEGYZÉS: Az SPX FLOW javasolja, hogy minden menetes kötéshez használjon FDA által jóváhagyott 
berágódásvéd  ken anyagot.

VIGYÁZAT!
A fejezetben bemutatottak figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet.

A rozsdamentes acél korróziója

A korrózióállóság akkor a leger sebb, ha a rozsdamentes acél felületén oxidréteg alakul ki. Ha ez a filmréteg 
megsérül vagy elt nik, a rozsdamentes acél korrózióval szembeni ellenálló képessége jelent sen lecsökken, 
és rozsda, lyukacsosság, illetve repedezettség jelentkezhet.

Pontkorróziós gödrösödés, rozsdásodás és a feszültségi repedések megjelenhetnek kémiai behatás következ-
tében is. Kizárólag olyan tisztítószert használjon, amelyet megbízható vegyipari gyártó ajánl 300-as sorozatba 
tartozó rozsdamentes acél felületekhez. Ne alkalmazzon túl nagy koncentrációt, túl magas h mérsékletet, se 
túlzott érintkezési id t. Ne engedje érintkezni er sen maró hatású savakkal, például fluorsavval, sósavval, 
illetve kénsavval. Szintén kerülje a hosszasabb érintkezést kloridtartalmú vegyszerekkel, különösen savas 
közegben. Klóralapú fert tlenít szerek (pl. nátrium-hipoklorit, azaz hipó) használata esetén ne lépje túl a 
150 ppm szabadklór-koncentrációt, az érintkezési id  ne haladja meg a 20 percet; a maximális h mérséklet 
+40 °C (104 °F).

A terméklerakódások, illetve a tömítések alatt korróziós elszínez dés, üledékképz dés, illetve lyukacsosodás 
jelentkezhet. Tartsa tisztán a felületeket, beleértve a tömítések alatti, a hornyokon belüli és a sz k hajlatokban 
lév  részeket is. Használat után haladéktalanul végezze el a tisztítást. Ne hagyja állni a leveg n a berendezést 
úgy, hogy lerakódott idegen anyag található a felületén. A nedves rozsdamentes acélon átfolyó kóbor áram 
pontkorróziós gödrösödést okozhat. Gondoskodjon a berendezéshez csatlakoztatott valamennyi elektromos 
eszköz megfelel  földelésér l.

Alloy 88

A Universal 1, a Universal 2, a Universal 3, a Universal TS, a Universal Lobe, a Universal 420/520, illetve az 
5000-es sorozatú forgódugattyús térfogat-kiszorításos (PD) szivattyúk esetében a rotor szabványos anyaga a 
Waukesha Alloy 88. Ennek az ötvözetnek a kifejlesztésekor az els dleges szempont a korrózióállóságra és 
m ködési holtjátékra vonatkozó paraméterek teljesítése volt nagy teljesítmény , forgódugattyús térfogat-
kiszorításos szivattyúk esetében. A nikkelalapú Alloy 88 korrózió-, felrakódás- és berágódásálló anyag. 
ASTM-jelölése: A494 Grade CY5SnBiM (UNS N26055). A 3-A Sanitary Standards egészségügyi szabvány 
megengedi az anyag felületének érintkezését a termékkel.

Az Alloy 88 korrózióállósága hozzávet leg megegyezik az AISI 300 sorozatú rozsdamentes acéléval. Ugyan-
akkor az Alloy 88 csak korlátozottan ellenálló bizonyos agresszív vegyszerekkel szemben, amelyek gyakran 
használatosak AISI 300 sorozatú rozsdamentes acél tárgyak esetében.

Ne használjon Alloy 88 anyagú eszközt salétromsavas közegben. A salétromsavat gyakran alkalmazzák újon-
nan beépített rozsdamentes acél berendezések felületének passziválására. Salétromsav-alapú passziváló 
vegyszer nem érintkezhet Alloy 88 anyagú rotorral. Passziváláskor távolítsa el a rotort, és használjon külön 
szivattyút a passziváló vegyszer keringtetésére. Emellett, ha salétromsav-alapú CIP tisztítószert használ, a 
CIP-tisztítás el tt távolítsa el a rotorokat, és kézzel külön tisztítsa meg ket enyhe tisztítószert alkalmazva. Ha 
kérdése van az egyéb agresszív vegyszerekkel kapcsolatban, forduljon az SPX FLOW vállalat Application 
Engineering (alkalmazástervezési) részlegéhez.

Elasztomer tömítés cseréje passziválás után

A passziváló vegyszerek károsíthatják a berendezés termékkel érintkez  felületeit. Leginkább az elasztomerek 
(gumi alkatrészek) esetében valószín  a károsodás. Minden passziválás után vizsgálja meg az összes elasz-
tomer tömítést. A kémiai behatás bármilyen jele esetén cserélje az érintett tömítést. Erre utaló jel lehet a duz-
zadás, a repedések, a rugalmasság elvesztése, illetve bármilyen egyéb észlelhet  eltérés az új elemekhez 
képest.
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Cserecímkék

VIGYÁZAT!
Az alábbi címkék kerültek a berendezésre. Ha ezek leválnak vagy olvashatatlanná válnak, forduljon az 
SPX FLOW ügyfélszolgálatához az 1-800-252-5200 vagy 262-728-1900 telefonszámon, és használja az aláb-
bi, cserecímkékhez tartozó cikkszámokat. Lásd még: 65-ös és 66-os tétel az alkatrészlistában a következ  
oldalon: 98. oldal.

Útmutatás a felhelyezéshez
A címkét tiszta, száraz felületre ragassza. A hátlap eltávolítása után illessze a címkét a megfelel  helyre, és 
egy takarólappal védve simítsa el. (Puha gumihengerrel is a helyére nyomhatja.) A címkéket úgy helyezze el, 
hogy a szivattyú elejér l olvashatók legyenek. Az alábbi címkék az ábrán látható helyeken találhatóak meg 
a szivattyúkon. 

KEEP FINGERS
WARNING
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label locations-UIII

Cikkszám: 33-63 (130-U3 és kisebb szivattyúk esetén)  
33-60 (180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén)

Cikkszám:  
121694+

Cikkszám: 33-95
Ez a címke az alapcsomagon 
található, a fogaskerékház 
oldalán.

Cikkszám: 112446+
Ez a címke a kett s mechanikai tömítéssel és 
az egyszeres mechanikai átmosási funkcióval 
ellátott szivattyúkon található, a szemescsa-
varon.
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Bevezet

A szivattyú átvétele

VESZÉLY!
A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek 
találhatók. M ködés közben NE nyúljon 
kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a 
meghajtáshoz. A súlyos sérülés elkerü-
lése érdekében NE telepítse, tisztítsa, 
szervizelje vagy javítsa a szivattyút anél-
kül, hogy tökéletesen áramtalanítaná és 
reteszelné azt.

Az eredeti csomagolásban az összes nyílás gyárilag le van zár-
va, hogy szállítás közben ne juthasson be idegen anyag. Ha a 
dugaszok bármelyike hiányzik vagy sérült, vegye le a szivattyú 
fedelét (ha sérült), és alaposan vizsgálja át a folyadékteret. A ten-
gely megforgatása el tt bizonyosodjon meg arról, hogy a szivat-
tyúfej tiszta, mentes az idegen anyagoktól.

Minden Waukesha Cherry-Burrell márkájú szivattyút teljesen 
összeszerelve, megfelel  ken anyaggal ellátva szállítunk. A szi-
vattyú üzemeltetése el tt olvassa el a „Üzemeltetés” (24. oldal)
fejezetet.

Rendeltetésszer  
használat

A Universal 3 forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyút kizá-
rólag folyadékok szállítására tervezték, els sorban élelmiszeripa-
ri és italgyártási alkalmazásokhoz.

Ne használja a szivattyút a jelen kézikönyvben megadott rendel-
tetést l és specifikációktól eltér  módon.

Az alábbiakban megadottaktól eltér  felhasználás nem rendelte-
tésszer  felhasználásnak min sül.

Az SPX FLOW nem felel s az ilyen tevékenységekb l ered  
károkért. Minden felel sség a felhasználót terheli.

VIGYÁZAT!
A szivattyú nem megfelel  használata az alábbi következmé-
nyekkel járhat: 
- károsodás 
- szivárgás 
- tönkremenetel 
- potenciális hibák a gyártási folyamatban

A berendezés gyártási 
száma

Minden Waukesha Cherry-Burrell márkájú szivattyúnak saját 
azonosítóként szolgáló gyártási száma van a fogaskerékház 
adattábláján, amely a szivattyúházon és a fedélen is szerepel.

FIGYELEM!
A fogaskerékházat, a szivattyúházat és a fedelet egy egységként 
kell kezelni a hátlap, a rotor és a fedél hézagainak biztosítása 
érdekében. Ellenkez  esetben a szivattyú károsodik. 

A szivattyútengely helye A szivattyú két pontján található hajtótengely:

1. ábra – Fels  és alsó tengelyrögzítés 2. ábra – Oldalsó rögzítés esetén bal oldali 
és jobb oldali (a szivattyúfedél irányából nézve)
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M ködési paraméterek

LV = Alacsony viszkozitású rotorok; Std = Normál hézagú rotorok

Egyéb bemenet-/kimenetméretek elérhet k. Vegye fel a kapcsolatot az SPX FLOW Application Engineering 
(alkalmazástervezési) részlegével.

* Az ezt meghaladó nyomás-, illetve h mérsékletértékeken m köd  alkalmazásokkal kapcsolatban érdekl d-
jön az SPX FLOW vállalat Application Engineering (alkalmazástervezési) részlegnél. A szivattyú maximális 
h mérséklete 149 °C (300 °F).

VESZÉLY!
A szivattyú megadott üzemeltetési paramétereken túli üzemeltetése súlyos személyi sérülést, vagy akár halált 
is okozhat.

Az alacsony viszkozitású rotorokat legfeljebb 82 °C (180 °F) folyadék-h mérsékletig lehet alkalmazni. 
A 71–93 °C (160–200 °F) h mérséklet-tartomány esetében azonban már érdemes figyelembe venni egyéb 
alkalmazási tényez ket is, például: üzemelési sebesség, nyomáskülönbség, a szivattyúzott közeg kenési tulaj-
donságai, a termék viszkozitása. Ha ezen tényez k alapján kihívást jelent  alkalmazásról van szó (nagy fordu-
latszám, nagy nyomás, nincs kenés), érdemes normál hézagméret  rotort választani. 

A normál hézagú rotorokat -40 °C (-40 °F) és 149 °C (149 °F) közötti folyadék-h mérsékletek esetén lehet 
alkalmazni. Ezeknél a hézag nagyobb az elüls  felületnél, valamint a rotor és a ház közötti részeknél. Az extra 
hézag következtében az alacsony viszkozitású folyadékoknál nagyobb a csúszás (nem hatékony m ködés), 
amit a szivattyúnak nagyobb üzemi sebességgel (fordulatszámmal) kell ellensúlyoznia. Normál hézagú rotorok 
alkalmazása esetén a VHP (viszkózus lóer ) valamivel alacsonyabb. Ezenkívül akkor is normál hézagú rotoro-
kat kell alkalmazni, amikor a termék viszkozitása 200 CPS feletti. 

A 316SS hézagú rotorok 316 rozsdamentes acélból készülnek (a standard, nem károsodó Alloy 88 helyett), 
és legfeljebb 93 °C (200 °F) h mérsékletig lehet ket alkalmazni. Ezeknél a rotoroknál minden részen még 
nagyobb a hézag, ezzel biztosítva, hogy a 316 SS rotorok és a szivattyú egyéb, szintén 316 SS-b l készült 
alkatrészei ne érintkezzenek egymással. Az extra hézag következtében az alacsony viszkozitású folyadékok-
nál nagyobb a csúszás (nem hatékony m ködés), amit a szivattyúnak nagyobb üzemi sebességgel (fordulat-
számmal) kell ellensúlyoznia. 316SS hézagú rotorok alkalmazása esetén a VHP (viszkózus lóer ) valamivel 
alacsonyabb.

MEGJEGYZÉS: Ha a 316SS rotorokat 149 °C (300 °F) közeli, illetve 93 °C (200 °F) feletti h mérsékleten sze-
retné alkalmazni, forduljon az SPX FLOW m szaki ügyfélszolgálatához. A hézagadatokat illet en lásd: 
18. táblázat: „Rotorhézagok” (87. oldal).

U3 
modell

Névleges kiszorítás 
fordulatonként

Maximális 
névleges 
kapacitás

Bemenet/
kimenet

Opcio-
nális 

beme-
net/

kimenet

Maximális 
nyomástarto-

mány

Max. 
for-

dulat
szám

H mérséklet-
tartomány*

006 0,0082 gal. (0,031 liter) 8 gpm (1,8 m3/h) 1" 1-1/2" 300 psi (20,7 bar) 1000

LV: 
-40 °F (-40 °C) 

és 180 °F 
(82 °C) között; 

Std:
-40 °F (-40 °C) 

és 300 °F 
(149 °C) között

015 0,0142 gal. (0,054 liter) 11 gpm (2,5 m3/h) 1-1/2" - 250 psi (17,2 bar) 800
018 0,029 gal. (0,110 liter) 20 gpm (4,5 m3/h) 1-1/2" 2" 200 psi (13,8 bar) 700
030 0,060 gal. (0,227 liter) 36 gpm (8,2 m3/h) 1-1/2" 2" 250 psi (17,2 bar) 600
040 0,076 gal. (0,288 liter) 46 gpm (1,4 m3/h) 2" - 150 psi (10,3 bar) 600
045 0,098 gal. (0,371 liter) 58 gpm (13,2 m3/h) 2" - 450 psi (31,0 bar) 600
060 0,153 gal. (0,579 liter) 90 gpm (2,4 m3/h) 2-1/2" 3" 300 psi (20,7 bar) 600
130 0,253 gal. (0,958 liter) 150 gpm (34,1 m3/h) 3" - 200 psi (13,8 bar) 600
180 0,380 gal. (1,438 liter) 230 gpm (52,2 m3/h) 3" - 450 psi (31,0 bar) 600
210 0,502 gal. (1,900 liter) 300 gpm (68,1 m3/h) 4" - 500 psi (34,5 bar) 600
220 0,521 gal. (1,972 liter) 310 gpm (7,4 m3/h) 4" - 300 psi (20,7 bar) 600
320 0,752 gal. (2,847 liter) 450 gpm (102 m3/h) 6" - 300 psi (20,7 bar) 600
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Tanúsítványok EHEDG

Kizárólag az EHEDG-tanúsítványon felsorolt elasztomereket 
és tömítéseket tartalmazó szivattyúk EHEDG-tanúsítottak.

3-A

Az aktuális tanúsítványokat illet en lásd a 3-A weboldalát: 
www.3-a.org/3-A-Symbol/Search-Database-of-Current-
Certificates.

A 29-es sz. tanúsítvány minden SPX FLOW centrifugál- és forgó-
dugattyús szivattyút lefed. A kereséshez használhatja: a 29-es 
sz. tanúsítványt, a vállalat nevét („SPX Flow US, LLC”) vagy 
a szabvány számát  
02-__. A fittingek 3-A szabványa: 63-__.  
(Ahol „__” az aktuális változat.)

Kizárólag a 3-A szabványoknak megfelel  elemek rendelkeznek 
3-A tanúsítással.

Élettartam program A Waukesha Cherry-Burrell gyártmányú Universal 3 szivattyúk 
nem alkalmasak a felújításra. A vállalat a felújítási program 
helyett szivattyúcsere-programot kínál. Az ügyfelek a Universal 
3 szivattyú csereprogram keretén belül egy teljesen új szivattyút 
kapnak egy felújított szivattyú áráért, amennyiben a végfelhasz-
náló kizárólag eredeti SPX FLOW cserealkatrészekkel pótolta a 
kopóalkatrészeket (tömítéseket, tengelyeket stb.), és visszaküldi 
az eredeti szivattyút az SPX FLOW részére bevizsgálásra és 
újrahasznosításra.

Lépjen kapcsolatba az SPX FLOW ügyfélszolgálatával az 1-800-
252-5200 vagy a 262-728-1900 telefonszámon és adja meg a 
szivattyúcsere-programban visszaküldeni kívánt szivattyú három 
gyrtási számát (gyártási szám, szivattyúház és fedél).

Az üzemeltetést végz  
személyekkel szembeni 
követelmények

Meghatározások
Kezel  
Olyan személy, aki képes gondoskodni a gép telepítésér l, üze-
meltetésér l, tisztításáról, javításáról, szállításáról, valamint 
képes kezelni a gép bels  részeit és figyelmeztetéseit.

Képzett személy 
Olyan személy, aki utasításokat kapott az adott feladat elvégzé-
sére vonatkozóan és tájékoztatást kapott az esetleges veszélyes 
helyzetekr l. Ez a személy továbbá tisztában van a véd elemek-
kel és a biztonsági intézkedésekkel.

Képzett munkás
Olyan személy, aki tudása és korábbi tapasztalatai alapján képes 
elvégezni a feladatokat és megfelel  ismeretekkel rendelkezik az 
adott utasításokról.

Lásd:1. táblázat: „Az üzemeltetést végz  személyekkel szembeni 
követelmények” (14. oldal).
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1. táblázat: Az üzemeltetést végz  személyekkel szembeni követelmények

Fázis Példa a feladatra

El követelmények

Képzett
személy

Képzett
munkás

Szállítás

Emelés x

Rakodás x

Kirakodás x

Összeszerelés és üzembe 
helyezés/komissiózás

A gép összeszerelése/rögzítése x

Csatlakoztatás az elektromos hálózat-
hoz x

A hajtómotorok feltöltése ken anyag-
gal x

Üzemeltetés

Beindítás x

Vezérlés x

Felügyelet x

Leállítás x

Tisztítás, karbantartás

Tisztítás x

Ken anyagok utántöltése x

Leválasztás az energiabetápról x

Alkatrészek összeszerelése/szétszere-
lése x

Hibaelhárítás

Leválasztás az energiabetápról x

Hibaelhárítás x

Alkatrészek összeszerelése/szétszere-
lése x

Javítás x

Leszerelés/leválasztás 
az üzemr l

Az energiabetáp leválasztása x

Leszerelés x

Emelés x

Rakodás x

Kirakodás x
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Beépítés

Fontos biztonsági 
információ

VESZÉLY!
A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút.

VIGYÁZAT!
A szivattyú alkatrészeinek és a cs vezetéknek éles peremei 
lehetnek. Legyen óvatos, mert a rotorok széle éles lehet. A szi-
vattyú beépítése és szervizelése közben viseljen keszty t, hogy 
az éles peremek ne okozzanak sérülést.

FIGYELEM!
A karbantartást bízza szakemberre. Lásd:„Az üzemeltetést végz  
személyekkel szembeni követelmények” (13. oldal). 

Felemelés FIGYELEM!
A szivattyú mozgatásához használjon a célnak megfelel  emel -
berendezést. Daruval vagy más hasonló berendezéssel végzett 
emelésnél mindig gondoskodjon róla, hogy az emel szíj/emel -
lánc megfelel en legyen rögzítve.

VESZÉLY!
Az emelés közben ne tartózkodjon a szivattyú alatt.

Csatlakoztassa az emel szíjakat/emel láncokat a fogaskerékház 
tetején lév  két emel szemhez (lásd: 3. ábra). 

FIGYELEM!
A 210 vagy 320-U3 modell fedelének felemeléséhez csavarjon 
be egy emel szemet a fedélen lév  menetes furatba, majd csat-
lakoztassa a szíjat vagy láncot az emel szemhez.  
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 
A 018-U3 méret nél nagyobb szivattyúk esetén a fogaskerékház-
szerelvény felemeléséhez csatlakoztassa a szíjat/láncot a fogas-
kerékház tetején lév  két emel szemhez.

Egység rendeléseknél (a szivattyú és a motor egy közös alaple-
mezre van szerelve (nincs róla kép)) az emeléshez csatlakoz-
tassa a szíjat az alapkeret egyik végéhez. Ne a szivattyún vagy a 
motoron lév  emel szemet használja. Mivel számos különböz  
méret  és fajtájú motor érhet  el, az SPX FLOW nem tud minden 
egyes konfigurációhoz külön emelési utasítást adni. Ha kérdése 
van, kérjük, forduljon az SPX FLOW-hoz vagy az emelésben jár-
tas szakemberhez.

3. ábra – Emelési pontok

2. táblázat: A szivattyú tömegértékei 
(motor vagy bázis nélkül)

U3 
modell

Tömeg, font 
(kg)

U3 
modell

Tömeg, font 
(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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A szivattyú és 
a meghajtóegység 
beépítése

FIGYELEM!
A szivattyút és a cs vezetékeket a helyi szabályozásnak és meg-
kötéseknek megfelel en építse be. A jelen útmutatóban leírt gya-
korlat követése ajánlott az optimális teljesítmény eléréséhez.

FIGYELEM!
A motor beszerelését bízza szakemberre (pl. villanyszerel re).

A rendszer valamennyi berendezését – motort, csigát, tengely-
kapcsolót, fordulatszám-csökkent t stb. – megfelel en méretezni 
kell a Waukesha Cherry-Burrell márkájú szivattyú (saját korlátain 
belüli) kielégít  m ködésének biztosítása érdekében. Az ügyfél 
által biztosított motoroknak alapfokú védelemmel kell rendelkez-
niük az áramütés megel zésére; az ilyen motorokat a gyártó uta-
sításai szerint kell kezelni.

Szokásos beszerelési összeállítás esetén a szivattyú és a meg-
hajtóegység közös alaplemezre van rögzítve. Az egységet az 
ábrákon (4. ábra – 7. ábra) látható módokon lehet beszerelni. 

MEGJEGYZÉS: A 3-A higiéniai szabvány megköveteli, hogy a 
szivattyúház és a fogaskerékház ne legyenek közvetlen érintke-
zésben.

MEGJEGYZÉS: A 7. ábra szerinti beépítés esetén a csavarok 
rögzítése el tt szintezze ki az egységet.

Az ábrákon (4. ábra – 7. ábra) a szürkével jelzett rész a véd -
elem. 

Lásd: „A szivattyútengely véd elemei” (97. oldal).

VIGYÁZAT!
Minden véd elemet fel kell szerelni, amely megakadályozza, 
hogy a kezelést, illetve karbantartást végz  személyzet hozzáér-
jen a forgó elemekhez.

A véd elemek a komplett szivattyú- és meghajtáscsomag részét 
képezik, melyeket az SPX FLOW mérnökei választanak ki a meg-
rendelt szivattyúhoz, alaphoz és motorhoz. Ne módosítsa az SPX 
FLOW által biztosított véd elemeket. Ha az SPX FLOW által biz-
tosított véd elem elveszik, forduljon az SPX FLOW ügyfélszolgá-
latához, ahol a szivattyú rendelési száma alapján meg tudja 
rendelni a megfelel  méret  cserevd elemet.

Ha a szivattyút nem egységként vásárolják meg, úgy az ügyfél 
felel ssége, hogy gondoskodjon a megfelel  védelemr l. Útmu-
tatásért tekintse meg a helyi el írásokat.

4. ábra – Hordozható alap

5. ábra – Állítható lábazat

6. ábra – Szintez - és/vagy 
rezgéscsillapító lábak

7. ábra – Állandó beépítés 
alapozásra
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Csatlakozások és 
cs vezetékek szerelése FIGYELEM!

Ezek a szivattyúk térfogat-kiszorításos elven m ködnek, ezért 
súlyos károsodást szenvednek, ha m ködés közben akár a 
bemeneti, akár a kimeneti oldalon zárva vannak a szelepek. 
A szivattyú jótállása nem terjed ki a zárt rendszerszeleppel vég-
zett indításkor, illetve m ködtetéskor fellép  hidraulikus túlterhe-
lés miatt keletkezett károkra. 

Cs vezetékek alátámasztása
A szivattyúra kifejtett er hatások minimalizálása érdekében a szi-
vattyúhoz csatlakozó összes cs vezetéket mechanikailag függet-
lenül rögzítse (felfüggesztéssel vagy alátámasztással). Az ilyen 
jelleg  er hatások elállíthatják a szivattyú részegységeit, és a 
rotorok, a csapágyak, illetve a tengelyek fokozott kopásához 
vezethetnek.

A 8. ábra szokásos rögzítési módot mutat be, amelynél minden 
cs vezeték független rögzítést kapott, így a csövek és a keringte-
tett folyadék kisebb hatást fejt ki a szivattyúra.

VIGYÁZAT!
Ügyeljen rá, hogy a szivattyú be- és kimeneti nyílásainál a terhe-
lés ne haladja meg a 22,7 kg-ot. Ennél nagyobb terhelés esetén 
a szivattyú megrongálódhat.

Cs kompenzátorok
A cs vezetékek h tágulása igen jelent s er hatásként jelentkez-
het. Cs kompenzátorok alkalmazásával minimalizálja a szivat-
tyúra kifejtett hatásukat.

Rugalmas kötések segítségével a mechanikai rezgések terjedé-
se is korlátozható. A rendszer valamennyi rugalmas csatlakozá-
sának szabad végét rögzíteni kell.

Szívócs
Ha a szivattyút a betáplálási folyadékszint alatti magasságban 
telepíti, így a rendszerbe kerül  leveg  mennyiségét csökkenti a 
gravitációs betáplálás (10. ábra).

Ha a szivattyú beépítésére a betáplálási folyadékszint fölötti 
magasságban kerül sor, a bemeneti cs vezetéknek emelkednie 
kell a szivattyú felé haladva, hogy kizárható legyen a légzsákok 
kialakulása a cs ben (11. ábra).

8. ábra – Cs vezetékek alátámasztása

9. ábra – Rugalmas csatlakozások és 
rögzítések

10. ábra – Szivattyú a tápfolyadék 
alatt

Ajánlott

11. ábra – Csövek d lése

NEM ajánlott

Ajánlott
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Visszacsapó szelepek 
beépítése

Szívóoldal a szintemelési alkalmazásoknál

Visszacsapó szelepek alkalmazásával biztosítsa a szívó cs ve-
zeték telítettségét, különösen a kis viszkozitású folyadékok 
esetében (12. ábra).

Nyomóoldal
A vákuumos folyadékot tartalmazó rendszerek esetében építsen 
visszacsapó szelepet a szivattyú nyomóoldalára. A visszacsapó 
szelep meggátolja a visszaáramlást (a leveg ét és a folyadékét 
egyaránt), így segíti az indítást: minimalizálja a szivattyú által lét-
rehozandó, az áramlás elindtásához szükséges nyomáskülönb-
séget (13. ábra).

Leválasztószelep 
beszerelése

A leválasztószelepek lehet vé teszik a szivattyú karbantartását, 
illetve a szivattyú biztonságos eltávolítását a rendszer leengedé-
se nélkül (14. ábra, tétel: A).

MEGJEGYZÉS: Gy z djön meg róla, hogy a folyadékbemenet 
akadálymentes. Folyadékáramlás nélkül ne üzemeltesse a szi-
vattyút.

Nyomásmér  beépítése
A nyomás-, illetve vákuummér k értékes információval szolgál-
nak a szivattyú m ködésére vonatkozóan (15. ábra). Ha lehetsé-
ges, építsen a rendszerbe mér eszközöket a következ vel 
kapcsolatos információk gy jtéséhez:

• Normál, illetve abnormális nyomás

• Áramlás jelzése

• A szivattyú állapotának változása

• A rendszer állapotának változása

• A folyadék viszkozitásának változása

12. ábra – Bemeneti visszacsapó sze-
lep

A. Bemeneti 
visszacsapó szelep
B. Visszacsapó 
lábszelep

A. Zárt tartály – vákuumot hoz létre 
a folyadék felett (kis abszolút nyomás)

B. Visszacsapó szelep (kimenet)
13. ábra – Nyomóoldali visszacsapó 

szelep

14. ábra – Leválasztószelepek

15. ábra – Nyomás- és vákuummér k
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Biztosítószelep 
beszerelése

Építsen be biztosítószelepet a szivattyú és a cs rendszer túlnyo-
más elleni védelme érdekében. Az SPX FLOW olyan küls  bizto-
sítószelep beépítését javasolja, amely a szivattyú nyomóoldalát 
megkerül szelepként a rendszer szívóoldalához csatlakoztatja 
(lásd: 16. ábra, 17. ábra és 18. ábra).

I

16. ábra – WR63 visszacsapó, 
túlnyomás-kiegyenlít  szelep

I N

OUT

17. ábra – WR61C leveg emelt szelep 
állítható rugó m ködtet elemmel

I N

OUT

I N

18. ábra – WR61T 4RHAR szelep

Relief Path

I N

OUT
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Szívóoldali sz r k és 
részecskecsapdák

A szívóoldali sz r k és a részecskecsapdák (19. ábra, tétel: A és 
B, sorrendben) az idegen anyag miatti károsodástól védik a szi-
vattyút. 

Válasszon átgondoltan, hogy a bemenet sz kítése ne okozzon 
kavitációt. Szívóoldali sz r  alkalmazása esetén kötelez  a betét 
rendszeres karbantartása, hogy megel zhet  legyen az eltöm -
dés és az áramlás leállása.

CIP kialakítás A Universal 3 szivattyú minden termék-kontaktfelület esetében 
képes teljes érték  CIP-megoldásként funkcionálni: 

• A sík profilú ház (minimumkövetelmény a CIP-telepítéseknél) 
lehet vé teszi az oldalsó rögzítés  szivattyú teljes leereszté-
sét, és a CIP-oldat számára hozzáférhet vé teszi a fedéltö-
mítés hornyának teljes hosszát.

• A rotoragy sík felületei biztosítják az oldat számára az agy és 
a tengely tömítési területeinek elérését a nehezen elvégez-
het  tisztítási feladatokhoz.

Irányelvek
A hatékony tisztítás érdekében a CIP-rendszer tervezése és 
megvalósítása során tartsa szem el tt a következ  irányelveket:

• Gondoskodjon arról, hogy a CIP-oldatok áramlási sebessége 
elegend  legyen a teljes kör megtisztításához. A legtöbb 
alkalmazás esetében az 1,5 m/s (5 láb/s) elegend . 
A CIP-oldat megfelel  sebességének eléréséhez a szivattyú-
hajtásnak kell  fordulatszám-tartománnyal és teljesítménnyel 
kell rendelkeznie. Meg kell felelni a bemeneti nyomásra 
vonatkozó követelménynek is. Ha a szivattyú nem biztosít 
kell  CIP-oldat-sebességet, érdemes külön CIP-betáplálási 
szivattyút alkalmazni beépített elkerül  szakasszal. A megfe-
lel  megkerül vezeték-kialakítás meghatározásával kapcso-
latban forduljon az SPX FLOW vállalat Application 
Engineering (alkalmazástervezési) részlegéhez.

• Biztosítani kell a nyomáskülönbséget a szivattyún belül. 
A nyomáskülönbség áthajtja a CIP-oldatot a szivattyú kis 
hézagú területein, így az hatékonyabb tisztítási m veletet 
végez. A nagyobb nyomás lehet akár a bemeneti, akár a 
kimeneti oldalon. A legtöbb alkalmazás esetén legalább 2 bar 
(30 psi) nyomáskülönbségre van szükség. Problémásabb 
tisztítási alkalmazások esetén lehetséges, hogy nagyobb 
nyomásra vagy hosszabb tisztítási ciklusokra van szükség. 

• A szivattyút a CIP-eljárás alatt m ködtetni kell a szivattyún 
belüli turbulencia és tisztítóhatás fokozása érdekében. 

• Ha teljes leengedés szükséges, a szivattyúnak oldalrögzítési 
helyzetben kell lennie.

A leeresztés során léptesse a rotorokat, hogy minden folyadék 
kiürüljön a tömítésrészb l.

A. Sz r      B. Mágneses csapda
19. ábra – Szívósz r k 
és részecskecsapdák 

FIGYELEM!
A h mérsékleti sokk elkerülése 
érdekében miel tt feltöltené forró 
CIP-folyadékkal a szivattyúfejet, állítsa le 
a szivattyút. A forró CIP-folyadék betöl-
tése után várjon 15 percet, hogy a szi-
vattyú alkatrészei kitáguljanak, és csak 
ez után indítsa el újra a szivattyút.
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Tömítésátmosási 
csatlakozások

A kett s tömítéssel rendelkez  szivattyúk esetében átmosás 
szükséges.

Az átmosási közeget (víz vagy a termékkel kompatibilis ken -
anyag-közeg) be kell vezetni és mindig áramoltatni kell a szivat-
tyú m ködése közben.

A tömítésházakon két 1/8 hüvelykes átmosási cs csatlakozó alj-
zat (NPT) található.

1. Az átmosási szakasz teljes átöblítése érdekében csatlakoz-
tassa az átmosási bemenetet az alsó, a kimenetet pedig fel-
s  cs csatlakozóhoz. Vagy csatlakoztassa az átmosási 
bemenetet a fels , a kimenetet pedig az alsó csatlakozáshoz. 
Lásd: „Átmosási opció”, 20. ábra.

2. Az átmosási kimenetet csatlakoztassa a leereszt höz úgy, 
hogy semmi se akadályozza az áramlást.

MEGJEGYZÉS: Ha az átmosási közeg g z, akkor a beme-
netet a fels , a kimenetet pedig az alsó csatlakozóhoz csatla-
koztassa a lecsapódó folyadék távozásának biztosítása 
érdekében. 
Ha az átmosási közeg g zkondenzátum, akkor a bemenetet 
az alsó, a kimenetet pedig a fels  csatlakozóhoz csatlakoz-
tassa.

3. A tömítési elemek hasznos élettartamának maximalizálása 
érdekében hideg, sz rt átmosási közeget használjon. Ha a 
szivattyúzott termék szobah mérsékleten ragacsos vagy szi-
lárdulásra hajlamos, akkor meleg vagy forró átmosási köze-
get használjon.

4. Építsen be nyomáscsökkent  szelepet és áramlásszabályzó 
szelepet (t szelepet) az átmosási közeg tápvezetékébe. Állít-
sa a betápnyomást a maximális, 220 psi (15 bar) értékre. 
A szükséges áramlási sebesség 0,5-0,8 gpm (1,9-3,0 l/m).

MEGJEGYZÉS: A termék fel li oldali nyomás és az átmosási 
nyomás közötti különbség nem haladhatja meg a 102 psi 
(7 bar) értéket.

5. Építsen be mágnesszelepet is az átmosási tápvezetékbe, és 
kösse sorba azt a motorindítóval – így a motor bekapcsolása 
el tt automatikusan elindul, a motor kikapcsolása után pedig 
automatikusan leáll az átmosási közeg áramlása.

Nagynyomású átmosás Kisnyomású átmosás

20. ábra – Átmosási cs vezetékek 
elrendezése

Átmosás be

Átmosás ki

Átmosási opció

Átmosás ki

Átmosás be

BE

KI

Fojtószelep
 Szelep Nyomás

mér

Mágnes-
Szelep

BE

KI

Fojtószelep
 Szelep

VIGYÁZAT!
Az átmosóanyag nélkül m ködtetett szivattyúban a szárazon 
futás miatti túlmelegedés miatt károsodik a tömítés és a szivattyú 
több alkatrésze.

FIGYELEM!
Rendszeresen ellen rizze a lerakódásokat és a dugulást (megtö-
rést) az átmosóvezetékekben és a csatlakozásoknál. Az egysze-
r bb ellen rzés érdekében az SPX FLOW tiszta (átlátszó) 
átmosóvezetékek alkalmazását javasolja.
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A tengelykapcsoló 
beállításának ellen rzése

A gyártótól megrendelt, közös alaplemezre szerelt szivattyúk és 
meghajtások összeillesztése a kiszállítás el tt megtörténik. Az 
illeszkedést kötelez en újra ellen rizni kell a teljes egység 
beszerelése és a cs vezetékek csatlakoztatása után. Javasolt 
rendszeres ellen rzést végezni a szivattyú élettartama során.

• Az SPX FLOW ajánlása szerint a meghajtást és a szivattyút 
rugalmas tengelykapcsolóval kapcsolja össze. Különféle 
típusú megoldások, például csúszó vagy túlterheléses ten-
gelykapcsoló használata is lehetséges. Az SPX FLOW válla-
lat Lovejoy (21. ábra) vagy T.B. Woods® (22. ábra) 
tengelykapcsolóval szerelt megoldást szállít, hacsak nem 
szerepel másként a megrendelésben. A rugalmas tengely-
kapcsoló képes lehet kiegyenlíteni a hosszirányú játékot, 
illetve a kisebb illeszkedési pontatlanságot.

• A szivattyút és a hajtótengelyt a lehet  legközelebb kell 
illeszteni egymáshoz:

• A szivattyút és a meghajtást gyárilag egymáshoz illesztik.
• Beépítés, illetve indítás el tt ellen rizze újra az illeszke-

dést.
• Rendszeresen id közönként ellen rizze újra az illeszke-

dést a hasznos üzemid  maximalizálása érdekében.

Nem tengelyirányú 
illeszkedés ellen rzése

1. Hézagmér  vagy kúpos kaliber (23. ábra, tétel: A és B) segít-
ségével ellen rizze az illeszkedést a tengelykapcsoló kerüle-
tén négy pontban, 90 fokonként – igazítsa be úgy a 
tengelykapcsolót, hogy minden pontban azonos távolságot 
mérjen. 

2. Állítsa be a tengelykapcsoló két fele közötti hézagot a gyártó 
által javasolt távolságnak megfelel en. 

3. Illeszt  alátétek behelyezésével tegye tökéletessé a rendszer 
illeszkedését.

A párhuzamos illeszkedés 
ellen rzése

1. Ellen rizze a szivattyú és a meghajtás közti illeszkedés víz-
szintes és függ leges pontosságát egyenes él  eszköz segít-
ségével. 

2. A 24. ábra szerinti „A” pontban hézagmér  segítségével 
határozza meg, hogy milyen irányú és nagyságú korrekció 
szükséges (24. ábra, tétel: B). 

3. Ha szükséges, használjon illeszt  alátétet a „C” pontban és/
vagy mozdítsa el a meghajtást.

21. ábra – Lovejoy tengelykapcsoló

22. ábra – T.B. Woods® 
tengelykapcsoló

23. ábra  – Nem tengelyirányú 
illeszkedés ellen rzése

24. ábra – A párhuzamos illeszkedés 
ellen rzése
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Szíjas, illetve láncos hajtás 
illeszkedésének 
ellen rzése

Egyenes él  eszközt használva szemrevételezéssel ellen rizze a 
szíj, illetve lánc illeszkedését. Minimalizálja a tengelytávolságot 
(25. ábra, tétel: A).

A cs vezetékek csatlakoztatása után, de még a szíjak felhelye-
zése el tt a szivattyú tengelyét kézzel átforgatva gy z djön meg 
arról, hogy az nem szorul.

A szivattyú forgásának 
ellen rzése

Ellen rizze a hajtóm  forgásirányát a szivattyú forgásirányának 
meghatározásához (26. ábra). A hajtóm  forgásirányának ellen-

rzését követ en csatlakoztassa a tengelykapcsolót, és szerelje 
fel a szivattyú és a tengelykapcsoló véd elemeit.

MEGJEGYZÉS: A szivattyú kétirányú.

FIGYELEM!
Az alábbi ábrákon a rotor forgásának bemutatása érdekében a 
szivattyúfedél nem szerepel. Fedél nélkül azonban tilos m köd-
tetni a szivattyút.

25. ábra  – Szíjas, illetve láncos hajtás 
beállítása

26. ábra – A forgás és a folyadék áramlásának irányai

PD100-665

Meghajtás: fels  
tengely, vízszintes 
nyílás, függ leges 

beszerelés

Meghajtás: alsó 
tengely, vízszintes 
nyílás, függ leges 

beszerelés

Meghajtás: fels  
tengely, függ leges 

nyílás, vízszintes 
beszerelés

Meghajtás: alsó 
tengely, függ leges 

nyílás, vízszintes 
beszerelés
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Üzemeltetés

Fontos biztonsági 
információ

VESZÉLY!
A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút.

VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, mert a szivattyúalkatrészek széle éles lehet. 
A szivattyú beépítése és szervizelése közben viseljen keszty t, 
hogy az éles peremek ne okozzanak sérülést.

FIGYELEM!
A karbantartást bízza szakemberre. Lásd:„Az üzemeltetést végz  
személyekkel szembeni követelmények” (13. oldal). 

FIGYELEM!
Ezek a szivattyúk térfogat-kiszorításos elven m ködnek, kialakí-
tásuk korlátozott csúszást feltételez, ezért súlyos károsodást 
szenvednek, ha m ködés közben akár a bemeneti, akár a kime-
neti oldalon zárva vannak a szelepek. A szivattyú jótállása nem 
terjed ki a zárt rendszerszeleppel végzett indításkor, illetve 
m ködtetéskor fellép  hidraulikus túlterhelés miatt keletkezett 
károkra.

Indítás el tti ellen rz  lista
1. Ellen rizze, hogy helyesen, a „Beépítés” (15. oldal) fejezet 

útmutatásának megfelel en van-e beépítve a szivattyú. 
Olvassa el a „Biztosítószelep beszerelése” (19. oldal) infor-
mációit, és szükség esetén építsen be biztosítószelepeket.

2. Ellen rizze a tengelykapcsoló beállítását. Lásd: „A tengely-
kapcsoló beállításának ellen rzése” (22. oldal).

3. Ellen rizze, hogy a szivattyú és a cs vezeték tiszta-e, és 
mentes-e az idegen anyagoktól, pl. hegesztési revét l, tömí-
tésekt l stb.

4. Ellen rizze, hogy minden cs csatlakozó szoros és szivárgás-
mentes-e. Lehet ség szerint a rendszert nem veszélyes 
folyadékkal ellen rizze.

5. Ellen rizze a szivattyú és a meghajtás kenését. 
Lásd:„Kenés” (27. oldal).

6. Ellen rizze, hogy minden szelep nyitva van-e a nyomóolda-
lon, és hogy szabad-e az áramlási út abba az irányba.

7. Ellen rizze, hogy valamennyi véd elem a helyén van és biz-
tonságos-e.

FIGYELEM!
Minden véd elemet fel kell szerelni, amely megakadályozza, 
hogy a kezelést, illetve karbantartást végz  személyzet hozzáér-
jen a forgó elemekhez. A véd elemek a komplett szivattyú- 
és meghajtócsomag részét képezik. Lásd: 16. oldal és 97. oldal.
8. A kett s mechanikai tömítések megfelel  mennyiség  

és áramlású tiszta öblít folyadékot igényelnek.
9. Ellen rizze, hogy minden szelep nyitva van-e a szívóoldalon, 

és hogy a folyadék fel tudja-e tölteni a szivattyút. Öblített szí-
vószerelvény telepítése ajánlott.

10. Ellen rizze a szivattyú és a meghajtás forgásirányát, hogy 
a szivattyú a helyes irányba forogjon. Lásd: „A szivattyú for-
gásának ellen rzése” (23. oldal).

FIGYELEM!
A motor beszerelését bízza szakem-
berre (pl. villanyszerel re).

FIGYELEM!
A motor és a VFD üzembe helyezésével, 
üzemeltetésével, szétszerelésével és 
hibaelhárításával kapcsolatban tekintse 
meg a motor, illetve a VFD kézikönyvét, 
vagy forduljon a gyártóhoz.

FIGYELEM!
Ne használja ezt a szivattyút újonnan fel-
szerelt rendszer átmosására. A szivattyú 
és a rendszer súlyosan megrongálódhat, 
ha a szivattyút a rendszer átmosására 
használja. A rendszer átmosásakor 
távolítsa el a rotorokat, különben tör-
melék szorulhat a rotorok és a szivat-
tyúház közé. Ez a törmelék indításnál 
kárt tehet a szivattyúban.

VIGYÁZAT!
Tömítésátmosásos szivattyú esetén 
csak akkor indítsa el a szivattyút, ha a 
tömítésátmosás a helyén van és be van 
kapcsolva.
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A szivattyú beindítása
VIGYÁZAT!

A beindításnál tartózkodjon biztonságos távolságban (5 méterre) 
a szivattyútól.

FIGYELEM!
A motor beszerelését bízza szakemberre (pl. villanyszerel re).

VIGYÁZAT!
A h mérsékleti sokk elkerülése érdekében, miel tt feltöltené forró 
vagy hideg termékkel a szivattyúfejet, állítsa le a szivattyút. A ter-
mék betöltése után várjon 15 percet, hogy a szivattyú alkatrészei 
igazodjanak a h mérséklethez, és csak ez után indítsa el újra 
a szivattyút.

1. Indítsa el a szivattyúmeghajtást. Lehet leg kis fordulatszám-
mal vagy léptetéssel indítson.

2. Higiéniai alkalmazások esetén az üzembe helyezés el tt fer-
t tlenítse a szivattyút az ügyfél elvárásainak megfelel en.

3. Ellen rizze, hogy a folyadék eljut-e a szivattyúhoz. Ha a szi-
vattyúzás nem indul el és stabilizálódik, lásd: „Hibaelhárítás” 
(90. oldal).

A szivattyú leállítása
VIGYÁZAT!

A leállításnál tartózkodjon biztonságos távolságban (5 méterre) 
a szivattyútól. 

FIGYELEM!
A motor beszerelését bízza szakemberre (pl. villanyszerel re).

1. Kapcsolja ki a szivattyúmeghajtás áramellátását.

2. Zárja el a betáplálási és nyomóvezetékeket.
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Karbantartás

Fontos biztonsági 
információ

VESZÉLY!
A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút. A cs csatlako-
zások megbontása el tt kapcsolja ki és eressze le a terméket 
a szivattyúból.

VIGYÁZAT!
A szivattyú alkatrészeinek és a cs vezetéknek éles peremei 
lehetnek. Legyen óvatos, mert a rotorok széle éles lehet. A szi-
vattyú beépítése és szervizelése közben viseljen keszty t, hogy 
az éles peremek ne okozzanak sérülést.

VIGYÁZAT!
M ködés közben ne érintse meg a fogaskerékházat. A felületi 
h mérséklet meghaladhatja a 43 °C-ot. A szivattyúfedél és a szi-
vattyúház a termékt l függ en felhevülhet (pl. 88 °C-os CIP vagy 
149 °C-os termék esetén).

FIGYELEM!
A karbantartást bízza szakemberre. Lásd:„Az üzemeltetést végz  
személyekkel szembeni követelmények” (13. oldal). 

FIGYELEM!
Miel tt nekilátna a karbantartási munkálatoknak, gy z djön meg 
róla, hogy a szivattyú biztonságosan le van rögzítve. Az alkatré-
szek hozzáadásával/eltávolításával a szivattyú súlyközéppontja 
eltolódik, aminek következtében a nem megfelel en rögzített szi-
vattyú átborulhat.

FIGYELEM!
Az esetleges veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy 
a munkaterületen ne legyenek gépalkatrészek, szerszámok, ter-
mékek, idegen anyagok vagy elektromos kábelek. 

FIGYELEM!
Gondoskodjon a megfelel  világításról: napszaktól és id járási 
körülményekt l függetlenül mindig legyen legalább 1000 lux 
fényer . 

FIGYELEM!
Ha hideg alkatrészeken kíván karbantartási és javítási munkála-
tokat végezni, gondoskodjon a kérdéses alkatrészek felmelegíté-
sér l. A szervizelhet  gépalkatrészek felületi h mérsékletének 
nem szabad alacsonyabbnak lennie az EN ISO 13732-1 szab-
ványban rögzítetteknél.

FIGYELEM!
A 210 vagy 320-U3 modell fedelének felemeléséhez csavarjon 
be egy emel szemet a fedélen lév  menetes furatba, majd csat-
lakoztassa a szíjat vagy láncot az emel szemhez.  
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt.  
A 018-U3 méret nél nagyobb szivattyúk esetén a fogaskerékház-
szerelvény felemeléséhez csatlakoztassa a szíjat/láncot a fogas-
kerékház tetején lév  két emel szemhez.
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A szivattyúnyílások csatlakozásainak megbontása el tt:

• Zárja a szívóoldali és a nyomóoldali szelepeket.
• Engedje le a szivattyú tartalmát, és tisztítsa meg vagy öblítse 

ki, ha szükséges.
• Válassza le vagy kapcsolja ki az elektromos tápellátást, és 

reteszeljen minden áramforrást.

Kenés A meghajtás kenése
A hajtás megfelel  kenésével, illetve annak gyakoriságával kap-
csolatos információkért olvassa el a gyártó által mellékelt útmu-
tatót.

Fogaskerekek
A fogaskerekek gyárilag hajtóm olajas kenést kapnak a követke-
z  táblázatban jelzett mennyiségben: 3. táblázat (27. oldal). Cse-
rélje az olajat 750 óránként. Agresszív lemosás, illetve 
széls séges m ködési körülmények esetén rövidebb kenési id -
köz alkalmazása válhat szükségessé.

Nem üzemel  szivattyú esetén a fogaskerékolaj-szint akkor meg-
felel , amikor az olajszint látható a kémlel nyíláson keresztül. 
Rendszeresen ellen rizze az olajszintet.

Üzemel  szivattyú esetén az olajszint nehezen megállapítható.

A Universal 3 szivattyúkat úgy szállítjuk, hogy az olajszint kicsivel 
a kémlel nyílás felett van. 

Csapágyak
A csapágyak gyári zsírzást kapnak. Újrazsírzásukhoz használja a 
következ  táblázatban megjelölt mennyiséget: 3. táblázat 
(27. oldal). Zsírozza újra a csapágyakat 750 óránként. Agres-
szív lemosás, illetve széls séges m ködési körülmények esetén 
rövidebb kenési id köz alkalmazása válhat szükségessé.

Ha túl sok ken zsírt használ, az összegy lhet a fogaskerékház-
ban, és el kell távolítani a m anyag dugóval fedett tisztítófuraton 
keresztül (27. ábra, tétel: 48). Ellen rizze a tisztítódugaszokat, 
hogy nem gy lt-e össze bennük fogaskerékolaj.

A legjobb, ha ezt a részt minden alkalommal megtisztítja, amikor 
zsírozza a szivattyút. A fogaskerékházban víz gy lhet össze a 
páralecsapódásból vagy az agresszív lemosásokból. Ha vizet 
talál a fogaskerékházban, gyakrabban tisztítsa ezt a részt.

 

27. ábra – Kenési pontok

A. Fels  tengellyel hajtott szivattyú 
(standard)

B. Alsó tengellyel hajtott szivattyú 
(opcionális)

24D. Olajleereszt  dugó
24F. Olajbetölt  dugó
24L. Olajszint-ellen rz  dugó, 

betekint ablak
48. Zsírtisztítási dugó
67. Zsírzószemek

A hajtóm olaj specifikációi
Standard: ISO Grade 320, SAE 140 
vagy AGMA Number 6EP, cikkszám: 
118402+. Élelmiszeripari min ség : 
cikkszám: 000140003+. 

Csapágyken zsír
Standard: NLGI Grade No. 2, EP, lítiu-
malapú ken anyag, cikkszám: 
118401+. Élelmiszeripari min ség : 
cikkszám: 000140002+.

3. táblázat: Ken anyag-mennyiségek

Universal 3 modell
Olajkapacitás (fogaskerekek) Zsír mennyisége (csapágyanként)

Fels  vagy alsó Oldalsó rögzítés Elüls Hátsó

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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Karbantartási vizsgálatok
VESZÉLY!

A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút. A cs csatlako-
zások megbontása el tt kapcsolja ki és eressze le a terméket 
a szivattyúból.

Az elhasználódás korai felismerésével csökkenthet k a javítás 
költségei és lerövidíthet  az üzemszünet. A problémák korai sza-
kaszban történ  észlelése érdekében ajánlott „szemrevételezé-
ses-megtapintásos” vizsgálatot végezni a szétszereléses 
tisztítási m veletek során.

Alapos karbantartási átvizsgálást évenkénti ütemezéssel tervez-
zen. Lásd: „Éves karbantartás” (29. oldal).

A vizsgálat során észlelhet  gyakoribb problémák lehetséges 
okaival és megoldásaival kapcsolatos részletekért lásd: „Karban-
tartási vizsgálatok táblázata” (30. oldal).

A rotorcsúcsok vizsgálata
Vegye le a fedelet (lásd: „A fedél eltávolítása” (32. oldal)), majd 
ellen rizze, hogy nincs-e mechanikai érintkezés a fém rotorlapá-
tok között. Ha észlel érintkezést, javítsa meg vagy cserélje ki 
a szivattyút.

Vizsgálja meg a rotorokat, hogy nem ér-e össze két rotorcsúcs, 
illetve nem érintkezik-e rotorcsúcs a rotoraggyal. Kézzel forgassa 
meg a szivattyú hajtótengelyét, és gy z djön meg arról, hogy 
a rotorcsúcs hézagja azonos a két oldalon – lásd: 28. ábra.

 A tengely és a tengelyváll vizsgálata
Vizsgálja meg, hogy nincs-e a tengelyen jele csavarodásnak 
vagy hajlásnak – és hajtsa végre a szükséges cseréket. Vizsgálja 
meg, hogy a tengelyvállon (29. ábra, C tétel) látható-e fokozott 
kopásra utaló jel – és szükség esetén hajtsa végre a cserét. 
Ha a tengelyváll széle éles, reszelje tompára, hogy el ne vágja 
a tengely O-gy r jét beszereléskor.

A rotor vizsgálata
Szemrevételezéssel vizsgálja meg a rotorokat, hogy nem lát-e 
kopott bordákat (29. ábra, A tétel) és nem kopott-e az agy a rotor 
terhelési pontjainál (lásd a nyilakat: 29. oldal, 33. ábra). 
Ha a rotort eltávolítja, mindig cserélje ki az O-gy r ket a termék 
fel li oldalon.

MEGJEGYZÉS: A rotoragy és a tengelyváll kopásának oka 
a hosszabb m ködés meglazult rotoranyával.

28. ábra – Rotor és rotorcsúcs 
közti hézag

29. ábra – A tengely és a rotor 
vizsgálata

A

C
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A fogaskerekek és csapágyak vizsgálata
Fogaskerék holtjátéka

Az áramlási fej és a tömítések eltávolítása után vizsgálja meg a 
fogaskerekek holtjátékát úgy, hogy kézzel megforgatja valame-
lyik tengelyt. A másik tengelynek azonnal mozdulnia kell. Ezt a 
próbát háromszor végezze el, 60 fokonként. Ha egyértelm en 
észlelhet  kotyogás (holtjáték), vegye le a fogaskerékház fedelét, 
vizsgálja meg a fogaskerékfogak kopottságát, és gy z djön meg 
arról, hogy a fogaskerék nincs meglazulva a tengelyen. Ha a 
fogak kopottak, cserélje a fogaskerekeket. Ha a fogaskerék meg-
lazult a tengelyen, vizsgálja meg a tengelyéket és az ékhornyot – 
ha szükséges, hajtsa végre a cserét.
A csapágy állapotának ellen rzése
Az áramlási fej és a tömítések eltávolítása után ellen rizze a 
csapágy állapotát úgy, hogy kézzel kb. 14 kg-nyi (30 fontnyi) er t 
fejt ki rá felfelé vagy lefelé. Ha elmozdulást észlel, a csapágy 
valószín leg hibás. Ellen rizze azt is, hogy a tengely mozdítható-
e el re vagy hátra. Ha a csapágy meghibásodott, cserélje ki, és 
olvassa el a kenésre vonatkozó szakaszt: 27.

Éves karbantartás
VESZÉLY!

A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút. A cs vezeték-
csatlakozások megbontása el tt válassza le és eressze le a ter-
méket a szivattyúból.
Legkés bb évente hajtsa végre a „Karbantartási vizsgálatok” 
(28. oldal) szakaszban felvázolt eljárásokat és javításokat 
a következ , megel z  jelleg  karbantartási m veletek mellett:
• Vizsgálja meg mér m szerrel a csapágyazásnál a tengely 

sugárirányú játékát. Ha a kotyogás nagysága eléri vagy 
meghaladja a rotor és a ház közötti hézag nagyságát (lásd: 
„A megfelel  hézagméret ellen rzése” (86. oldal)), cserélje ki 
a csapágyakat.

• Szerelje le a fogaskerékház fedelét, és keressen kopásra, 
holtjátékra és meglazulásra utaló jeleket. Lazítsa meg, majd 
megfelel  nyomatékkal húzza meg a fogaskerék-rögzít  
anyákat. 

• Alaposan vizsgálja meg a rotorokat, hogy nem lát-e kopott 
bordákat, nem kopott-e az agy, illetve nem láthatók-e feszült-
ségi repedések (lásd a nyilakat: 32. ábra). Megfestéses mód-
szerrel keressen anyagfáradásos repedéseket a rotor 
terhelési pontjain.

• Tekintse át a szivattyú teljesítménynaplóját, és ellen rizze a 
sugárirányú és a hátoldali hézagokat a kopás, valamint a tel-
jesítményre gyakorolt hatás megállapítása érdekében. Az 
üzemi fordulatszám változtatásával egyes alkalmazások ese-
tén ellensúlyozni lehet az elhasználódást.

FIGYELEM!
Csapágy vagy tengely helyszíni cseréjekor fordítson kiemelt 
figyelmet a tengely megfelel  pozicionálására – illeszt  alátétek-
kel állítsa be úgy, hogy megfelel  hézag maradjon a rotorlapátok 
felszíne és a szivattyúház fala (hátsó felület és fedél) között. Fon-
tos, hogy azonos legyen a hátoldali távolság a két rotor esetében 
(max. 0,0127 mm eltérés megengedett), hogy ne alakuljon ki 
keresztinterferencia.

30. ábra – Holtjáték ellen rzése

31. ábra – Csapágylógás ellen rzése

PD100-639

PD100-640

32. ábra  – Rotor terhelési pontjai 
PD100-651
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Karbantartási vizsgálatok táblázata
.

Probléma Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A rotorcsúcsok 
összeérnek, vagy 
nem egyenletes a 
hézag a rotor-
csúcsok között.

Kemény tárgy szorult a rotorok 
közé, és elcsavarta a tengelyeket. 
Kopott fogaskerékfog. 
Kopott fogaskerék-ékhorony.

Cserélje ki a tengelyeket.  
Szükség esetén szereljen be sz r t. 
Ellen rizze és szükség esetén cserélje 
a fogaskerekeket.

Összeér a rotor-
csúcs és 
a rotoragy.

Meglazult rotoranya. 
A hátoldali hézagok egyenetlenek. 
A csapágyak cserére szorulnak.

Megfelel  nyomatékkal húzza meg a roto-
ranyá(ka)t. 
Ellen rizze a hátoldali hézagok egyenletes-
ségét. 
Ellen rizze és cserélje a csapágyakat.

Összeér a rotor 
a házzal vagy 
a fedéllel

Meglazultak a rotor csavaranyái 
Túlzott hidraulikus terhelés 
Nem megfelel  hézagméret elöl/
hátul 
A csapágyak cserére szorulnak.

Megfelel  nyomatékkal húzza meg a roto-
ranyá(ka)t. 
Tekintse át a nyomásbesorolásokat (lásd: 
12. oldal). 
Ellen rizze, hogy az elüls /hátulsó hézagmé-
retek a meghatározott értékeken belül vannak-
e (lásd: 87. oldal). 
Ellen rizze és cserélje a csapágyakat.

Elhasználódott 
rotor vagy tengely-
bordák.

Meglazult rotoranya. Cserélje a rotorokat és a tengelyeket. 
Húzza meg a rotoranyákat. Lásd: „Nyomaté-
kértékek” (89. oldal).

Kopott szél  
rotoragy vagy ten-
gelyváll.

Meglazult rotoranya. 
A rotor nekinyomódik a vállnak 
beszereléskor.

Húzza meg a rotoranyákat. Lásd: „Nyomaté-
kértékek” (89. oldal). 
Cserélje a rotorokat és tengelyeket, illetve 
illeszt  alátéttel állítsa be az elüls  csap-
ágyazás helyzetét a helyes hátoldali hézagok 
érdekében.

Éles perem  ten-
gelyváll.

Meglazult rotoranya. 
A rotor nekinyomódik a vállnak 
beszereléskor. 
A hátoldali hézagok egyenetlenek.

Húzza meg a rotoranyákat. Lásd: „Nyomaté-
kértékek” (89. oldal). 
Reszelje tompára a peremet, hogy elkerülhet  
legyen a tengely O-gy r jének elvágása. 
Ellen rizze a hátoldali hézagok egyenletes-
ségét.

Fogaskerék holtjá-
téka.

Elégtelen kenés. 
Túlzott hidraulikus terhelés. 
Meglazult fogaskerék-biztosító-
anyák. 
Kopott fogaskerékfog.

Ellen rizze a kenés mértékét és gyakoriságát. 
Csökkentse a hidraulikus terhelést. 
A biztosítóanyákat húzza meg az el írt nyoma-
tékkal. Lásd: „Nyomatékértékek” (89. oldal). 
Ellen rizze és szükség esetén cserélje 
a fogaskerekeket.

Kopott vagy törött 
fogaskerékfog.

Elégtelen kenés. 
Túlzott hidraulikus terhelés. 
Meglazult fogaskerék-biztosító-
anyák.

Ellen rizze a kenés mértékét és gyakoriságát. 
Csökkentse a hidraulikus terhelést. 
A biztosítóanyákat húzza meg az el írt nyoma-
tékkal. Lásd: „Nyomatékértékek” (89. oldal). 
Ellen rizze és szükség esetén cserélje 
a fogaskerekeket.

Laza fogaskerék. Helytelen nyomatékkal meghúzott 
fogaskerék-biztosítóanyák. 
A rögzítés meghúzása nem a meg-
felel  nyomatékkal történt. 
Kopott fogaskerékék.

A fogaskerék anyáját az el írt nyomatékkal 
húzza meg. Lásd: „Nyomatékértékek” 
(89. oldal). 
Ellen rizze és szükség esetén cserélje 
a fogaskerekeket. 
Vizsgálja meg a fogaskerékéket, a tengelyék-
hornyot és a tengelyt – majd hajtsa végre 
a szükséges cseréket.

Tengely- vagy 
sugárirányban 
meglazult csap-
ágyazás.

Elégtelen kenés. 
Túlzott hidraulikus terhelés. 
Bejutott termék vagy víz.

Ellen rizze a kenés mértékét és gyakoriságát. 
Csökkentse a hidraulikus terhelést. 
Gy z djön meg arról, hogy nem alakul ki fölös-
leges ken zsír-lerakódás. 
Szükség esetén cserélje a csapágyakat.
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Tisztítás A helyszínen határozza meg a szivattyú tisztítási ütemtervét a fel-
dolgozott anyagok ismeretében, és dolgozza ki a karbantartási 
ütemezést.

Az áramlási fej szétszerelésével kapcsolatban lásd: „Az áramlási 
fej szétszerelése – Fedél és rotorok” (32. oldal). Távolítsa el és 
tisztítsa meg a fedél O-gy r jét, a szivattyú tömítéseit és a rotor 
rögzít anyáját. Vizsgálja meg ezek állapotát, és a szükséges 
cseréket végezze el.

MEGJEGYZÉS: A szivattyú összeszerelésénél mindig cserélje a 
rotor anyájának O-gy r it és a termék fel li oldal tömít  O-gy r -
it. Ha a tömítés mögötti területen szennyez dést talál, a baktériu-
mok eltávolítására szolgáló tisztítási és fert tlenítési eljárással 
kapcsolatban forduljon a SPX FLOW vállalat Application Engine-
ering (alkalmazástervezési) részlegéhez. Klóros (200 ppm sza-
bad klór) oldat alkalmazása esetén nem maradhat lerakódás 
a szivattyú belsejében. 

FIGYELEM!
A savas tisztítószerek sokkal inkább hajlamosak a fémrészek 
korrodálására, ezért a szivattyú alkatrészei csak a feltétlenül 
szükséges ideig érintkezzenek savas oldatokkal. Valamennyi 
er s szervetlen ásványi sav, amely sérülést okoz a b rén, káro-
sítja a szivattyú alkatrészeit is. Lásd:„A rozsdamentes acél korró-
ziója” (9. oldal).

Olyan alkalmazások esetében, ahol a szivattyúban a leállítás 
során szilárd anyag válhat ki, er sen ajánlott végrehajtani 
CIP-tisztítást vagy átmosást, illetve végrehajtani az áramlási fej 
szétszerelését és kézi tisztítását. Lásd: „CIP kialakítás” 
(20. oldal).

Sérült elüls  zsír-
tömítések.

A tömítés elöregedhetett és 
elhasználódhatott. 
A peremen nincs zsír a kenéshez. 
A tengely kopott a tömítések alatt. 
Kopott csapágyak.

Cserélje a tömítéseket. 
Beszereléskor biztosítson megfelel  kenést 
ken zsírral. 
Vizsgálja meg a tengely felületét a tömítések 
alatt. 
Cserélje ki a csapágyakat.

Sérült hátsó olajtö-
mítések.

A tömítés elöregedhetett és 
elhasználódhatott. 
A peremen nincs zsír a kenéshez. 
A tengely kopott a tömítések alatt. 
Beszereléskor a tengely nem 
pontosan középre kerül. 
Kopott csapágyak.

Cserélje a tömítéseket. 
Beszereléskor biztosítson megfelel  kenést 
ken zsírral. 
Vizsgálja meg a tengely felületét a tömítések 
alatt. 
Cserélje ki a csapágyakat.



Karbantartás Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 32 95-03103 12/2017

Az áramlási fej 
szétszerelése – Fedél 
és rotorok

MEGJEGYZÉS: Az SPX FLOW azt 
ajánlja, hogy a szivattyú szervizelésekor 
minden esetben cseréljék ki az elasz-
tomereket. VIGYÁZAT!

A szivattyú alkatrészeinek és a cs vezetéknek éles peremei 
lehetnek. Legyen óvatos, mert a rotorok széle éles lehet. A szi-
vattyú beépítése és szervizelése közben viseljen keszty t, hogy 
az éles peremek ne okozzanak sérülést.

FIGYELEM!
Miel tt nekilátna a karbantartási munkálatoknak, gy z djön meg 
róla, hogy a szivattyú biztonságosan le van rögzítve. Az alkatré-
szek hozzáadásával/eltávolításával a szivattyú súlyközéppontja 
eltolódik, aminek következtében a nem megfelel en rögzített szi-
vattyú átborulhat.

A fedél eltávolítása
1. Távolítsa el a fedél anyáit a fedélr l. Gumikalapáccsal ütö-

gesse le a fedelet a ház csonkjairól és az illeszt csapokról.

2. Helyezze a fedelet biztonságos felületre úgy, hogy a fénye-
zett oldala felfelé nézzen.

FIGYELEM!
A 210 vagy 320-U3 modell fedelének felemeléséhez csavarjon 
be egy emel szemet a fedélen lév  menetes furatba, majd csat-
lakoztassa a szíjat vagy láncot az emel szemhez. 

3. Távolítsa el és vizsgálja meg a fedél tömítését.

VESZÉLY!
A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút. A cs csatlako-
zások megbontása el tt kapcsolja ki és eressze le a terméket 
a szivattyúból.

4. táblázat: Fedélanyák 
csavarkulcsmérete

U3 modell Kulcsméret

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

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

210, 320 1"

33. ábra – A fedél eltávolítása

34. ábra – A fedéltömítés eltávolítása
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A rotoranyák eltávolítása
1. Rögzítse a rotort a rotorkiékel  szerszámmal (cikkszám: 

139794+), hogy az ne tudjon elfordulni a rotoranyák eltávolí-
tásakor. 

MEGJEGYZÉS: A rotoron végzett m veletek esetén mindig 
a házhoz rögzítse a rotort, ne a másik rotorhoz. Lásd:35. ábra.

MEGJEGYZÉS: Az SPX FLOW a rotoranyák védelme 
érdekében nem károsító dugókulcs használatát ajánlja a rotoran-
yákhoz. Lásd: 5. táblázat és 124. oldal.

2. Távolítsa el a rotoranyákat.

3. Minden rotoranyáról vegye le az O-gy r t.

MEGJEGYZÉS: Dobja ki a rotoranya O-gy r it – ezek egy-
szer használatos elemek.

Rotorok eltávolítása

VIGYÁZAT!
A szivattyú alkatrészeinek és a cs vezetéknek éles peremei 
lehetnek. Legyen óvatos, mert a rotorok széle éles lehet. A szi-
vattyú beépítése és szervizelése közben viseljen keszty t, hogy 
az éles peremek ne okozzanak sérülést.

Távolítsa el kézzel a rotorokat. Helyezze a rotorokat biztonságos 
helyre, hogy elkerülje a precíziós alkatrészek sérülését.

MEGJEGYZÉS: 37. ábra: mechanikai tömítés.

Mechanikai tömítések esetén: lásd alább.

35. ábra – A rotoranya eltávolítása

5. táblázat: Rotoranyakulcs-méretek 
és dugókulcs

U3 modell Kulcs-
méret

Dugó-
kulcs

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+

36. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

37. ábra – A rotor eltávolítása

O-gy r s tömítések esetén: lásd 64. oldal.
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Egyszeres és kett s 
mechanikai tömítés

A termék fel li oldal forgó és álló része 
tömítésének eltávolítása
1. Vegye le a forgórésztömítést a rotorról.

2. Vegye le a forgórész O-gy r s tömítését a rotorról.

3. Vegye le az állórésztömítést a szivattyúházról.

4. Vegye le az állórész O-gy r s tömítését az állórésztömítés-
r l.

MEGJEGYZÉS: Az O-gy r  általában a tömítéssel együtt 
lejön (3).

38. ábra – A forgórésztömítés 
eltávolítása

39. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

40. ábra – Az állórésztömítés 
eltávolítása

41. ábra – Állórész O-gy r s tömítése

Az U3 mechanikai tömítés termék fel li oldal tömítései és 
O-gy r i cseréjéhez a szivattyúházat nem kell eltávolítani. 
Ha csak ezeket az alkatrészeket szeretné kicserélni vagy 
szervizelni, ugorjon a következ  részre: „A termék fel li 
oldal forgó- és állórésztömítésének behelyezése” 
(61. oldal).
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A szivattyúház leszerelése
1. Távolítsa el a két házrögzít  zárócsavart.

2. Vegye le a házat a fogaskerékházról. Szükség esetén 
m anyag kalapáccsal ütögesse le a házat a fogaskerékház-
ról, hogy az illeszt csapok kijöjjenek a perselyekb l.

3. Egyenesen csúsztassa le a házat a t csavarokról, hogy ne 
sérüljenek a mechanikai tömítés elemei.

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 

4. Helyezze a házat biztonságos felületre úgy, hogy a tömíté-
sek – épségük érdekében – felfelé nézzenek.

MEGJEGYZÉS: Egyszeres mechanikai tömítések esetén: lásd 
alább. Kett s mechanikai tömítések esetén: lásd 43. oldal. 

42. ábra – A házrögzít  csavarok 
eltávolítása

6. táblázat: Házrögzít  csavarok kulcsmérete 

Modell Kulcsméret

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

180, 220, 210, 320 5/16"

43. ábra – A szivattyúház leszerelése
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Egyszeres mechanikai 
tömítés

A tömít alkatrészek eltávolítása
MEGJEGYZÉS: Kett s mechanikai tömítések esetén: lásd 
43. oldal.

1. Távolítsa el a tömítésházcsavarokat.

2. Távolítsa el a tömítésházat. 45. ábra: a 130-U3 és a kisebb 
modellek. 46. ábra: a 180-U3 és a nagyobb modellek.

3. 46. ábra: a 180-U3 és a nagyobb modellek. 45. ábra: 
a 130-U3 és a kisebb modellek.

44. ábra – A tömítésházcsavarok 
eltávolítása

45. ábra – A tömítésház eltávolítása

46. ábra – A tömítésház eltávolítása
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4. Vegye le a hullámos rugót (a képen a 040-U3 látható).

5. Vegye le a hajtógy r t (a képen a 040-U3 látható).

6. 130-U3 és kisebb szivattyúk esetén: Vegye le a tengely-
gy r t.  
(A 180-U3 és nagyobb modellek esetén nincs tengelygy r .)

MEGJEGYZÉS: Az egyszeres mechanikai tömítés 130-U3 vagy 
kisebb szivattyúba történ  behelyezését illet en: lásd alább. 
A 180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén: lásd 41. oldal.

47. ábra – A hullámos rugó 
eltávolítása

48. ábra – A hajtógy r  eltávolítása

49. ábra – A tengelygy r  eltávolítása
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130-U3 és kisebb szivattyúk esetén: 
A tömít alkatrészek felszerelése 
(egyszeres mechanikai tömítés)

MEGJEGYZÉS: Az SPX FLOW azt 
ajánlja, hogy a szivattyú szervizelésekor 
minden esetben cseréljék ki az elasz-
tomereket.

MEGJEGYZÉS: Az egyszeres mechanikai tömítés 180-U3 vagy 
nagyobb szivattyúba történ  behelyezését illet en: lásd 41. oldal. 
Kett s mechanikai tömítések esetén: lásd 43. oldal.

1. Tegye ki a tömítésekhez szükséges alkatrészeket (a képen 
a 040-U3 látható).

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 

2. Helyezze be a tengelygy r t úgy, hogy a bemetszés maga 
felé nézzen (lásd: 51. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen rá, hogy a tengelygy r  bemetszé-
se mer leges legyen a nyílásokra és igazodjon a furatokhoz. 
Lásd: 57. ábra (40. oldal).

3. 52. ábra: a tengelygy r  a helyén van.

50. ábra – Egyszeres mechanikai 
tömítés (a képen a 040-U3 látható)

51. ábra – A tengelygy r  
behelyezése

52. ábra – A gy r  a helyén van
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4. Helyezze be a hajtógy r t úgy, hogy a kiálló fül a szivattyú-
ház felé nézzen.

MEGJEGYZÉS: A hajtógy r  fülének kiálló része a ház felé 
néz, a lapos része pedig felfelé. (A fül lapos része a kamera 
felé néz a következ  ábrákon: 53. ábra és 54. ábra.)

5. 54. ábra: a hajtógy r  a helyén van. 

6. Helyezze be a hullámos gy r t a hajtógy r  közepébe.

7. 56. ábra: a hullámos rugó a helyén van.

53. ábra – A hajtógy r  felszerelése

54. ábra – A hajtógy r  a helyén van 
(130-U3 és kisebb modellek esetén)

55. ábra – A hullámos rugó 
beszerelése

56. ábra – A hullámos rugó 
a helyén van
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8. Szerelje fel a tömítésházat (lásd: 57. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a hajtógy r  és a tengelygy r  
helyzetére.

9. Kenje meg élelmiszeripari besorolású korróziógátló zsírral a 
tömítésház csavarjainak menetét. Nyomja le a tömítésházat, 
hogy a tömítésrugó összenyomódjon, majd szerelje be 
a 4 tömítésházcsavart.

10. Húzza meg a csavarokat az el írt nyomatékkal:

11. 59. ábra: a tömítésház a helyén van.

12. Ismételje meg a lépéseket a második tömítésnél.

57. ábra – A tömítésház felszerelése

58. ábra – A tömítésházcsavarok 
beszerelése

7. táblázat: Tömítésházcsavarok nyomatéka

U3 modell Tömítésházcsavarok 
nyomatéka

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 Nm

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

59. ábra – A tömítésház a helyén van

Folytassa a m veleteket a következ vel: „A szivattyúház 
felszerelése” (60. oldal).
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180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén: 
A tömít alkatrészek felszerelése (egyszeres 
mechanikai tömítés)

MEGJEGYZÉS: Az SPX FLOW azt 
ajánlja, hogy a szivattyú szervizelésekor 
minden esetben cseréljék ki az 
elasztomereket.

MEGJEGYZÉS: Az egyszeres mechanikai tömítés 130-U3 vagy 
kisebb szivattyúba történ  behelyezését illet en: lásd 38. oldal. 
Kett s mechanikai tömítések esetén: lásd 54. oldal.

1. Tegye ki a tömítésekhez szükséges alkatrészeket.

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 

2. Helyezze fel a hajtógy r t (lásd: 60. ábra). A hajtógy r  fülé-
nek kiálló része a ház felé néz, a lapos része pedig felfelé. 
(A fül lapos része a kamera felé néz a következ  ábrákon: 
60. ábra és 61. ábra.)

MEGJEGYZÉS: Lásd még a tömítések robbantott ábráját: 
118. oldal.

3. 61. ábra: a hajtógy r  a helyén van. 

4. Helyezze be a hullámos gy r t a hajtógy r  közepébe. 
62. ábra: a hullámos rugó a helyén van.

60. ábra – A hajtógy r  felszerelése

61. ábra – A hajtógy r  a helyén van

62. ábra – A hullámos rugó 
a helyén van
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5. Szerelje fel a tömítésházat (lásd: 63. ábra). Igazítsa egymás-
hoz a tömítésház bemetszéseit és a hajtógy r  füleit (amit a 
következ  lépésben szerelt fel: 3, 41. oldal). Ügyeljen rá, 
hogy a tömítésház lapos része a furatok közé essen 
(az összeszerelt állapotot lásd: 65. ábra).

6. Kenje meg élelmiszeripari besorolású korróziógátló zsírral a 
tömítésház csavarjainak menetét. Nyomja le a tömítésházat, 
hogy a tömítésrugó összenyomódjon, majd szerelje be 
a 4 tömítésházcsavart.

7. Húzza meg a csavarokat az el írt nyomatékkal:

8. 65. ábra: a tömítésház a helyén van.

9. Ismételje meg a lépéseket a második tömítésnél.

63. ábra – A tömítésház felszerelése

64. ábra – A tömítésházcsavarok 
beszerelése

8. táblázat: Tömítésházcsavarok nyomatéka

U3 modell Tömítésházcsavarok 
nyomatéka

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 Nm

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

65. ábra – A tömítésház a helyén van

Folytassa a m veleteket a következ vel: „A szivattyúház 
felszerelése” (60. oldal).
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Kett s mechanikai tömítés Az átmosás fel li oldal tömít alkatrészeinek 
eltávolítása
MEGJEGYZÉS: Egyszeres mechanikai tömítések esetén: lásd 
36. oldal. O-gy r s tömítések esetén: lásd 66. oldal. 

1. Távolítsa el az átmosás fel li oldal forgórész-tömítését min-
den tengelyr l. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön a tömítés 
az eltávolítás során.

2. Távolítsa el az átmosás fel li oldal O-gy r s forgórész-tömí-
tését minden tengelyr l.

3. Minden szivattyútengelyr l vegye le az állítógy r t.

4. Minden tengely tengelyhornyából vegye ki az állítógy r  
O-gy r jét.

MEGJEGYZÉS: Az új O-gy r k felhelyezése el tt vizsgálja 
meg, hogy nem sérült-e a tengely O-gy r jének hornya, 
és ha szükséges, végezze el a javítást vagy a cserét.

MEGJEGYZÉS: Vizsgálja meg a tengelyváll lapjait, és ha 
szükséges, hajtsa végre a javítást vagy a cserét.

66. ábra – Az átmosás fel li oldal 
forgórésztömítésének eltávolítása

67. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

68. ábra – Az állítógy r  eltávolítása

69. ábra – Az állítógy r  O-gy r je
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5. Mindkét tömítésházról távolítsa el a 3 állórésztömítés-tartó-
csavart (a képen a 040-U3 látható).

MEGJEGYZÉS: A tömítés kivételéhez elég meglazítani két 
csavart és csak a harmadikat teljesen eltávolítani.

6. Távolítsa el az átmosás fel li oldal állórésztömítését (a képen 
a 040-U3 látható).

7. Vizsgálja meg, hogy látható-e sérülés a tömítésházcsapokon, 
majd szükség szerint javítsa vagy cserélje azokat. Ha a csa-
pok meglazultak, cserélje ket újra.

8. Vegye le a hullámos rugót (a képen a 040-U3 látható).

9. Távolítsa el az állórésztömítés O-gy r jét (a képen a 040-U3 
látható).

70. ábra – A tömítéstartó csavarok 
eltávolítása

71. ábra – Az állórésztömítés 
eltávolítása

72. ábra – A hullámos rugó 
eltávolítása

73. ábra – A tömít  O-gy r  helye
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10. Távolítsa el a 4 tömítésházcsavart (a képen a 040-U3 lát-
ható).

11. Távolítsa el a tömítésházat (a képen a 040-U3 látható). A nyíl 
(75. ábra) a tömítésház O-gy r jének helyét mutatja 
a 130-U3 és kisebb szivattyúk esetében.

12. (130-U3 és kisebb szivattyúk esetén) Távolítsa el a tömítés-
ház O-gy r jét a tengelygy r  körül. A tömítésház O-gy r -
jének elhelyezkedését illet en lásd: 75. ábra.

13. (180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén) Távolítsa el a tömí-
tésház O-gy r jét a tömítésház körül.

MEGJEGYZÉS: 180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén 
a tömítésház O-gy r je a tömítésházon található.

74. ábra – Tömítésházcsavarok

75. ábra – A tömítésház eltávolítása

76. ábra – A tömítésház O-gy r jének 
eltávolítása

77. ábra – A tömítésház O-gy r jének 
eltávolítása
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14. Távolítsa el a hajtógy r t. (A képen a 040-U3 látható.)

Vegye le a tengelygy r t. (Csak a 130-U3 és kisebb szivattyúk 
esetén. A 180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén nincs tengely-
gy r .) 

1. Ismételje meg a m veletet a másik tömítésen.

MEGJEGYZÉS: A kett s mechanikai tömítés 130-U3 vagy 
kisebb szivattyúba történ  behelyezését illet en: lásd alább. 
A 180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén: lásd 54. oldal.

78. ábra – A hajtógy r  eltávolítása

79. ábra – A tengelygy r  eltávolítása
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130-U3 és kisebb szivattyúk esetén: 
A tömít alkatrészek felszerelése 
(kett s mechanikai tömítés)
MEGJEGYZÉS: A kett s mechanikai tömítés 180-U3 vagy 
nagyobb szivattyúba történ  behelyezését illet en: lásd 54. oldal. 
Egyszeres mechanikai tömítések esetén: lásd 38. oldal.

1. Tegye ki a tömítésekhez szükséges alkatrészeket (80. ábra: 
egy tömítés alkatrészei a 040-U3 szivattyún).

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 

2. Helyezze be a tengelygy r t úgy, hogy a bemetszés maga 
felé nézzen (lásd: 81. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen rá, hogy a tengelygy r  bemetszé-
se mer leges legyen a nyílásokra és igazodjon a furatokhoz. 
Lásd: 87. ábra (49. oldal).

3. 82. ábra: a tengelygy r  a helyén van.

80. ábra – Kett s mechanikai tömítés 
(a képen a 040-U3 látható)

81. ábra – A tengelygy r  
behelyezése

82. ábra – A tengelygy r  
a helyén van
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4. Helyezze fel a hajtógy r t (lásd: 83. ábra). A hajtógy r  
fülének kiálló része a ház felé néz, a lapos része pedig 
felfelé. (A fül lapos része a kamera felé néz a következ  
ábrákon: 83. ábra és 84. ábra.)

5. Ügyeljen a fülek pozíciójára: a 130-U3 és kisebb szivattyúk 
esetén a hajtógy r  füleinek mer legesnek kell lenniük a ház 
oldalsó nyílásaira. Lásd: 87. ábra (49. oldal): pozíció 
beszerelt állapotban.

6. 84. ábra: a hajtógy r  a helyén van. 

7. Helyezze be a tömítésház O-gy r jét. Az O-gy r  a házra, 
a tengelygy r  köré kerül fel. Lásd:86. ábra.

8. 86. ábra: a tömítésház O-gy r je a helyén van.

83. ábra – A hajtógy r  felszerelése

84. ábra – A hajtógy r  a helyén van 

85. ábra – A tömítésház O-gy r jének 
behelyezése

86. ábra – A tömítésház O-gy r je 
a helyén van
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9. Helyezze fel a tömítésházat. 

10. Szerelje fel a 4 tömítésházcsavart. Húzza meg a csavarokat 
az el írt nyomatékkal:

11. 89. ábra: a tömítésház a helyén van. Ügyeljen az átmosónyí-
lások pozíciójára (lásd a nyilakat).

12. Helyezze be az állórésztömítés megzsírzott O-gy r jét (lásd: 
90. ábra). 

87. ábra – A tömítésház felszerelése

88. ábra – Tömítésházcsavarok

9. táblázat: Tömítésházcsavarok nyomatéka

U3 modell Tömítésházcsavarok 
nyomatéka

006, 015, 018 7.4 ft-lb / 10 Nm

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14.8 ft-lb / 20 Nm 

89. ábra – A tömítésház a helyén van

90. ábra – A tömít  O-gy r  
behelyezése
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13. Az állórésztömítés O-gy r je a tömítésház és a hajtógy r  
között helyezkedik el.

14. Helyezze be a hullámos rugót.

15. 93. ábra: a hullámos rugó a helyén van.

16. Helyezze be az átmosás fel li oldal állórésztömítését, ügyel-
ve rá, hogy a tömítésen lév  bemetszések a tömítésház 
csapjainál legyenek.

91. ábra – A tömít  O-gy r  helye

92. ábra – A hullámos rugó 
beszerelése

93. ábra – A hullámos rugó 
a helyén van

94. ábra – Az átmosás fel li oldal 
állórésztömítésének behelyezése
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17. 95. ábra: az átmosás fel li oldal állórésztömítése a helyén 
van. Figyelje meg, hogy a bemetszések (a képen fehér nyi-
lakkal jelezve) a tömítésház csapjainál vannak (a képen 
fekete nyilakkal jelezve).

18. Szerelje be a 3 tömítéstartó csavart. Húzza meg kézzel 
a csavarokat.

19. Ismételje meg a lépéseket a második tömítés beszerelé-
séhez.

20. 97. ábra: mindkét tömítés a helyén van.

21. A tömítéseket kézzel megnyomkodva ellen rizze, hogy kön-
nyedén járnak-e ki-be. Ha a tömítés nem mozog, rakja össze 
újra a tömítést és ellen rizze újra.

95. ábra – Az átmosás fel li oldal 
állórésztömítése a helyén van

96. ábra – A tömítéstartó csavarok 
beszerelése

97. ábra – A tömítések a helyükön 
vannak

98. ábra – Nyomja rá kézzel
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22. Helyezze be az állítógy r  megzsírzott O-gy r jét a tengely 
hornyába. 

23. 100. ábra: az O-gy r  a helyén van a tengely hornyában.

24. Szerelje fel az állítógy r t a szivattyútengelyekre. Ügyeljen 
rá, hogy az állítógy r  lapos része a hajtótengelyek lapos 
részénél legyen.

25. 102. ábra: az állítógy r  a helyén van.

99. ábra – Az O-gy r  behelyezése

100. ábra – Beszerelt O-gy r

101. ábra – Az állítógy r  felszerelése

102. ábra – Az állítógy r  
a helyén van
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26. Mindkét tengelyre helyezze fel a forgórésztömítés O-gy r -
jét. 

27. 104. ábra: a forgórésztömítés O-gy r je a helyén van a ten-
gelyen.

28. Helyezze fel az átmosás fel li oldal forgórésztömítését a ten-
gelyre úgy, hogy a fül a tömítésen lév  bemetszésnél legyen.

29. 106. ábra: a tömítés a helyén van.

103. ábra – Az O-gy r  behelyezése

104. ábra – Beszerelt O-gy r

105. ábra – Az átmosás fel li oldal 
forgórésztömítésének behelyezése

106. ábra – A forgórésztömítés 
a helyén van

Folytassa a m veleteket a következ vel: „A szivattyúház 
felszerelése” (60. oldal).
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180-U3 és nagyobb szivattyúk esetén: 
A tömít alkatrészek felszerelése (kett s 
mechanikai tömítés)
MEGJEGYZÉS: A 130-U3 és kisebb szivattyúk esetén: lásd 
47. oldal. Egyszeres mechanikai tömítések esetén: lásd 41. oldal.

1. Tegye ki a tömítésekhez szükséges alkatrészeket.

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 

2. Helyezze fel a hajtógy r t (lásd: 107. ábra). A hajtógy r  
fülének kiálló része a ház felé néz, a lapos része pedig felfe-
lé. (A fül lapos része a kamera felé néz a következ  ábrákon: 
107. ábra és 108. ábra.)

3. Ügyeljen a fülek pozíciójára: a 180-U3 és nagyobb szivattyúk 
esetén a hajtógy r  füleinek párhuzamosnak kell lenniük 
a ház oldalsó nyílásaira (lásd: 107. ábra és 108. ábra).

4. 108. ábra: a hajtógy r  a helyén van.

5. Helyezze be a tömítésház O-gy r jét a tömítésházba. 

107. ábra – A hajtógy r  felszerelése

108. ábra – A hajtógy r  a helyén van

109. ábra – A tömítésház 
O-gy r jének behelyezése
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6. Helyezze fel a tömítésházat. Állítsa be a hajtógy r t úgy, 
hogy annak fülei a tömítésház bemetszéseinél legyenek.

7. 111. ábra: a 180-U3 tömításház a helyén van. Ügyeljen rá, 
hogy a lapos rész (nyíllal jelölve) a szivattyúház közepe felé 
nézzen.

8. Szerelje fel a 4 tömítésházcsavart. Húzza meg a csavarokat 
az el írt nyomatékkal:

110. ábra – A tömítésház O-gy r je 
a helyén van

111. ábra – A tömítésház a helyén van

112. ábra – Tömítésházcsavarok

10. táblázat: Tömítésházcsavarok nyomatéka

U3 modell Tömítésházcsavarok 
nyomatéka

006, 015, 018 7.4 ft-lb / 10 Nm

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14.8 ft-lb / 20 Nm 
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9. Helyezze be az állórésztömítés megzsírzott O-gy r jét (lásd: 
113. ábra). 

10. Az állórésztömítés O-gy r je a tömítésház és a hajtógy r  
között helyezkedik el.

11. Helyezze be a hullámos rugót.

12. Helyezze be az átmosás fel li oldal állórésztömítését, ügyel-
ve rá, hogy a tömítésen lév  bemetszések (fehér nyíllal jelöl-
ve) a tömítésház csapjainál (fekete nyíllal jellve) legyenek.

113. ábra – A tömít  O-gy r  
behelyezése

114. ábra – A tömít  O-gy r  helye

115. ábra – A hullámos rugó 
a helyén van

116. ábra – Az átmosás fel li oldal 
állórésztömítésének behelyezése
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13. Szerelje be a 3 tömítéstartó csavart. Húzza meg kézzel 
a csavarokat.

14. A tömítést kézzel megnyomkodva ellen rizze, hogy könnye-
dén jár-e ki-be. Ha a tömítés nem mozog, rakja össze újra 
a tömítést és ellen rizze újra.

15. Ismételje meg a lépéseket a második tömítés beszerelé-
séhez.

16. Helyezze be az állítógy r  megzsírzott O-gy r jét a tengely 
hornyába. 

17. 120. ábra: az O-gy r  a helyén van a tengely hornyában.

117. ábra – A tömítéstartó csavarok 
beszerelése

118. ábra – Nyomja rá kézzel

119. ábra – Az O-gy r  behelyezése

120. ábra – Beszerelt O-gy r
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18. Szerelje fel az állítógy r t a szivattyútengelyekre. Ügyeljen 
rá, hogy az állítógy r  lapos része a hajtótengelyek lapos 
részénél legyen.

19. 122. ábra: az állítógy r  a helyén van.

20. Mindkét tengelyre helyezze fel a forgórésztömítés O-gy -
r jét.

21. 124. ábra: a forgórésztömítés O-gy r je a helyén van a ten-
gelyen.

121. ábra – Az állítógy r  felszerelése

122. ábra – Az állítógy r  
a helyén van

123. ábra – Az O-gy r  behelyezése

124. ábra – Beszerelt O-gy r
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22. Helyezze fel az átmosás fel li oldal forgórésztömítését a ten-
gelyre úgy, hogy a fül a tömítésen lév  bemetszésnél legyen.

23. 126. ábra: a tömítés a helyén van.

125. ábra – Az átmosás fel li oldal 
forgórésztömítésének behelyezése

126. ábra – A forgórésztömítés 
a helyén van
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Egyszeres és kett s 
mechanikai tömítés

A szivattyúház felszerelése

1. Szerelje fel a szivattyúházat a fogaskerékházra. Ügyeljen rá, 
hogy a szivattyúház illeszt csapjai a fogaskerékház megfele-
l  méret  perselyeibe kerüljenek. 

MEGJEGYZÉS: A képen a kett s mechanikai tömítés lát-
ható.

2. 128. ábra: a szivattyúház a helyén van a fogaskerékházon.

3. Szerelje be a házrögzít  csavarokat. Kenje meg a meneteket 
élelmiszeripari besorolású korróziógátló zsírral. Húzza meg 
kézzel a csavarokat, hogy a szivattyúház biztonságosan fel-
feküdjön a fogaskerékházra.

127. ábra – A szivattyúház 
felszerelése

FIGYELEM!
Miel tt nekilátna a karbantartási munkálatoknak, gy z djön meg 
róla, hogy a szivattyú biztonságosan le van rögzítve. Az alkatré-
szek hozzáadásával/eltávolításával a szivattyú súlyközéppontja 
eltolódik, aminek következtében a nem megfelel en rögzített szi-
vattyú átborulhat.

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt.

128. ábra – A szivattyúház 
a helyén van

129. ábra – A házrögzít  csavarok 
beszerelése
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A termék fel li oldal forgó- és állórésztömítésének 
behelyezése
MEGJEGYZÉS: Az egyszeres és a kett s mechanikai tömítésre 
egyaránt érvényes.

1. Helyezze be az állórésztömítés megzsírzott O-gy r jét az 
állórésztömítésbe.

2. 131. ábra: az O-gy r  a helyén van az állórésztömítésben.

3. Helyezze be az állórésztömítést a szivattyúházba. Igazítsa 
egymáshoz a tömítés bemetszéseit és a hajtógy r  füleit 
(lásd a nyilakat itt: 132. ábra). Nyomja be a tömítést a szivat-
tyúba, hogy az O-gy r  felfeküdjön a furatra és a helyén 
tartsa a tömítést. 

4. Az állórésztömítés akkor van helyesen beszerelve, hogy ha 
megnyomja, akkor akadálytalanul visszaugrik. Ha nem ugrik 
vissza, ellen rizze, hogy megfelel en van-e beszerelve 
a tömítés.

130. ábra – A tömít  O-gy r  
behelyezése

131. ábra – A tömítés O-gy r je 
a helyén van

132. ábra – Az állórésztömítés 
behelyezése

133. ábra – Benyomás 
az állórésztömítésbe
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5. 134. ábra: az állórésztömítés a helyén van.

6. Helyezze be a forgórésztömítés megzsírzott O-gy r jét 
a rotorba. 

7. 136. ábra: az O-gy r  a helyén van.

134. ábra – Az állórésztömítés 
a helyén van

135. ábra – A tömít  O-gy r  
behelyezése

136. ábra – A tömítés O-gy r je 
a helyén van
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8. Helyezze be a forgórésztömítést a rotorba. Igazítsa egymás-
hoz a tömítés bemetszéseit és a rotor hajtócsapjait.

9. A forgórésztömítés behelyezése után annak stabilan 
a helyén kell lennie a rotorban (lásd: 138. ábra).

10. Gy z djön meg róla, hogy a tömítés O-gy r je nincs becsí-
p dve.

11. Ha az O-gy r  be van csíp dve (lásd: 139. ábra), akkor úgy 
helyezze be a tömítést, hogy közben nyomja az O-gy r t az 
O-gy r -eltávolító szerszámmal. 
(A cikkszámokat illet en lásd: lásd: „O-gy r -eltávolító szer-
számok” (124. oldal).)

137. ábra – A forgórésztömítés 
behelyezése

138. ábra – A forgórésztömítés 
a helyén van

139. ábra – Becsíp dött O-gy r

140. ábra – Az O-gy r  benyomása

Folytassa a m veleteket a következ vel: „A rotorok besze-
relése” (73. oldal).
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O-gy r s tömítés A termék fel li oldal tömít alkatrészeinek 
eltávolítása
MEGJEGYZÉS: A rotor eltávolítása után normál esetben 
a hüvely a helyén marad; a hüvelyt külön kell eltávolítani. 
141. ábra: a rotor eltávolítása után a helyén maradt hüvely.

1. Fogja meg kézzel a hüvelyt és húzza ki a tömítésházból.

2. Távolítsa el a hüvely elüls  O-gy r jét (nyíllal jelölve itt: 
142. ábra) a hüvelyr l, majd dobja ki.

Az egyszeres O-gy r  vagy a kett s O-gy r s tömítés elüls  
O-gy r jének eltávolítása

1. Távolítsa el az elüls  O-gy r t a standard O-gy r -eltávolító 
szerszámmal (cikkszám: AD0096001, ez látható a képen) 
vagy az U3 kett s O-gy r s tömítés eltávolító szerszámmal 
(cikkszám: 140062+, itt látható: 144. ábra).

2. Dobja ki a használt O-gy r t.

A kett s O-gy r s tömítés hátsó O-gy r jének eltávolítása

1. Használja az U3 kett s O-gy r  eltávolító szerszámot (cikk-
szám: 140062+).

141. ábra – A rotor eltávolítása után 
a hüvely a helyén marad

142. ábra – A hüvely és az O-gy r  
eltávolítása

143. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

144. ábra – Az O-gy r  eltávolítása
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2. Az O-gy r  a tömítésház egyik hornyában foglal helyet. 
Fogja úgy a szerszámot, hogy a kampós része lefelé 
(a horony felé) nézzen, majd csúsztassa be az O-gy r  és 
a horony közé az O-gy r  kiemeléséhez. 

3. Ezután forgassa el a szerszámot úgy, hogy a kampós rész az 
ellenkez  irányba (a tengely felé) nézzen, majd húzza ki 
az O-gy r t a tömítésházból.

4. Dobja ki a használt O-gy r t.

A szivattyúház leszerelése
1. Távolítsa el a két házrögzít  zárócsavart.

2. Vegye le a házat a fogaskerékházról. Szükség esetén 
m anyag kalapáccsal ütögesse le a házat a fogaskerékház-
ról, hogy az illeszt csapok kijöjjenek a perselyekb l.

3. Egyenesen csúsztassa le a házat a t csavarokról, hogy ne 
sérüljenek a mechanikai tömítés elemei.

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt. 

4. Helyezze a házat biztonságos felületre úgy, hogy a tömíté-
sek – épségük érdekében – felfelé nézzenek.

145. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

146. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

Az U3 O-gy r s tömítés tömítéshüvelye és O-gy r i cseré-
jéhez a szivattyúházat nem kell eltávolítani. 
Ha csak ezeket az alkatrészeket szeretné kicserélni vagy 
szervizelni, ugorjon a következ  részre: „A tömít  O-gy r  
behelyezése” (71. oldal).

147. ábra – A házrögzít  csavarok 
eltávolítása

11. táblázat: Házrögzít  csavarok kulcsmérete 

Modell Kulcsméret

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

180, 220, 210, 320 5/16"

148. ábra – A szivattyúház leszerelése
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Az átmosás fel li oldal tömít alkatrészeinek 
eltávolítása
1. Egy imbuszkulcs segítségével távolítsa el a csavarokat.

2. Távolítsa el a tömítésházat.

3. Távolítsa el a tömítésház O-gy r jét és dobja ki.

4. Vegye le a hullámos rugót a tengelyr l.

149. ábra – A csavarok eltávolítása

150. ábra – A tömítésház eltávolítása

151. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

152. ábra – A hullámos rugó 
eltávolítása
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5. Vegye le a tömítésfészket a tengelyr l.

6. Vegye ki a hüvely hátsó O-gy r jét a tengely hornyából és 
dobja ki.

A háztömítés alkatrészeinek felszerelése
1. Helyezze a házat egy biztonságos felületre. Zsírozza meg és 

helyezze be a tömítésház O-gy r jét. 155. ábra: a tömítés-
ház O-gy r je a helyén van.

153. ábra – A tömítésfészek 
eltávolítása

154. ábra – Az O-gy r  eltávolítása

155. ábra – A tömítésház O-gy r je 
a helyén van
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2. Igazítsa az O-gy r s tömítés csavarfuratait a házon lév  
furatokhoz.

3. Kett s O-gy r s tömítés esetén állítsa be a házat úgy, hogy 
az átmosási furatok a ház küls  pereménél legyenek, ne 
pedig középen.

4. Kenje meg élelmiszeripari besorolású korróziógátló zsírral a 
tömítésház csavarjainak menetét. Egy imbuszkulcs segítsé-
gével szerelje be a 4 tömítésházcsavart.

5. Húzza meg a csavarokat az el írt nyomatékkal:

6. Ismételje meg a m veletet a másik tömítésházon. 159. ábra: 
a tömítésházak a helyükön vannak.

156. ábra – A csavarfuratoknak 
illeszkedniük kell

157. ábra – Az átmosási furat helye

158. ábra – A csavarok beszerelése

12. táblázat: Tömítésházcsavarok nyomatéka

U3 modell Tömítésházcsavarok 
nyomatéka

006, 015, 018 7.4 ft-lb / 10 Nm

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14.8 ft-lb / 20 Nm 

159. ábra – A tömítésházak 
a helyükön vannak
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Az O-gy r s tömítés behelyezése
1. Kenje meg a hüvely hátsó O-gy r jét, majd helyezze be 

a tengelyen lév  horonyba.

2. 161. ábra: az O-gy r  a helyén van a tengelyen.

3. Gondoskodjon róla, hogy a tömítésfészek lapos részei a ten-
gely lapos részeinél legyenek, majd helyezze fel a tömítés-
fészket a tengelyre.

4. 163. ábra: a tömítésfészek a helyén van a tengelyen.

160. ábra – Az O-gy r  megzsírzása 
és behelyezése

161. ábra – Beszerelt O-gy r

162. ábra – A tömítésfészek 
felhelyezése

163. ábra – A tömítésfészek 
a helyén van
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5. Helyezze fel a hullámos rugót a tengelyre.

Szivattyúház felszerelése

1. Szerelje fel a szivattyúházat a fogaskerékházra. Ügyeljen rá, 
hogy a szivattyúház illeszt csapjai a fogaskerékház megfele-
l  méret  perselyeibe kerüljenek. 

MEGJEGYZÉS: A képen a kett s mechanikai tömítés 
látható.

2. 166. ábra: a szivattyúház a helyén van a fogaskerékházon.

164. ábra – A hullámos rugó 
beszerelése

165. ábra – A szivattyúház 
felszerelése

FIGYELEM!
Miel tt nekilátna a karbantartási munkálatoknak, gy z djön meg 
róla, hogy a szivattyú biztonságosan le van rögzítve. Az alkatré-
szek hozzáadásával/eltávolításával a szivattyú súlyközéppontja 
eltolódik, aminek következtében a nem megfelel en rögzített szi-
vattyú átborulhat.

FIGYELEM!
A 130, 180, 210, 220 vagy 320-U3 modellház felemeléséhez 
vezesse át az emel szíjat a ház nyílásain valamelyik oldalt.

166. ábra – A szivattyúház 
a helyén van
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3. Szerelje be a házrögzít  csavarokat. Kenje meg a meneteket 
élelmiszeripari besorolású korróziógátló zsírral. Húzza meg 
kézzel a csavarokat, hogy a szivattyúház biztonságosan fel-
feküdjön a fogaskerékházra.

A tömít  O-gy r  behelyezése
MEGJEGYZÉS: A tömít  O-gy r t ne zsírozza meg.

1. Egyszeres O-gy r s tömítés esetén a tömítésház elüls  hor-
nyába helyezze be a tömít  O-gy r t.

2. Kett s O-gy r s tömítés esetén el ször helyezze be a hátsó 
O-gy r t, majd az elüls t. Az O-gy r k a tömítésház hornyai-
ban foglalnak helyet.

A forgórésztömítés alkatrészeinek felszerelése
1. Zsírozza meg és helyezze be a hüvely elüls  O-gy r jét 

a rotorba.

2. 170. ábra: a hüvely elüls  O-gy r je a helyén van.

167. ábra – A házrögzít  csavarok 
beszerelése

168. ábra – A tömít  O-gy r  
behelyezése

169. ábra – A hüvely elüls  
O-gy r jének behelyezése

170. ábra – A hüvely elüls  O-gy r je 
a helyén van
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3. Igazítsa egymáshoz az O-gy r s tömítés hüvelyének bemet-
szését (fehér nyíllal jelölve) és a rotoron lév  csapot (fekete 
nyíllal jelölve). 

4. Nyomja a hüvelyt a helyére, a rotorba.

5. 173. ábra: a tömít hüvely a helyén van a rotoron.

6. Zsírozza meg a tömít hüvely küls  felületét.

7. Folytassa a m veletet a rotorok felszerelésével.

MEGJEGYZÉS: A mechanikai tömítésekkel “A rotorok 
beszerelése” cím  fejezetben foglalkozunk, de az utasítások 
az O-gy r s tömítésre is érvényesek.

171. ábra – A bemetszés és a csap 
egymáshoz igazítása

172. ábra – A hüvely helyére nyomása

173. ábra – A tömít hüvely 
a helyén van

174. ábra – A tömít hüvely 
megzsírzása
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Áramlásifej-szerelvény – 
Rotorok és fedél

A rotorok beszerelése
MEGJEGYZÉS: A mechanikai tömítésekkel ebben a fejezetben 
foglalkozunk, de az utasítások az O-gy r s tömítésre is érvé-
nyesek.

1. Igazítsa egymáshoz a rotor vezérm bordáját és a szivattyú 
tengelyét.

MEGJEGYZÉS: A képen a mechanikai tömítés látható.

2. 176. ábra: a tengely vezérm bordája.

MEGJEGYZÉS: A képen a mechanikai tömítés látható.

3. Tolja fel a rotort a tengelyre. 

MEGJEGYZÉS: A rotor tolásakor ellenállást kell éreznie, 
amit a tömítésrugó fejt ki. (Az O-gy r s tömítés esetén is 
éreznie kell egy kis ellenállást, de nem akkorát, mint 
a mechanikai tömítés esetén.)

MEGJEGYZÉS: A képen a mechanikai tömítés látható.

175. ábra – A rotor vezérm bordája

176. ábra – A tengely vezérm bordája

177. ábra – A rotor feltolása 
a tengelyre
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4. 178. ábra: a rotor a helyén van. Ismételje meg a lépéseket 
a második rotor beszereléséhez.

A rotoranyák felszerelése
1. Helyezze fel a rotoranya megzsírzott O-gy r jét a rotora-

nyára.

2. 180. ábra: a rotoranya O-gy r je a helyén van.

178. ábra – Beszerelt rotor

179. ábra – Az O-gy r  behelyezése

180. ábra – Beszerelt O-gy r
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3. Vigyen fel vékony réteg korróziógátló anyagot a tengelyme-
netekre, majd szerelje fel a rotoranyát. 

4. Ismételje meg a lépéseket a második rotornál.

5. Rögzítse a rotort a rotorkiékel  szerszámmal (cikkszám: 
139794+), hogy az ne tudjon elfordulni a rotoranyák felszere-
lésekor.

MEGJEGYZÉS: A rotoron végzett m veletek esetén mindig 
a házhoz rögzítse a rotort, ne a másik rotorhoz. Lásd: 
182. ábra.

MEGJEGYZÉS: Az SPX FLOW a rotoranyák védelme 
érdekében nem károsító dugókulcs (lásd alább) használatát 
ajánlja a rotoranyák meghúzásához.

6. Húzza meg a rotoranyákat az el írt nyomatékkal (lásd: 
14. táblázat). A meghúzás után vegye ki a rotorkiékel  szer-
számot.

FIGYELEM!
Nyomatékkulcs segítségével húzza meg a rotoranyákat az el írt 
nyomatékkal. A nem megfelel en meghúzott anyák meglazulhat-
nak m ködés közben, ami károsíthatja a szivattyút.

181. ábra – A rotoranya felszerelése

182. ábra – A rotoranya meghúzása

13. táblázat: Rotoranyakulcs-méretek és dugókulcs

U3 modell Kulcsméret Dugókulcs

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+

14. táblázat: Rotoranya-nyomaték

U3 modell Rotoranya-
nyomaték

006, 015, 018 50 ft-lb (68 Nm)

030, 040 120 ft-lb (163 Nm)

045, 060, 130 250 ft-lb (339 Nm)

180, 220 325 ft-lb (441 Nm)

210, 320 375 ft-lb (508 Nm)
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7. 184. ábra: a rotorok a helyükön vannak.

8. Kett s mechanikai tömítés esetén: Kapcsolja be az átmosást 
és gy z djön meg róla, hogy nincs szivárgás. Ha az egység 
szivárog, ellen rizze, hogy az O-gy r k nincsenek-e becsí-
p dve vagy a tömítések nincsenek-e megrepedve.

Fedél felszerelése
1. Helyezze be a fedéltömítést a szivattyúház hornyába.

2. 185. ábra: a fedéltömítés a helyén van. Vigyen fel a ter-
mékkel kompatibilis korróziógátló anyagot a házcsapok 
meneteire. 

183. ábra – Beszerelt rotorok

184. ábra – A fedéltömítés 
behelyezése

185. ábra – A fedéltömítés 
a helyén van
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3. Igazítsa a szivattyúház-csapokat a fedélfuratokhoz, majd 
szerelje fel a fedelet a szivattyúházra. 

FIGYELEM!
A 210 vagy 320-U3 modell fedelének felemeléséhez csavarjon 
be egy emel szemet a fedélen lév  menetes furatba, majd csat-
lakoztassa a szíjat vagy láncot az emel szemhez. 

4. Helyezze fel a fedélanyákat, majd húzza meg ket a megfe-
lel  meghúzási nyomatékkal.

FIGYELEM!
A fedélanyák megfelel  nyomatékkal történ  meghúzásának 
elmulasztása esetén el fordulhat, hogy a ház t csavarjai nagy 
üzemi nyomáson id  el tt tönkremennek. 

5. 188. ábra: a fedél a helyén van.

FIGYELEM!
Kett s tömítés alkalmazása esetén a tömítésekhez tiszta, kom-
patibilis zárófolyadékot kell biztosítani. Biztosítsa, hogy a szivat-
tyúház átmosási nyílásai akadálymentesek és tiszták legyenek.

VIGYÁZAT!
Tömítésátmosásos szivattyú esetén csak akkor indítsa el a szi-
vattyút, ha a tömítésátmosás a helyén van és be van kapcsolva.

186. ábra – A fedél felszerelése

187. ábra – A fedélanyák felszerelése

15. táblázat: Fedélanya-nyomaték

U3 modell Fedélanya-nyomaték

006, 015, 018 7 ft-lb / 10 Nm

030, 040 11 ft-lb / 15 Nm 

045, 060 56 ft-lb / 76 Nm

130 25 ft-lb / 34 Nm

180, 220 110 ft-lb / 149 Nm

210, 320 158 ft-lb / 214 Nm

188. ábra – A fedél a helyén van
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fogaskerékház
VESZÉLY!

A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút. 

VESZÉLY!
A súlyos sérülés elkerülése érdekében válassza le és eressze le 
a terméket a szivattyúból a cs vezeték-csatlakozások megbontá-
sa el tt.

FIGYELEM!
A 018-U3 méret nél nagyobb szivattyúk esetén a fogaskerékház-
szerelvény felemeléséhez csatlakoztassa a szíjat/láncot a fogas-
kerékház tetején lév  két emel szemhez.

FIGYELEM!
Miel tt nekilátna a karbantartási munkálatoknak, gy z djön meg 
róla, hogy a szivattyú biztonságosan le van rögzítve. Az alkatré-
szek hozzáadásával/eltávolításával a szivattyú súlyközéppontja 
eltolódik, aminek következtében a nem megfelel en rögzített szi-
vattyú átborulhat.

A fogaskerékház-fedél eltávolítása
1. Távolítsa el az olajleereszt  dugót (189. ábra, tétel: 24D), 

majd engedje le az olajat.

2. Távolítsa el a zárócsavarokat a fogaskerékházból (189. ábra, 
tétel: 33A).

3. Vegye le a fedelet (4-es tétel) a tengelytoldatról. Ha a fedél 
oda van tapadva, gumikalapáccsal lazítsa meg.

4. Távolítsa el a szilikontömítést (25-ös tétel) a fogaskerékház-
ból és a fedélr l.

5. Sajtolóprés segítségével távolítsa el az olajtömítést (12-es 
tétel) a fedélr l. Dobja ki a használt olajtömítést.

A tengely eltávolítása
1. Egyenesítse ki a biztosító alátétek fülét (190. ábra, tétel: 39).

189. ábra – A fogaskerékház 
eltávolítása

3. fogaskerékház
4. Fogaskerékház fedele
12. Olajtömítés
24D. Olajleereszt  dugó
24F. Olajbetölt  dugó
24L. Olajszint-ellen rz  dugó, betekint ablak
25. Szilikontömítés
33A. csavar

PD100-056

12

33A 4

3

24D

24F

24L25

190. ábra – A biztosító alátétek 
rögzít fülének kiegyenesítése
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2. Akadályozza meg a tengelyek elfordulását úgy, hogy ékkel 
vagy puha illeszt csappal rögzíti a fogaskerekeket 
(191. ábra, tétel: A). A fogaskerék rögzít anyájának eltávolí-
tásához használjon fogaskerékanya-kihajtószerszámot (lásd 
alább). A fogaskerekeket egy kés bbi lépésben kell levenni.

3. Távolítsa el az elüls  csapágyrögzít  csavarokat ((192. ábra, 
tétel:, 33B), majd vegye le a csapágyrögzít ket ((tétel: , 32). 
(Ha valamelyik rögzít  oda van ragadva, hagyja a helyén – 
a tengely eltávolításakor kinyomódik.) 

4. Távolítsa el a szilikontömítést (193. ábra, tétel: A) a csapágy-
tartóról és a fogaskerékházból.

MEGJEGYZÉS: A tengelyek folyadékoldali végét óvja meg 
úgy, hogy körbetekeri ragasztószalaggal.

191. ábra  – A tengely elfordulásának 
megakadályozása 

16. táblázat: Fogaskerékanya-kihajtószerszám
U3 szivattyúk Cikkszám
006, 015, 018 109281+

030, 040 109282+
045, 060,130 109283+

180, 220 110304+
210, 320 114702+

192. ábra  – A csapágytartók 
eltávolítása

32

33B

33B

193. ábra  – Tömít anyag eltávolítása 
a rögzít r l

PD100-662A
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FIGYELEM!
A 018-U3 méret nél nagyobb szivattyúk esetén a fogaskerékház-
szerelvény felemeléséhez csatlakoztassa a szíjat/láncot a fogas-
kerékház tetején lév  két emel szemhez.

5. Helyezze a fogaskerékházat sajtolóprésre úgy, hogy a folya-
dékoldali vége lefelé nézzen. A tengelyvégeket védje a sérü-
lést l fa vagy m anyag lappal (194. ábra, tétel: C), és tolja 
ki a tengelyeket a fogaskerékházból.

6. Távolítsa el a fogaskerék-távtartókat és -ékeket a tenge-
lyekb l.

7. Vegye ki a fogaskerekeket a fogaskerékházból.

8. Tolja ki és dobja ki az elüls  csapágytartók elüls  csapágytö-
mítéseit. Tisztítsa meg és helyezze vissza a csapágyszigete-
l ket, ha vannak.

9. Távolítsa el az illeszt  alátéteket. Ha a tengelyeket és a 
csapágyakat újra felhasználja, jelölje meg, hogy az egyes 
illeszt  alátétek és csapágyak melyik tengelyhez tartoznak.

10. Tolja ki, majd dobja ki a fogaskerékház mindkét hátsó olajtö-
mítését (195. ábra, tétel: 13). 

. 11. Hidraulikus prés és V-blokk (196. ábra, tétel: B) segítségével 
húzza le a csapágyakat (tétel: 15 és 16) és a távtartót 
(tétel:  30).

MEGJEGYZÉS: A tengely kivételekor biztosítsa a tengely 
mindkét végének mechanikai védelmét.

194. ábra – Tengelyek kitolása 
a fogaskerékházból

C

PD100-641

195. ábra – A hátsó olajtömítések 
eltávolítása

196. ábra – A csapágyak eltávolítása 
a tengelyr l

15
30

PD100-642

B16
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Elüls  csapágy összeszerelése
Az SPX FLOW PD precíziós szivattyúk csapágyegységeinek 
igen szigorú követelményeknek kell megfelelniük a bels  t résér-
tékeket illet en. A boltban kapható csapágyak gyakran nem is 
felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Jóllehet a szabvá-
nyok által el írtakat teljesítik, mégis kárt tehetnek az SPX FLOW 
PD szivattyúkban.

Az SPX FLOW szabadalmaztatott csapágykeres  folyamata 
során beszerezzük a legjobb min ség  csapágyegységeket, 
majd kiválogatjuk, megmérjük, párba rendezzük, becsiszoljuk és 
távtartókkal kiegészítjük ket annak érdekében, hogy megfelelje-
nek a szigorú bels  t résértékeknek. 

El fordulhat, hogy más gyártmányú csapágyakat ajánlanak mint 
az SPX FLOW csapágyakkal csereszabatos csapágy, de a kon-
kurensek csapágyainál hiányzik ez a keresési folyamat, ami nél-
kül lehetetlen megfelelni a bels  t résértékeknek. A megfelel  
csapágyszett egységeinek a szivattyú teljes élettartama során 
együtt kell maradniuk, máskülönben nem garantálható a bels  
t résértékeknek való megfelel ség. 

MEGJEGYZÉS: A következ  útmutatás a hatelem , elüls  csap-
ágyas szerelvény összeszerelését írja le. Négyelem  szerelvény 
esetén csak egy távtartó és egy csapágycsésze használatos.

1. Vigyen fel korróziógátló anyagot a tengely csapágyazott sza-
kaszára ((197. ábra, tétel: 7, 8). Helyezze függ legesen hid-
raulikus présbe, a folyadékoldali végével lefelé.

2. Bontsa ki az elüls  csapágyszerelvény. 

MEGJEGYZÉS: NE keverje az egyes csapágyszerelvények 
elemeit. Gyártáskor precízen összeillesztik az alkatrészeket, 
ezért összeszereléskor az eredeti helyükre kell ket beépíte-
ni. Lásd:198. ábra.

3. Emelje ki az alsó kúpgörg szerelvényt (199. ábra, tétel: A) 
a csapágycsomagból, és helyezze a tengelyre lefelé néz  
küll vel. Nyomja rá a tengelyre úgy, hogy felfeküdjön a ten-
gelyvállra. Csak a bels  kúpra fejtsen ki nyomást. 

4. Helyezze a bels  távtartót (200. ábra, tétel: B) a tengelyre, az 
alsó kúpgörg szerelvényre.

5. Helyezze az alsó csapágycsészét (tétel: C) az alsó kúpgör-
g szerelvényre úgy, hogy a csésze a szerelvény irányában 
legyen nyitott.

6. Helyezze a küls  távtartót (tétel: D) a tengelyre, az alsó csé-
sze fölé. 

197. ábra – Tengely zsírzása

7, 8

198. ábra  – Csapágy 
összeszerelése

A. Alsó kúpgörg szerelvény
B. Bels  csapágycsésze
C. Alsó csapágycsésze
D. Küls  távtartó
E. Fels  csapágycsésze
F. Fels  kúpgörg szerelvény

199. ábra – Alsó kúpgörg  
rásajtolása a tengelyre

PD100-645

A

200. ábra – A bels  és küls  távtartó, 
valamint az alsó csapágycsésze 

felszerelése

PD100-646

C

BD
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7. Helyezze a fels  csapágycsészét (201. ábra, tétel: E) a küls  
távtartó tetejére.

8. Kenje meg korróziógátló anyaggal a tengely elüls  csap-
ágyazott részét, majd csúsztassa fel a csapágyat a tengelyre 
úgy, hogy a görg  küll s oldala nézzen felfelé (201. ábra, 
tétel: F). Nyomja rá a tengelyre, a fels  csapágycsészébe 
(201. ábra, tétel: E).

MEGJEGYZÉS: Összepréselés el tt gy z djön meg arról, 
hogy minden elem megfelel en illeszkedik. Csak a bels  
kúpra fejtsen ki nyomást.

9. Szerelje be a csapágy távtartóját (202. ábra, tétel: 30).

 Hátsó csapágyszerelvény 
A 006, a 015, a 018, a 030 és a 040 modellszámú berendezések-
ben egyetlen golyóscsapágyas szerelvény jelenti a hátsó csap-
ágyazást. Minden egyéb modellnél az elüls höz hasonló, kúpos 
görg scsapágy-szerelvény található hátul is.

1. Bontsa ki a hátsó csapágyszerelvényt. 

MEGJEGYZÉS: NE keverje az egyes csapágyszerelvények ele-
meit. Gyártáskor precízen összeillesztik az alkatrészeket, ezért 
összeszereléskor az eredeti helyükre kell ket beépíteni.
• A golyóscsapággyal szerelt modellek esetében: 

Kenje meg korróziógátló anyaggal a tengely csapágyazott 
részét, majd nyomja a csapágyat a helyére. A csapágypajzs 
a csapágytávtartónak támaszkodik. Kizárólag a bels  csap-
ágyfutógy r re fejtsen ki nyomóer t.

• A kúpos görg scsapággyal szerelt modellek esetében: 
Kenje meg korróziógátló anyaggal a tengely csapágyazott 
részét. Lásd: “Elüls  csapágy összeszerelése”, 81. oldal.

MEGJEGYZÉS: A csapágyak hevítése NEM ajánlott.  
Csapágy hevítésekor ne lépje túl a +149 °C (300 °F) h mérsékle-
tet.

VESZÉLY!
A szivattyúban bels  mozgó alkatrészek találhatók. M ködés 
közben NE nyúljon kézzel a szivattyúház nyílásaiba, se a meg-
hajtáshoz. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a telepítés, 
tisztítás, szervizelés vagy javítás el tt teljes mértékben áramtala-
nítsa, reteszelje és nyomástalanítsa a szivattyút. A cs csatlako-
zások megbontása el tt kapcsolja ki és eressze le a terméket 
a szivattyúból.

201. ábra – A fels  csapágycsésze és 
a fels  kúp felszerelése

PD100-647

E

F

202. ábra – Csapágytávtartó 
beszerelése

30

PD100-648

203. ábra – Hátsó kúpos 
görg scsapágy-szerelvény

PD100-644
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Illeszt  alátét alkalmazása
1. A tengelyek beszerelésekor a fogaskerékházba helyezzen 

illeszt  alátétet az elüls  csapágy mögé, hogy kell  hátsó 
hézagot biztosítson a rotorok hátsó fele és a ház között. 
(Lásd: 204. ábra.) A hátoldali hézagnak azonosnak kell len-
nie a két rotornál, hogy azok ne ütközhessenek egymásnak 
m ködés közben.

MEGJEGYZÉS: Ne szereljen fel se csapágytartó-tömítést, se 
fogaskereket, se fogaskerék-rögzít  ellenanyát mindaddig, amíg 
meg nem gy z dött a megfelel  alátétes illesztésr l.

2. Ha a tengelyek és/vagy csapágyak nem szorulnak cseré-
re, és az illeszt  alátéteken jelölés mutatja a hozzájuk tar-
tozó tengelyt és csapágyat, az illeszt  alátétes beállításra 
vélhet en nincs szükség. Használja továbbra is a már meglé-
v  tengelyeket, csapágyakat és jelöléssel ellátott illeszt  alá-
téteket a fogaskerékház ugyanazon furataiban.

3. Ha nem találja a meglév  illeszt  alátéteket, és/vagy 
standard tengelyt használ, a szükséges illeszt  alátét típu-
sát keresse ki a táblázatból.

4. Ha ki kell számítani a cseretengelyhez, csapágyhoz vagy 
mindkett höz való illeszt  alátét méreteit, tekintse meg a 
204. ábra és a 205. ábra rajzait, a méréseket és a számításo-
kat pedig végezze 3 tizedesjegy pontossággal (pl. 0,059).

5. Határozza meg az elüls  csapágyhoz szükséges illeszt  alá-
tét vastagságát:
• Mérje meg a „B” hosszúságot a fogaskerékházon, vala-

mint a „C” hosszúságot a tengelyen (204. ábra).
MEGJEGYZÉS: Úgy rendezze az illesz-
t  alátéteket, hogy a vastagabbak a cso-
port küls  részén legyenek.

• Mérje meg a „D”, illetve az „E” hosszúságot a házon 
(205. ábra).

• Határozza meg a megfelel  hátoldali hézagot. Lásd: 
18. táblázat: „Rotorhézagok” (87. oldal).

• Szükséges illeszt  alátét = hátoldali hézag - C + B + D - E.
6. Helyezze az illeszt  alátéteket a fogaskerékházba úgy, hogy 

az elüls  csapágyfurat vállához támaszkodjanak. (Lásd: 204. 
ábra.)

204. ábra – „B” és „C” mérése

205. ábra – „D” és „E” mérése
B. A fogaskerékház elüls  lapja és a 

csapágyfurat hátsó vége közti távolság
C. Tengelyváll és a csapágyfutógy r  

hátsó vége közti távolság
D. Ház vastagsága
E. A rotorkamra mélysége

B

C

PD100-655

A fogaske-
rékház elül-
s  fele

Illeszt  
alátét  
helye

D
E

Ház

FIGYELEM!
Miel tt nekilátna a karbantartási munkálatoknak, gy z djön meg 
róla, hogy a szivattyú biztonságosan le van rögzítve. Az alkatré-
szek hozzáadásával/eltávolításával a szivattyú súlyközéppontja 
eltolódik, aminek következtében a nem megfelel en rögzített szi-
vattyú átborulhat.

Javasolt illeszt  alátétek

U3 modell Standard tengely Cseretengely Hézagoló-
készlet

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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Tengely beszerelése
1. Miután az illeszt  alátétek a helyükre kerültek, helyezze be a 

tengelyszerelvényt az elüls  csapágyfuratba a folyadékoldali 
végével felfelé. Gy z djön meg arról, hogy a tengely az ere-
deti helyére kerül vissza.

MEGJEGYZÉS: El fordulhat, hogy a tengelyeket ki kell venni az 
illeszt  alátétek végs  beállításához.
2. Vigyen fel ken anyagot a csapágy küls  felületére.
3. Tolja a tengelyt a helyére úgy, hogy felfeküdjön az illeszt  

alátétes csoportra. Kizárólag a csapágy küls  csapágyfu-
tógy r jére fejtsen ki nyomóer t. 

MEGJEGYZÉS: A csapágy küls  csapágyfutógy r jével azonos 
átmér j  csövet is használhat arra, hogy a tengelyt a helyére 
tolja.
4. Ideiglenesen rögzítse a tengelyt/csapágyat a csapágytartók-

kal a hézagok ellen rzésének idejére. NE vigyen fel szilikon-
tömítést ebben a fázisban.

5. A csapágytartónak szilárdan fel kell feküdnie a csapágyra. 
Hagyjon 0,25–1,25 mm (0,010–0,050 hüvelyk) hézagot a 
csapágytartó hátulja és a fogaskerékház eleje között 
(206. ábra). Ha nincs ekkora hézag, helyezzen a csapágy és 
a rögzít  közé illeszt  alátétet. 

6. Ideiglenesen rögzítse a házat a fogaskerékházhoz.
7. Er sítse a házat a fogaskerékházhoz a házrögzít  csavarok 

segítségével.
8. Szerelje be a rotorokat és a rotoranyákat. Ennél a m veleti 

lépésnél nincs szükség a rotoranyák vagy a rögzít k O-gy -
r ire.

9. Mérje meg a rotor hátsó fali hézagját (207. ábra, tétel: A) a 
nyíláson keresztül, illetve elölr l. A hátoldali hézagnak azo-
nosnak kell lennie a két rotornál a rotorok összeérésének 
kizárása érdekében, az értékének pedig legfeljebb ±0,0127 
mm (±0,0005") eltéréssel egyeznie kell a 18. táblázat: „Rotor-
hézagok” (87. oldal) szerinti értékkel.

10. Ellen rizze a rotor elüls  oldali hézagját (207. ábra, tétel: C).
11. Ellen rizze a rotor és a ház közti hézagot (207. ábra és 208. 

ábra, B tétel).
12. Ellen rizze a hézagértékeket a 18. táblázat: „Rotorhézagok” 

(87. oldal) alapján. A nem szabványos rotorok esetében 
érdekl djön az ügyfélszolgálatnál.
MEGJEGYZÉS: Ha a folyamatban speciális hézagméret  
rotor dolgozik, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és a 
szivattyú gyártási számát megadva érdekl djön a hézagmé-
retértékek t réshatárairól.

MEGJEGYZÉS: A „B” méret a burkolat felülete alatt értend . 
13. Ha a hátoldali hézagméret nem megfelel , szedje szét a szi-

vattyút, és helyezzen be helyes hátoldali hézagméretet bizto-
sító alátéteket.

14. Ha a rotor és a ház közti hézagméret nem megfelel  vagy 
nem egyenletes, a helyes állítási eljárásról érdekl djön az 
SPX FLOW Application Engineering (alkalmazástervezési) 
részlegénél.

15. A megfelel  hézagméret elérése esetén távolítsa el a roto-
ranyákat, a rotorokat, a házat és a csapágytartókat.

206. ábra – Csapágytartó 
hézagmérete 

207. ábra – Hézag mérése

A C

B

208. ábra – Hézag mérése

B

B
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16. Juttasson annyi ken anyagot az elüls  és a hátsó csapágyba 
a zsírzószemeken keresztül, hogy a zsír láthatóvá váljon a 
csapágyszerelvények körül. A szükséges zsírmennyiség sze-
repel a következ ben: „Zsír mennyisége (csapágyanként)” 
(27. oldal). A zsírzási m velet közben a ken anyag eloszlá-
sának el segítéséhez forgassa a tengelyeket.

17. Vigyen fel ken anyagot a tömít peremekre, és helyezze be a 
zsírtömítéseket a csapágytartókba (nyomórugó a bels  olda-
lon).

18. Vonja be a rögzít  karimáját szilikontömítéssel (209. ábra, 
tétel: A). (Gore-Tex® tömít szalag is használható a szilikon-
mentes modelleken.) A zsírtömítés (tétel: 14) síkban van a 
csapágytartó elüls  részével. A 030-as modell esetében a 
zsírtömítés a rögzít  bels  kerületének pereméhez illeszke-
dik.

19. Szerelje be a csapágytartókat (209. ábra, tétel: 32).

Hátsó tömítés felszerelése
MEGJEGYZÉS: Helyezzen ragasztószalagot vagy valamilyen 
egyéb anyagot a tengely végére, hogy az ne vágja el a tömítést 
beszereléskor.

1. Szerelje be a fogaskerekek távtartóit (210. ábra, tétel: 29).

2. Az olajtömítés bels  és küls  peremére vigyen fel ken anya-
got (olajat vagy ken zsírt).

3. Az olajtömítést rugóval kifelé szerelje be (210. ábra, tétel: 13).

Vezérm  beszerelése
1. Illessze a fogaskerékékeket a tengely ékhornyaiba. Mérje ki 

az ékek állásszögét a fogaskerekek egyszer bb beszerelése 
érdekében.

MEGJEGYZÉS: A vezérlés beállításának el segítéséhez a 
fogaskerekek beszerelése el tt forgassa egymásra mer le-
ges helyzetbe a rotorokat.

2. Húzza a homlokkereket a hajtótengelyre. A homlokkeréken 
egy bemélyedéses jelölés található.

3. Húzza a rövid tengely fogaskerekét a rövid tengelyre. A rövid 
tengely fogaskerekén két bemélyedéses jelölés található. 
Igazítsa egymáshoz a homlokkerék egyszeres jelét és a rövid 
tengely fogaskerekén található dupla jelölést (211. ábra).

4. Fa- vagy nejlonhasáb (212. ábra, tétel: A) segítségével aka-
dályozza meg a tengelyek forgását. Ha nem áll rendelkezés-
re ilyen hasáb, ronggyal rögzítse a fogaskerekeket, illetve ha 
a tengelyen található rotor, akkor ékelje ki a rotort nejlonpe-
cekkel.

5. Csúsztassa a biztosító alátéteket a tengelyre. Olajjal vagy 
ken zsírral kenje meg a tengelyek menetes részét, valamint 
a rögzít anyák felületét.

209. ábra  – Csapágytartó 
beszerelése

Fogaske-
rékház

210. ábra – Hátsó tömítés 
felszerelése

211. ábra – Vezérm jelölések

212. ábra – A tengely elfordulásának 
megakadályozása
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6. Húzza meg a fogaskerekek rögzít anyáit a meghatározott 
nyomatékkal a fogaskerékanya-kihajtószerszámmal.

7. A biztosító alátétek reteszel fülét hajlítsa rá a záróanya-nyí-
lásokra, és ezzel rögzítse a fogaskerék záróanyájának helyét 
(214. ábra).

A megfelel  hézagméret ellen rzése
A Waukesha Cherry-Burrell gyártmányú szivattyúkban kialakítá-
sukból adódóan kicsik a hézagok. A hátoldali hézagok beállítása 
összeszereléskor, illeszt  alátétek behelyezésével történik.

A tengelyek pozícióját az elüls  csapágyak mögé helyezett illesz-
t  alátétek szabják meg, és a tengelyeket a csapágytartók rögzí-
tik a fogaskerékházba. A rotorok a tengelyvállhoz reteszel dnek. 
A ház hátsó felülete és a rotorlapát hátulja közti távolság elneve-
zése „hátoldali hézag”.

1. A hátoldali hézag ellen rzéséhez el ször er sítse a házat 
(tömítések nélkül) a burkolatra. Szerelje össze a rotorokat, 
majd rögzítse azokat rotorrögzít  anyákkal.

2. Hézagmér  segítségével mérje meg a rotor hátoldali hézag-
ját (215. ábra, tétel: A) a nyíláson keresztül vagy ez elüls  
oldal irányából.

3. Mérje meg a rotor elüls  oldali hézagját (215. ábra, tétel: C).

4. Mérje meg a rotor és a ház közti hézagot (215. ábra, tétel: B).

5. Vesse össze a mért hézagértékeket a 18. táblázat: „Rotorhé-
zagok” (87. oldal) adataival.

6. Hajtsa végre a szükséges korrekciókat, és kövesse a 
19. táblázat: „Hátoldali hézag korrekciója” (87. oldal) példái-
ban leírtakat a végrehajtandó módosítások pontos meghatá-
rozásához, illetve a szükségtelen szét- és összeszerelési 
m veletek elkerüléséhez.

7. Illeszt  alátétes módosításokhoz els  lépésként szerelje le a 
rotorokat, a házat és a tengelyeket. Hajtsa végre a szüksé-
ges módosításokat illeszt  alátétekkel, majd újra szerelje 
össze az egységet. ((215. ábra, tétel: D: az elüls  csapágy 
hátsó alátéte.)

8. Ellen rizze újra a hátoldali hézagméreteket. Gy z djön meg 
arról, hogy a két rotornál azonos a hézag; így elkerülhet  
a szomszédos rotoraggyal történ  összeakadás.

213. ábra – A fogaskerekek 
rögzít anyáinak felszerelése

17. táblázat: Nyomatékértékek és fogaskerékanya-
kihajtószerszám

U3 szivattyúk Fogaskerékanya 
nyomatéka

Szerszám 
cikkszáma

006, 015, 018
120 ft-lb (163 Nm)

109281+
030, 040 109282+

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

214. ábra – Reteszel fül hajlítása

MEGJEGYZÉS: Általában az jelenti a 
legjobb megoldást, ha a hátoldali hézag 
minimális.

FIGYELEM!
A két rotor hátoldali hézagjának egyez-
nie kell a szomszédos rotoraggyal törté-
n  összeakadás elkerülése érdekében.

215. ábra – Hézagmérés

A C

B

D

PD100-650
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Alacsony viszkozitású rotorok: -40 °F (-40 °C) és 180 °F (82 °C) között; normál hézagú rotorok: -40 °F (-40 °C) és 300 °F 
(149 °C) között. Ha másmilyen rotorra van szüksége, forduljon az SPX FLOW Application Engineering (alkalmazástervezé-
si) részlegéhez.
MEGJEGYZÉS: A feltüntetett (18. táblázat) összeszerelési hézagok referenciaként szolgálnak. A szivattyú tényleges 
hézagai ett l eltérhetnek.

.

MEGJEGYZÉS: Ha a 19. táblázat szerinti hézagkorrekciós m veletek elvégzése nem hozta meg a kívánt 
eredményt, útmutatásért forduljon az SPX FLOW m szaki szakembereihez.

18. táblázat: Rotorhézagok

Universal 3 
modell

A – hátoldali
hüvelyk (mm)

B – rotor és ház közötti
hüvelyk (mm)

C – elüls  oldali
hüvelyk (mm)

Rotortípus Alacsony 
viszkozitás Normál Alacsony 

viszkozitás Normál Alacsony 
viszkozitás Normál

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)

19. táblázat: Hátoldali hézag korrekciója

Probléma Állapot Korrekció

Túl nagy hátoldali 
hézag (A)

Az „A” méret nagyobb, mint a 
táblázatban (18. táblázat) fel-
tüntetett érték.

„A” érték (mért) mínusz „A” oszlop 
(18. táblázat) = az elüls  csapágy hátsó küls  
csapágyfutógy r jét l kiszerelend  illeszt  
alátétek

A rotorlapát elüls  éle a ház 
homloksíkja elé ér

„C” (mélységmér  mikrométerrel mérve) plusz 
„C” oszlop (18. táblázat) = az elüls  csapágy 
hátsó részét l kiszerelend  illeszt  alátétek

Nincs kell  hátoldali 
hézag (A)

Az „A” méret kisebb, mint a 
táblázatban (18. táblázat) fel-
tüntetett érték. 

„A” oszlop (18. táblázat) mínusz „A” (mért) = 
az elüls  csapágy hátsó küls  csapágyfutó-
gy r höz beszerelend  illeszt  alátétek
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A fogaskerékház fedelének felszerelése
1. Ken anyaggal kenje meg egy új olajtömítés bels  peremét. 

2. Nyomja az új olajtömítést (216. ábra, tétel: 12) a fogaskerék-
házba (tétel: 4) a küls  lappal egy síkba úgy, hogy a rugó 
befelé néz.

3. Vigyen fel szilikontömítést a fogaskerékház hátoldalára. 
(Gore-Tex® tömít szalaggal is kivitelezhet  a szilikonmentes 
modellek esetében.) Ragasszon tömít szalagot a csavarfu-
ratok belsejére (217. ábra, tétel: A).

4. Ragassza le a tengelyvéget, hogy az ne vágja el az ékhorony 
tömítését. Er sítse a fedélszerelvényt a fogaskerékházra. 
Rögzítse zárócsavarokkal és alátétekkel.

5. Távolítsa el a szalagot a tengely végér l.

MEGJEGYZÉS: A zárócsavarok meghúzása el tt gy z djön 
meg arról, hogy a tengely központosítva van a fés s tömítés-
ben.

6.  Helyezze be az olajleereszt  dugót.

7. Töltse fel váltóm olajjal a fogaskerékházat a megfelel  szin-
tig. Lásd: „Kenés” (27. oldal).

216. ábra – Az olajtömítés iránya 

217. ábra  Tömít anyag alkalmazása

20. táblázat: Standard O-gy r -típusok, leírásuk és színkódjuk az U3 szivattyúkhoz

Etilén-propilén-dién gumi 
(EPDM)
Keverék színe:  
fekete vagy lila
Színkód: zöld
FDA-megfelel ség: 
21CFR177.2600

Perfluor-elasztomer (FFKM)
Keverék színe: fekete
Színkód: nincs
Egyenkénti csomagolású, a 
méret és az anyag feltünteté-
sével.

Fluor-karbon gumi (FKM)
Keverék színe: rozsdaszín , 
barna vagy fekete
Színkód: fehér
FDA-megfelel ség: 
21CFR177.2600
3A steril
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Referenciatáblázatok

21. táblázat: Universal 3 csavarkulcsméret
Fogaskerékanya-
kihajtószerszámModell Rotoranya Házrögzít

csavar Sapkás anya

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+

22. táblázat: Nyomatékértékek

Modell Fogaskerékanya Rotoranya Sapkás anya Tömítésház-
csavar 

006, 015, 018
120 ft-lb
163 Nm 

50 ft-lb
68 Nm

7 ft-lb
10 Nm

7.4 ft-lb
10 Nm

030, 040 120 ft-lb
163 Nm 

11 ft-lb 
15 Nm 

14.8 ft-lb 
20 Nm 

045, 060
140 ft-lb 
190 Nm

250 ft-lb
339 Nm

56 ft-lb 
76 Nm

130 25 ft-lb 
34 Nm

180, 220 230 ft-lb
312 Nm

325 ft-lb
441 Nm

110 ft-lb
149 Nm

210, 320 320 ft-lb 
434 Nm

375 ft-lb 
508 Nm

158 ft-lb 
214 Nm

23. táblázat: Besajtolási vagy hidraulikus préselési terhelés (hozzávet leges)

Modell
Tengely Elüls  csapágy Hátsó csapágy

BE KI BE KI BE KI

006, 015, 018 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00

030, 040 0,25 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00

045, 060, 130 0,50 1,00 2,00 5,00 3,00 5,00

180, 220 0,50 1,00 5,00 15,00 5,00 15,00

210, 320 0,50 1,00 5,00 2,00 5,00 2,00
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Hibaelhárítás

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK JAVASOLT M VELET

Nincs áramlás, a szivattyúro-
torok nem forognak.

A meghajtómotor nem forog. Ellen rizze a visszakapcsolá-
sokat, biztosítókat, megszakí-
tókat. 

Az ékek elnyíródtak vagy hiá-
nyoznak. 

Cserélje ki ket.

A hajtószíjak, er átviteli elemek 
csúsznak vagy töröttek.

Cserélje ki vagy állítsa be ket. 

A szivattyútengely vagy a fogas-
kerekek elnyíródtak.

Ellen rizze és szükség szerint 
cserélje ki az alkatrészeket. 

Nincs áramlás, a szivattyúro-
torok forognak.

A rotorok rossz irányba forognak. Ellen rizze a motor csatlakozta-
tását a motor forgásirányának 
megfordításához.

A nyomáskiegyenlít  szelep nincs 
megfelel en beállítva, vagy 
idegen anyag tartja nyitva. 

Állítsa be vagy tisztítsa meg 
a szelepet. 

A szívónyílás elzáródott, nem 
engedi a beáramlást a szivat-
tyúba.

Ellen rizze az összes bemeneti 
szelepet, sz r t és tartálykimeneti 
nyílást.

Nincs áramlás, a szivattyú 
nem tölt.

A bemeneti vezeték szelepe 
zárva van.

Nyissa ki a szelepet.

A bemeneti vezeték eltöm dött 
vagy besz kült. 

Tisztítsa meg a vezetéket, 
a sz r ket stb.

Leveg szivárgás rossz tömítések 
vagy cs csatlakozók miatt. 

Cserélje ki a tömítéseket; ellen-
rizze a vezetékeket szivárgás 

szempontjából (s rített leveg vel 
vagy folyadékkal feltöltve és leve-
g vel megnyomva végezhet ).

A szivattyú fordulatszáma túl 
kicsi. 

Növelje a szivattyú fordulat-
számát. 

A szivattyú fordulatszáma túl 
nagy az er sen viszkózus folya-
dékhoz.

Csökkentse a szivattyú fordulat-
számát.

Folyadék folyik ki vagy ürül a 
rendszerb l a leállási id sza-
kokban.

Használjon láb- vagy visszacsapó 
szelepeket.
A bemeneti vezetékek anyaggal 
való feltöltése az indítás el tt 
megoldhatja a kezdeti feltöltési, 
anyaghiány miatti problémákat. 

Folyadékok okozta légzárvány, 
amely „kigázosodik”, párolog 
vagy lehet vé teszi a gáz kiválá-
sát az oldatból a leállási id sza-
kokban.

Szereljen fel és használjon egy 
kézi vagy automatikus légtelenít t 
a szivattyúból vagy a vezetékb l 
a szivattyú közelében.

A rotorok túl nagy hézaga, 
elhasználódott szivattyú.

Növelje a szivattyú fordulat-
számát, használjon lábszelepet, 
vagy javítsa a feltöltést.
Cserélje ki a kopott rotorokat.
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A rendelkezése álló hálózati 
bemeneti nyomás túl kicsi. 

Ellen rizze a rendelkezése álló 
és a szükséges hálózati bemeneti 
nyomást. Szükség esetén cse-
réljen bementi rendszert. 

„Vákuumos” bemeneti rendszer:  
Kezdeti indításkor a légköri „vis-
szafúvás” megakadályozza a szi-
vattyút az áramlás indításához 
elegend  nyomáskülönbség létre-
hozásában.

Szereljen visszacsapó szelepet 
a nyomóvezetékbe.

Elégtelen áramlás A fordulatszám túl kicsi vagy túl 
nagy a kívánt áramlás elérésé-
hez.

Ellen rizze az áramlás-fordu-
latszám görbét (lásd a SPX 
FLOW weboldalát) és végezze 
el a szükséges beállítást. 

Leveg szivárgás rossz tömíté-
sek, cs csatlakozók vagy más 
berendezés miatt.

Cserélje ki a tömítéseket, ellen-
rizze a bemeneti fittingeket.

Elégtelen áramlás – az áramlás 
másfelé van elvezetve.

Az áramlás szétoszlik elágazó 
vezetékekbe, nyitott szelepen 
keresztül stb. 

Ellen rizze a rendszert és vezér-
l ket.

A biztosítószelep nincs beállítva 
vagy megszorult.

Tisztítsa meg vagy állítsa be a 
szelepet. 

Elégtelen áramlás –  
nagy csúszás.

Normál hézagú rotorok „hideg” 
és/vagy kis viszkozitású folya-
dékkal.

Cserélje le alacsony viszkozitású 
rotorokra.

Kopott szivattyú.  Növelje a szivattyú fordulat-
számát (a határokon belül).  
Cserélje ki a rotorokat

Nagy nyomás. Csökkentse a nyomást a rend-
szerbeállítások vagy a gépészeti 
elemek beállításával.

Folyadékpárolgás  
(„éhez ” szivattyúbemenet)

A sz r k, lábszelepek, bemeneti 
fittingek vagy vezetékek eltö-
m dtek.

Tisztítsa meg a vezetékeket. 
Ha a probléma nem sz nik meg, 
a bemeneti rendszer cseréje 
válhat szükségessé.

A bemeneti vezeték mérete túl 
kicsi; a bemeneti vezeték túl 
hosszú. Túl sok fitting vagy 
szelep. Túl kicsi lábszelep, 
sz r k. 

Növelje meg a bemeneti vezeték 
méretét. Csökkentse a hosszát, 
minimalizálja az irány- és méret-
váltásokat, csökkentse a fittingek 
számát.

A rendelkezése álló hálózati 
bemeneti nyomás a szivattyún 
túl kicsi.

Növelje meg a folyadékszintet 
a forrástartályban a hálózati 
bemeneti nyomás megnövelé-
sére.

Növelje meg a szivattyún rendel-
kezése álló hálózati bemeneti 
nyomást a forrástartály felemelé-
sével vagy nyomás alá helyezé-
sével.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK JAVASOLT M VELET
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Válasszon nagyobb méret  szi-
vattyút kisebb szükséges háló-
zati bemeneti nyomással. 

A folyadék viszkozitása nagyobb 
a vártnál.

Csökkentse a szivattyú fordulat-
számát, és fogadja el a kisebb 
áramlást, vagy módosítsa a 
rendszert a vezetékveszteségek 
csökkentése érdekében.

Változtassa meg a termék h mér-
sékletét a viszkozitás csökken-
tése érdekében.

A folyadék h mérséklete 
magasabb a vártnál (a g z-
nyomás nagyobb).

Csökkentse a h mérsékletet, 
csökkentse a fordulatszámot, és 
fogadja el a kisebb áramlást, vagy 
módosítsa a rendszert a rendel-
kezése álló hálózati bemeneti 
nyomás növelése érdekében. 

Zajos m ködés Kavitáció

Nagy viszkozitású folyadék. 
Nagy g znyomású folyadék. 
Magas h mérséklet.

Lassítsa le a szivattyút, csök-
kentse a h mérsékletet, módo-
sítsa a rendszer beállítását. 

A rendelkezése álló hálózati 
bemeneti nyomás kisebb, 
mint a szükséges hálózati 
bemeneti nyomás.

Növelje a rendelkezése álló háló-
zati bemeneti nyomást, vagy 
csökkentse a szükséges hálózati 
bemeneti nyomást. Szükség 
esetén vegye fel a kapcsolatot 
az SPX FLOW vállalattal.

Leveg  vagy gáz a folyadékban 

Szivárog a szivattyú vagy 
valamelyik cs .

Szüntesse meg a szivárgásokat.

Oldott gáz vagy természe-
tesen leveg z  termékek.

Minimalizálja a szállítónyomást 
(lásd még fent: „Kavitáció”).

Mechanikai problémák okozta 
zajos m ködés

A rotor a házhoz ér. 

A szivattyú helytelen össze-
szerelése.

Ellen rizze a hézagokat, és állítsa 
be az alátétezést. 

A szivattyú elvetemedése 
helytelenül szerelt cs veze-
tékek miatt.

Módosítsa a cs vezeték-szerelést 
a cs kötés okozta feszültség és a 
ház deformációjának megszünte-
tésére. 

A szükséges nyomások 
nagyobbak a szivattyú név-
leges adatainál.

Csökkentse a szükséges szállító-
nyomást.

Kopott csapágyak. Csapágyazza újra a szivattyút, 
és kenje rendszeresen.

A rotorok egymáshoz érnek  

Laza vagy helytelenül beállí-
tott fogaskerekek. 

Ez az alkatrészeket súlyosan 
károsíthatja – szerelje össze 
a szivattyút új alkatrészekkel.

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK JAVASOLT M VELET
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Kopott fogprofilok. Ez az alkatrészeket súlyosan 
károsíthatja – szerelje össze 
a szivattyút új alkatrészekkel. 

A hajtóm , láncok, tengelykap-
csolók, csapágyak okozta zaj.

Javítsa meg vagy cserélje ki a 
meghajtás elemeit. Ellen rizze, 
hogy nem sérültek-e a csap-
ágyak, és szükség esetén 
cserélje ki ket. 

A szivattyú túl nagy teljesít-
ményt vesz fel (túlmelegedés, 
lefulladás, nagy áramfelvétel, 
a megszakítók leoldanak)

A vártnál nagyobb viszkozitási 
veszteségek. 

Ha a szivattyú névleges értékei 
engedik, növelje a meghajtás 
teljesítményét. 

A vártnál nagyobb nyomások. Csökkentse a szivattyú fordulat-
számát. 
Növelje a vezetékek méretét. 

A folyadék hidegebb és nagyobb 
viszkozitású a vártnál. 

Melegítse fel a folyadékot, szi-
getelje a vezetékeket, vagy lássa 
el ket kísér f téssel. 

Növelje a vezetékek méretét. 

A szivattyú túl nagy teljesít-
ményt vesz fel (túlmelegedés, 
lefulladás, nagy áramfelvétel, a 
megszakítók leoldanak)

Leállításkor a folyadék meg-
dermed a vezetékben és a szivat-
tyúban. 

Szigetelje a vezetékeket, vagy 
lássa el ket kísér f téssel. 

Szereljen fel „lágyindítós” 
meghajtást. 

Szereljen fel visszakeringet  
megkerül rendszert. 

Mossa át a rendszert nem 
dermed  folyadékkal.

A folyadék lerakódik a szivattyú 
felületeire. 

Cserélje ki a szivattyút egy 
nagyobb járóhézagúra. 

Rövid a szivattyú élettartama Koptató anyagok szivattyúzása. Használjon nagyobb szivattyút 
és kisebb fordulatszámot. 

A fordulatszámok és nyomások 
nagyobbak a vártnál. 

Csökkentse a fordulatszámot és 
nyomást a rendszerben végzett 
módosításokkal.

Cserélje ki a szivattyút egy 
nagyobb névleges nyomású 
nagyobb típusra. 

Kopott csapágyak és fogas-
kerekek a kenés hiánya miatt.

Szükség szerint cserélje a csap-
ágyakat és fogaskerekeket. 
Módosítsa a kenési tervet 
a kenések közötti id  csökkenté-
sére. 

Módosítsa a küls  lemosási mód-
szert a fogaskerékházba bejutó 
víz csökkentése érdekében.

A meghajtás és a cs vezeték 
helytelen illeszkedése. (Túl nagy 
túlnyúló teher vagy nem egyten-
gely  tengelykapcsolók.) 

Ellen rizze a cs vezeték és meg-
hajtás illeszkedését. Szükség 
esetén állítson rajtuk. 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OK JAVASOLT M VELET
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Szivattyúméretek

A Universal 3 PD szivattyú méretei

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

006
hüvelyk 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
hüvelyk 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
hüvelyk 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
hüvelyk 6,19 3,22 10,29 4,15 15,16 6,86 2,42 2,56 0,41, horony 3/8-16x.62 1,81 2,75

mm 157 82 261 105 385 174 61 65 10, horony -- 46 70

040
hüvelyk 6,19 3,39 10,29 4,15 15,54 6,86 2,42 2,56 0,41, horony 3/8-16x.62 1,81 2,75

mm 157 86 261 105 395 174 61 65 10, horony -- 46 70

045
hüvelyk 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
hüvelyk 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
hüvelyk 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
hüvelyk 8,5 3,46 19,13 9,00 23,48 12,38 3,75 7,25 0,53, horony 1/2-13x.88 5,38 5,38

mm 216 88 486 229 596 314 95 184 13, horony -- 137 137

210
hüvelyk 12 4,14 23,84 11,63 27,07 13,87 5,25 8,00 0,66, horony 1/2-13x.88 5,38 5,38

mm 305 105 606 295 688 352 133 203 17, horony -- 137 137

220
hüvelyk 8,5 3,70 19,13 9,00 24,22 12,38 3,75 7,25 0,53, horony 1/2-13x.88 5,38 5,38

mm 216 94 486 229 615 314 95 184 13, horony -- 137 137

270
hüvelyk 8,5 4,33 19,13 9,00 24,85 12,38 3,75 7,25 0,53, horony 1/2-13x.88 5,38 5,38

mm 216 110 486 229 631 314 95 184 13, horony -- 137 137

320
hüvelyk 12 4,52 23,84 11,63 27,66 13,87 5,25 8,00 0,66, horony 1/2-13x.88 5,38 5,38

mm 305 115 606 295 703 352 133 203 17, horony -- 137 137
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A Universal 3 PD szivattyú méretei

Megjegyzés: Az „X” és a „2X” méret a kúpos fészekre, az „S” bilincsre, a „Q” bilincsre, valamint a 15I és 
a 14I fittingre vonatkozik (kivétel: 320-U3).

U3 modell I J K L M N O Nyílás mérete 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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A Tru-Fit ™ Universal 3 PD szivattyú méretei

Mérettáblázat

1  A motorvázméret által befolyásolt méretek
2  A csatlakoztatás típusa által befolyásolt méretek

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

Nyílás 
mére-

te
U V

006
hüvelyk 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
hüvelyk 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
hüvelyk 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
hüvelyk 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 .62 2,25

mm 356 304 255 216 213 384 76,454 508 51 327 407 870 474 349 148 67 102 -- -- 57

040
hüvelyk 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 .62 2,25

mm 356 305 255 219 213 384 80,772 508 56 331 416 879 474 349 148 67 106 -- -- 57

045
hüvelyk 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 .88 3,50

mm 457 406 305 273 248 508 69 711 83 434 549 1124 559 436 207 89 127 -- -- 89

060
hüvelyk 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 .88 3,50

mm 457 406 305 273 248 508 76 711 74 441 557 1131 559 436 208 89 127 -- -- 89

130
hüvelyk 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 .88 3,50

mm 457 406 305 273 218 508 92 711 84 457 582 1157 559 436 207 89 144 -- -- 89

180
hüvelyk 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
hüvelyk 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
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A szivattyútengely véd elemei

VIGYÁZAT!
Minden véd elemet fel kell szerelni, amely megakadályozza, hogy a kezelést, illetve karbantartást végz  sze-
mélyzet hozzáérjen a forgó elemekhez. 

A véd elemek a komplett szivattyú- és meghajtáscsomag részét képezik, melyeket az SPX FLOW mérnökei 
választanak ki a megrendelt szivattyúhoz, alaphoz és motorhoz. Ne módosítsa az SPX FLOW által biztosított 
véd elemeket. Ha az SPX FLOW által biztosított véd elem elveszik, forduljon az SPX FLOW ügyfélszolgálatá-
hoz, ahol a szivattyú rendelési száma alapján meg tudja rendelni a megfelel  méret  cserevd elemet.

Ha a szivattyút nem egységként vásárolják meg, úgy az ügyfél felel ssége, hogy gondoskodjon a megfelel  
védelemr l. Útmutatásért tekintse meg a helyi el írásokat.

Az SPX FLOW által alapcsomagként 
mellékelt véd elem (oldalnézet)

Fels  nézet

Elüls  nézet

MEGJEGYZÉS: Az A, B, C és D méretek az 
adott szivattyúegység konfigurációjától füg-
genek.
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Alkatrészlista

006, 015, 018-U3 alkatrészek
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006, 015, 018-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
1. A cikkszámot illet en érdekl djön az ügyfélszolgálatnál a szivattyú gyártási számát megadva.
2. A rotor-cikkszámokhoz tartozó szabványos hézagok és felületkiképzések itt láthatók. A választható hézagokról és felü-

letkiképzésekr l érdekl djön az ügyfélszolgálatnál. Minden rotor tartalmazza a rotorhajtócsapokat. Cserecsap: 9A tétel 
(nem látszik az ábrán).

4. Az olajleereszt  dugónál szükség van az N70114 O-gy r re.
43. A Tru-Fit hajtótengely hosszabb az itt szerepl  szabványos hajtótengelynél. Lásd:123. oldal. 
A tömítések lásd: 118. oldal és 120.

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

1 Szivattyúház 1
Lásd: 

1. megjegyzés
1

006-U3 szivattyúfedél 1 138283+

015-U3 szivattyúfedél 1 138242+

018-U3 szivattyúfedél 1 138284+

3 Fogaskerékház, SS, modell: 006, 015, 018 1 138116+

4 Fogaskerékház-fedél, SS 1 102280+

5 Fogaskerék, hajtótengely, homlokkerék 1 107997+

6 Fogaskerék, rövid tengely, homlokkerék 1 107997+

7 006-015-018-U3 hajtótengely 1 138240+ 43

8 006-015-018-U3 rövid tengely 1 138239+ 43

006-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138253+ 2

006-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138257+ 2

015-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138263+ 2

015-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138267+ 2

018-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138273+ 2

018-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138277+ 2

9A Rotorhajtócsap (az ábrán nem látható) 2 138646+ 2

006-U3 tőcsavar 8 138290+

015-U3 tőcsavar 8 138291+

018-U3 tőcsavar 8 138292+

11 Hatlapú anya 8 108369+

12 Olajtömítés, fogaskerékház-fedél 1 000030016+

13 Olajtömítés, fogaskerékház hátsó része 2 000030017+

14 Zsírtömítés, csapágytartó 2 121679+

15 Csapágy, hátsó 2 015035000+

16 Csapágy, elülső 2 101714+

17 Ék, fogaskerék 2 015037000+

20 Illesztőcsap, felső fedél oldala 1 137001+

21 Illesztőcsap, felső fogaskerékház oldala 1 124581+

22 Illesztőcsap, alsó fedél oldala 1 137002+

23 Illesztőcsap, alsó fogaskerékház oldala 1 124582+

Olajdugó, M20 x 1,5" 5 137169+

* O-gyűrű, Buna (az olajleeresztő dugaszhoz) 5 N70114

Olajszintjelző, M20 x 1,5" 1 137435+

25 Szilikontömítés 1 000142301+

26 Anya, rotor 2 138243+

O-gyűrű, rotor anyája, EPDM 2 E70121

* O-gyűrű, rotor anyája, FKM 2 V70121

O-gyűrű, rotoranya, FFKM 2 K70121

PL5060-CH152

4
24

26A

2

9

10
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006, 015, 018-U3 alkatrészek
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006, 015, 018-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 
3. A részleteket illet en lásd: „Cserecímkék” (10. oldal).

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

27 Hézagolókészlet 2 117889+

29 Alátét, fogaskerék a hátsó csapágyhoz 2 015055000+

30 Csapágyalátét 2 101814+

32 Csapágytartó, elülső 2 120332+

33A, 33B 1/4-20 x 3/4" hatlapfejű csavar, SS 8 30-58

33C 1/4" Lapos alátét 8 43-27

34 Illesztőpersely, felső 1 AD0116000

35 Illesztőpersely, alsó 1 AD0116100

006-015-018-U3 fedéltömítés, FKM 1 137422+

* 006-015-018-U3 fedéltömítés, FFKM 1 137423+

006-015-018-U3 fedéltömítés, EPDM 1 137424+

39 Biztosítógyűrű, fogaskerék 2 STD136005

41 Biztosítóanya, fogaskerék 2 STD236005

42 Rögzítőláb, 006-015-018-U3 SS 1 102284+

43 Műanyag üreges dugó 6 000121003+

44 5/16-18 x 1" belső hatlapfejű csavar, SS 4 30-525

006-U3 házrögzítő csavar 2 30-211

015-U3 házrögzítő csavar 2 30-543

018-U3 házrögzítő csavar 2 30-613

46 Szemescsavar, 5/16-18 x 1/2" SS 2 30-719

Ék, tengelykapcsoló – 3/16 x 3/16 x 1-1/8" 1 000037001+

Ék, tengelykapcsoló – Tru-Fit 1 119714+

48 Tisztítódugó, SS 2 102298+

56 006-015-018-U3 tömítésvédő 2 138896+

61 Névtábla, higiénikus 1 135623+

62 #2 x .187" RHDS 4 30-355

65 Figyelmeztető tábla 2 121694+

66 Veszélyjelző címke 2 33-63

67 Zsírzószem, 1/8" 4 LL118404

68 Műanyag sapka, zsírzószem 4 BD0093000

PL5060-CH153
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 102 95-03103 12/2017

030, 040-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 103

030, 040-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
1. A cikkszámot illet en érdekl djön az ügyfélszolgálatnál a szivattyú gyártási számát megadva.
2. A rotor-cikkszámokhoz tartozó szabványos hézagok és felületkiképzések itt láthatók. A választható hézagokról és felü-

letkiképzésekr l érdekl djön az ügyfélszolgálatnál. Minden rotor tartalmazza a rotorhajtócsapokat. Cserecsap: 9A tétel 
(nem látszik az ábrán).

4. Az olajleereszt  dugónál szükség van az N70114 O-gy r re.
43. A Tru-Fit hajtótengely hosszabb az itt szerepl  szabványos hajtótengelynél. Lásd:123. oldal. 
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

1 Szivattyúház 1
Lásd: 

1. megjegyzés
1

030-U3 szivattyúfedél 1 133424+

040-U3 szivattyúfedél 1 137948+

3 Fogaskerékház, SS, modell: 030, 040 1 138122+

4 Fogaskerékház-fedél, SS 1 102281+

5 Fogaskerék, hajtótengely, homlokkerék 1 107999+

6 Fogaskerék, rövid tengely, homlokkerék 1 107999+

7 030-040-U3 hajtótengely 1 133419+ 43

8 030-040-U3 rövid tengely 1 133420+ 43

030-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 133421+ 2

030-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 137963+ 2

040-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 137966+ 2

040-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 137972+ 2

9A Rotorhajtócsap (az ábrán nem látható) 2 137985+ 2

030-U3 tőcsavar 8 109865+

040-U3 tőcsavar 8 138604+

11 Hatlapú anya 8 108370+

12 Olajtömítés, fogaskerékház-fedél 1 000030013+

13 Olajtömítés, fogaskerékház hátsó része 2 000030014+

14 Zsírtömítés, csapágytartó 2 121680+

15 Csapágy, hátsó 2 030035000+

16 Csapágy, elülső 2 101715+

17 Ék, fogaskerék 2 BD0037000

20 Illesztőcsap, felső fedél oldala 1 137001+

21 Illesztőcsap, felső fogaskerékház oldala 1 124582+

22 Illesztőcsap, alsó fedél oldala 1 137002+

23 Illesztőcsap, alsó fogaskerékház oldala 1 124583+

Olajdugó, M20 x 1,5" 5 137169+

* O-gyűrű, Buna (az olajleeresztő dugaszhoz) 5 N70114

Olajszintjelző, M20 x 1,5" 1 137435+

25 Szilikontömítés 1 000142301+

26 Anya, rotor 2 137947+

O-gyűrű, rotor anyája, EPDM 2 E70126

* O-gyűrű, rotor anyája, FKM 2 V70126

O-gyűrű, rotoranya, FFKM 2 K70126

PL5060-CH154
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 104 95-03103 12/2017

030, 040-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 105

030, 040-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 
3. A részleteket illet en lásd: „Cserecímkék” (10. oldal).

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

27 Hézagolókészlet 2 117890+

29 Alátét, fogaskerék a hátsó csapágyhoz 2 030055000+

30 Csapágyalátét 2 101815+

32 Csapágytartó, elülső 2 120333+

33A 5/16-18 x 3/4" hatlapfejű csavar, SS 8 30-623

33B 5/16-18 x 3/4" belső hatlapfejű csavar, SS 8 30-296

33C 5/16" lapos alátét 8 43-246

34 Illesztőpersely, felső 1 BD0116000

35 Illesztőpersely, alsó 1 BD0116100

030-040-U3 fedéltömítés, FKM 1 130296+

* 030-040-U3 fedéltömítés, FFKM 1 137240+

030-040-U3 fedéltömítés, EPDM 1 137245+

39 Biztosítógyűrű, fogaskerék 2 CD0036W00

41 Biztosítóanya, fogaskerék 2 CD0036N00

42 Rögzítőláb, 030-040-U3 SS 1 102285+

43 Műanyag üreges dugó 6 000121002+

44 3/8-16 x 1" hatlapfejű csavar 4 30-189

030-U3 házrögzítő csavar 2 30-613

040-U3 házrögzítő csavar 2 30-740

46 Szemescsavar, 3/8-16 x 9/16" SS 2 30-720

Ék, tengelykapcsoló – 1/4 x 1/4 x 1-3/4" 1 000037002+

Ék, tengelykapcsoló – Tru-Fit 1 119715+

48 Tisztítódugó, SS 2 102297+

56 030-040-U3 tömítésvédő 2 138897+

61 Névtábla, higiénikus 1 135624+

62 #2 x .187" RHDS 4 30-355

65 Figyelmeztető tábla 2 121694+

66 Veszélyjelző címke 2 33-63

67 Zsírzószem, 1/8" 4 LL118404

68 Műanyag sapka, zsírzószem 4 BD0093000

PL5060-CH155

47
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 106 95-03103 12/2017

045, 060, 130-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 107

045, 060, 130-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
1. A cikkszámot illet en érdekl djön az ügyfélszolgálatnál a szivattyú gyártási számát megadva.
2. A rotor-cikkszámokhoz tartozó szabványos hézagok és felületkiképzések itt láthatók. A választható hézagokról és felü-

letkiképzésekr l érdekl djön az ügyfélszolgálatnál. Minden rotor tartalmazza a rotorhajtócsapokat. Cserecsap: 9A tétel 
(nem látszik az ábrán).

4. Az olajleereszt  dugónál szükség van az N70114 O-gy r re.
43. A Tru-Fit hajtótengely hosszabb az itt szerepl  szabványos hajtótengelynél. Lásd:123. oldal. 
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

1 Szivattyúház 1
Lásd: 

1. megjegyzés
1

045-U3 szivattyúfedél 1 138048+

060-U3 szivattyúfedél 1 138049+

130-U3 szivattyúfedél 1 138031+

3 Fogaskerékház, SS, modell: 045, 060, 130 1 138131+

4 Fogaskerékház-fedél, SS 1 102282+

5 Fogaskerék, hajtótengely, homlokkerék 1 107404+

6 Fogaskerék, rövid tengely, homlokkerék 1 107404+

7 045-060-130-U3 hajtótengely 1 138042+ 43

8 045-060-130-U3 rövid tengely 1 138043+ 43

045-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138035+ 2

045-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138055+ 2

060-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138036+ 2

060-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138063+ 2

130-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138037+ 2

130-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138070+ 2

9A Rotorhajtócsap (az ábrán nem látható) 2 137985+ 2

045-U3 tőcsavar 8 138611+

060-U3 tőcsavar 8 108843+

130-U3 tőcsavar 8 138612+

11 Hatlapú anya 8 108371+

12 Olajtömítés, fogaskerékház-fedél 1 000030012+

13 Olajtömítés, fogaskerékház hátsó része 2 000030011+

14 Zsírtömítés, csapágytartó 2 101829+

15 Csapágy, hátsó 2 107186+

16 Csapágy, elülső 2 060036000+

17 Ék, fogaskerék 2 060037000+

20 Illesztőcsap, felső fedél oldala 1 124586+

21 Illesztőcsap, felső fogaskerékház oldala 1 124584+

22 Illesztőcsap, alsó fedél oldala 1 137003+

23 Illesztőcsap, alsó fogaskerékház oldala 1 137002+

Olajdugó, M20 x 1,5" 5 137169+

* O-gyűrű, Buna (az olajleeresztő dugaszhoz) 5 N70114

Olajszintjelző, M20 x 1,5" 1 137435+

25 Szilikontömítés 1 000142301+

26 Anya, rotor 2 138044+

O-gyűrű, rotor anyája, EPDM 2 E70224

* O-gyűrű, rotor anyája, FKM 2 V70224

O-gyűrű, rotoranya, FFKM 2 K70224

PL5060-CH156
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 108 95-03103 12/2017

045, 060, 130-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 109

045, 060, 130-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 
3. A részleteket illet en lásd: „Cserecímkék” (10. oldal).

CIKKSZÁM LEÍRÁS

MENNY./ 

SZIV.

CIKKSZÁM MEGJ.

27 Hézagolókészlet 2 117891+

29 Alátét, fogaskerék a hátsó csapágyhoz 2 107187+

30 Csapágyalátét 2 060055003+

31 Rögzítő, zsír 2 STD091000

32 Csapágytartó, elülső 2 121828+

33A

3/8-16 x 3/4" hatlapfejű csavar, 

fogaskerékház-fedél
8 30-50

33B

3/8-16 x 1-1/4" hatlapfejű csavar, 

SS csapágyrögzítő
8 30-60

33C 3/8" lapos alátét, fogaskerékház-fedél 8 43-30

34 Illesztőpersely, felső 1 CD0116000

35 Illesztőpersely, alsó 1 CD0116100

045-060-130-U3 fedéltömítés, FKM 1 133633+

* 045-060-130-U3 fedéltömítés, FFKM 1 137241+

045-060-130-U3 fedéltömítés, EPDM 1 137246+

39 Biztosítógyűrű, fogaskerék 2 STD136009

41 Biztosítóanya, fogaskerék 2 STD236009

42 Rögzítőláb, 045-060-130-U3 SS 1 102286+

43 Műanyag üreges dugó 6 000121001+

44 1/2-13 x 1-1/4" SS belső hatlapfejű csavar 4 30-503

045-U3 házrögzítő csavar 2 30-319

060-U3 házrögzítő csavar 2 30-760

130-U3 házrögzítő csavar 2 30-761

46 Szemescsavar, 1/2-13 x 3/4" 2 30-721

Ék, tengelykapcsoló – 3/8 x 3/8 x 1-5/8" 1 000037003+

Ék, tengelykapcsoló – Tru-Fit 1 119716+

48 Tisztítódugó, SS 2 102297+

56 045-060-130-U3 tömítésvédő 2 138898+

61 Névtábla, higiénikus 1 135624+

62 #2 x .187" RHDS 4 30-355

65 Figyelmeztető tábla 2 121694+

66 Veszélyjelző címke 2 33-60

67 Zsírzószem, 1/8" 4 LL118404

68 Műanyag sapka, zsírzószem 4 BD0093000

PL5060-CH157
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 110 95-03103 12/2017

180, 220-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 111

180, 220-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
1. A cikkszámot illet en érdekl djön az ügyfélszolgálatnál a szivattyú gyártási számát megadva.
2. A rotor-cikkszámokhoz tartozó szabványos hézagok és felületkiképzések itt láthatók. A választható hézagokról és felü-

letkiképzésekr l érdekl djön az ügyfélszolgálatnál. Minden rotor tartalmazza a rotorhajtócsapokat. Cserecsap: 9A tétel 
(nem látszik az ábrán).

4. Az olajleereszt  dugónál szükség van az N70114 O-gy r re.
43. A Tru-Fit hajtótengely hosszabb az itt szerepl  szabványos hajtótengelynél. Lásd:123. oldal. 
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

1 Szivattyúház 1
Lásd: 

1. megjegyzés
1

180-U3 szivattyúfedél 1 138189+

220-U3 szivattyúfedél 1 138190+

3 Fogaskerékház, SS, modell: 180, 220 1 138143+

4 Fogaskerékház-fedél, SS 1 102283+

5 Fogaskerék, hajtótengely, homlokkerék 1 110932+

6 Fogaskerék, rövid tengely, homlokkerék 1 110932+

7 180-220U3 hajtótengely 1 138107+ 43

8 180-220U3 rövid tengely 1 138108+ 43

180-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138159+ 2

180-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138163+ 2

220-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138170+ 2

220-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138174+ 2

9A Rotorhajtócsap (az ábrán nem látható) 2 M525S1670X 2

180-U3 tőcsavar 8 138340+

220-U3 tőcsavar 8 138626+

11 Hatlapú anya 8 108372+

12 Olajtömítés, fogaskerékház-fedél 1 STD030006

13 Olajtömítés, fogaskerékház hátsó része 2 STD119002

14 Zsírtömítés, csapágytartó 2 121681+

15 Csapágy, hátsó 2 300035000+

16 Csapágy, elülső 2 200036000+

17 Ék, fogaskerék 2 200037000+

20 Illesztőcsap, felső fedél oldala 1 124586+

21 Illesztőcsap, felső fogaskerékház oldala 1 124584+

22 Illesztőcsap, alsó fedél oldala 1 137005+

23 Illesztőcsap, alsó fogaskerékház oldala 1 137004+

Olajdugó, M20 x 1,5" 5 137169+

* O-gyűrű, Buna (az olajleeresztő dugaszhoz) 5 N70114

Olajszintjelző, M20 x 1,5" 1 137435+

25 Szilikontömítés 1 000142301+

26 Anya, rotor 2 138112+

O-gyűrű, rotor anyája, EPDM 2 E70228

* O-gyűrű, rotor anyája, FKM 2 V70228

O-gyűrű, rotoranya, FFKM 2 K70228

PL5060-CH158
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 112 95-03103 12/2017

180, 220-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 113

180, 220-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 
3. A részleteket illet en lásd: „Cserecímkék” (10. oldal).

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

27 Hézagolókészlet 2 117892+

29 Alátét, fogaskerék a hátsó csapágyhoz 2 40878+

30 Csapágyalátét 2 40752+

32 Csapágytartó, elülső 2 121829+

33A

3/8-16 x 3/4" hatlapfejű csavar, 

SS fogaskerékház-fedél
8 30-50

33B

3/8-16 x 1-1/4" hatlapfejű csavar, 

SS csapágyrögzítő
8 30-60

33C 3/8" lapos alátét, fogaskerékház-fedél 8 43-30

34 Illesztőpersely, felső 1 CD0116000

35 Illesztőpersely, alsó 1 CD0116100

180-220-U3 fedéltömítés, FKM 1 137431+

* 180-220-U3 fedéltömítés, FFKM 1 137432+

180-220-U3 fedéltömítés, EPDM 1 137433+

39 Biztosítógyűrű, fogaskerék 2 STD136011

41 Biztosítóanya, fogaskerék 2 STD236011

42 Rögzítőláb, 180-220-U3 SS 1 102287+

43 Műanyag üreges dugó 6 000121001+

44 1/2-13 x 1-1/4" SS belső hatlapfejű csavar 4 30-503

180-U3 házrögzítő csavar 2 30-766

220-U3 házrögzítő csavar 2 30-717

46 Szemescsavar, 1/2-13 x 3/4" 2 30-721

Ék, tengelykapcsoló – 1/2 x 1/2 x 1-7/8" 1 000037004+

Ék, tengelykapcsoló – Tru-Fit 1 119717+

48 Tisztítódugó, SS 2 102297+

56 180-220-U3 tömítésvédő 2 138899+

61 Névtábla, higiénikus 1 135624+

62 #2 x .187" RHDS 4 30-355

65 Figyelmeztető tábla 2 121694+

66 Veszélyjelző címke 2 33-60

67 Zsírzószem, 1/8" 4 LL118404

68 Műanyag sapka, zsírzószem 4 BD0093000

PL5060-CH159

47
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 114 95-03103 12/2017

210, 320-U3 alkatrészek

Lásd a megjegyzéseket a következ  oldalon: 115. oldal.
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CIKKSZÁM LEÍRÁS

MENNY./ 

SZIV.

CIKKSZÁM MEGJ.

1 Szivattyúház 1

Lásd:

1. megjegyzés

1

3 Fogaskerékház, SS, modell: 210-320 1 138149+

210-U3 szivattyúfedél 1 138286+

320-U3 szivattyúfedél 1 138285+

4 Fogaskerékház-fedél, SS 1 135851+

5 Fogaskerék, hajtótengely, homlokkerék 1 102470+

6 Fogaskerék, rövid tengely, homlokkerék 1 102470+

7 210-320-U3 hajtótengely 1 138281+ 43

8 210-320-U3 rövid tengely 1 138282+ 43

210-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138332+ 2

210-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138336+ 2

320-U3 rotor, ikerlapát, Alloy 88 2 138300+ 2

320-U3 rotor, ikerlapát, 316SS 2 138304+ 2

9A Rotorhajtócsap (az ábrán nem látható) 2 M525S1670X 2

210-U3 tőcsavar, hosszú 4 138340+

320-U3 tőcsavar, hosszú 4 138341+

10A 210-320 tőcsavar, rövid 4 111292+

11 Hatlapú anya 8 108373+

12 Olajtömítés, fogaskerékház-fedél 1 STD030004

13 Olajtömítés, fogaskerékház hátsó része 2 102475+

PL5060-CH160

9

2

10



Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 115

210, 320-U3 alkatrészek

Megjegyzések: 
* Javasolt pótalkatrészek
1. A cikkszámot illet en érdekl djön az ügyfélszolgálatnál a szivattyú gyártási számát megadva.
2. A rotor-cikkszámokhoz tartozó szabványos hézagok és felületkiképzések itt láthatók. A választható hézagokról és felü-

letkiképzésekr l érdekl djön az ügyfélszolgálatnál. Minden rotor tartalmazza a rotorhajtócsapokat. Cserecsap: 9A tétel 
(nem látszik az ábrán).

4. Az olajleereszt  dugónál szükség van az N70114 O-gy r re.
43. A Tru-Fit hajtótengely hosszabb az itt szerepl  szabványos hajtótengelynél. Lásd:123. oldal. 
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 

CIKKSZÁM LEÍRÁS
MENNY./ 

SZIV.
CIKKSZÁM MEGJ.

14 Zsírtömítés, csapágytartó 2 121681+

15 Csapágy, hátsó 2 0H1036000

16 Csapágy, elülső 2 0H1036003

17 Ék, fogaskerék 2 0H1037000

20 Illesztőcsap, fedél oldala 2 0H1040000

21 Illesztőcsap, fogaskerékház oldala 2 105871+

Olajdugó, M20 x 1,5" 5 137169+

* O-gyűrű, Buna (az olajleeresztő dugaszhoz) 5 N70114

Olajszintjelző, M20 x 1,5" 1 137435+

25 Szilikontömítés 1 000142301+

26 Anya, rotor 2 138288+

O-gyűrű, rotor anyája, EPDM 2 E70231

* O-gyűrű, rotor anyája, FKM 2 V70231

O-gyűrű, rotoranya, FFKM 2 K70231

27 Hézagolókészlet 2 117893+

28 Illesztőlemez 2 134506+

Illesztő-alátét, ház, 0,002 AR 134507+

Illesztő-alátét, ház, 0,003 AR 134508+

Illesztő-alátét, ház, 0,005 AR 134509+

Illesztő-alátét, ház, 0,010 AR 134510+

Illesztő-alátét, ház, 0,020 AR 134511+

28D 5/16-18 x 1" lapos fejű belső hatszögű csavar 4 30-612

29 Alátét, fogaskerék a hátsó csapágyhoz 2 102474+

30 Csapágyalátét 2 102472+

30A Távtartó tömítése 2 102473+

31 Rögzítő, zsír 2 STD091000

32 Csapágytartó, elülső 2 123533+

33A 3/8-16 x 0,75" HHCS 6 30-50

33B 5/16-18 x 1 125" BSHCS 8 30-742

33C 3/8" Lapos alátét 6 43-30

34 Illesztőpersely 2 0H1116000

210-U3 fedéltömítés, FKM 1 139750+

210-U3 fedéltömítés, FFKM 1 139751+

210-U3 fedéltömítés, EPDM 1 139752+

320-U3 fedéltömítés, FKM 1 133636+

320-U3 fedéltömítés, FFKM 1 137243+

320-U3 fedéltömítés, EPDM 1 137248+

41 Biztosítóanya, fogaskerék 2 105697+

PL5060-CH160a
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 116 95-03103 12/2017

210, 320-U3 alkatrészek
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Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 117

210, 320-U3 alkatrészek

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrészek
A tömítések lásd: 118. oldal és 120. 
3. A részleteket illet en lásd: „Cserecímkék” (10. oldal).

CIKKSZÁM LEÍRÁS

MENNY./ 

SZIV.

CIKKSZÁM MEGJ.

42 Rögzítőláb, 210-320-U3 SS 1 130748+

43 Műanyag üreges dugó 8 000121001+

44 1/2-13 x 1-3/4" hatlapfejű csavar 4 30-127X

44A Biztosító alátét, 1/2" 4 43-16

220-U3 házrögzítő csavarok 2 30-766

320-U3 házrögzítő csavarok 2 30-766

46 Szemescsavar 3 30-721

Ék, tengelykapcsoló – 5/8 x 5/8 x 2-3/4" 1 000037005+

Ék, tengelykapcsoló – Tru-Fit 1 119718+

48 Tisztítódugó, SS 2 102297+

56 210-320-U3 tömítésvédő 2 113504+

56A 5/16-18 x .75" hatlapfejű csavar 4 30-623

60A 1/8-27 Steril csatlakoztatású csődugók 10 STD128500

61 Névtábla, higiénikus 1 135624+

62 #2 x .187" RHDS 4 30-355

65 Figyelmeztető tábla 2 121694+

66 Veszélyjelző címke 2 33-60

67 Zsírzószem, 1/8" 4 LL118404

68 Műanyag sapka, zsírzószem 4 BD0093000

PL5060-CH161
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Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 118 95-03103 12/2017

Universal 3 standard tömítések

^ A készlet 1 hullámos rugót és 1 hajtógy r t tartalmaz.

Kett s (felül) és egyszeres (alul) mechanikai tömítés, 130-U3 és kisebb U3 szivattyúk

Kett s (felül) és egyszeres (alul) mechanikai tömítés, 180-U3 és nagyobb U3 szivattyúk

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



Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 119

Universal 3 standard tömítések

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrész
1. A 180-U3 és nagyobb szivattyúkra nem érvényes
2. A tömítésjavító készlet (^-vel jelölve itt: 118. oldal) 1 hullámos rugót és 1 hajtógy r t tartalmaz.
3. Tömítésház – DM, az ütköz csap már be van szerelve. Cserecsap: 160A tétel.
Magyarázat a tömítésleírásokhoz:
DM Kett s mechanikai
SM Egyszeres mechanikai
SC Szilícium-karbid
C Szén
TC Volfrám-karbid
NF Keskeny felület
A speciális tömítéseket illet en lásd: 121. oldal.

006, 015, 

018-U3

030, 

040-U3

045, 060,

130-U3

180, 

220-U3

210, 

320-U3

EPDM 2 E70024

FKM 2 V70024

152 Állítógyűrű 2 138246+

EPDM 2 E70130

FKM 2 V70130

154
Átmosás felőli oldal 

forgórésztömítése
SC 2 138371+

155 Tömítéstartó csavar 6 30-546

156
Átmosás felőli oldal 

állórésztömítése
C 2 139787+

EPDM 2 E70134

FKM 2 V70134

158A

158B

159 Tömítésházcsavar 8 30-765 30-725 30-742

160 2 138245+ 137979+ 138074+ 138192+ 138289+ 3

160A Ütközőcsap, tömítés 4 137124+ 3

161 Tengelygyűrű – DM 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+

SC NF 2 139592+

TC NF 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 Tömítésházcsavar 8 30-546 30-745 30-745

168 Tömítésház – SM 2 138244+ 137946+ 138076+ 138195+ 138343+

169A

169B

170 Tengelygyűrű – SM 2 N/A N/A 1

SC 2 138365+ 138367+ 138367+

C 2 138382+ 138384+ 138384+

TC 2 138397+ 138399+ 138399+

SC NF 2 139590+ N/A N/A

TC NF 2 139591+ N/A N/A

PL5060-CH162

Állórésztömítés

LEÍRÁS

O-gyűrű, állítógyűrű

O-gyűrű, átmosási 

forgórésztömítés 

Termék felőli oldal 

állórésztömítése

Termék felőli oldal 

forgórésztömítése

Tömítésház – DM, tartalmazza 

az ütközőcsapot

171

151

153

157

162

163

164

165

166

CIKKSZÁM

*

*

E70031

V70031

137980+

E70145

V70145

CIKKSZÁM
MENNY./ 

SZIV.

LA1215400

*

*

*

*

O-gyűrű, átmosási 

állórésztömítés

O-gyűrű, tömítésház

O-gyűrű, termék 

állórésztömítés

O-gyűrű, termék

forgórésztömítés

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

MEGJ.

L25071004

L25071002

138366+

138383+

138369+

138386+

138401+

139596+

139597+

E70041

V70041

E70147

V70147

K70147

138372+

2

Hullámos rugó (készletben 

kapható a 158B-vel)

Hajtógyűrű (készletben kapható 

a 158A-val)

2 139891+ 139893+ 139895+ 2

Hullámos rugó (készletben 

kapható a 169B-vel)

Hajtógyűrű (készletben kapható 

a 169A-val)

N/A

N/A

E70248

V70248

K70248

138370+



Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 120 95-03103 12/2017

Universal 3 speciális tömítések

Egyszeres (felül) és kett s (alul) O-gy r s tömítés

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



Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 121

Universal 3 speciális tömítések

Megjegyzések:
* Javasolt pótalkatrész
1. 2 db egyszeres O-gy r s tömítés; 4 db kett s O-gy r s tömítés.
2. Kizárólag az egyszeres O-gy r s tömítésre érvényes, a kett s O-gy r s tömítésre nem.
3. Kizárólag a kett s O-gy r s tömítésre érvényes, az egyszeres O-gy r s tömítésre nem.

006, 015, 

018-U3

030, 

040-U3

045, 060, 

130-U3

180, 

220-U3

210, 

320-U3

O-gyűrűs tömítés

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-gyűrű, tömítés EPDM E70326

O-gyűrű, tömítés FKM V70326

O-gyűrű, tömítés FFKM K70326

187 2 138465+

EPDM E70135

FKM V70135

FFKM K70135

189 2 138466+ 138426+ 138427+ 139095+ 139097+ 3

PL5060-CH168

Ház, kettős O-gyűrűs tömítés

O-gyűrű, hüvely 

eleje

*

138428+

K70146

*

*

101685+

E70331

V70331

E70146

V70146

138442+

Rugófészek, O-gyűrűs 

tömítés

Hullámos rugó

Gomb belső hatlapfejű 

csavar (BSHCS)

Ház, egyszeres O-gyűrűs 

tömítés

Hüvely, O-gyűrűs tömítés

O-gyűrű, 

tömítésház

L25071004

MEGJ.

N/A

K70331

K70041

LEÍRÁS

L25071002

12/4

2

2

*

30-742

E70041

V70041

CIKKSZÁM
MENNY./ 

SZIV.

180

185

186

188

CIKKSZÁM

E70031

V70031

K70031

O-gyűrű, hüvely 

hátulja

2 V70248

E70150

V70150

K70150

139115+

101688+

30-741

K70248

E70343

K70343

V70343

139116+

E70248



Alkatrészlista Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump

Oldal: 122 95-03103 12/2017

U3 tengely- és csapágyegységek

Megjegyzés: 
Az egység az alábbi tételeket foglalja magában: 7 vagy 8 (hajtó- vagy rövid tengely), 15 (hátsó csapágy), 16 (els  
csapágy), 17 (fogaskerékék) és 29 (fogaskerék és hátsó csapágy közötti távtartó). A rajzokat illet en lásd a modell-
specifikus alkatrészek listáját tartalmazó oldalt.

LEÍRÁS

MENNY./ 

SZIV.

CIKKSZÁM

006-015-018-U3 hajtótengely és csapágyegység 1 139809+

006-015-018-U3 rövid tengely és csapágyegység 1 139810+

030-040-U3 hajtótengely és csapágyegység 1 139811+

030-040-U3 rövid tengely és csapágyegység 1 139812+

045-060-130-U3 hajtótengely és csapágyegység 1 139813+

045-060-130-U3 rövid tengely és csapágyegység 1 139814+

180-220-U3 hajtótengely és csapágyegység 1 139815+

180-220-U3 rövid tengely és csapágyegység 1 139816+

210-320-U3 hajtótengely és csapágyegység 1 139817+

210-320-U3 rövid tengely és csapágyegység 1 139818+

PL5060-CH165



Waukesha Cherry-Burrell Universal 3 Pump  Alkatrészlista

12/2017 95-03103 Oldal: 123

Tru-Fit™ Universal 3 PD szivattyú alkatrészek

Megjegyzés:
1. A Nord motortól, az anyagtól és a festést l függ. A cikkszámot illet en érdekl djön az ügyfélszolgálatnál a gyártási 

számot megadva.
2. A 12-es tétel (olajtömítés, fogaskerékház-fedél) megegyezik a nem Tru-Fit szivattyúknál alkalmazottal. Ezt a 4A tétel 

nem tartalmazza.

3

7

4A

33D
44A

33E

PD100-664

12

006, 015, 

018

030, 040

045, 060, 

130

180, 220 210, 320

3 Fogaskerékház, SS 125414+ 121201+ 125355+ 124663+ 134290+

4A Fogaskerékház-fedél, adapter, SS 136577+ 1

7 Hajtótengely 139062+ 139063+ 139064+ 139065+ 139066+

12 Olajtömítés, fogaskerékház-fedél 000030016+ 000030013+ 000030012+ STD030006 STD030004 2

1/4-20 x 1" hatlapfejű csavar 30-93 — —

5/16-18 x 1-1/8" hatlapfejű csavar — 30-237 —

3/8-16 x 1-1/2" hatlapfejű csavar — — —

1/2-13 x 1-1/2" hatlapfejű csavar — — 30-103

5/16" x 3/4" hosszú belső hatlapfejű 

vállas csavar

30-690 — —

3/8" x 3/4" hosszú belső hatlapfejű 

vállas csavar

— 30-691 —

1/2" x 1" hosszú belső hatlapfejű 

vállas csavar

— — —

5/8" x 1" hosszú belső hatlapfejű 

vállas csavar

— — 30-693

Lapos alátét, 5/16" 43-246 —

Lapos alátét, 3/8" — 43-30

Lapos alátét, 1/2" — —

PL5060-CH163

44A

—

—

43-31

U3 szivattyúméret

Szükséges gyártási szám

33D

—

—

30-50

—

Cikkszám

Leírás Megjegyzések

33E

—

—

30-692

—
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Oldal: 124 95-03103 12/2017

Célszerszámok az U3 szivattyúkhoz

Nem károsító dugókulcs a rotoranyákhoz

O-gy r -eltávolító szerszámok

Rotorkiékel  szerszám

Fogaskerékanya-kihajtószerszám, fogaskerék-
vég tengelymenetvés

U3 modell Cikkszám

006, 015, 018 140074+

030, 040 139795+

045, 060, 130 139796+

180, 220 139767+

210, 320 126536+

PL5060-CH149

Leírás Cikkszám

Standard O-gyűrű-eltávolító szerszám AD0096001

U3 kettős O-gyűrű-tömítés eltávolító szerszám 140062+

PL5060-CH170

Leírás Cikkszám

Rotorkiékelő szerszám 139794+

PL5060-CH164

Leírás U3 szivattyúk Cikkszám

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

Fogaskerékanya-

kihajtószerszám

Fogaskerékvég 

tengelymenetvéső
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12/2017 95-03103 Oldal: 125

Tárolás hosszú távon A Waukesha Cherry-Burrell márkájú szivattyúk tárolása hosszú 
távon (több mint fél éven keresztül):

Tárolás el tt 1. Kenjen meg minden csapágyat és tömítést, ideértve az aláb-
biakat:

• Gumi o-gy r k és mechanikai tömítések felületei (a gyá-
rilag beszerelt új szivattyúcsapágyak már meg vannak 
kenve).

• Motorok és meghajtók (lásd a gyártó utasításait)
2. Gondoskodjon róla, hogy a szivattyúban ne maradjon víz. 

Szerelje szét a nedves véget és szükség esetén törölje szá-
razra.

3. A szabadon lév  felületeket kezelje rozsdagátlóval:

• A festetlen felületeket 
• A tengelyeket, anyákat/csavarokat

4. Takarja le a szivattyú be- és kimeneteit, hogy ne jusson 
be idegen anyag.

5. Tegyen minden kapcsolódó kézikönyvet egy külön, légmen-
tesen zárt tasakba és rizze meg a berendezéssel együtt.

6. Zárja el teljesen a berendezést, hogy védve legyen a nedves-
ség, a por és az egyéb szennyez dések szennyez  hatásától. 
Bizonyos típusú m anyag csomagolóanyagok a megfelel  
használat esetén kit n ek erre a feladatra.

7. 3 havonta forgassa meg néhányszor a szivattyút és a hajtó-
tengelyeket. 

Tárolás 1. Tárolja száraz helyen. Lehet leg zárt helyen tárolja. Szabad-
ban tárolás esetén gondoskodni kell a berendezés szigetelé-
sér l és óvni kell a közvetlen napfényt l.

2. Gondoskodjon az egyenletes h mérsékletr l a kondenzáció 
megakadályozása érdekében.

Tárolás után 1. Távolítsa el a berendezés csomagolását és javítsa meg vagy 
cserélje ki a sérült elemeket, miel tt ismét használatba 
venné. 

MEGJEGYZÉS: Ha bármiféle vízszen-
nyez dés jele látható, akkor ne indítsa 
be a motort. Nézesse meg a motort vil-
lanyszerel vel.

2. Ellen rizze a villanymotort (ha van) a gyártó utasításainak 
megfelel en. 

3. Szivattyúk: 

• Szedje szét teljesen a termék folyadék fel li végét 
a kezelési kézikönyvben leírtak szerint.

• Tisztítson meg és ellen rizzen minden alkatrészt, ideért-
ve a tömítéseket és az o-gy r ket is. 

• Cserélje ki a sérülés jeleit (pl. repedés, merevség stb.) 
mutató gumi alkatrészeket.

4. Kenje meg a tömítést és az o-gy r ket, majd szerelje vissza 
a folyadék fel li véget a kezelési kézikönyvben leírtak szerint.

5. Kenje meg a motort/meghajtót (ha van) a gyártó utasításai-
nak megfelel en.

6. Ha a szivattyú több mint 1 évig tárolva volt, cserélje le a szi-
vattyúban és a meghajtóban lév  olajat.
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Universal 3 szivattyú karbantartási összefoglalója – 
Referencialap

Alacsony viszkozitású rotorok: -40 °F (-40 °C) és 180 °F (82 °C) között; normál hézagú rotorok: -40 °F (-40 °C) 
és 300 °F (149 °C) között. Ha másmilyen rotorra van szüksége, forduljon az SPX FLOW Application Engine-
ering (alkalmazástervezési) részlegéhez.
MEGJEGYZÉS: A fent feltüntetett összeszerelési hézagok referenciaként szolgálnak. A szivattyú tényleges hézagai ett l 
eltérhetnek.

Universal 3 modell

Olajcsere 750 óránként*
ISO Grade 320, SAE 140 vagy 

AGMA Number 6EP

Csapágyak kenése 750 óránként*
NLGI Grade No. 2, EP, lítiumalapú ken zsír.

* Agresszív lemosás, illetve széls séges m ködési körülmények esetén rövidebb 
kenési id köz alkalmazása válhat szükségessé.

Olajkapacitás (fogaskerekek) Zsír mennyisége (csapágyanként)

Fels  vagy alsó Oldalsó rögzítés Elüls Hátsó

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)

Universal 3 
modell

Nyomatékértékek – biztosítóanyák Universal 3 csavarkulcsméret

Rotor Fedél Rotora-
nya

Házrögzít  
zárócsavar

Sapkás 
anya

006, 015, 018 50 ft-lb (68 Nm) 7 ft-lb (10 Nm) 15/16"
3/16" 5/8"

030, 040 120 ft-lb (163 Nm) 11 ft-lb (15 Nm) 1-1/4"
045, 060

250 ft-lb (339 Nm)
56 ft-lb (76 Nm)

1-5/8" 1/4"
7/8”130 25 ft-lb (34 Nm)

180, 220 325 ft-lb (441 Nm) 110 ft-lb (149 Nm) 2-1/4"
5/16"

210, 320 375 ft-lb (508 Nm) 158 ft-lb (214 Nm) 2-3/8" 1"

Universal 3 
modell

A – hátoldali
hüvelyk (mm)

B – rotor és ház közötti
hüvelyk (mm)

C – elüls  oldali
hüvelyk (mm)

Rotortípus Alacsony 
viszkozitás Normál Alacsony 

viszkozitás Normál Alacsony 
viszkozitás Normál

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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Universal 3 szivattyú karbantartási összefoglalója – 
Referencialap Kiemelhet  másolat

Alacsony viszkozitású rotorok: -40 °F (-40 °C) és 180 °F (82 °C) között; normál hézagú rotorok: -40 °F (-40 °C) 
és 300 °F (149 °C) között. Ha másmilyen rotorra van szüksége, forduljon az SPX FLOW Application Engine-
ering (alkalmazástervezési) részlegéhez.
MEGJEGYZÉS: A fent feltüntetett összeszerelési hézagok referenciaként szolgálnak. A szivattyú tényleges hézagai ett l 
eltérhetnek.

Universal 3 modell

Olajcsere 750 óránként*
ISO Grade 320, SAE 140 vagy 

AGMA Number 6EP

Csapágyak kenése 750 óránként*
NLGI Grade No. 2, EP, lítiumalapú ken zsír.

* Agresszív lemosás, illetve széls séges m ködési körülmények esetén rövidebb 
kenési id köz alkalmazása válhat szükségessé.

Olajkapacitás (fogaskerekek) Zsír mennyisége (csapágyanként)

Fels  vagy alsó Oldalsó rögzítés Elüls Hátsó

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)

Universal 3 
modell

Nyomatékértékek – biztosítóanyák Universal 3 csavarkulcsméret

Rotor Fedél Rotora-
nya

Házrögzít  
zárócsavar

Sapkás 
anya

006, 015, 018 50 ft-lb (68 Nm) 7 ft-lb (10 Nm) 15/16"
3/16" 5/8"

030, 040 120 ft-lb (163 Nm) 11 ft-lb (15 Nm) 1-1/4"
045, 060

250 ft-lb (339 Nm)
56 ft-lb (76 Nm)

1-5/8" 1/4"
7/8”130 25 ft-lb (34 Nm)

180, 220 325 ft-lb (441 Nm) 110 ft-lb (149 Nm) 2-1/4"
5/16"

210, 320 375 ft-lb (508 Nm) 158 ft-lb (214 Nm) 2-3/8" 1"

Universal 3 
modell

A – hátoldali
hüvelyk (mm)

B – rotor és ház közötti
hüvelyk (mm)

C – elüls  oldali
hüvelyk (mm)

Rotortípus Alacsony 
viszkozitás Normál Alacsony 

viszkozitás Normál Alacsony 
viszkozitás Normál

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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Megjegyzések





Universal 3 sorozat
FORGÓDUGATTYÚS TÉRFOGAT-

KISZORÍTÁSOS SZIVATTYÚ

SPX FLOW, Inc.
611 Sugar Creek Road

Delavan, WI 53115, USA 

T: (262) 728-1900 vagy (800) 252-5200

F: (262) 728-4904 vagy (800) 252-5012

E: wcb@spxflow.com

Az SPX FLOW, Inc. fenntartja a jogot a kialakítás és az anyagok értesítés vagy 
további kötelezettség nélküli megváltoztatására.

A kialakítási részletek, a gyártáshoz használt anyagok és a méretadatok leírása 
a jelen kiadványban kizárólag tájékoztató jelleg , és csak külön írásos 
meger sítés birtokban tekinthet  megbízhatónak. 

A termék elérhet ségével kapcsolatban érdekl djön a területileg illetékes 
forgalmazónál. További információért látogasson el a www.spxflow.com 
weboldalra.

A zöld „>” jel az SPX FLOW, Inc. tulajdonát képez  védjegy.

KIADÁS: 12/2017 Az eredeti használati útmutató fordítása
COPYRIGHT © 2017 SPX FLOW, Inc.


