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Deklaracja zgodności WE (dotyczy wyłącznie kompletnych, dostarczonych przez firmę Xylem Service Austria 
GmbH agregatów, zgodnie z Dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE załącznik II A)  
 

Producent: 
Xylem Service Austria GmbH 
Ernst Vogel-Strasse 2 
2000 Stockerau 
Austria 

 
agregatów pompowych modeli wymienionych poniżej deklaruje: 

MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2, 
MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2, 
MPAI40.2, MPAI40.3, MPAI65.1, MPAI65.2, MPAI100.1, MPAI100.2, MPAI125.1, MPAI125.2 

 
 Dostarczone agregaty odpowiadają właściwym przepisom Dyrektywy maszynowej WE 006/42/WE. 
 Dostarczone silniki indukcyjne trójfazowe odpowiadają przepisom Dyrektywy niskonapięciowej 

2004/108/WE. 
 Sporządzono specjalną dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem VII A. 
 Producent przekaże właściwemu urzędowi w razie potrzeby wymienioną wyżej specjalną dokumentację 

techniczną w formie elektronicznej na nośnikach danych. 
 Wymienioną wyżej specjalną dokumentację techniczną można otrzymać, zwracając się do: 

  inż. dypl. Gerhard Fasching 
  dział Research & Development 
  Xylem Service Austria GmbH 

Ernst Vogel-Strasse 2 
2000 Stockerau 
Austria 

 
 Zastosowano normy zharmonizowane, w szczególności: 

 EN 809 :1998+A1:2009+AC:2010(D) 
 EN 953 :1997+A1:2009(D) 
 EN ISO 12100 :2010(D) 
 EN 60204-1 :2006/A1:2009 D 

 
 Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w przypadku nieuzgodnionej z nami zmiany dokonanej w 

agregacie, a także w przypadku, gdy agregat włączony zostanie w urządzenia, dla których brak deklaracji 
zgodności zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE. 
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Tabliczka znamionowa pompy 

 

 

 
Typ *) Typ pompy 
S/N *) Numer seryjny 
Year  Rok produkcji 
Q Wydajność znamionowa w punkcie 

roboczym 
P  Moc znamionowa w punkcie roboczym 
H  Wysokość słupa cieczy w punkcie roboczym 
n  Prędkość 
pall w C Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze 

obudowy (=najwyższe ciśnienie tłoczenia 
przy roboczej temperaturze znamionowej, w 
której obudowa pompy będzie używana). 

tmax op Maks. dopuszczalna temperatura 
pompowanej cieczy 

Nr art. Numer zamówienia odpowiedni dla klienta 
Imp∅  Średnica zewnętrzna wirnika 

 
*) Wszystkie szczegóły projektu i materiałów 
określone są w tej informacji. Muszą być wymieniane 
we wszystkich zapytaniach skierowanych do 
producenta przy zamawianiu części zapasowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MP 100-polski strona 2  
 Nr art. 771074016   



Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji                               Model MP, MPA, MPAI 
 
 
1. Informacje ogólne 
Ten produkt odpowiada wymogom Dyrektywy 
dotyczącej maszyn 2006/42/EG. 
 

 
Personel zatrudniony przy instalowaniu, 
obsłudze, przeglądach i konserwacji musi 
wykazać się znajomością przepisów 
dotyczących zapobiegania wypadkom oraz 
odpowiednimi kwalifikacjami do tych prac. Jeśli 
personel nie posiada odpowiedniej wiedzy, 
należy zapewnić mu odpowiedni instruktaż. 

 

Bezpieczeństwo pracy dostarczonej pompy lub 
jednostki (= pompa z silnikiem) może być 
gwarantowane tylko dla użytkowania zgodnego z 
przeznaczeniem zgodnie z załączonym arkuszem 
danych i / lub potwierdzeniu zamówienia, patrz 
rozdział 6 "Rozruch, działanie, zatrzymanie". 
Operator odpowiedzialny jest za przestrzeganie 
instrukcji i postępowanie zgodne z wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa podanymi w niniejszej 
Instrukcji obsługi. 
Sprawne działanie pompy lub zespołu pompy może 
być osiągnięte tylko jeśli instalacja i konserwacja 
zostaną przeprowadzone ściśle według reguł ogólnie 
stosowanych w dziedzinie techniki i elektrotechniki. 
Jeśli nie wszystkie informacje zostaną znalezione w 
niniejszej Instrukcji, prosimy o kontakt. 
Producent nie bierze odpowiedzialności za pompę lub 
zespół pompy w przypadku nie przestrzegania 
wskazówek niniejszej Instrukcji Obsługi. 
Niniejsza Instrukcja Obsługi powinna być 
przechowywana w bezpiecznym miejscu dla 
korzystania z niej w przyszłości. 
Jeśli pompa lub zespół pompy przekazywane są 
stronie trzeciej, ważne jest by niniejsza Instrukcja 
Obsługi, warunki robocze i ograniczenia przekazane w 
Potwierdzeniu zamówienia, również zostały 
przekazane w całości. 
Niniejsza Instrukcja Obsługi nie bierze pod uwagę 
wszystkich szczegółów projektowych i wariantów, ani 

też wszystkich możliwych, przypadkowych zdarzeń i 
zjawisk, które mogą wystąpić w trakcie instalacji, pracy 
i konserwacji. 
Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszej 
Instrukcji Obsługi; jest ona przeznaczona wyłącznie do 
osobistego użytku właściciela pompy czy zespołu 
pompy. Instrukcja Obsługi zawiera informacje 
techniczne i rysunki, które nie mogą, w całości lub 
częściowo, być powielane, rozpowszechniane czy 
wykorzystywane bez upoważnienia, dla celów 
konkurencji, ani też przekazywane innym. 
 
1.1 Gwarancja 
Udzielamy gwarancji zgodnie z naszymi Warunkami 
Dostawy i/lub potwierdzeniem zamówienia. 
Prace naprawcze w okresie gwarancyjnym mogą być 
przeprowadzane wyłącznie przez nas, lub na 
podstawie naszej pisemnej zgody. W przeciwnym 
razie gwarancja ustaje. 
Gwarancja długoterminowa obejmuje tylko prawidłową 
obsługę i użytkowanie określonego materiału. 
Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oraz 
wszystkich części ulegających zużyciu, takich jak 
wirniki, uszczelnienia wału, wały, tuleje wału, łożyska, 
pierścienie ślizgowe itp., lub zniszczenia powstałe 
podczas transportu lub niewłaściwej manipulacji. 
Aby gwarancja miała zastosowanie, ważne jest by 
pompa lub zespół pompy użytkowany był zgodnie z 
warunkami roboczymi podanymi na tabliczce 
znamionowej, potwierdzeniu zamówienia i w arkuszu 
danych. Dotyczy to szczególnie wytrzymałości 
materiałów, sprawnego działania pompy i uszczelnień 
wału. 
Jeśli jeden lub więcej aspektów rzeczywistych 
warunków roboczych będzie odbiegał od podanych, 
poprosimy o potwierdzenie na piśmie czy pompa jest 
odpowiednia. 

 
2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera ważne 
informacje, których należy przestrzegać podczas 
montażu i rozruchu pompy oraz w trakcie użytkowania 
i konserwacji. Z tego powodu niniejsza Instrukcja 
Obsługi musi być przeczytana przez wykwalifikowany 
personel odpowiedzialny za urządzenie i/lub operatora 
instalacji zanim urządzenie zostanie zainstalowane i 
przekazane do eksploatacji, musi też pozostawać 
przez cały czas dostępna w miejscu użytkowania 
pompy lub zespołu pompy. 
Niniejsza Instrukcja Obsługi nie odnosi się do 
Ogólnych przepisów dotyczących zapobiegania 
wypadkom czy lokalnych przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i/lub użytkowania. Operator 
odpowiedzialny jest za postępowanie zgodne z 
Instrukcją (jeśli potrzeba wzywając dodatkowy 
personel techniczny).  
Instrukcje i urządzenia zabezpieczające stosowane do 
obsługi i utylizacji pompowanego medium i/lub mediów 

pomocniczych służących do płukania, smarowania, 
itp., szczególnie jeśli są wybuchowe, toksyczne czy 
gorące, itp., nie są ujęte w niniejszej Instrukcji Obsługi. 
Za kompetentną i zgodną z przepisami obsługę 
odpowiedzialny jest wyłącznie operator. 
 
2.1 Oznaczenia występujące w Instrukcji 
Obsługi 
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa zawarte w 
niniejszej Instrukcji są oznaczone przy pomocy 
specjalnych znaków zgodnie z normą DIN 4844: 
 

 

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa!  
Nie przestrzeganie może spowodować 
uszkodzenie pompy i jej funkcji. 
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Oznaczenia EC-Ex  
Produkty przeznaczone do użytkowania w 
atmosferze wybuchowej muszą być 
oznakowane. 

 

 
Ogólny symbol zagrożenia!  
Zagrożenie dla osób. 

 

 
Ostrzeżenie o obecności napięcia 
elektrycznego! 
 

 

Instrukcji załączonych bezpośrednio do pompy należy 
przestrzegać bez względu na okoliczności. Instrukcje 
te muszą być czytelne i w dobrym stanie. 
W ten sam sposób, podobnie do Instrukcji Obsługi 
pompy, wszystkie załączone instrukcje 
oprzyrządowania (np. silnika) muszą być oznaczone i 
dostępne. 
 
2.2 Zagrożenia wynikające z 
nieprzestrzegania Instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa 
Nie przestrzeganie Instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty 
możliwości reklamacji uszkodzeń. 
Dalsze nieprzestrzeganie może doprowadzić do 
następujących zagrożeń: 
 Awaria ważnych funkcji maszyny lub urządzenia. 
 Awaria przyrządów elektronicznych i pomiarowych 

spowodowana polem magnetycznym. 
 Zagrożenie dla osób i ich mienia ze strony pola 

magnetycznego. 
 Zagrożenie dla osób za sprawą urządzeń 

elektrycznych, mechanicznych i chemicznych. 
 Zagrożenie dla środowiska przez wyciek 

substancji niebezpiecznych. 
 

 
Przy zastosowaniu jednostki w obszarach 
zagrożonych wybuchem należy zwrócić 
szczególną uwagę w punktach oznaczonych Ex. 

 
2.3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
operatora / pracownika 
 W zależności od warunków pracy, zużycie, korozja 

czy starzenie ograniczy żywotność pompy/zespołu 
pompy i jej określoną charakterystykę. Operator 
musi zapewnić przeprowadzanie regularnych 
przeglądów i konserwacji, aby wszystkie części 
wymieniane były w odpowiednim czasie, co w 
przeciwnym razie mogłoby spowodować 
zagrożenie dla bezpiecznej pracy systemu. Jeśli 
zauważone zostaną uszkodzenia lub anomalia w 
działaniu, należy natychmiast zatrzymać pompę. 

 Jeśli awaria czy uszkodzenie systemu lub 
jednostki może prowadzić do obrażeń osób lub 
zniszczenia mienia, taki system musi zostać 
wyposażony w urządzenia alarmowe i/lub 
zapasowe moduły, które będą regularnie 
testowane, aby upewnić się że są sprawne. 

 Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko obrażeń ciała ze 
strony gorących czy zimnych elementów maszyny, 
części te muszą być zabezpieczone przed 

kontaktem z użytkownikiem lub należy umieścić 
odpowiednie znaki ostrzegawcze. 

 Osłony zabezpieczające przed kontaktem z 
elementami ruchomymi (np. osłony sprzęgła) nie 
mogą być demontowane podczas pracy systemu. 

 Jeśli poziom hałasu pompy lub zespołu pompy jest 
wyższy niż 85 dB(A), należy stosować środki 
ochrony słuchu przebywając w pobliżu pompy. 

 Jeśli media niebezpieczne (np. wybuchowe, 
toksyczne, gorące) wyciekają (np. z uszczelnień 
wału), muszą zostać skierowane tak, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla osób lub środowiska. 
Należy przestrzegać przepisów prawa. 

 Należy zastosować odpowiednie środki 
zapobiegawcze chroniące przed zagrożeniami ze 
strony energii elektrycznej (np. stosując się do 
lokalnych przepisów dotyczących urządzeń 
elektrycznych). Jeśli na komponentach 
elektrycznych przeprowadzane są prace, należy 
odłączyć je od sieci lub wyłączyć główny wyłącznik 
i wyjąć bezpiecznik. Należy zastosować wyłącznik 
zabezpieczający silnik.  

 
2.4 Instrukcje dotyczące konserwacji, 
przeglądów i prac montażowych 
 Operator odpowiedzialny jest za wykonywanie 

konserwacji, inspekcji i prac montażowych przez 
upoważniony, kompetentny personel, który musi 
zapoznać się z Instrukcją Obsługi. 

 W zasadzie, wszelkie prace wykonywane przy 
pompie lub zespole pompy powinny być 
prowadzone na postoju pompy ze zrzuconym 
ciśnieniem.  Wszystkie części muszą powrócić do 
temperatury otoczenia. Należy upewnić się, że nikt 
nie może uruchomić silnika podczas takich prac. 
Ważne jest, aby procedura zatrzymania systemu 
opisana w Instrukcji Obsługi była przestrzegana. 
Pompa lub systemy pomp przenoszące media 
niebezpieczne dla zdrowia muszą przed ich 
rozmontowaniem zostać odkażone. Arkusze 
danych dotyczących bezpieczeństwa różnych 
pompowanych cieczy. Niezwłocznie po 
zakończeniu pracy, wszystkie urządzenia 
ochronne i zabezpieczające muszą być 
zamontowane na swoich miejscach lub 
uruchomione. 

 
2.5 Zmiany dokonywane bez 
upoważnienia i produkcja części 
zapasowych 
Modyfikacje lub zmiany w obrębie maszyny dozwolone 
są na podstawie uzgodnienia z producentem. 
Oryginalne części i akcesoria autoryzowane przez 
producenta służą zachowaniu bezpieczeństwa. 
Stosowanie innych części może prowadzić do utraty 
gwarancji i wynikających z tego konsekwencji. 
 
2.6 Niewłaściwe działanie 
Bezpieczeństwo działania dostarczonej maszyny może 
być zagwarantowane tylko, jeśli użytkowana jest ona 
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zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z dalszymi 
rozdziałami niniejszej Instrukcji. Limity wymienione w 
arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia nie 
mogą być przekraczane pod żadnym pozorem. 
 
2.7 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe 
Przy zastosowaniu jednostki w obszarach 
zagrożonych wybuchem środki zapobiegawcze i 
informacje zawarte w rozdziałach 2.7.1 i 2.7.6 muszą 
być przestrzegane, aby zagwarantować ochronę przed 
wybuchem. 
 
2.7.1 Wypełnienie jednostki 
 

 
W trakcie pracy pompy układ rur na ssaniu i 
tłoczeniu oraz sama pompa muszą być stale 
wypełnione pompowaną cieczą. W ten sposób 
nie może powstać atmosfera wybuchowa i 
unika się niebezpieczeństwa pracy na sucho. 

 

 
Jeśli operator nie może tego zagwarantować 
należy zastosować odpowiednie środki 
monitoringu. 

 

 

Dotyczy to także uszczelnień obudowy, 
urządzeń pomocniczych uszczelnienia wału 
oraz systemów ogrzewania i chłodzenia, które 
muszą być dokładnie wypełnione. 

 
2.7.2 Oznaczenia 
 

 
Oznaczenia pompy odnoszą się do samej 
pompy. W przypadku sprzęgła i silnika należy 
zapewnić dalsze dodatki, oddzielną Deklarację 
zgodności oraz odpowiednie oznaczenia. 

 

Przykład oznaczenia pompy: 
CE Ex II 2 G c T... . 
Oznaczenie pokazuje teoretyczny zakres klas 
temperatur. Różne temperatury, dozwolone zgodnie z 
projektem pompy, pokazane są w rozdziale 2.7.5. To 
samo dotyczy napędu. 
W przypadku całej jednostki (pompy, sprzęgła, silnika) 
o różnych klasach temperatur, zastosowanie ma 
najniższa z nich. 
 
2.7.3 Kontrola kierunku  obrotów 
 

 

Kontrolę kierunku obrotów należy 
przeprowadzać wyłącznie z rozdzielonymi 
połowami sprzęgła! Patrz rozdział 5.5 i 6.1. 

 

 
Jeśli niebezpieczeństwo wybuchu istnieje także 
podczas instalacji, nie należy przeprowadzać 
kontroli kierunku obrotów przez krótkie 
uruchomienie pustej pompy, aby uniknąć 
niepożądanego wzrostu temperatury w 
przypadku kontaktu pomiędzy elementami 
ruchomymi i stałymi. 

 
2.7.4 Praca pompy 
Pompa może być uruchomiona tylko, jeśli strona 
ssania jest całkowicie otwarta, a zawór po stronie 
ciśnieniowej jest nieznacznie uchylony. Możliwe jest 

jednak uruchamianie przy zamkniętym zaworze 
zwrotnym. Niezwłocznie po uruchomieniu pompy 
należy wyregulować zawór po stronie tłoczenia do 
warunków roboczych. 
Patrz rozdział 6.2. 
Praca przy zamkniętym zaworze na ssaniu i / lub 
tłoczeniu jest zabroniona! 
 

 
Istnieje niebezpieczeństwo, że wysokie 
temperatury powierzchniowe wystąpią na 
obudowie pompy po stosunkowo krótkim czasie 
za sprawą szybkiego podgrzania cieczy 
wewnątrz pompy. 

 

 
Szybki wzrost ciśnienia wewnątrz pompy może 
prowadzić do przeciążenia i w konsekwencji do 
wybuchu pompy. 

 

W rozdziale 6.4.1 podana jest wartość przepływu 
minimalnego. Dłuższe fazy pracy przy tych 
przepływach i wyznaczonych cieczach nie powodują 
dodatkowego wzrostu temperatury powierzchniowej 
pompy.  
Należy wziąć pod uwagę informacje podane w 
rozdziale 6 niniejszej Instrukcji. 
 

 
W przypadku pomp z uszczelnieniami 
mechanicznymi dozwolone limity temperatury 
mogą być przekroczone ze względu na pracę 
na sucho. Praca na sucho może wystąpić nie 
tylko przy niewystarczająco wypełnionym 
uszczelnieniu obudowy ale również z powodu 
zbyt dużej zawartości gazu w medium. 
Użytkowanie pompy poza dozwolonymi 
zakresami roboczymi może również 
doprowadzić do pracy na sucho. 

 
2.7.5 Limity temperatury 
 

 
W normalnych warunkach roboczych 
najwyższych temperatur należy spodziewać się 
na powierzchni obudowy pompy i w obszarze 
łożysk. 

 

Temperatura powierzchniowa występująca na 
obudowie pompy odpowiada temperaturze 
pompowanej cieczy. 
 

 
Jeśli pompa jest podgrzewana (np. płaszczem 
grzewczym) należy zachować ostrożność i 
przestrzegać klas temperatur przeznaczonych 
dla instalacji. 

 

W obszarze uchwytu łożyska należy zapewnić 
swobodny kontakt między powierzchnią, a 
otoczeniem. 
 

 
Podczas pracy pompy należy zabezpieczyć 
urządzenie przed nadmiernym odkładaniem się 
osadów (regularne czyszczenie), ma to na celu 
zapobieganie przed nagrzewaniem się 
powierzchni pompy ponad dozwoloną wartość. 

 

Operator instalacji musi zapewnić utrzymanie 
określonej temperatury roboczej. Maks. 
dozwolona temperatura pompowanej cieczy na 
ssaniu zależy od poszczególnych klas 
temperatury. 
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Poniższa tabela pokazuje teoretyczne limity 
temperatury pompowanej cieczy w odniesieniu do klas 
temperatur zgodnie z normą EN 13463-1. 
 

Klasa temperatury wg    
EN 13463-1 

Limit temperatury 
pompowanej cieczy 

T4  (135°C) 135°C 
T3  (200°C) 140°C 
T2  (300°C) 140°C 
T1  (450°C) 140°C 

 

 

Poszczególne wartości dozwolonych temperatur 
roboczych pompy zamieszczone są w arkuszu 
danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia a 
także na tabliczce znamionowej pompy. 

 

W obszarze łożysk gwarantowana jest klasa 
temperatury T4, pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia wynosi 40ºC, a urządzenie jest właściwie 
użytkowane i konserwowane. 
 
2.7.6 Konserwacja 
 

 
Dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej 
pracy należy przeprowadzać regularne 
przeglądy, sprawdzając czy jednostka jest 
poddawana właściwym konserwacjom i 
utrzymana w dobrym stanie technicznym. 

 
Przykład: Funkcjonowanie łożysk.  Warunki robocze i 
zastosowanie mają zdecydowany wpływ na osiąganą 
przez nie żywotność.  
 

Regularne kontrole czynnika smarującego i dźwięku 
podczas pracy pomagają unikać występowania 
nadmiernych temperatur podczas pracy łożysk czy też 
defektów ich uszczelnień. Patrz rozdział 6.6 i 7.4. 
Funkcjonowanie uszczelnienia wału musi być 
zabezpieczone przez regularne kontrole. 
Jeśli zainstalowane są układy pomocnicze (np. 
zewnętrzne płukanie, chłodzenie, ogrzewanie) należy 
sprawdzić, czy urządzenia monitorujące potrzebne są 
do zabezpieczenia ich funkcjonowania. 
 
2.7.7 Przełączniki elektryczne i urządzenia 
sterujące, oprzyrządowanie i akcesoria 
 

 
Przełączniki elektryczne i urządzenia sterujące, 
oprzyrządowanie i akcesoria takie, jak zbiorniki 
płuczące itp., muszą odpowiadać wymogom 
dotyczącym bezpieczeństwa i przepisom w 
zakresie zabezpieczeń przeciwwybuchowych. 

 
2.8 Użytkowanie zgodne z przepisami 
 

2.8.1 Prędkość, ciśnienie, temperatura 
 

 
Należy podjąć odpowiednie środki 
bezpieczeństwa na instalacji zapewniające, że 
prędkość, ciśnienie i temperatura pompy oraz 
uszczelnienia wału nie przekroczą wartości 
granicznych podanych w arkuszu danych i / lub 
potwierdzeniu zamówienia. Podane ciśnienie 
dopływu (ciśnienie systemu) musi być również 
wystarczająco wysokie. 

 

Ponadto, ciśnienie udarowe, mogące wystąpić przy 
zbyt szybkim zatrzymaniu urządzenia, musi być 
zatrzymane z dala od pompy (np. przez zawór zwrotny 
po stronie ciśnieniowej, koło zamachowe, zbiorniki 
powietrza). Należy unikać szybkich zmian temperatur. 
Mogą one spowodować szok termiczny i doprowadzić 
do uszkodzeń lub niewłaściwego funkcjonowania 
poszczególnych komponentów. 
 
2.8.2 Dozwolone obciążenia króćów i momenty 
 

 
W zasadzie orurowanie na ssaniu i tłoczeniu 
musi być zaprojektowane w taki sposób, aby na 
pompę działały jak najmniejsze siły. Jeśli nie 
jest to możliwe, w żadnym przypadku nie należy 
przekraczać wartości podanych w rozdziale 3.5. 
Dotyczy to pracy pompy jak i jej postoju, a więc 
wszystkich możliwych ciśnień i temperatur 
jednostki. 

 
2.8.3 NPSH – ciśnienie na ssaniu netto 
 

 
Pompowana ciecz musi mieć minimalne 
ciśnienie NPSH na wlocie do wirnika aby 
zapewnić pracę bez kawitacji tzn. zabezpieczyć 
pompę przed przerwaniem przepływu. Ten 
warunek jest spełniony jeśli wartość NPSH 
systemu (NPSHA) jest większa od wartości 
NPSH pompy (NPSHR) we wszystkich 
warunkach roboczych. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na wartość NPSH 
przy pompowaniu cieczy w zakresie bliskim 
parowania. Jeśli wartość NPSH pompy jest zbyt niska 
może to doprowadzić do uszkodzenia materiału z 
powodu kawitacji czy uszkodzeń wywołanych 
przegrzaniem. 
Wartość NPSH pompy (NPSHR) pokazana jest na 
krzywych dla każdego typu pompy.  
 
2.8.4 Uszczelnienie, płukanie, chłodzenie 
Należy zapewnić odpowiednie środki regulacji i 
monitoringu uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. 
W przypadku obsługi cieczy niebezpiecznych lub w 
zakresie wysokich temperatur, należy zachować 
szczególną ostrożność i upewnić się, że pompa 
zostanie wyłączona jeśli wystąpi awaria systemów 
uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. 
Systemy uszczelnienia, płukania i chłodzenia muszą 
być zawsze gotowe do pracy przed uruchomieniem 
pompy.  Nie należy ich wyłączać przed zatrzymaniem 
pompy, pod warunkiem że natura pracy na to w ogóle 
pozwala. 
 
2.8.5 Przepływ minimalny 
Jeśli pompa uruchamiana jest przy zamkniętym 
zaworze na linii ciśnieniowej, należy zwrócić uwagę na 
to, że moc pobierana przez pompę przekazywana jest 
pompowanej cieczy w postaci ciepła. Może to 
powodować nadmierne nagrzewanie się cieczy w 
relatywnie krótkim czasie, co w konsekwencji może 
doprowadzić do zniszczenia wewnętrznych elementów 
pompy. Po osiągnięciu przez pompę prędkości 
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roboczej, należy otworzyć zawór na tłoczeniu, tak 
szybko jak to możliwe. Jeśli warunki pracy oznaczają, 
że Q = 0 jest nieuniknione, lub jeśli gorąca woda jest 
cyrkulowana, należy zapewnić wolny przepływ, zawór 
zwrotny lub, w mniejszych układach, rurę obejścia. 
Chętnie udzielimy porady przy określaniu minimalnego 
przepływu lub projektowaniu linii obejścia. 
 
2.8.6 Zabezpieczenie przed pracą na sucho 
Pompy, w żadnych okolicznościach, nie mogą 
pracować bez pompowanego medium ponieważ 

przegrzanie może doprowadzić do zniszczenia 
elementów pompy (np. uszczelnienia 
mechanicznego). 
 
2.8.7 Przepływ wsteczny 
W systemach gdzie pompy pracują w zamkniętych 
obiegach pod ciśnieniem (poduszki gazowe, ciśnienie 
pary), ciśnienie poduszki gazowej nie może być 
redukowane poprzez pompę, ponieważ prędkość 
przepływu wstecznego może być o wiele wyższa niż 
prędkość robocza co spowoduje zniszczenie jednostki. 

 
3. Opis 
3.1 Modele 
Konstrukcja MP: Wał poziomy z łożyskami po obu 
końcach, po stronie napędu i stronie tłoczenia 
(standard), kierunek obrotów zgodny z ruchem 
wskazówek zegara z odgałęzieniem ssącym po lewej 
stronie i króćcem tłoczenia skierowanym osiowo w 
górę. Smarowanie smarem stałym. 
Opcjonalnie: Króciec ssący po prawej stronie lub 
skierowany promieniowo w górę, gałąź tłoczenia po 
lewej lub prawej stronie, napęd po stronie ssania 
(kierunek obrotów przeciwny do ruchu wskazówek 
zegara). 
 

Konstrukcja MPA: Króciec o układzie end 
suction (zmiennokierunkowe) króciec tłoczenia 
skierowany promieniowo w górę. Napęd po 
stronie tłoczenia.  
Łożysko oporowe po stronie napędu, 
smarowanie smarem stałym, łożysko ślizgowe 
smarowane medium pomiędzy pierwszym i 
drugim stopniem.  
Opcjonalnie:Króciec tłoczenia po stronie lewej 
lub prawej. 
 

Konstrukcja MPAI : Tak jak konstrukcja MPA ale z 
induktorem. 
 

Pompy zaprojektowane są jako systemy modularne i 
mogą być dostarczane w wielu wariantach (np. różne 
materiały, uszczelnienia wału, różne rodzaje 
smarowania, chłodzenia/ ogrzewania itd.). 
Dozwolone warunki stosowania i szczegóły 
konstrukcyjne dostarczanej pompy zamieszczone są 
w załączonym arkuszu danych i / lub potwierdzeniu 
zamówienia.  
 
3.2 Uszczelnienie wału 
W zasadzie są dwa rodzaje uszczelnień wału: 
dławnica i uszczelnienie mechaniczne, gdzie oba te 
rodzaje mają także wiele wariantów.  
Rodzaj uszczelnienia wału pompy podany jest w 
arkuszu danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. 
Instrukcje dla uszczelniania dławnicy można znaleźć w 
rozdziale 7.3, a instrukcje instalowania i obsługi 
uszczelnień mechanicznych w rozdziale 8 „Demontaż i 
naprawa pompy”. 
 

 

Więcej szczegółów na temat dławnic i 
uszczelnień mechanicznych oraz powiązanych z 
nimi zagrożeń można znaleźć w rozdziałach 6.6, 
7.2 i 7.3. 

 

 
W obszarach zagrożonych wybuchem 
stosowanie pomp z dławnicami jest zabronione. 

 
3.3 Łożyska 
Konstrukcja MP: Łożyska na obu końcach; łożysko 
oporowe po stronie tłoczenia, łożysko kulkowe po 
stronie ssania. Smarowanie: Smarowanie smarem 
stałym (wersja standardowa) z mechanizmem 
smarującym (smarowniczka). 
 

Konstrukcja MPA, MPAI: Łożysko oporowe po 
stronie tłoczenia, smarowanie medium, łożysko 
ślizgowe smarowane medium pomiędzy pierwszym i 
drugim stopniem po stronie ssania. 
Smarowanie: Smarowanie smarem stałym (wersja 
standardowa) z mechanizmem smarującym 
(smarowniczka). 
 
Typy łożysk 
 

Wielkość pompy 

Smar 
Typ łożyska 

Strona 
ssania  

(tylko MP) 
Strona tłoczenia 

(MP, MPA, MPAI) 

MP/MPA/MPAI  40.2 6306-C3 3306-C3 
MP/MPA/MPAI  40.3 6306-C3 3306-C3 
MP/MPA/MPAI   65.1 6307-C3 3307-C3 
MP/MPA/MPAI   65.2 6307-C3 3307-C3 

MP/MPA/MPAI 100.1 6308-C3 2x 7308 
(układ X) 

MP/MPA/MPAI 100.2 6308-C3 2x 7308 
(układ X) 

MP/MPA/MPAI 125.1 6310-C3 2x 7310 
(układ X) 

MP/MPA/MPAI 125.2 6310-C3 2x 7310 
(układ X) 
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3.4 Przybliżone wartości poziomu 
ciśnienia akustycznego 
 

Moc 
nominaln

a 
PN 

w kW 

Poziom ciśnienia akustycznego LpA w dB(A) 
Pompa Pompa + silnik 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

1,5 66,7 65,8 65,3 68,2 66,0 65,5 
2,2 68 67 66,5 69,2 67,2 66,7 
3 69 68,1 67,6 71,5 68,3 68,5 
4 69,9 69 68,5 72,1 69,2 69,2 

5,5 71 70 69,5 73,1 70,4 70,1 
7,5 71,9 71 70,5 73,7 71,3 71,8 
11 73,3 72,3 71,8 75,0 73,2 72,8 
15 74,2 73,3 72,8 75,6 74,0 74,0 

18,5 74,9 74 73,5 76,1 74,6 76,3 
22 75,5 74,5 74 77,1 75,1 76,5 
30 76,5 75,6 75,1 77,8 76,1 75,7 
37 77,1 76,2 75,7 78,3 76,8 76,4 
45 77,9 76,9 76,4 79,4 77,4 76,8 
55 78,5 77,5 77 80,1 78,0 77,3 
75 79,4 78,5 78 81,4 78,9 78,4 
90 80,1 79,1 78,6 81,8 79,4 79,0 
110 80,8 79,8  83,4 80,2  
132 81,3 80,4  83,7 80,8  
160 81,9 81  84,1 81,3  
200 82,7   84,6   
250 83,4   86,2   
315 84,1   86,6   
355 84,6   86,9   
400 84,9   87,1   
450 85,4   87,4   
500 85,6   88,3   

 

Poziom ciśnienia akustycznego LpA mierzony w 
odległości 1 m od powierzchni pompy wg DIN 45635, 
część 1 i 24. Wpływy pomieszczenia i fundamentu nie 
są brane pod uwagę. Tolerancja dla tych wartości 
wynosi ±3 dB(A). 
Dodatkowo przy pracy 60 Hz: 
Pompa: − 
Pompa z silnikiem: +4 dB(A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Dozwolone obciążenia i momenty 
obrotowe działające na króćce pompy ... 
... zgodnie z zaleceniami Europump dla pomp wg 
ISO 5199. 
Poszczególne siły i momenty oraz siły zbiorcze i 
momenty zbiorcze podane w tabeli nie mogą być 
przekraczane. 
 

∑ ++= ][)( 222 NFzFyFxF  

∑ ++= ][)( 222 NmMzMyMxM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcja MP 
Dopuszczalne siły / momenty działające na 

połączenia DNS ssania  

Wymiar   

 

 

 

 

  
Poziome króćce 

ssące 
Prawe lub lewe 

Pionowe króćce 
ssące 

MP40.2 
MP40.3 
DNS 65 

Fx 560 560 
Fy 620 510 
Fz 510 620 
∑F 980 980 
Mx 350 350 
My 200 200 
Mz 260 260 
∑M 480 480 

MP65.1 
MP65.2 

DNS 100 

Fx 900 900 
Fy 1010 810 
Fz 810 1010 
∑F 1580 1580 
Mx 440 440 
My 260 260 
Mz 330 330 
∑M 610 610 

MP100.1 
MP100.2 
DNS 125 

Fx 1130 1130 
Fy 1250 1010 
Fz 1010 1250 
∑F 1970 1970 
Mx 570 570 
My 350 350 
Mz 440 440 
∑M 800 800 

MP125.1 
MP125.2 
DNS 150 

Fx 1350 1350 
Fy 1500 1220 
Fz 1220 1500 
∑F 2360 2360 
Mx 700 700 
My 440 440 
Mz 540 540 
∑M 990 990 
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Konstrukcja MPA, MPAI 
Dopuszczalne siły / momenty działające na 

połączenia DNS ssania  

Wymiar  

 

 

 
 

  Pionowe króćce 
ssące 

 

MPA40.2 
MPAI40.2 
MPA40.3 
MPAI40.3 
DNS 65 

Fx 620  
Fy 560  
Fz 510  
∑F 980  
Mx 350  
My 200  
Mz 260  
∑M 480  

MPA65.1 
MPAI65.1 
MPA65.2 
MPAI65.2 
DNS 100 

Fx 1010  
Fy 900  
Fz 810  
∑F 1850  
Mx 440  
My 260  
Mz 330  
∑M 610  

MPA100.1 
MPAI100.1 
MPA100.2 
MPAI100.2 
DNS 125 

Fx 1250  
Fy 1130  
Fz 1010  
∑F 1970  
Mx 570  
My 350  
Mz 440  
∑M 800  

MPA125.1 
MPAI125.1 
MPA125.2 
MPAI125.2 
DNS 150 

Fx 1500  
Fy 1350  
Fz 1220  
∑F 2360  
Mx 700  
My 440  
Mz 540  
∑M 990  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrukcje ogólne: 
Kierunki sił i momentów: 
 

 Fx .. siła skierowana w osi x (wał pompy) 
 Fy .. siła skierowana w osi y(prostopadła do osi x) 
 Fz .. siła skierowana w osi z(prostopadła do osi x) 
 Mx ..moment wokół osi x 
 My ..moment wokół osi y 
 Mz ..moment wokół osi z  
 
 
 

konstrukcje MP, MPA, MPAI 
Dopuszczalne siły / momenty działające na 

połączenia DND tłoczenia 

  

 

 

 

 

Wymiar  

 

 

 
 

 

  Pionowe króćce 
ciśnieniowe  

Poziome króćce 
ciśnieniowe  
Prawe lub lewe 

MP40.2 
MP40.3 

MPA40.2 
MPAI40.2 
MPA40.3 
MPAI40.3 
DND 40 

Fx 330 330 
Fy 300 380 
Fz 380 300 
∑F 590 590 
Mx 280 280 
My 140 140 
Mz 190 190 
∑M 370 370 

MP65.1 
MP65.2 

MPA65.1 
MPAI65.1 
MPA65.2 
MPAI65.2 
DND 65 

Fx 560 560 
Fy 510 620 
Fz 620 510 
∑F 980 980 
Mx 350 350 
My 200 200 
Mz 260 260 
∑M 480 480 

MP100.1 
MP100.2 

MPA100.1 
MPAI100.1 
MPA100.2 
MPAI100.2 
DND 100 

Fx 900 900 
Fy 810 1010 
Fz 1010 810 
∑F 1580 1580 
Mx 440 440 
My 260 260 
Mz 330 330 
∑M 610 610 

MP125.1 
MP125.2 

MPA125.1 
MPAI125.1 
MPA125.2 
MPAI125.2 
DND 125 

Fx 1130 1130 
Fy 1010 1250 
Fz 1250 1010 
∑F 1970 1970 
Mx 570 570 
My 350 350 
Mz 440 440 
∑M 800 800 

 
Połączenia ssania i tłoczenia muszą być rozważane 
oddzielnie. 
 
Jeśli nie wszystkie obciążenia osiągają wartości 
graniczne, jedno z tych obciążeń może przekroczyć 
wartość graniczną o 1.4 raza. Należy zastosować się 
tutaj do następującego wymagania: 
 

∑ ∑ ∑ ∑+ )/()/(( 2
..max

2
..max zulberechnetzulberechnet MMFF
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3.6 Dozwolone ciśnienia i temperatury 
W zasadzie zastosowanie mają wartości ciśnienia i 
temperatury podane w arkuszu danych i/lub w 
potwierdzeniu zamówienia oraz na tabliczce 
znamionowej. Wartości (ciśnienia i temperatury) 
przekraczające podane wartości lub spadające poniżej 
(temperatura) nie są dozwolone. Jeśli nie określono 
żadnych wartości ciśnienia i/lub temperatury w 
arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia, 
poniższe wartości graniczne mają zastosowanie dla 
ciśnienia zasilania i temperatury pomieszczenia: 
 

Ciśnienie zasilania (ciśnienie systemu) = ciśnienie 
na wlocie pompy: 

Konstrukcja MP:   maks. 40 barów 
Konstrukcja MPA, MPAI maks. 10 barów 

Temperatura pomieszczenia:  maks. 40°C 
 

Użytkując pompę należy stosować się także do 
przepisów i zarządzeń (np. DIN 4747 lub DIN 4752, 
Rozdział 4.5). 

 

Krzywa wg EN 1092 

 

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze (obudowa i 
kołnierz) ma zastosowanie dla następujących kodów 
materiałowych: 
111, 211, 311, 262, 411, 462 
 

Krzywa wg EN 1092 

 
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze (obudowa i kołnierz) 
ma zastosowanie dla następujących kodów materiałowych: 
532, 141, 341, 151, 351, 672 
Kody zastosowanych materiałów można sprawdzić w 
arkuszu danych i/lub potwierdzeniu zamówienia. 
Wymienione limity ciśnienia i temperatury mają 
zastosowanie do materiałów standardowych. 
Wartości graniczne dla innych materiałów dostępne są 
na życzenie.  

 
4. Transport, obsługa, przechowywanie 
4.1 Transport, obsługa 
 Niezwłocznie po dostarczeniu/odbiorze pompy 

sprawdź, czy nie jest ona uszkodzona i czy nie 
brakuje części 

 Pompa/zespół pompy musi być transportowana 
bardzo ostrożnie i przez wykwalifikowany 
personel. Należy unikać silnych uderzeń 

 Utrzymuj pompę/zespół pompy w takiej samej 
pozycji jak dostarczono ją z fabryki. Zapoznaj się z 
instrukcjami na opakowaniu. 

 Strona ssania i tłoczenia pompy muszą być 
zamknięte zaślepkami na czas transportu i 
przechowywania. 

 

 

Należy utylizować wszystkie opakowania 
zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

 Urządzenia do podnoszenia (np. wózek widłowy, 
dźwig, urządzenia dźwigowe, koła pasowe, 
zawiesia, itp.) muszą być odpowiednio wytrzymałe 
i mogą być obsługiwane wyłącznie przez 
upoważnione osoby.  

 Pompa/ zespół pompy mogą być unoszone 
wyłącznie za miejsca stałe, takie jak obudowa, 

kołnierze czy rama. Rysunki 1a, 1b i 2 pokazują 
prawidłowe postępowanie przy transporcie 
dźwigiem. 

 

 
rys. 1a 
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rys. 1b 

 

 
rys. 2 

 

 
Nie stawaj pod unoszonym ładunkiem zastosuj 
się do ogólnych przepisów przeciwdziałania 
wypadkom Pompa/ zespół musi być 
zabezpieczone przed przewróceniem się lub 
ześlizgnięciem do momentu zamocowania go w 
miejscu docelowym. 

 

 

Zawiesia nie mogą być mocowane do 
końcówek wałów czy oczek silnika. 

 

 
Ześlizgnięcie pompy/ zespołu pompy z 
transportującego urządzenia podnoszącego 
może spowodować uszkodzenia ciała i mienia. 

 
4.2 Przechowywanie / konserwacja 
Pompy lub jednostki przechowywane przez dłuższy 
okres czasu przed ich rozruchem (maks. 6 miesięcy) 
muszą być zabezpieczone przed wilgocią, drganiami i 
brudem (np. przez zawinięcie w papier nasączony 
oliwą czy folię). Pompy muszą być przechowywane w 
miejscu gdzie są zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych, np. pod suchym 
przykryciem. W tym czasie wszystkie linie ssania i 
tłoczenia oraz ich wloty i wyloty muszą być zamknięte 
ślepymi kołnierzami lub zaślepkami. 
W przypadku dłuższych okresów przechowywania 
wymagane jest zakonserwowanie powierzchni 
obrabianych mechanicznie i uszczelnień, 
zabezpieczając je przed wilgocią! 
 
Pompy opróżnione 
 Obracaj wał przynajmniej raz w tygodniu (nie 

włączaj ze względu na pracę na sucho). 
 Wymień smar w łożyskach po 2 latach. 
 Jeśli pompa zatnie się, można ją uruchomić przez 

ostrożne uderzanie w sprzęgło w kierunku 
osiowym. Do tego celu użyj młotka plastikowego. 

 
Konserwacja  
Przechowując pompy przez okres dłuższy niż 3 
miesiące (w zależności od zlecenia; patrz również 
naklejka na pompie) 
Specjalna konserwacja została wykonana w fabryce. 
Produkt stosowany do konserwacji należy wypłukać z 
jednostki przed pierwszym uruchomieniem. 

 
5. Montaż / Instalacja
5.1 Montaż pompy / zespołu 
 

5.1.1 Montaż pompy na ramie podstawy 
Pompa z silnikiem (= zespół pompy) muszą mieć 
zapewnioną ramę podstawy wykonaną ze stali lub 
żeliwa lub ramę prefabrykowaną (spawaną), jeśli nie 
ma jej jeszcze na miejscu lub nie jest objęta zakresem 
dostawy. Taka rama musi być umieszczona na 
fundamencie, który jest wytrzymały na wszystkie 
obciążenia, które mogą wystąpić podczas pracy (patrz 
rozdział 5.1.2). 
 

Montując pompę na ramie podstawy należy zwrócić 
uwagę na: 
 Rama musi być mocna, aby nie wystąpiły żadne 

skręcenia czy drgania w trakcie pracy pompy. 
 Powierzchnie montażowe stóp pompy i silnika na 

podstawie muszą być płaskie (wymagana obróbka 
mechaniczna). Usztywnienie pompy prowadzi do 
przedwczesnego uszkodzenia pompy i utraty 
gwarancji. 

 Otwory montażowe pompy muszą być wykonane 
tak, by zapewnić bezpieczne zamocowanie. 

 Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń 
pomiędzy pompą i wałem silnika, w zależności od 
zastosowanego sprzęgła, patrz rozdział 5.3. 

 Należy zapewnić odpowiednią ilość podkładek 
regulacyjnych pomiędzy pompą, a ramą podstawy, 
aby w przypadku demontażu pompy możliwa była 
regulacja równej wysokości pomiędzy spodem i 
linią środkową (zalecana regulacja w pionie od 4 
do 6 mm). 

 Wyrównanie w osi pompy i silnika, patrz rozdział 
5.3. 

 
5.1.2. Montaż jednostki na fundamencie 
Miejsce, gdzie pompa ma być zamontowana musi być 
przygotowane zgodnie z wymiarami podanymi na 
rysunkach wymiarowych. Betonowy fundament 
powinien mieć odpowiednią sztywność wg normy DIN 
1045 lub odpowiednika tej normy (min. BN 15), aby 
zapewnić pewny, funkcjonalny montaż. 
Przed zamontowaniem jednostki betonowy 
fundamentu musi być związany. Jego powierzchnia 
musi być pozioma i równa. 
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Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń dla 
prac konserwacyjnych i naprawczych, 
szczególnie dla wymiany silnika lub 
kompletnego zespołu pompy. Wentylator silnika 
musi mieć odpowiednią przestrzeń do 
pobierania odpowiedniej ilość chłodnego 
powietrza, a kratka wlotowa musi znajdować się 
przynajmniej 10 cm od ścian, itp. 

 

 Należy zapewnić odpowiednie zagłębienia dla śrub 
kotwowych. Jeśli nie jest to możliwe, można użyć 
śrub rozporowych lub kotw rozporowych z 
epoksydowymi kapsułami. 

 Montując pompę na fundamencie należy ustawić 
króciec ssania przy pomocy poziomicy 
(umieszczonej na tym króćcu). Dopuszczalna 
odchyłka wynosi 0,5 mm/m. Po włożeniu śrub 
fundamentowych należy je zalać betonem w 
fundamencie. Po związaniu wylanego betonu 
należy sprawdzić ustawienie sprzęgła w osi 
zgodnie z rozdziałem 5.3.1, a ewentualne odchyłki 
należy skorygować regulując ramę w obszarze 
silnika. Chropowatość ramy podstawy musi 
wynosić 0,5 mm/m zanim rama zostanie 
wypełniona lub zamocowana. Do regulacji można 
zastosować podkładki lub śruby regulacyjne 
(opcjonalne, nie dostarczane standardowo). 
Podkładki regulujące w poziomie muszą być 
włożone obok kotw fundamentowych i muszą 
leżeć w poziomie. Po tym należy dokręcić 
symetrycznie śruby fundamentowe, ale tylko 
nieznacznie. Wypełnienie ramy podstawy betonem 
niekurczliwym.  

 

Uwaga: 
 Unikaj pęcherzy powietrza (Np. z powodu drgań). 
 Sprawdź, czy beton dobrze związał i czy jest 

twardy. 
 Przeprowadź odpowiednią obróbkę betonu wg 

DIN 1045. 
 

Po związaniu dokręć równomiernie i mocno kotwy 
fundamentowe. Sprawdź ustawienie sprzęgła w osi wg 
rozdziału 5.3.1 i dokonaj odpowiedniej korekty, jeśli to 
potrzebne. Następnie sprawdź czy wszystkie śruby 
pomiędzy pompą/ silnikiem i ramą dokładnie 
przylegają. 
Pomimo, że oryginalne ramy MP mają solidną 
konstrukcję, zalecane jest wypełnienie ustawionej na 
gotowe ramy do wysokości obrzeża. 
 

 Jeśli przylegające komponenty powodują 
transmisję drgań, należy je zabezpieczyć przez 
odpowiednie poduszki tłumiące drgania (drgania 
zewnętrzne mogą źle wpływać na łożysko). 

 Aby zapobiec transmisji drgań na przylegające 
komponenty, fundament powinien być wlany na 
odpowiedniej płycie izolacyjnej. 

 

 

Wielkość poduszek izolacyjnych będzie różna, 
w zależności od okoliczności i powinna być 
określona przez doświadczonego specjalistę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Podłączanie orurowania do pompy 
 

 
Pompa nie może być traktowana jako punkt 
zamocowania dla orurowania. Dozwolone 
obciążenia orurowania nie mogą być 
przekroczone, patrz rozdział 3.5. 

 
5.2.1 Rura ssania i tłoczenia 
 Rury muszą mieć wymiary i konstrukcję taką, aby 

ciecz mogła swobodnie płynąć do pompy i aby 
pompa mogła bezproblemowo funkcjonować. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie 
szczelności rur na ssaniu i właściwej wartości 
NPSH. W warunkach wysokości ssania pompy 
ustaw poziomy odcinek rury ssącej w kierunku 
pompy tak, by była nieznacznie uniesiona w górę, 
co zabezpieczy przed powstaniem kieszeni 
powietrznych. W warunkach dodatniego ciśnienia 
ssania zainstaluj orurowanie ssące w pozycji 
nieznacznie nachylonej w stronę pompy. Nie 
instaluj kształtek czy kolan w pobliżu króćca 
ssącego. 

 Jeśli na ssaniu występuje próżnia i istnieje 
możliwość pojawienia się pęcherzyków gazu w 
cieczy, zalecane jest zamontowanie linii 
odgazowującej przed ssaniem pompy z nawrotem 
do rury zasilającej, powyżej maksymalnego 
poziomu cieczy. 

 Dodatkowe orurowanie płukania – odgałęzienie 
odgazowujące na tłoczeniu – ułatwia 
odpowietrzanie pompy przed jej rozruchem 
(Rys.3). 

 

 
               rys. 3 
 

 Układając rury należy upewnić się, że 
pozostawiony jest dostęp do pompy w przypadku 
konserwacji, instalacji i demontażu. 

 Patrz “Dozwolone obciążenia i momenty obrotowe 
działające na króćce pompy” (rozdział 3.5). 

 Jeśli w orurowaniu zastosowane zostały złącza 
kompensacyjne, muszą być one podparte w taki 
sposób, aby pompa nie była nadmiernie 
obciążona ze względu na ciśnienie w tych rurach. 

 Przed podłączeniem do pompy: zdejmij zaślepki z 
rur ssania i tłoczenia. 

 Przed uruchomieniem, orurowanie, armatura i 
urządzenia muszą być wyczyszczone z 
rozprysków spawalniczych, zgorzeliny itp., 
Wszelkie zenieczyszczenia muszą być całkowicie 
usunięte z jednostek pomp, które są podłączone 

Linia 
odgazowania 
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pośrednio lub bezpośrednio do systemów wody 
pitnej, zanim zostaną zainstalowane i 
uruchomione. 

 Aby zabezpieczyć uszczelnienie wału (szczególnie 
uszczelnienia mechaniczne) przed 
zanieczyszczeniami, zaleca się zainstalowanie sita 
o gęstości 800 mikronów w rurze ssącej /wlotowej 
przy rozruchu silnika. 

 Jeśli układ orurowania jest testowany przy 
zainstalowanej pompie, nie wolno przekraczać 
dozwolonego ciśnienia w obudowie pompy i / lub 
uszczelnieniu wału. 

 Opróżniając rurę po próbie ciśnieniowej, upewnij 
się, że pompa jest odpowiednio przygotowana 
(zagrożenie powstaniem rdzy i innych problemów 
przy rozruchu). 

 W przypadku pomp z dławnicami, wymień 
uszczelnienie dławnicy po próbie ciśnieniowej 
(uszczelnienie mogło być poddane działaniu 
nadmiernego ciśnienia i nie nadaje się do 
dalszego użytku). 

 
5.2.2 Przyłącza dodatkowe 
Należy zamontować wszelkie wymagane przyłącza rur 
uszczelnienia, płukania czy chłodzenia. Prosimy o 
zapoznanie się z arkuszem danych, aby zobaczyć 
które rury, ciśnienia i wielkości są wymagane. Pozycja 
i wielkość przyłączy pompy podane są w załączniku 
„Przyłącza”. 
 

 

Te przyłącza są bardzo ważne dla 
funkcjonowania pompy! 

 

Zaleca się, aby zainstalowane było orurowanie 
odbierające wszelkie wycieki z uszczelnienia wału. 
Informacje o podłączeniu zobacz załącznik 
„Przyłącza“. 
 
5.3 Sprzęgło 
 

 
Należy upewnić się, że nikt nie może uruchomić 
silnika podczas prac przy sprzęgle. 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zapobiegania wypadkom jednostka pompy 
może pracować tylko przy zamontowanej 
osłonie sprzęgła. 

 

 
Przy pracy w strefach 1 i 2 należy stosować 
sprzęgła z ważnym atestem Atex. 

 

Należy stosować się do instrukcji producenta. 
 
5.3.1 Instalacja sprzęgła  
Jeśli zespół pompy nie jest całkowicie zmontowany w 
momencie dostawy na miejsce użytkowania, a 
producent nie podaje oddzielnych instrukcji obsługi, 
należy postępować według poniższych punktów: 
 Przed uruchomieniem, starannie wyczyść 

końcówki wału i elementy sprzęgła. 
 Naciągnąć sprzęgło na końcówkę wału, bez 

uderzania. Sprzęgło może być wcześniej 
podgrzane w kąpieli olejowej o temp. ok. 100ºC 
(naciąganie jest wtedy łatwiejsze). Zdjąć najpierw 
okładziny gumowe z części sprzęgła. 

 Elementy sprzęgła muszą być na równej 
powierzchni z końcówką wału. 

 Zabezpieczyć piasty sprzęgła przed 
przesunięciem osiowym przy użyciu śruby 
zabezpieczającej. 

 
5.3.2 Ustawianie sprzęgła w osi 
 

 
Osiowanie sprzęgła należy przeprowadzać z 
najwyższą uwagą i starannością, aby jednostka 
mogła pracować bezawaryjnie. Jeśli nie 
zastosujesz się do tej wskazówki utracisz 
gwarancję!  

 

 

Po zamontowaniu na fundamencie i 
podłączeniu orurowania, sprzęgło musi być 
ponownie ustawione w osi, nawet jeśli jednostka 
została dostarczona jako kompletny zespół 
zamontowany na ramie. 

 

 Przed uruchomieniem, starannie wyczyść 
końcówki wału i elementy sprzęgła. 

 Jednostka jest prawidłowo wyosiowana kiedy liniał 
położony w osi na obu połowach sprzęgła 
pokazuje taką samą wartość w każdym punkcie 
na obwodzie. Następnie, obie połowy sprzęgła 
muszą mieć taką samą odległość od siebie w 
każdym punkcie obwodu. Należy to sprawdzić 
przy pomocy wzornika, szczelinomierza czy 
czujnika zegarowego; patrz rysunek. 4 i 5. 

 Dozwolone tolerancje dla twojego sprzęgła 
podane są w instrukcji obsługi sprzęgła. Dokładna 
charakterystyka sprzęgła znajduje się w arkuszu 
danych i / lub w potwierdzeniu zamówienia. 

 

 

Rys. 4 – osiowanie sprzęgła liniałem i 
szczelinomierzem 
 

  
Rys. 5 – osiowanie sprzęgła czujnikiem zegarowym 

 

 

Sprawdź ponownie wyosiowanie sprzęgła po 
pracy w warunkach ciepłych i pod ciśnieniem 
systemowym (jeśli dostępne), jeśli potrzeba 
skoryguj. Wcześniej zapoznaj się z rozdziałem 
6! Kręcąc ręką jednostka musi obracać się 
swobodnie i równomiernie. 
 

 

 
Niewłaściwe wyosiowanie jednostki może 
doprowadzić do uszkodzenia sprzęgła i 
urządzenia! 

 

szczelinomierze
 

liniałem 
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Po wyosiowaniu i przed rozruchem zamontuj 
osłonę sprzęgła. 

 
5.3.3 Dozwolone przemieszczenie dla sprzęgieł 
elastycznych 
 

 Wielkość sprzęgła 
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 Średnica zewn. sprzęgła 
 [mm] 80 95 110 125 140 160 180 200 225 

 Odległość osiowa S 

 

Smax 3 6 

Smin 2 

 Maks. przemieszczenie 
promieniowe  
 ∆Kr 

 

0,1 0,2 

 Maks. przemieszczenie  
 kątowe 
 Smax . Smin 
 ∆Kw = Smax - Smin 

 

0,1 0,2 0,3 

 

 

Podane wartości ∆Kr i ∆Kw mają zastosowanie dla 
1500 min-1. 
Dla wszystkich innych prędkości zastosowanie ma: 
∆Kw . Sn bzw. ∆Kr . Sn 

 
 
5.3.3 Osłona sprzęgła 
 

 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zapobiegania wypadkom, pompa może 
pracować wyłącznie z osłoną sprzęgła. 

 

 
Należy zwrócić uwagę na zastosowany materiał 
osłony, który musi być nieiskrzący. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy: 

 
Montaż: 

  
 
 

 
 
 

 
 

osłona łożyska 

element 
regulacyjny Osłona sprzęgła  

(dwie równe połowy) 

sprzęgło silnik 

1.) Wkręć część 2 w miejscu przycisku osłony łożyska 
 

2.) Włóż część 3 przy szczelinie skierowanej 
      wdół naciskając wosi w kierunku silnika. 
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5.4 Napęd 
Przy dobieraniu wielkości silnika należy zwrócić 
uwagę, by spełniał on wymogi ISO 5199.  Zapoznaj 
się z instrukcją obsługi producenta silnika. 
 

 
Przy zastosowaniach w strefach 1 i 2 należy 
stosować silniki z ważnym atestem Atex. 

 
5.5 Przyłącza elektryczne 
 

 
 

Prace nad przyłączami elektrycznymi mogą być 
prowadzone wyłącznie przez upoważniony 
personel.  Należy postępować zgodnie z 
przepisami i zasadami dotyczącymi technologii 
elektrycznej, szczególnie dotyczy to zasad 
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać także 
przepisów krajowych firm, dostawców energii 
elektrycznej działających w danym obszarze. 

Przed rozpoczęciem prac, sprawdź czy informacje na 
tabliczce znamionowej silnika odpowiadają lokalnej 
sieci energetycznej. Przewód zasilania elektrycznego 
silnika musi być podłączony zgodnie ze schematem 
obwodowym dostarczonym przez producenta silnika. 
Należy zapewnić wyłącznik zabezpieczający silnik. 
 

 
W obszarach zagrożonych wybuchem, dla 
instalacji elektrycznej należy stosować się także 
do IEC 60079-14. 

 

 
Należy upewnić się, że rama podstawy (2x M10 
dla śrub uziemienia) była uziemiona we 
właściwy sposób. 

 

 

Kierunek obrotów może być sprawdzany 
wyłącznie przy zalanej pompie. Praca na sucho 
spowoduje uszkodzenie pompy. 

 
5.6 Sprawdzenie końcowe 
Sprawdź ponownie ustawienie sprzęgła w osi zgodnie 
z rozdziałem 5.3.1. Obracając sprzęgło ręką jednostka 
musi poruszać się swobodnie i równomiernie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Rozruch, działanie, zatrzymanie 

 
Instalacja może być uruchamiana wyłącznie 
przez ludzi znających lokalne przepisy w 
zakresie bezpieczeństwa oraz niniejszą 
Instrukcję (szczególnie przepisy i instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa tu podane). 

 
Wskazówki dotyczące użytkowania pompy wody 
kotłowej 
Ograniczenia dla żeliwa stosowanego w zasilaniu kotła 
lub zastosowaniach z kondensatem: wartość pH ≥ 9,0 
(optimum ≥ 9,3), krótkoterminowo: wartość pH ≥ 8,5. 
Powyższe wartości muszą być bezwzględnie 
zagwarantowane po stronie ssania pompy. 
Uzdatnianie wody musi być zgodne ze specyfikacjami 
uzdatniania wody zasilającej kotły w instalacjach 
parowych do 64 barów. 
Należy zdecydowanie unikać kieszeni powietrznych w 
systemie. 
 

6.1 Pierwszy rozruch 
Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić czy 
poniższe punkty zostały sprawdzone i wykonane: 
 Łożyska są już wypełnione smarem, więc są 

gotowe do pracy. 
 Pompa i rura ssąca muszą być całkowicie zalane 

cieczą podczas rozruchu. Otwórz korki wkręcane 
"PM1" lub "M2" do napełniania pompy. Zamknij je 
kiedy woda wypływa. 

 Obróć jeszcze raz, ręcznie pompę i sprawdź czy 
porusza się swobodnie i równomiernie. 

 Sprawdź czy osłona sprzęgła jest zamontowana i 
czy wszystkie urządzenia zabezpieczające 
działają. 

 Włącz wszelkie urządzenia płuczące, 
uszczelniające czy chłodzące, które są obecne.  

 Otwórz zawór na rurze ssącej / wlotowej. 
 Ustaw suwak po stronie tłoczenia na ok. 25% 

wydajności pompy na jaką system był 
zaprojektowany. W przypadku pomp z napędem o 
mocy niższej niż 30 kW, suwak może również 

3.) Wkręć część 1 w osłonę łożyska 
 

4.) Skręć część 1 i 2 razem, co powoduje ustalenie elementu  
regulacyjnego 
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pozostać zamknięty przez chwilę w trakcie 
rozruchu. 

 Upewnij się, że jednostka jest podłączona do 
zasilania elektrycznego zgodnie ze wszystkimi 
przepisami i ze wszystkimi urządzeniami 
zabezpieczającymi. 

 Sprawdź kierunek obrotów włączając i szybko 
wyłączając pompę. Musi być zgodny ze strzałką 
pokazującą kierunek umieszczoną na ramie. 

 
6.2 Uruchomienie napędu 
 Natychmiast (maks. 10 sekund przy 50 Hz lub 

maks. 7 sekund przy 60 Hz zasilaniu elektr.) po 
osiągnięciu normalnej prędkości roboczej otwórz 
zawór na tłoczeniu i ustaw na wymaganą wartość 
roboczą. Należy zachować wartości tłoczenia 
pompy zamieszczone są na tabliczce 
znamionowej, w arkuszu danych i / lub w 
potwierdzeniu zamówienia. Każda zmiana 
dozwolona jest tylko po konsulatacji z 
producentem! 

 

 
Praca przy zamkniętym zaworze na ssaniu i / 
lub tłoczeniu jest zabroniona! 

 
 

 
Przy uruchamianiu bez ciśnienia wstecznego, 
należy wytworzyć je poprzez zdławienie po 
stronie tłoczenia. Po osiągnięciu pełnego 
ciśnienia wstecznego otwórz zawór. 

 

 
Aby uszczelnienie wału mogło być 
monitorowane i pracowało bez przeszkód, w 
tym obszarze nie przewidziano żadnej osłony. 
Dlatego należy zachować ostrożność podczas 
pracy pompy (długie włosy muszą być związane 
i schowane, odzież nie może być luźna itp.). 

 

 Uszczelnienie dławnicy: Uszczelnienie wymaga do 
prawidłowego funkcjonowania spustu 
(kropelkowego wylotu pompowanego medium). 
Ustaw właściwą wielkość upustu cieczy na 
początku. Redukuj ją powoli przez pierwsze 
godziny pracy przez ciągłe dokręcanie dławnicy 
(patrz pozycja „69” i „M3” na rysunku 
przekrojowym) na ruchu pompy. Przyjmij wartość 
60-100 kropel /minutę.  
Z odcieku musi wydobywać się ciecz (nie para). 
 

 

Uszczelnienie pracujące na sucho stwardnieje i 
może zniszczyć tuleję wału i / lub wał. 

 

 Uszczelnienia mechaniczne: Uszczelnienia 
mechaniczne nie wymagają obsługi i są prawie 
wolne od wycieków. 

 

 
Jeśli pompa nie osiąga zamierzonej wysokości 
słupa cieczy lub jeśli występują nienormalne 
hałasy czy drgania: 
Wyłącz pompę (patrz rozdział 6.7) i poszukaj 
przyczyn (patrz rozdział 10). 

 

6.3 Ponowne uruchomienie 
W zasadzie, należy przeprowadzić taką samą 
procedurę jak dla pierwszego rozruchu. Jednak, nie 
ma już potrzeby sprawdzania kierunku obrotów i 
dostępu do jednostki pompy. 
Pompa może być ponownie uruchamiana w trybie 
automatycznym tylko, jeśli upewnisz się, że na postoju 
pozostała wypełniona cieczą. 
 

 
Należy zachować szczególną ostrożność, aby 
nie dotykać gorących części maszyny oraz na 
niezabezpieczony obszar uszczelnienia wału 
podczas pracy pompy. Pamiętaj, że systemy 
sterowane automatycznie mogą włączyć się w 
każdej chwili. Należy umieścić odpowiednie 
oznaczenia ostrzegające. 

 
6.4 Ograniczenia pracy pompy 
 

 
Ograniczenia pracy pompy/zespołu dotyczące 
ciśnienia, temperatury, wydajności i prędkości 
podane są w arkuszu danych i / lub 
potwierdzeniu zamówienia i należy ich 
przestrzegać bez względu na okoliczności! 

 

 Nie przekraczaj mocy wyjściowej podanej na 
tabliczce znamionowej silnika. 

 Unikaj nagłych zmian temperatury (szok 
termiczny). 

 Pompa i silnik powinny pracować równomiernie, 
bez drgań; sprawdź to przynajmniej raz w 
tygodniu. 

 
6.4.1 Przepływ min. / maks. 
Jeśli nie podano żadnych innych danych na krzywych 
czy w arkuszach danych, zastosowanie mają: 
 

Qmin = 0,1 x QBEP dla pracy krótkotrwałej 
Qmin = 0,3 x QBEP dla pracy ciągłej 
Qmin = 1,2 x QBEP dla pracy ciągłej *) 
 

QBEP =  Przepływ o optymalnej wydajności 
*) pod warunkiem, że NPSHinstalacji > (NPSHpompy + 0,5 m) 

 
6.4.2 Media o właściwościach ściernych 
 

 
Pompując ciecze z zawartością składników o 
właściwościach ściernych należy oczekiwać 
zwiększonego zużycia uszczelnienia 
hydraulicznego i wału. Częstotliwość 
przeglądów musi być zwiększona w porównaniu 
do warunków standardowych. 

 
6.4.3 Dozwolona ilość rozruchów 
W przypadku silników elektrycznych ilość rozruchów 
podana jest w załączonych instrukcjach obsługi 
silnika. 
Jeśli nie podano żadnych wartości częstotliwości 
przełączania w instrukcji obsługi silnika, zastosowanie 
mają wartości z wykresu 7. 
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Jeśli podane są dwie różne cyfry, należy zastosować 
się do niższej z nich. 
 
6.5 Smarowanie łożysk 
 

Smar 
 

 

Jakość smaru podana jest w rozdziale 7.4 
Jakość smaru podana jest w rozdziale 7.4 

 

 Łożyska są wypełnione smarem na bazie litu już w 
fabryce, więc są gotowe do użycia. 

 Dostarczony smar jest odpowiedni do pracy w 
zakresie temperatur od -30° do +90°C (mierzone 
na powierzchni uchwytu łożyska). 

 Uzupełnianie smaru odbywa się przez 
smarowniczki (G). 

 Temperatura łożyska (mierzona na uchwycie 
łożyska) powinna być maks. o 50ºC wyższa od 
temperatury otoczenia i nie może przekraczać 
90ºC - do sprawdzenia przynajmniej raz w 
tygodniu. W przypadku smarowania smarem 
stałym temperatura łożyska może być okresowo 
wyższa o 5-10ºC po ponownym smarowaniu, do 
momentu usunięcia ewentualnego nadmiaru 
smaru z łożysk. 

 
6.6 Monitoring 
 

 
W obszarach zagrożonych wybuchem zaleca 
się monitorowanie temperatury łożysk i drgań 
uchwytu łożyska. 

 

 

Regularny monitoring i konserwacja przedłuży 
żywotność twojej pompy czy zespołu pompy. 

 

 Sprawdzaj pompę pod kątem szczelności 
przynajmniej raz w tygodniu. 

 Sprawdzaj ilość wycieku z dławnicy przynajmniej 
raz w tygodniu (patrz rozdział 6.2 część 
„Uszczelnienie dławnicy”). 

 Sprawdzaj urządzenia monitorujące i regulacyjne 
systemów uszczelnienia, płukania czy chłodzenia 
raz w tygodniu, aby zapewnić ich prawidłowe 
funkcjonowanie. Wychodząca woda chłodząca 
powinna być ciepła przy sprawdzaniu ręką. 

 Przy podwójnych uszczelnieniach mechanicznych, 
monitoruj ciśnienie i przepływ w obszarze 
uszczelnienia; sprawdzaj przynajmniej raz w 
tygodniu. 

 Pompy narażone na działanie chemikaliów 
powodujących korozję lub na zużycie ścierne 
muszą być poddawane okresowym przeglądom 
pod kątem korozji i zużycia. Pierwszą inspekcję 
należy przeprowadzić po sześciu miesiącach. 
Częstotliwość dalszych inspekcji powinna zostać 
określona na podstawie stanu pompy. 

 
6.7 Zatrzymanie 
 Zamknij zawór na tłoczeniu pompy przed (maks. 

10 sekund) wyłączeniem silnika. Nie jest to 
wymagane jeśli występuje zawór zwrotny ze 
sprężyną. 

 Wyłącz silnik (upewnij się, że zatrzymuje się bez 
hałasu). 

 Zamknij zawór po stronie ssania. 
 Zamknij układy pomocnicze. Nie wyłączaj układu 

chłodzenia do momentu schłodzenia pompy. 
 Jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia, opróżnij 

całkowicie pompę, obszary chłodzenia i rury. 
 Jeśli pompa pozostaje w warunkach roboczych 

(ciśnienie i temperatura) na czas postoju, 
pozostaw wszystkie układy uszczelniające, 
płuczące i chłodzące włączone.  

 Uszczelnienie wału musi pozostać aktywne jeśli 
istnieje ryzyko zassania powietrza (w przypadku 
zasilania z układów próżniowych czy pracy 
równoległej z współdzieloną linią ssania). 

 
6.8 Przechowywanie / dłuższe okresy 
bezczynności 
 

6.8.1 Przechowywanie nowych pomp 
Jeśli uruchomienie pompy nastąpi po dłuższym 
okresie od momentu dostawy, zalecamy następujące 
środki dla przechowywania pompy: 
 Przechowywanie w suchym miejscu. 
 Obracanie pompy ręką przynajmniej raz w 

miesiącu. 
 
6.8.2 Środki zapobiegawcze przy dłuższej 
bezczynności  
Pompa pozostaje zainstalowana i gotowa do pracy: 
 Należy przeprowadzać ruchy testowe o długości 5 

min. w regularnych odstępach czasu. Długość 
interwału pomiędzy ruchami testowymi zależy od 
instalacji. Jednak, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

 
6.8.3 Dłuższe okresy bezczynności 
 

 

Po dłuższych okresach bezczynności, 
uszczelnienie dławnicy może stwardnieć; należy 
je wymienić przed uruchomieniem. 
Podczas uruchamiania postępuj zgodnie z 
instrukcjami dla pierwszego rozruchu (patrz 
rozdział 6)! 

 
 

Moc silnika [kW] 
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a) Pompy zalane 
 Włączaj i natychmiast wyłączaj pompy w stanie 

gotowości, przynajmniej raz w tygodniu. Używaj, 
wg możliwości, jako pompy głównej. 

 Jeśli pompa w trybie gotowości pozostaje w 
warunkach roboczych (ciśnienie i temperatura)  
pozostaw wszystkie układy uszczelniające, 
płuczące i chłodzące włączone.  

 Wymień smar w łożyskach po 2 latach. 
 Dławnica musi być regulowana, aby utrzymać 

smarowanie jej uszczelnienia (np. nie dociągać 
zbyt mocno).  

b) Pompy opróżnione 
 Obracaj wał przynajmniej raz w tygodniu (nie 

włączaj ze względu na pracę na sucho). 
 Wymień smar w łożyskach po 2 latach. 
 Jeśli pompa zatnie się, można ją uruchomić przez 

ostrożne uderzanie w sprzęgło w kierunku 
osiowym. Do tego celu użyj młotka plastikowego. 

 
 
 

 
7. Serwisowanie, konserwacja 
7.1 Uwagi ogólne 
 

 

Prace serwisowe i konserwacyjne muszą być 
przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony, 
doświadczony personel, zapoznany z 
zawartością niniejszej Instrukcji lub przez 
personel producenta.  

 

 

Prace przy pompie lub zespole pompy powinny 
być prowadzone tylko w trakcie jej postoju. 
Patrz rozdział 2. 

 
7.2 Uszczelnienia mechaniczne 
 

 
Przed otwarciem pompy ważne jest, by 
zapoznać się z rozdziałami 2 i 8. 

 

Jeśli ciecz pompowana wycieka z uszczelnienia 
mechanicznego, oznacza to jego uszkodzenie i należy 
je wymienić. 
Wymiana uszczelnienia mechanicznego powinna 
odbywać się zgodnie z rozdziałem 8.6 „Wymiana 
uszczelnienia wału”. 
Uszczelnienia mechaniczne nie wymagają obsługi i są 
prawie wolne od wycieków. Pompy z uszczelnieniem 
mechanicznym mogą być użytkowane tylko jeśli są 
całkowicie zalane i odgazowane. Komora 
uszczelnienia mechanicznego musi zawsze w trakcie 
pracy pompy, pozostawać zalana cieczą. Jeśli ciecz 
pompowana wycieka z uszczelnienia mechanicznego, 
oznacza to jego uszkodzenie i należy je wymienić. 
Instalując uszczelnienie mechaniczne należy upewnić 
się, że obudowa uszczelnienia jest całkowicie czysta, 
szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnię 
pierścieni uszczelniających. Aby ułatwić wsunięcie 
elementów wirujących uszczelnienia na wał, należy 
nasmarować wszystkie komponenty ruchome i 
powierzchnie ślizgowe wodą, wodą z mydłem lub 
mydłem w płynie. Należy stosować wyłącznie oleje 
mineralne na wypadek jeśli wszystkie elastomery są 
olejoodporne. Nie należy smarować powierzchni 
pierścieni uszczelniających. Nie wciskać elementów 
elastomerowych na ostre krawędzie, jeśli to potrzebne 
należy zastosować tuleje montażowe. 
 
7.3 Dławnice 
Dławnice wymagają ciągłej konserwacji, zobacz 
rozdział 6.2 część „Dławnica”. Jeśli tempo odcieku nie 

może już być ustawione na właściwym poziomie, 
oznacza to, że uszczelnienie jest zużyte i należy je 
wymienić jak najszybciej (zwiększone zużycie tulei 
wału). Wymiana uszczelnienia mechanicznego 
powinna odbywać się zgodnie z rozdziałem 8.7 
„Wymiana uszczelnienia wału”. 
W przypadku stosowania nowego uszczelnienia, na 
początku, element dławiący należy delikatnie 
dociągnąć (duży wyciek). Ustaw końcówki pierścieni 
uszczelniających w przeciwnych pozycjach (patrz 
rysunek). Po chwili dokręcaj delkatnie dławnicę do 
momentu kiedy wyciek jest zredukowany do kilku 
kropel na minutę. Należy unikać pracy na sucho. 
 
Metoda otwierania pierścieni uszczelniających aby włożyć je na 
wał 
Przesunięte połączenia  prawidłowo           nieprawidłowo 

 
 

 

Ze względu na ryzyko wypadków, wymiana 
uszczelnienia dławnicy pompy w trakcie jej 
pracy jest surowo zabroniona! 

 
7.4 Smarowanie i wymiana czynnika 
smarującego 
Ponowne smarowanie 
 Łożyska smarowane smarem stałym z 

możliwością ponownego smarowania muszą być 
smarowane co 4000 godzin pracy, przynajmniej 
raz w roku. Wyczyść najpierw smarowniczki (G). 

 

Jakość smaru ... 
... K2K-20, KP2K-20, itp, zgodnie z DIN 51825: 

- mydło litowe 
- NLGI KLASA 2 
- Zakres temperatur -20 do 120°C 
- Punkt smarowania kroplowego > 175ºC 
- Lepkość oleju bazowego 70 do 150 mm²/s 

przy 40°C 
 

 

Zmieniając rodzaj smaru upewnij się, że jest on 
kompatybilny ze smarem resztkowym. 
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Ilość smaru do ponownego smarowania 
(przybliżona wartość) 
 

Wielkość pompy 

Jakość smaru 
Strona ssania Strona 

tłoczenia 
[cm3] [cm3] 

MP/MPA/MPAI   40.2 7,6 12,1 
MP/MPA/MPAI   40.3 7,6 12,1 
MP/MPA/MPAI   65.1 9,3 15,5 
MP/MPA/MPAI   65.2 9,3 15,5 
MP/MPA/MPAI 100.1 11,5 23,0 
MP/MPA/MPAI 100.2 11,5 23,0 
MP/MPA/MPAI 125.1 16,5 33,0 
MP/MPA/MPAI 125.2 16,5 33,0 
 

Wielkość pompy 
Częstotliwość smarowania w 

roboczogodzinach 
3550 2950 2200 1750 1450 

[min-1] [min-1] [min-1] [min-1] [min-1] 
MP/MPA/MPAI   40.2 3800 4300 5500 6000 6500 
MP/MPA/MPAI   40.3 3800 4300 5500 6000 6500 
MP/MPA/MPAI   65.1 3500 4000 5000 5500 6000 
MP/MPA/MPAI   65.2 3500 4000 5000 5500 6000 
MP/MPA/MPAI 100.1 3300 3800 4500 5000 5500 
MP/MPA/MPAI 100.2 3300 3800 4500 5000 5500 
MP/MPA/MPAI 125.1 2500 3300 4300 4800 5000 
MP/MPA/MPAI 125.2 2500 3300 4300 4800 5000 
 

Częstotliwość ponownego smarowania przy okresie 
aktywacji ok. 50% (czas trwania cyklu 1 godz.).  
Przy czasie aktywacji ok. 100%, częstotliwość 
smarowania należy zwiększyć dwukrotnie. 
 

 Jeśli pompa pozostaje bezczynna przez dłuższy 
okres czasu, smar w łożyskach powinien być 
wymieniony po dwóch latach. 

 
7.5 Sprzęgło 
Sprawdzaj szczelinę pomiędzy elementami sprzęgła 
regularnie co 1000 roboczogodzin, przynajmniej raz w 
roku, należy sprawdzać także luz promieniowy 
elementów sprzęgła. 
W przypadku sprzęgieł z okładzinami gumowymi: 
O ile nie jest wymagana szczelina pomiędzy 
elementami sprzęgła, okładziny mogą zużywać się do 
ok ¼ ich początkowej grubości, po czym należy je 

wymienić. Aby zmierzyć szczelinę sprzęgła należy 
wykonać oznaczenie na obwodzie zewnętrznym 
każdej połowy sprzęgła (patrz poniższy rysunek). 
Następnie ustalając jedną połowę, obracamy część 
przeciwną tak daleko jak to możliwe. Po czym 
mierzymy odległość (∆SV) pomiędzy oznaczeniami 
wykonanymi na sprzęgle. Jeśli pomiar przekracza 
wartość podaną w tabeli, należy wymienić okładziny. 
Dokonuje się wymiany całego kompletu. 
 

 
 

Wielkość 80 95 110 125 140 160 180 200 225 
∆Sv [mm] 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 

 

 

Jeśli zużycie jest znaczne, należy założyć, że 
silnik nie jest prawidłowo wyosiowany z pompą 
lub odległość pomiędzy elementami sprzęgła 
zmieniła się. Wymień zużyte elementy zainstaluj 
i ponownie ustaw sprzęgło, jak podaje rozdział 
5.3. 
 

 
7.6 Czyszczenie pompy 

 

Pompa nie może być czyszczona wodą pod 
ciśnieniem – woda może dostać się do łożysk. 

 
 

Zabrudzenie na zewnątrz pompy ma wpływ na 
przekazanie ciepła. Dlatego pompa powinna być 
regularnie czyszczona wodą (w zależności od stopnia 
zabrudzenia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Demontaż i naprawa pompy 
8.1 Uwagi ogólne 
 

 
Naprawa pompy lub układu pompy może być 
przeprowadzona wyłącznie przez upoważniony, 
przeszkolony personel lub personel 
specjalistyczny producenta. 

 

 
Przy demontażu pompy należy zwrócić uwagę 
na treść rozdziału 2 i 4.1. 

 

Do montażu i naprawy możesz zamówić, według 
życzenia, wyspecjalizowany personel. 
 

 
Jeśli pompowane są ciecze niebezpieczne 
wymagana jest właściwa utylizacja pompowanej 
cieczy przed demontażem pompy. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że nawet w 
opróżnionych pompach znajdują się 
pozostałości pompowanej cieczy. Jeśli 
potrzeba, pompa musi być przepłukana lub 
odkażona. Należy stosować się do przepisów, w 
przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie dla 
zdrowia! 

 

 Przed demontażem pompa musi być 
zabezpieczona w taki sposób, aby nie mogła być 
uruchomiona. 

 Obudowa pompy musi być opróżniona, a ciśnienie 
zrzucone. 
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 Wszystkie urządzenia blokujące na liniach ssania i 

tłoczenia muszą być zamknięte. 
 Wszystkie części muszą być schłodzone do 

temperatury otoczenia. 
 

 
Podczas demontażu pompy, otwarty płomień 
może być użyty tylko, jeśli nie ma zagrożenia 
wywołania pożaru, spowodowania wybuchu czy 
wytworzenie oparów powodujących obrażenia.  
Nigdy nie stosuj podgrzewania do odkręcania 
nakrętki wirnika. Zastosowanie ciepła może 
spowodować poważne obrażenia ciała i mienia. 

 

 
Zabezpiecz rozmontowaną pompę lub 
poszczególne części przed przewróceniem lub 
przetoczeniem. 

 

 

Stosuj tylko oryginalne części. Zwróć uwagę czy 
użyte materiały są właściwe i zgodne z 
projektem. 

 
8.2 Informacje ogólne 
 

 

Prace wymagające uderzeń (młotek) mogą być 
wykonywane wyłącznie poza strefą 
występowania atmosfery wybuchowej lub z 
wykorzystaniem wyłącznie nieiskrzących 
narzędzi. 

 

Schematyczny rysunek przekrojowy z oznaczeniami 
pomp, które pasują do dostarczonej pompy i 
konstrukcji uszczelnienia wału można znaleźć w 
załączonym arkuszu danych i/lub potwierdzeniu 
zamówienia oraz załącznikach. 
 

Wszystkie prace przeprowadzane przy pompie muszą 
być wykonywane zgodnie z zasadami konstrukcji 
maszyn.  
 

 Nigdy nie stosuj siły (nigdy nie uderzaj zbyt mocno 
młotkiem i zawsze używaj odpowiedniej podstawki 
(twarde drewno lub miedź)). 

 Przestrzegaj instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa, zabezpieczaj elementy tak, by 
nie mogły wypaść czy przetoczyć się.  

 Stosuj tylko właściwe produkty w doskonałym 
stanie technicznym (np. właściwości czynnika 
smarnego muszą być znane)  

 Zawsze czyść elementy przed ich instalacją (pył, 
rdza, drobiny, stary smar, itp.). 

 Wszystkie wymienione wartości muszą być 
przestrzegane (np. momenty itp.) 

 Powierzchnie montażowe i centrujące mogą być 
smarowane krótko przed montażem.  

 
8.3 Narzędzia i sprzęt  
W normalnych przypadkach nie wymagane są żadne 
specjalne narzędzia. 

Poniższe narzędzia ułatwiają prace montażowe: 

 Urządzenia podgrzewające i łożyska wałeczkowe 
Dwuramienna śruba do wyciągania  
Klucz haczykowaty do nakrętek wału 

 

Środki czyszczące i odtłuszczające (np. Aceton). 
Środek smarujący do łożysk kulkowych (odpowiednie 
produkty wymienione są w Instrukcji obsługi). 

Środek smarujący do prac montażowych (np. tłuszcz 
zwierzęcy, Molikote, smar silikonowy i woda mydlana). 
 

 
W przypadku pomp wodnych należy stosować 
wyłącznie smary gwarantowane jako wolne od 
substancji szkodliwych.  

 
8.4 Demontaż pompy  
Prace mogą być przeprowadzane tylko jeśli pompa 
jest na postoju.  
Pompę należy zatrzymać zgodnie z Instrukcją obsługi. 
W przypadku pomp ze sterowaniem automatycznym 
należy zabezpieczyć odpowiednio pompę przed 
przypadkowym włączeniem (np. odciąć zasilanie 
elektryczne). 
 

 Opróżnić pompę 
 

 
W przypadku wielkości MP, MPA 40 i 65, 
opróżnianie pompy przez otwory spustowe (D) 
nie spowoduje całkowitego opróżnienia 
obudowy pompy. Pompę można opróżnić 
całkowicie tylko przez jej obrócenie. 

 

 
Monterzy operatora lub producenta muszą być 
poinformowani o naturze pompowanego 
medium. W przypadku pomp pracujących z 
materiałami niebezpiecznymi, pompowane 
medium musi zostać utylizowane w sposób 
przyjazny dla środowiska przed demontażem 
pompy. Prosimy pamiętać, że pozostałości 
medium obecne są nawet, jeśli pompa została 
zdrenowana. Jeśli potrzeba, pompa musi być 
przepłukana lub odkażona. 

 

 Odkręć pompę od układu pompy i podstawy. 
 Odłączaj pompy ze standardowymi sprzęgłami 

przez odciągnięcie od siebie elementów 
zaczepionych.  

 Rozdziel skręcone połowy sprzęgła odkręcając 
śruby łączące (patrz Instrukcja obsługi sprzęgła). 

 Przetransportuj do warsztatu (patrz Transport i 
Obsługa w Instrukcji Obsługi). 

 
8.5 Wymiana łożysk wałeczkowych 
Ten rozdział opisuje w jaki sposób dokonać wymiany 
łożysk wałeczkowych. Wyczyść i sprawdź stan 
wszystkich części, które zostały zdemontowane. W 
razie wątpliwości, należy wymienić komponenty. 
Części zużywające się i uszczelnienia zawsze należy 
wymienić.  
Jeśli części pomp półotwartych mają być 
przechowywane przez jakikolwiek okres czasu, muszą 
być zabezpieczone przed brudem i korozją.  
 
8.5.1 Łożyska wałeczkowe po stronie wlotowej 
(K2), (Strona ssania) –  tylko MP  
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Demontaż   
 Umieść pompę w pozycji poziomej, unieś 

obudowę ssania (3) przy pomocy klocków 
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drewnianych tak, aby stopa kołnierza łożyska (10) 
była wysunięta o ok. 10 – 20 mm.  

 Przesuń do tyłu pierścień rozpryskowy (73)  
 Odkręć nakrętki (M2) i (M5); ściągnij pokrywę 

łożyska (12) z kołnierza łożyska (10). 
 Zdemontuj kołnierz łożyska (10) (delikatne 

pukanie kołnierza w kierunku osiowym (10) ułatwi 
demontaż) 

 Odkręć nakrętkę wału (50) (klucz haczykowaty). 
Nakrętka wału posiada urządzenie 
zabezpieczające przed jej poluźnieniem.  

 Jeśli to urządzenie nie jest już adekwatne, należy 
wymienić nakrętkę.  

 Zdemontuj łożyska wałeczkowe (K2) śrubą do 
ściągania.  

 Sprawdź powierzchnię wału pod kątem 
uszkodzeń, zeszlifuj wszelkie bruzdy.  

 

Montaż  
 Wyczyść i nasmaruj powierzchnie pasowania 

pomiędzy kołnierzem łożyska (10) i obudową 
ssania (3).  

 Podgrzej wstępnie łożysko (K2) (maks. 80ºC) i 
wsuń je na wał (24). 

 Dokręć nakrętkę wału (50) kiedy łożysko jest 
jeszcze gorące, po czym cofnij o ¼ obrotu.  

 Wypełnij ok. 60% przestrzeni łożyska 
wałeczkowego (K2) smarem (po jego 
ochłodzeniu). 

 Zamontuj kołnierz łożyska (10) i lekko nakręć na 
pewien czas.  

 Wkręć pokrywę łożyska (12) na kołnierz łożyska 
(10). 

 Nasmaruj odpowiadające powierzchnie styku 
podkładki uszczelniającej pierścienia 
rozpryskowego na pokrywie łożyska (12).  

 Ustaw pierścień rozpryskowy (73) na miejscu 
(nakrętka w tulei dystansowej (72). 

 Ustaw powierzchnię nośną stopy pompy (umieść 
pompę na równej powierzchni).  

 Dokręć dokładnie nakrętki (M2) (wartość 
momentu znajdziesz w arkuszu uzupełniającym).  

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie.  

 
8.5.2 Łożysko wałeczkowe po stronie tłoczenia 
(K1) 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Demontaż   
 Zdemontuj połowy sprzęgła przy pomocy 

ściągacza. 
 Umieść pompę w pozycji poziomej, unieś 

obudowę ssania (4) przy pomocy klocków 
drewnianych tak, aby stopa kołnierza łożyska była 
wysunięta o ok. 10 – 20 mm.   

 Przesuń do tyłu pierścień rozpryskowy (73)  
 Odkręć nakrętki (M2) i (M5); ściągnij pokrywę 

łożyska (12) z kołnierza łożyska (10). 
 Zdemontuj kołnierz łożyska (10) (delikatne 

pukanie kołnierza (10) ułatwi demontaż) 
 

 
Po zdemontowaniu kołnierza łożyska (10) wał 
można przemieszczać swobodnie w kierunku 
osiowym (ok. 3 – 4 mm). Standardowe 
uszczelnienia wału mogą absorbować taką 
regulację bez zakłócenia swoich funkcji. W 
przypadku specjalnych uszczelnień wału (np. 
kartridżowych) prosimy o zapoznanie się z 
instrukcjami dla tego uszczelnienia. 

 

 Odkręć nakrętki wału (50) (klucz haczykowaty). 
Nakrętka wału posiada urządzenie 
zabezpieczające przed jej poluźnieniem.  

 Jeśli to urządzenie nie jest już adekwatne, należy 
wymienić nakrętkę.  

 Zdemontuj łożyska wałeczkowe (K1) śrubą do 
ściągania. 

 Sprawdź powierzchnię wału pod kątem 
uszkodzeń, zeszlifuj wszelkie bruzdy.  

 

Montaż  
 Wyczyść i nasmaruj powierzchnie pasowania 

pomiędzy kołnierzem łożyska (10) i obudową 
ssania (3). 

 Podgrzej wstępnie łożysko (K1) (maks. 80ºC) i 
wsuń je na wał (24). 

 Warianty: 
MP, MPA 40 i 65 ........łożysko wałeczkowe (K1) 
dwurzędowe skośne łożysko kulkowe (łożysko 
pojedyncze) 
MP, MPA 100 i 125 ........łożysko wałeczkowe (K1) 
podwójne łożysko kulkowe kątowe w układzie X  

 

 
Podwójne łożysko kulkowe kątowe w układzie X 

 

 Dokręć nakrętkę wału (50) kiedy łożysko jest 
jeszcze gorące. 

 Wypełnij ok. 60% przestrzeni łożyska 
wałeczkowego (K1) smarem (po jego 
ochłodzeniu). 

 Zamontuj kołnierz łożyska (10) i lekko nakręć na 
pewien czas.  

 Wkręć pokrywę łożyska (12) na kołnierz łożyska 
(10). 

 Nasmaruj odpowiadające powierzchnie styku 
podkładki uszczelniającej pierścienia 
rozpryskowego na pokrywie łożyska (12). 

 Ustaw pierścień rozpryskowy (73) na miejscu 
(rowek w tulei dystansowej (72). 

 Ustaw powierzchnię nośną stopy pompy (umieść 
pompę na równej powierzchni). 

 Dokręć dokładnie nakrętki (M2) (wartość 
momentu znajdziesz w arkuszu uzupełniającym). 

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie. 

 Zamontuj połowę sprzęgła (można podgrzać do 
ok. 80ºC). 
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8.6 Wymiana łożyska ślizgowego 
Ten rozdział opisuje sposób wymiany łożyska 
ślizgowego w wewnętrznej obudowie łożyska (54 – 
konstrukcja MPA, MPAI). 
Jeśli cała pompa będzie demontowana do prac 
konserwacyjnych, pompa powinna zostać umieszczona 
w pozycji pionowej (rura wlotowa skierowana w górę). 
W takich przypadkach bardzo pomocne jest stanowisko 
z otworem (ok. 10 mm większym od wału).  
MPA 40 i MPA 65 mogą być umieszczone na łączniku 
zabezpieczenia sprzęgła (95). Ustaw MPA 100 i MPA 
125 w pozycji pionowej z dodatkowym podparciem.  
Do demontażu pomp typu MPA 100 I MPA 125 
wymagany jest dźwignik lub druga osoba.  
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

 
Zabezpiecz pompę tak, by nie mogła się 
przewrócić. 

 

 
Niniejszy opis nie zawiera demontażu 
uszczelnienia mechanicznego. Przeczytaj 
instrukcje „Wymiany uszczelnienia wału“ zanim 
przeprowadzisz demontaż pompy, aby dokonać 
potrzebnych przygotowań w odpowiednim 
czasie.  

 

Demontaż   
 Poluźnij nakrętki (M1) i wyjmij kotwę obudowy 

(25).  
 Zdemontuj obudowę ssania (3) i wyjmij Oring 

(OR1).  
 

Model MP: 
 Poluźnij nakrętki wirnika (28), zdejmij podkładkę 

(29). 
 

Model MPAI (Wielkości 40.1 i 40.2) 
 Odkręć induktor (101) i zamocuj wał na sprzęgle 

przez skręcenie go. 
 

Model MPAI (Wielkości 1, 65.2, 100.1, 100.2, 125.1 i 
125.2) 
 Poluźnij nakrętki wirnika (28), zdejmij podkładkę 

(29). 
 Zdemontuj induktor (101) i wyjmij klin (PF5). 
 Zdemontuj wirnik (1) i dyfuzor (2), wyjmij klin 

(PF1). 
 Zdemontuj wewnętrzną obudowę łożyska (54) i 

tuleję łożyska (23). 
 Dokonaj przeglądu wału pod kątem uszkodzeń 

powierzchni, zeszlifuj wszelkie wyżłobienia. 
 Zdemontuj panew łożyska (21) z obudowy ssania 

(3) (wykręć). 
 

Montaż 
 Wciśnij nową panew łożyska (21) do wewnętrznej 

obudowy łożyska (54). 
 Wyczyść powierzchnie pasowania pomiędzy 

wewnętrzną obudową łożyska (54) i obudową 
ssania (3), nasmaruj je środkiem smarującym. 

 Wsuń nową tuleję łożyska (23) na wał (24). 
 Włóż klin (PF1), zamontuj dyfuzor (2) i wirnik (1). 
 

Model MP: 
 Wsuń wirnik (1) z nakrętką (29). 

 Dokręć pierwszą nakrętkę wirnika (28), a 
następnie cofnij ją ok. ¼ obrotu, zabezpiecz 
nakrętką kontrującą. 

Model MPAI (wielkości 40.1 i 40.2) 
 Odkręć induktor (101) i zamocuj wał na sprzęgle 

przez skręcenie go. 
 
 

Model MPAI (Wielkości 1, 65.2, 100.1, 100.2, 125.1 i 
125.2) 
  Włóż klin (PF5) i odsuń induktor (101). 
 Włóż podkładkę (29). 
 Dokręć pierwszą nakrętkę (28), a następnie cofnij 

ją ok. ¼ obrotu, zabezpiecz nakrętką kontrującą. 
 Załóż obudowę ssania (3) na miejsce, wkręć śruby 

mocujące (25) i dokręć nakrętkę (M1) (wartości 
momentów podane są w załączniku). 

 Obróć wał (24) i sprawdź czy obraca się 
swobodnie. 

 
8.7 Wymiana tulei wału z dławnicą / 
Wymiana uszczelnienia mechanicznego 
Ten rozdział opisuje sposób wymiany tulei wału dla 
konstrukcji z dławnicą lub wymianę uszczelnienia 
mechanicznego. 
Wyczyść i sprawdź stan wszystkich części, które 
zostały zdemontowane. W razie wątpliwości, należy 
wymienić komponenty. Części zużywające się (łożyska 
wałeczkowe) i uszczelnienia zawsze należy wymienić.  
Jeśli części pomp półotwartych mają być 
przechowywane przez jakikolwiek okres czasu, muszą 
być zabezpieczone przed brudem i korozją.  
 
8.7.1 Model z dławnicą (Kod "P") 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Instrukcje dotyczą uszczelnień wału po stronie wlotu 
(MP) i stronie tłoczenia (MP, MPA, MPAI). 
 

Demontaż  
 Rozmontuj pompę po właściwej stronie jak opisuje 

to punkt 3 (Wymiana łożysk wałeczkowych)  
 Zdemontuj pokrywę łożyska (12), tuleję 

dystansową (72) i pierścień rozpryskowy (73). 
 Usuń klin wpustowy (PF3). 
 Odkręć nakrętki (M3) i zdemontuj komorę 

dławnicy (69). 
 Wyjmij zużyte pierścienie uszczelniające (P). 
 Ściągnij tuleję ochronną wału (44), wyjmij Oring 

(OR4). 
 W zależności od stopnia zużycia powierzchni 

łożyska (mniej niż 0,5 mm średnicy) tuleja 
ochronna wału (44) może być wyrównana 
(obrobiona wykańczająco i wypolerowana lub 
oszlifowana). Jeśli tuleja ochronna wału (44) jest 
bardzo zużyta, musi zostać wymieniona.  

 Wyjmij pozostałe pierścienie uszczelniające (P) z 
komory dławnicy i wyczyść wszystkie inne części. 
Odtłuść wał (24), ale jeszcze nie smaruj.  

 

Montaż 
 Wsuń Oring (OR4) i przy pomocy pędzla nałóż 

czynnika smarującego (np. smaru silikonowego). 
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 Nasmaruj tuleję ochronną wału (44) w otworze 

wewn. tak, by rowek Oringu pozostał czysty 
(rozpocznij ok. 10-15 mm wgłąb). Standardowe 
Oringi wykonana z gumy epoksydowej nie są 
odporne na środki emulgujące z olejem i nie mogą 
wchodzić z nimi w kontakt. Kiedy już ustalona 
zostanie odporność na smar (np. tłuszcz 
zwierzęcy jak smar lub Oring olejoodporny) można 
nasmarować cały wał (24).  

 Wsuń tuleję ochronną wału (44), włóż nowe 
pierścienie uszczelniające (P) (patrz Instrukcja 
Obsługi) i zamocuj luźno w komorze dławnicy (69) 
(nakrętki M3). Wsuwając tuleję ochronną (44) na 
wał, spraw by Oring swobodnie wsunął się w 
rowek.  

 Włóż klin wpustowy (PF3) i wsuń tuleję 
dystansową (72). Pompa musi być zmontowana w 
następującym kierunku. 

 

MP, MPA 40, 65 i 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Wsuń pierścień rozpryskowy (73) i pokrywę 
łożyska (12)  

 Opis dalszych prac montażowych znajdziesz w 
punkcie 3 (Wymiana łożysk wałeczkowych) 
„Montaż”. 

 
8.7.2 Model ze standardow obrotowym 
uszczelnieniem mechanicznym (kod „SA, SB, SC, 
SD, SE i SF”) 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Instrukcje dotyczą uszczelnień wału po stronie wlotu 
(MP) i stronie tłoczenia (MP, MPA, MPAI). 
Tuleja ochronna wału (44) i uszczelnienia mechaniczne 
(GLRD) są odmienne. Części należy oznaczyć, aby 
można zamontować je w tej samej pozycji.  
 

Demontaż   
 Rozmontuj pompę po właściwej stronie jak opisuje 

to punkt 3 (Wymiana łożysk wałeczkowych)  
 Zdemontuj pokrywę łożyska (12), tuleję 

dystansową (72) i pierścień rozpryskowy (73). 
 Usuń klin wpustowy (PF3). 
 Usuń pokrywę uszczelnienia (18). Nanieś na 

powierzchnie pasowania pomiędzy pokrywą 
uszczelnienia i obudową markowy środek 
penetrujący. 

 Ściągnij tuleję ochronną wału (44U i 44B), wyjmij 
Oring (OR4). 

 Przykładając równomierną siłę wyciśnij element 
centrujący uszczelnienia mechanicznego (GLRD) 
z pokrywy uszczelniającej (18). Uwaga: 
Uszczelnienie ma bardzo ostre krawędzie jeśli 
pęknie może spowodować skaleczenia.  

 Zsuń jednostkę obrotową uszczelnienia 
mechanicznego z tulei ochronnej (44). Jeśli 
uszczelnienie mechaniczne posiada śruby 
zabezpieczające należy je wcześniej poluźnić.  

 Wyczyść wszystkie części i sprawdź pod kątem 
zużycia. Uszczelnienie mechaniczne należy 
zawsze wymieniać. Naprawa uszczelnienia 
mechanicznego jest zalecana tylko po 
specjalistycznym przeszkoleniu.  

 

Montaż 
Ustawienie pompę w pozycji pionowej pomaga przy 
montażu. 

 Do montażu uszczelnień mechanicznych zawsze 
stosuj środek smarujący. Zalecamy smarowanie 
Oringów czy mieszków gumowych wodą mydlaną 
na chwilę przed ich zamontowaniem. Nie stosuj 
żadnego smaru mineralnego czy oleju jeśli nie 
jesteś absolutnie pewny, że Oring jest 
olejoodporny.   

 Włóż element centrujący uszczelnienia 
mechanicznego (GLRD) do pokrywy 
uszczelniającej (18). Wsuń jednostkę obrotową 
uszczelnienia mechanicznego na tuleję ochronną 
(44) i zabezpiecz (jeśli to możliwe). 

 Prace przy uszczelnieniach mechanicznych z 
mieszkami gumowymi muszą teraz odbywać się 
szybko. Jest to jedyny sposób, aby 
zagwarantować, że element obrotowy 
uszczelnienia mechanicznego może 
przemieszczać się w trakcie montażu i może być 
umieszczony we właściwym miejscu.  

 Wsuń Oring (OR4) i przy pomocy pędzla nałóż 
czynnika smarującego (np. smaru silikonowego).  

 Nasmaruj tuleję ochronną wału (44) w otworze 
wewn. tak, by rowek Oringu pozostał czysty 
(rozpocznij ok. 10-15 mm wgłąb). Standardowe 
Oringi wykonana z gumy epoksydowej nie są 
odporne na środki emulgujące z olejem i nie mogą 
wchodzić z nimi w kontakt. Kiedy już ustalona 
zostanie odporność na smar (np. tłuszcz 
zwierzęcy jak smar lub Oring olejoodporny) można 
nasmarować cały wał.  

 Wsuń tuleję ochronną wału (44). Wsuwając tuleję 
ochronną (44) na wał, spraw by Oring swobodnie 
wsunął się w rowek.  

 Włóż Oring (OR3) do obudowy i zabezpiecz 
smarem silikonowym. Jeśli to możliwe, Oring 
powinien leżeć tak, by dotykał zewnętrznej 
średnicy (Oring może być nieznacznie 
powiększony przez rozciągnięcie).  

 Ostrożnie zamontuj pokrywę uszczelniającą (18), 
uważając by kołek był ustawiony we właściwym 
kierunku (S4), (rowek w kołnierzu łożyska).  

 Włóż klin wpustowy (PF3) i wsuń tuleję 
dystansową (72). Pompa musi być zmontowana w 
następującym kierunku.  

 

MP, MPA 40, 65 i 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Wsuń pierścień rozpryskowy (73) i pokrywę 
łożyska (12)  
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 Opis dalszych prac montażowych znajdziesz w 

punkcie 3 (Wymiana łożysk wałeczkowych) 
„Montaż”. 

 
8.7.3 Model z kompaktowym uszczelnieniem 
mechanicznym (kod “CS, CQ, CD") 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Instrukcje dotyczą uszczelnień wału po stronie wlotu 
(MP) i stronie tłoczenia (MP, MPA, MPAI). 
Zazwyczaj pompa wyposażona jest w dwa identyczne 
kompaktowe (kartridżowe) uszczelnienia 
mechaniczne.  
Jednak, w niektórych przypadkach, mogą wystąpić 
różnice. Zalecamy, aby zawsze oznaczać części przed 
ich zdemontowaniem.  
Załącznik w Instrukcji obsługi zawiera szczegółowy 
opis kompaktowego uszczelnienia mechanicznego. 
 

 Zamocuj część obrotową kompaktowego 
uszczelnienia mechanicznego (GLRD) osiowo do 
części stałej. W tym celu na części stałej 
zapewniony jest zacisk mocujący (FB) (lub 
podobna konstrukcja) (patrz rysunek przekrojowy). 

 Poluzuj nakrętki (M3) i śruby (S9), kompaktowe 
uszczelnienie mechaniczne (GLRD) powinno się 
swobodnie poruszać. 

 Rozmontuj pompę po właściwej stronie jak opisuje 
to punkt 3 (Wymiana łożysk wałeczkowych)  

 Zdemontuj pokrywę łożyska (12), tuleję 
dystansową (72) i pierścień rozpryskowy (73). 

 Wysuń uszczelnienie kompaktowe (bez tulei 
zabezpieczającej (44)). 

 Wyjmij klin wpustowy (PF3) i wysuń tuleję 
ochronną (44). Zdejmij Oring (OR4). 

 Wyczyść wszystkie części i sprawdź pod kątem 
zużycia. Uszczelnienie mechaniczne należy 
zawsze wymieniać. Naprawa uszczelnienia 
mechanicznego jest zalecana tylko po 
specjalistycznym przeszkoleniu. Zużyte części 
uszczelniające kartridża mogą być wymienione lub 
naprawione przez producenta.  

 

Montaż 
 Do montażu uszczelnień mechanicznych zawsze 

stosuj środek smarujący (np. smar silikonowy). 
Nie stosuj żadnego smaru mineralnego czy oleju 
jeśli nie jesteś absolutnie pewny, że Oring jest 
olejoodporny.   

 Wsuń Oring (OR4) i przy pomocy pędzla nałóż 
czynnika smarującego (np. smaru silikonowego). 

 Nasmaruj tuleję ochronną wału (44) w otworze 
wewn. tak, by rowek Oringu pozostał czysty 
(rozpocznij ok. 10-15 mm wgłąb). Standardowe 
Oringi wykonana z gumy epoksydowej nie są 
odporne na środki emulgujące z olejem i nie mogą 
wchodzić z nimi w kontakt. Kiedy już ustalona 
zostanie odporność na smar (np. tłuszcz 
zwierzęcy jak smar lub Oring olejoodporny) można 
nasmarować cały wał (24).  

 Wsuń tuleję ochronną wału (44). Wsuwając tuleję 
ochronną (44) na wał, spraw by Oring swobodnie 
wsunął się w rowek.  

 Wsuń kompaktowe uszczelnienie mechaniczne 
(GLRD), ale nie dokręcaj go mocno (M3 i S9 
pozostają poluzowane). 

 Włóż klin wpustowy (PF3) i wsuń tuleję 
dystansową (72). Pompa musi być zmontowana w 
następującym kierunku. 

 

MP, MPA 40, 65 i 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Wsuń pierścień rozpryskowy (73) i pokrywę 
łożyska (12)  

 Opis dalszych prac montażowych znajdziesz w 
punkcie 3 (Wymiana łożysk wałeczkowych) 
„Montaż”. 

 Na końcu dokręć nakrętki (M3) i śruby (S9) 
(dokładnie w tej kolejności). Ustaw zacisk 
mocujący (FB) w jego położeniu początkowym.  

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie.  

 
8.8 Demontaż 
 

8.8.1 Model MPA, MPAI (osiowa rura wlotowa) 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Jeśli cała pompa będzie demontowana do prac 
konserwacyjnych, pompa powinna zostać umieszczona 
w pozycji pionowej (rura wlotowa skierowana w górę). 
W takich przypadkach bardzo pomocne jest stanowisko 
z otworem (ok. 10 mm większym od wału).  
MPA 40, MPAI 40, MPA 65 i MPAI 65 mogą być 
umieszczone na łączniku zabezpieczenia sprzęgła 
(95). Ustaw MPA 40, MPAI 40, MPA 65 i MPAI 65 w 
pozycji pionowej z dodatkowym podparciem.  
Do demontażu pomp typu MPA 40, MPAI 40, MPA 65 
i MPAI 65 wymagany jest dźwignik lub druga osoba.  
 

 
Zabezpiecz pompę tak, by nie mogła się 
przewrócić. 

 

 
Niniejszy opis nie zawiera demontażu 
uszczelnienia mechanicznego. Przeczytaj 
instrukcje „Wymiany uszczelnienia wału“ zanim 
przeprowadzisz demontaż pompy, aby dokonać 
potrzebnych przygotowań w odpowiednim 
czasie. 

 

 Poluźnij nakrętki (M1) i wyjmij kotwę obudowy 
(25).  

 Zdemontuj obudowę ssania (3) i wyjmij Oring 
(OR1).  

 

Model MP: 
 Poluźnij nakrętki wirnika (28), zdejmij podkładkę 

(29). 
 

Model MPAI (Wielkości 40.1 i 40.2) 
 Odkręć induktor (101) i zamocuj wał na sprzęgle 

przez skręcenie go. 
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Model MPAI (Wielkości 1, 65.2, 100.1, 100.2, 125.1 i 
125.2) 
 Poluźnij nakrętki wirnika (28), zdejmij podkładkę 

(29). 
 Zdemontuj induktor (101) i wyjmij klin (PF5). 
 Zdemontuj wirnik (1) i dyfuzor (2), wyjmij klin 

wpustowy (PF1). Oznacz wszystkie części do 
montażu.  

 Zdemontuj wewnętrzną obudowę łożyska (54) i 
tuleję łożyska (23).  

 Rozmontuj pompę stopniami, do obudowy pompy.  
 Odwróć pozostałą część pompy (kołnierz łożyska 

(10) skierowany w górę), zabezpiecz wał przed 
ruchem w osi (24) (użyj podpory, aby nie mógł się 
ślizgać). 

 Przesuń do tyłu pierścień rozpryskowy (73)  
 Odkręć nakrętki (M2) i (M5); ściągnij pokrywę 

łożyska (12) z kołnierza łożyska (10). 
 Zdemontuj kołnierz łożyska (10) (delikatne 

pukanie kołnierza (10) ułatwi demontaż) 
 Odkręć nakrętkę wału (50) (klucz haczykowaty), 

nakrętka wału posiada urządzenie 
zabezpieczające przed jej poluźnieniem.  

 Jeśli to urządzenie nie jest już adekwatne, należy 
wymienić nakrętkę.  

 Zdemontuj łożyska wałeczkowe (K1) śrubą do 
ściągania.  

 Zdemontuj pokrywę łożyska (12), tuleję 
dystansową (72) i pierścień rozpryskowy (73), 
wyjmij klin wpustowy (PF3).  

 Demontaż uszczelnienia wału: Patrz „Wymiana 
uszczelnienia wału”. 

 Wyczyść wszystkie części. Jeśli pompa ma zostać 
zmontowana w późniejszym czasie, starannie 
przechowuj części i zabezpiecz je przed korozją.  

 
8.8.2 Model MP (łożyska po obu stronach) 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Jeśli cała pompa będzie demontowana do prac 
konserwacyjnych, pompa powinna zostać 
umieszczona w pozycji pionowej (rura wlotowa 
skierowana w górę). W takich przypadkach bardzo 
pomocne jest stanowisko z otworem (ok. 10 mm 
większym od wału).  
MPA 40 i MP 65 mogą być umieszczone na łączniku 
zabezpieczenia sprzęgła (95). Ustaw MPA 100 i MPA 
125 w pozycji pionowej z dodatkowym podparciem.  
Do demontażu pomp typu MPA 100 I MPA 125 
wymagany jest dźwignik lub druga osoba.  
 

 
Zabezpiecz pompę tak, by nie mogła się 
przewrócić. 

 

 
Niniejszy opis nie zawiera demontażu 
uszczelnienia mechanicznego. Przeczytaj 
instrukcje „Wymiany uszczelnienia wału“ zanim 
przeprowadzisz demontaż pompy, aby dokonać 
potrzebnych przygotowań w odpowiednim 
czasie. 

 

 Przesuń do tyłu pierścień rozpryskowy (73) 

 Odkręć nakrętki (M2) i (M5); ściągnij pokrywę 
łożyska (12) z kołnierza łożyska (10). 

 Zdemontuj kołnierz łożyska (10) (delikatne 
pukanie kołnierza w kierunku osiowym (10) ułatwi 
demontaż)  

 Odkręć nakrętkę wału (50) (klucz haczykowaty). 
Nakrętka wału posiada urządzenie 
zabezpieczające przed jej poluźnieniem. Jeśli to 
urządzenie nie jest już adekwatne, należy 
wymienić nakrętkę.  

 Zdemontuj łożyska wałeczkowe (K2) śrubą do 
ściągania.  

 Zdejmij podkładkę dystansową (SS) i tuleję 
dystansową (72)  

 Informacje na temat demontażu uszczelnienia 
znajdziesz w: „Wymiana uszczelnienie wału  

 Poluźnij nakrętki (M1) i wyjmij kotwę obudowy 
(25). 

 Zdemontuj obudowę ssania (3) i wyjmij Oring 
(OR1). Usuń tuleję (38). 

 Zdemontuj wirnik (1) i dyfuzor (2), wyjmij klin 
wpustowy. Oznacz wszystkie części do montażu.  

 Usuń pokrywę stopnia (60). 
  Rozmontuj pompę stopniami, do obudowy 

pompy.  
 Odwróć pozostałą część pompy (kołnierz łożyska 

(10) skierowany w górę), zabezpiecz wał przed 
ruchem w osi (24) (użyj podpory, aby nie mógł się 
ślizgać). 

 Przesuń do tyłu pierścień rozpryskowy (73)  
 Odkręć nakrętki (M2) i (M5); ściągnij pokrywę 

łożyska (12) z kołnierza łożyska (10). 
 Zdemontuj kołnierz łożyska (10) (delikatne 

pukanie kołnierza (10) ułatwi demontaż) 
 Odkręć nakrętkę wału (50) (klucz haczykowaty). 

Nakrętka wału posiada urządzenie 
zabezpieczające przed jej poluźnieniem.  

 Jeśli to urządzenie nie jest już adekwatne, należy 
wymienić nakrętkę.  

 Zdemontuj łożyska wałeczkowe (K1) śrubą do 
ściągania.  

 Zdemontuj pokrywę łożyska (12), tuleję 
dystansową (72) i pierścień rozpryskowy (73), 
wyjmij klin wpustowy (PF3).  

 Demontaż uszczelnienia wału: Patrz „Wymiana 
uszczelnienia wału”. 

 Wyczyść wszystkie części. Jeśli pompa ma zostać 
zmontowana w późniejszym czasie, starannie 
przechowuj części i zabezpiecz je przed korozją.  

 
8.9 Naprawy 
Wyczyść wszystkie części i sprawdź pod kątem 
zużycia. W przypadku nadmiernego zużycia części 
muszą być wymienione. Jest to dobra okazja do 
wymiany części takich jak uszczelnienia (Oringi), 
łożyska wałeczkowe i uszczelnienia wału.  
 
 
 
 

 
Zużywające się części i ich wymiary: 
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A          C D  

E 
F   A 

 
G  
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Dla celów naprawy można zastosować wiele metod. 
W zależności od obszaru (A do G) można stosować 
następujące metody.  W pewnych przypadkach, lepiej 
jest użyć nowe części.  
 

„A”: Obróbka średnicy zewnętrznej (wyrównanie), 
szerokość szczeliny nie powinna przekraczać 
wartości zamieszczonej w tabeli. Nowa 
powierzchnia powinna być możliwie gładka 
(szlifowanie). Wypoleruj powierzchnię używając 
paska do szlifowania.  

 

„B”: Nowe części (używaj tylko oryginalnych części) 
 

„C” .) ......... Wymień wirnik (używaj tylko 
oryginalnych części) 
.) ......... Przetocz piastę wirnika i wykonaj 
odpowiednią tuleję dystansową (starannie dobierz 
materiał)  
Może być potrzeba obrobienia także otworu w 
dyfuzorze  

 

„D” .) ......... Wymień wirnik (używaj tylko 
oryginalnych części) 

.) ......... Obrób uszczelnienie (wyrównaj), 
wykonaj wgłębienie w obudowie i włóż pierścień 
(pierścień rozcięty).  

  

„E”: .) ......... Wymień wirnik (używaj tylko 
oryginalnych części) 
.) ......... Obrób uszczelnienie (wyrównaj), 
wykonaj wgłębienie w obudowie i włóż pierścień 
(pierścień rozcięty).  

  

„F”: Precyzyjna szerokość szczeliny w tym obszarze 
wymagana jest tylko w specjalnych przypadkach 
(uszczelnienie wału z linią tłoczenia). W 
normalnych przypadkach szerokość szczeliny nie 
jest ważna. Wartość określona w tabeli może być 
przekroczona.  

 

„G”: Nowe części (używaj tylko oryginalnych 
części)  

Luz łożyska ma bezpośredni wpływ na równą 
pracę pompy. Jeśli drganie pompy zwiększa się w 
stopniu zauważalnym, może to oznaczać, że 
łożysko jest zużyte.  
Przeprowadzając naprawy zawsze wymieniaj 
panew łożyska (23) i tuleję łożyska (21).  

 
9. Ponowny montaż 
9.1 Prace przygotowawcze 
Montaż pompy zawierającej nowe części wymaga prac 
wstępnych. Dlatego też niektóre z poniższych punktów 
mogły już być wykonane przy ponownym montażu 
pompy. Zawsze korzystaj z rysunków przekrojowych 
zawartych w Załączniku Instrukcji Obsługi.  
 

 Wyczyść wszystkie komponenty i usuń rdzę.  
 Obudowa ssania (3) (tylko dla MP): Wkręć i 

zabezpiecz element dławiący (DR). 
 Dla wentylacji komory uszczelniającej należy 

wykonać otwór o średnicy ok. 4mm. W zależności 

od lokalizacji linii na obudowie ssania, otwór 
zawsze musi być w pozycji górnej (użyj jednego z 
trzech wgłębień w odlewie)  

 Wkręć śruby dwustronne (S2) 
 Obudowa ciśnieniowa (4): Kod “P” wkręć i 

zabezpiecz korki wkręcane (V2)  
 Kod „SA,SB itp.” Wkręć i zabezpiecz element 

dławiący (DR) (użyj właściwego otworu) 
  Wkręć śruby dwustronne (S2)  
 Obudowa dławnicy (19): Wbij kołek (S4)  
 Wkręć śruby dwustronne (S3)  
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 Pokrywa uszczelniająca (18): Wbij kołek (S4) i 

kołek (S7) (jeśli jest)  
 Kołnierz łożyska (10): Wkręć śruby dwustronne 

(S5)  
 Pokrywa łożyska (12): Wkręć smarowniczkę (G)  
 Obudowa łożyska wewn.  (54): Wciśnij panew 

łożyska (21)  
 
9.2 Model MPA, MPAI (osiowe rury 
wlotowe) 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Wszystkie części muszą być wyczyszczone, wolne od 
tłuszczu i przygotowane zgodnie z punktem 9.1.  
 

 Zamocuj wał w pozycji pionowej (24) (użyj klinów 
zabezpieczających), z końcówką sprzęgła 
skierowaną w górę.  

 Inne prace montażowe zależą od rodzaju 
uszczelnienia wału, patrz punkty 4.1 do 4.3, 
Rozdział dotyczący montażu. 

 Uwaga: W przeciwieństwie do opisów w punktach 
4.1 do 4.3, obudowa uszczelnienia wału jest 
odkryta.  

 Zachowaj ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia 
uszczelnienia mechanicznego (GLRD).  

 Podgrzej wstępnie łożysko (K1) (maks. 80ºC) i 
wsuń je na wał (24). 

 Warianty: 
MP, MPA 40 i 65 ........łożysko wałeczkowe (K1) 
dwurzędowe skośne łożysko kulkowe (łożysko 
pojedyncze) 
MP, MPA 100 i 125 ........łożysko wałeczkowe (K1) 
podwójne łożysko kulkowe kątowe w układzie X  

 

 
Podwójne łożysko kulkowe kątowe w układzie X 

 

 Dokręć nakrętkę wału (50) kiedy łożysko jest 
jeszcze gorące. 

 Wypełnij ok. 60% przestrzeni łożyska 
wałeczkowego (K1) smarem (po jego 
ochłodzeniu).  

 Zamontuj kołnierz łożyska (10), w tym samym 
czasie włóż obudowę uszczelnienia wału (18 i 19).  

 Wkręć pokrywę łożyska (12) na kołnierz łożyska 
(10). 

 Nasmaruj odpowiadające powierzchnie styku 
podkładki uszczelniającej pierścienia 
rozpryskowego na pokrywie łożyska (12). 

 Ustaw pierścień rozpryskowy (73) na miejscu 
(nakrętka w tulei dystansowej (72). 

 Ułóż obudowę ciśnieniową (4) poziomo, aby 
można było włożyć wał (24) (płyta montażowa z 
otworem lub stojak montażowy) 

 Umieść wstępnie zmontowaną jednostkę na 
obudowie ciśnieniowej (4) i dokręć nakrętki (M2) 

(wartości momentów znajdziesz w arkuszu 
uzupełniającym) 

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie.  

 Do dalszych prac montażowych należy odwrócić 
pompę (wał musi być skierowany pionowo w górę)  

 Montaż tak jak demontaż. 
 Nasmaruj wał (24)  
 Sprawdź położenie wirnika: Włóż dyfuzor (2/E), 

wsuń wirnik (1) do momentu odczucia uderzenia. 
 Wirnik jest w prawidłowej pozycji jeśli kanał 

wylotowy wirnika leży w obrębie kanału wlotowego 
dyfuzora.  

 (unika strat udarowych). Można dokonać korekty 
przez dodanie tarcz kompensacyjnych lub przez 
odwrócenie piasty wirnika po stronie tylnej. Tą 
kontrolę należy przeprowadzić dla każdego 
stopnia.  

 Jeśli pompa jest zmontowana z nowymi wirnikami, 
należy zwrócić uwagę by pierwszy i ostatni stopień 
miały zawsze wirnik z łopatkami na pełnej średnicy 
wirnika. Jeśli dostępny jest tylko jeden wirnik ze 
pełnymi łopatkami należy zamontować go na 
pierwszym stopniu.  

 

 

Prosimy pamiętać, że prace montażowe 
rozpoczyna się zawsze od ostatniego stopnia. 

 

 Zdemontuj jeszcze raz wirnik i dyfuzor, włóż Oring 
(OR2), zamontuj ponownie dyfuzor (2/E). 

 Włóż klin wpustowy (PF1 lub PF2) dla wirnika, 
który będzie montowany. 

 Zamontuj wirnik (1) (ponieważ Oring (OR2) 
naciska na dyfuzor (2/E) na początku ustawienie 
nie będzie poprawne).  

 Obficie nasmaruj smarem silikonowym Oring 
(OR1) oraz obudowę stopnia (60). Nie skręcaj 
Oringu.  

 Umieść obudowę stopnia (60) na płaskiej 
powierzchni i mono wciśnij w dół. Uderzaj 
plastikowym młotkiem, aż odczujesz uderzenie.  

 Zmontuj pompę aż do obudowy wewnętrznego 
łożyska (54). 

 Wsuń tuleję łożyska (23), nasmaruj powierzchnię 
łożyska.  

 Zamontuj obudowę łożyska (54) oraz panew 
łożyska (21) tak jak dla obudowy stopnia.  

 Zamontuj pierwszy stopień pompy, zabezpiecz 
wirnik (1) podkładką (29) i nakrętkami (28). 

 Dokręć pierwszą nakrętkę (28), a następnie cofnij 
ją ok. ¼ obrotu, zabezpiecz nakrętką kontrującą.  

 Zamontuj obudowę ssania (3) z Oringiem (OR1), 
przyciągnij nieznacznie pompę z armaturą 
obudowy (25) i nakrętkami (M1).  

 Ustaw powierzchnię nośną stopy pompy (umieść 
pompę na równej powierzchni).  

 Dokręć dokładnie nakrętki (M1) (wartość 
momentu znajdziesz w Załączniku). 

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie.  

 

Model MP: 
 Wsuń wirnik (1) z podkładką (29). 
 Dokręć pierwszą nakrętkę (28), a następnie cofnij 

ją ok. ¼ obrotu, zabezpiecz nakrętką kontrującą.  
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Model MPAI (Wielkości 40.1 i 40.2) 
 Odkręć induktor (101) i zamocuj wał na sprzęgle 

przez skręcenie go. 
 

Model MPAI (Wielkości 1, 65.2, 100.1, 100.2, 125.1 i 
125.2) 
  Włóż klin (PF5) i odsuń induktor (101). 
 Włóż podkładkę (29). 
 Dokręć pierwszą nakrętkę (28), a następnie cofnij 

ją ok. ¼ obrotu, zabezpiecz nakrętką kontrującą.  
 Zamontuj obudowę ssania (3) z Oringiem (OR1), 

przyciągnij nieznacznie pompę z armaturą 
obudowy (25) i nakrętkami (M1).  

 Ustaw powierzchnię nośną stopy pompy (umieść 
pompę na równej powierzchni).  

 Dokręć dokładnie nakrętki (M1) (wartość 
momentu znajdziesz w Załączniku). 

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie.  

 

9.3 Model MP (łożyska po obu stronach) 
Aby sprawdzić odpowiednie rysunki przekrojowe 
zobacz “Załącznik” do Instrukcji obsługi.  
 

Wszystkie części muszą być wyczyszczone, wolne od 
tłuszczu i przygotowane zgodnie z punktem 9.1.  
 

 Zamocuj wał w pozycji pionowej (24) (użyj klinów 
zabezpieczających), z końcówką sprzęgła 
skierowaną w górę.  

 Inne prace montażowe zależą od rodzaju 
uszczelnienia wału, patrz punkty 4.1 do 4.3, 
Rozdział dotyczący montażu. 

 Uwaga: W przeciwieństwie do opisów w punktach 
4.1 do 4.3, obudowa uszczelnienia wału jest 
odkryta.  

 Zachowaj ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia 
uszczelnienia mechanicznego (GLRD).  

 Podgrzej wstępnie łożysko (K1) (maks. 80ºC) i 
wsuń je na wał (24). 

 Warianty: 
MP, MPA 40 i 65 ........łożysko wałeczkowe (K1) 
dwurzędowe skośne łożysko kulkowe (łożysko 
pojedyncze) 
MP, MPA 100 i 125 ........łożysko wałeczkowe (K1) 
podwójne łożysko kulkowe kątowe w układzie X  

 

 
Podwójne łożysko kulkowe kątowe w układzie X 

 

 Dokręć nakrętkę wału (50) kiedy łożysko jest 
jeszcze gorące. 

 Wypełnij ok. 60% przestrzeni łożyska 
wałeczkowego (K1) smarem (po jego 
ochłodzeniu).  

 Zamontuj kołnierz łożyska (10), w tym samym 
czasie włóż obudowę uszczelnienia wału (18 i 19).  

 Wkręć pokrywę łożyska (12) na kołnierz łożyska 
(10). 

 Nasmaruj odpowiadające powierzchnie styku 
podkładki uszczelniającej pierścienia 
rozpryskowego na pokrywie łożyska (12). 

 Ustaw pierścień rozpryskowy (73) na miejscu 
(nakrętka w tulei dystansowej (72). 

 Ułóż obudowę ciśnieniową (4) poziomo, aby 
można było włożyć wał (24) (płyta montażowa z 
otworem lub stojak montażowy)  

 Umieść wstępnie zmontowaną jednostkę na 
obudowie ciśnieniowej (4) i dokręć nakrętki (M2) 
(wartości momentów znajdziesz w arkuszu 
uzupełniającym) 

 Obróć wał (24), aby zobaczyć czy obraca się 
swobodnie.  

 Do dalszych prac montażowych należy odwrócić 
pompę (wał musi być skierowany pionowo w górę)  

 Montaż tak jak demontaż. 
 Nasmaruj wał (24)  
 Sprawdź położenie wirnika: Włóż dyfuzor (2/E), 

wsuń wirnik (1) do momentu odczucia uderzenia. 
 Wirnik jest w prawidłowej pozycji jeśli kanał 

wylotowy wirnika leży w obrębie kanału wlotowego 
dyfuzora.  

 (unika strat udarowych). Można dokonać korekty 
przez dodanie tarcz kompensacyjnych lub przez 
odwrócenie piasty wirnika po stronie tylnej. Tą 
kontrolę należy przeprowadzić dla każdego 
stopnia.  

 Jeśli pompa jest zmontowana z nowymi wirnikami, 
należy zwrócić uwagę by pierwszy i ostatni stopień 
miały zawsze wirnik z łopatkami na pełnej średnic 
Jeśli dostępny jest tylko jeden wirnik ze pełnymi 
łopatkami należy zamontować go na pierwszym 
stopniu.  

 

 

Prosimy pamiętać, że prace montażowe 
rozpoczyna się zawsze od ostatniego stopnia. 

 

 Zdemontuj jeszcze raz wirnik i dyfuzor, włóż Oring 
(OR2), zamontuj ponownie dyfuzor (2/E). 

 Włóż klin wpustowy (PF1 lub PF2) dla wirnika, 
który będzie montowany.  

 Zamontuj wirnik (1) (ponieważ Oring (OR2) 
naciska na dyfuzor (2/E) na początku ustawienie 
nie będzie poprawne).  

 Obficie nasmaruj smarem silikonowym Oring 
(OR1) oraz obudowę stopnia (60). Nie skręcaj 
Oringu.  

 Umieść obudowę stopnia (60) na płaskiej 
powierzchni i mono wciśnij w dół. Uderzaj 
plastikowym młotkiem, aż odczujesz uderzenie.  

 Zmontuj pompę aż do obudowy ssania (3).  
 Wsuń tuleję (38), zamontuj obudowę ssania (3) z 

Oringiem (OR1), upewnij się, że linie są we 
właściwych pozycjach.  

 Dalsze prace montażowe zależą od rodzaju 
uszczelnienia wału. Patrz punkty 4.1 do 4.3 
rozdział Montaż  

 

Montuj łożyska zgodnie z punktem 3 (Wymiana łożysk 
wałeczkowych).  

10. Części zapasowe, pompy zapasowe 
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10.1 Części zapasowe 
Części zapasowe powinny być wybierane, tak by 
wytrzymały dwuletni okres pracy. Jeśli nie ma innych 
wytycznych, zalecamy zgromadzenie zapasu części 
zapasowych wymienionych poniżej (wg DIN 24296). 
 

 

Aby zapewnić optymalną gotowość zalecamy, 
by odpowiednie ilości części zapasowych były 
przechowywane, szczególnie takie, które są 
wykonane ze specjalnych materiałów oraz, tak 
jak w przypadku uszczelnień mechanicznych, 
części o dłuższym terminie dostawy. 

 

 Liczba pomp (łącznie z pompami w 
gotowości) 

    2        3        4        5       6/7    8/9    10/+ 
Części zapasowe Liczba części zapasowych 
Wirnik i i i 2i 2i 3i 30% 
Dyfuzor i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15% 
Obudowa pierścienia 
ślizgowego 

2i 2i 2i 4i 4i 6i 30% 

Wał z klinem i 
nakrętki/śruby wału 1 1 2 2 2 3 30% 

Łożysko (wałeczkowe) 1 1 2 2 2 3 30% 
Tuleja wału 2 2 2 3 3 4 50% 
Pierścienie 
uszczelniające 

16 16 24 24 24 32 40% 

Złącza dla obudowy 
pompy  
                               kpl. 

4 6 8 8 9 12 150% 

inne złącza    
kpl. 

4 6 8 8 9 10 100% 

Uszczelnienia 
mechaniczne 

2 3 4 5 6 7 90% 

i = liczba stopni 

 
Zamawianie części zapasowych 
Przy zamawianiu części zapasowych, prosimy o 
podanie następujących informacji: 
 
 

 Typ: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 S/N (Nr zamówienia): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 Nazwa części: 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 Rysunek przekrojowy 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Wszystkie informacje podane są w arkuszu danych i 
na odpowiednich rysunkach przekrojowych. 
 

 

Przechowuj części zapasowe w suchych i 
czystych pomieszczeniach! 

 
 
 
 
 
 
10.2 Pompy w gotowości 
 

 
Ważne jest, by przygotowana była odpowiednia 
ilość pomp w trybie gotowości na instalacjach 
gdzie awaria pompy może zagrozić życiu ludzi 
lub spowodować zniszczenia mienia lub 
wysokie koszty. Należy przeprowadzać 
regularne przeglądy, aby upewnić się, że takie 
pompy są zawsze gotowe do użycia (patrz 
rozdział 6.8). 

 

 

Przechowuj pompy w gotowości zgodnie z 
rozdziałem 6.8. 
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11. Usterki – przyczyny i rozwiązania 
Poniższe notatki dotyczące przyczyn awarii i 
sposobów i usuwania mają na celu pomoc przy 
rozpoznawaniu problemu. Dział obsługi klienta służy 
pomocą przy naprawianiu usterek, których operator 
nie może lub nie chce naprawiać. Jeśli operator 

naprawia lub wymienia pompę, dane projektowe w 
arkuszu danych i rozdziale 2 niniejszej Instrukcji 
powinny być szczególnie brane pod uwagę. Jeśli to 
potrzebne, należy uzyskać pisemną zgodę 
producenta. 
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Przyczyna 
 

Rozwiązanie 
 

■           Zbyt wysokie ciśnienie wsteczne 
 

sprawdź instalację pod kątem zanieczyszczeń, otwórz zawór na 
tłoczeniu 
zredukuj opór w rurze tłoczenia (np. wyczyść filtr jeśli potrzeba) 
zastosuj większy wirnik (weź pod uwagę na dostępną moc silnika) 

  ■  ■    ■   Zbyt niskie ciśnienie wsteczne, zbyt niskie tłoczenie przydław zawór na tłoczeniu 
   ■ ■       Zbyt duża prędkość obniż prędkość 

porównaj prędkość silnika z podaną prędkością pompy (tabliczka 
znamionowa) 
regulując prędkość (przemiennik częstotliwości) sprawdź  
referencyjną wartość nastawy 

■  ■         Zbyt niska prędkość zwiększ prędkość (sprawdź dostępną moc silnika) 
porównaj prędkość silnika z podaną prędkością pompy (tabliczka 
znamionowa) 
regulując prędkość (przemiennik częstotliwości) sprawdź 
referencyjną wartość nastawy 

 ■ ■   ■ ■     Za mały przepływ increase min. przepływ (otwórz zawór na tłoczeniu, bajpas) 
        ■   Za duży przepływ zredukuj przepływ (przydław zawór na tłoczeniu) 
   ■ ■       Zbyt duża średnica wirnika zastosuj mniejszy wirnik 
■  ■         Zbyt mała średnica wirnika zastosuj większy wirnik (weź pod uwagę na dostępną moc silnika) 
■  ■   ■ ■     Pompa i/lub rury niezupełnie wypełnione cieczą napełnij 

odpowietrz 
■ ■ ■         Pompa lub rura ssąca/wlotowa zablokowana wyczyść 
■  ■         Kieszeń powietrzna w rurze odpowietrz 

popraw przebieg rury 
■ ■ ■   ■ ■     Wysokość ssania zbyt duża/ NPSH systemu zbyt małe 

 
zwiększ poziom cieczy i ciśnienie zasilania 
zmniejsz odległość w rurze wlotowej/ssącej (zmień przebieg i 
szerokość, otwórz zawory odcinające, wyczyść filtry) 

■ ■ ■         Zasysane jest powietrze podnieś poziom cieczy 
sprawdź czy rura na ssaniu jest szczelna próżniowo 

■ ■ ■         Powietrze zasysane przez uszczelnienie wału wyczyść rurę uszczelnienia 
zwiększ ciśnienie uszczelnienia 
wymień uszczelnienie wału 

■  ■         Zły kierunek obrotów  zamień dwie fazy zasilania (wykonuje to elektryk) 
■  ■   ■   ■   Elementy wewnętrzne zużyte wymień zużyte części 
■  ■  ■       Gęstość i/lub lepkość pompowanej cieczy jest zbyt 

wysoka 
poproś o pomoc 

    ■      ■ Dławnica nie jest prosta dokręć równomiernie 
       ■    Dławnica jest zbyt mocno dokręcona lub zużyte jest 

uszczelnienie 
poluźnij dławnicę  
wymień uszczelnienie dławnicy i/lub uszczelnienie mech. 
sprawdź rury uszczelnienia, płukania i chłodzenia (ciśnienie) 
unikaj pracy na sucho 

       ■   ■ Linie i chropowatość wału lub tulei wału wymień części 
       ■   ■ Niewłaściwy materiał uszczelniający zastosuj odpowiedni materiał (sprawdź uprzednio wał lub tuleję 

wału pod kątem uszkodzeń) 
       ■   ■ Osad w uszczelnieniu mechanicznym 

 
wyczyść 
wymień uszczelnienie mech. jeśli potrzeba 
jeśli potrzeba zapewnij dodatkowe płukanie lub chłodzenie 

     ■     ■ Niewyważony wirnik 
 

usuń osad/klocki 
wymień wirnik jeśli uszkodzony lub nierównomiernie zużyty 
sprawdź wały, aby upewnić się że rzeczywiście pracują 

     ■   ■  ■ Sprzęgło nie ustawione w osi lepiej wyosiuj zespół pompy 
     ■   ■   Zbyt mała odległość sprzęgła zmień  
    ■ ■   ■ ■ ■ Siły działające na orurowanie zbyt wysokie (naprężenia  

w zespole pompy) 
zmień (podeprzyj rury, użyj kompensatory, itp.) 
czy płyta fundamentowa/rama są właściwie wylane? 

        ■   Zbyt wiele, zbyt mało lub zły rodzaj czynnika smarującego zmień  
    ■       Niewłaściwe zasilanie elektryczne (praca na 2 fazach) sprawdź napięcie wszystkich faz  

sprawdź połączenia kablowe i bezpieczniki 
         ■  Nie wystarczające uszczelnienie dokręć śruby 

wymień uszczelnienie 
     ■   ■   Uszkodzone łożysko wymień 

sprawdź smarowanie i powierzchnię łożyska pod kątem 
zanieczyszczeń (wypłucz obszar olejowy) 
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        ■   Niewystarczające wyloty upustowe 

 
wyczyść otwory upustowe w wirniku 
wymień zużyte części (wirnik, pierścienie rozcięte) 
ustaw zgodnie z ciśnieniem systemu /ciśnieniem wlotu podanym w 
zamówieniu 

     ■      Drgania pochodzące z układu (rezonans) poproś o pomoc 
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12. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Deklaracja zgodności 
Deklaracja zgodności z przepisami dyrektywy o niskich 
napięciach 73/23/EEC, zmienionej przez dyrektywę 
93/68 EEC, wydawana jest oddzielnie. 
Deklaracja zgodności spełnia ponadto wymagania 
deklaracji producenckiej w myśl dyrektywy 
maszynowej 89/392/EEC, zmienionej przez 
91/368/EEC. 
 
Zakres ważności 
Instrukcja obsługi dotyczy dalej opisywanej serii z 
programu produkcyjnego FFD.  
Dotyczy ona używania w charakterze silnika  
serii DPIG, 2DPIG, DPIH wzgl. SEE 
o wysokościach osi 56 - 355. 
 
(Dla wersji specjalnych lub specjalnych wymagań 
potrzebne są dodatkowe wskazówki.  
 
Uruchomienie 
 
Kontrola początkowa  
Bezpośrednio po przyjęciu silnik należy sprawdzić pod 
kątem uszkodzeń zewnętrznych. W razie stwierdzenia 
uszkodzeń należy natychmiast zawiadomić spedytora.  
 
Należy sprawdzić informacje podane na tabliczce 
znamionowej  - w szczególności napięcie i połączenie 
(Y = gwiazda lub ∆ = trójkąt). 
 
Wał silnika (oś) musi się dawać swobodnie obracać 
ręką. Ewentualnie założone zabezpieczenia 
transportowe należy usunąć.  
 
Badanie oporności izolacji  
Podczas rozruchu, jak również zawsze wówczas, gdy 
istnieje niebezpieczeństwo podwyższonej wilgotności, 
należy skontrolować opór izolacji. 
 
Opór – mierzony w temperaturze 25 ° C za pomocą 
miernika izolacji (500V DC) powinien przekraczać 
podaną poniżej wartość wskaźnikową:  
 
Ri [M Ω]>(20.U)/(1000+2P) 
 
gdzie  U = napięcie [V] 
      P = moc wyjściowa [kW] 
 
   OSTRZEŻENIE: 
Aby wykluczyć niebezpieczeństwo porażenia  
prądem, należy rozładować uzwojenie natychmiast po  
pomiarze.  
 
Dla podwyższonych temperatur otoczenia podaną 
wartość referencyjną oporu izolacji należy zmniejszyć 
o połowę na każdych 20 ° C. Jeśli wartość 
referencyjna nie zostanie osiągnięta, należy 
natychmiast poinformować FDD. 
 
Jeżeli wilgotność wewnątrz uzwojenia jest za duża, to 
niezbędne jest osuszenie go. W tym przypadku należy 

na okres 12 - 16 godzin utrzymać temperaturę pieca 
na poziomie 90 ° C, następnie przeprowadzić suszenie 
w temp. 105 ° C przez 6 - 8. 
 
Opcjonalnie występujące zatyczki otworów 
odwadniających należy zdjąć na czas ogrzewania. 
 
Uzwojenie, które weszło w kontakt ze słoną wodą, z 
reguły należy z reguły wymienić na nowe. 
 
Załączenie bezpośrednie albo rozruch gwiazda-trójkąt.  
Skrzynka zaciskowa standardowych silników 
jednoobrotowych zawiera z reguły sześć zacisków 
połączeniowych i co najmniej jeden zacisk 
uziemiający.  
 
Uziemienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przed przyłączeniem zasilania.  
 
Napięcie i rodzaj przyłącza podano na tabliczce 
znamionowej.  
 
Załączanie bezpośrednie (DOL) 
Można wybierać załączanie typu gwiazda (Y) lub typu 
trójkąt (∆). 
Zapis 690VY, 400V∆ oznacza na przykład połączenie 
typu „gwiazda“ dla 690V i „trójkąt” dla 400V. 
 
Rozruch gwiazda-trójkąt (Y/∆) 
Napięcie zasilające musi być równe napięciu 
podanemu dla załączania typu trójkąt. Należy usunąć 
wszystkie złącza na bloku zacisków.  
 
W przypadku typów o zmiennej biegunowości i 
silników na prąd zmienny, jak również w przypadku 
wersji specjalnych należy przestrzegać odpowiednich  
zapisów dotyczących skrzynek zacisków.  
 
Zaciski przyłączy i kierunek obrotów 
Patrząc od strony napędzającego końca osi silnika  
(AS) oś kręci się w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. Jeśli fazy L1, L2, L3 napięcia 
zasilającego przyłączone są w skrzynce zacisków 
zgodnie ze schematem połączeń.  
 
Kierunek obrotów zmieni się, gdy zamienione zostaną 
dwa dowolne przewody.  
 
UŻYTKOWANIE 
 
Warunki pracy 
Silniki zaprojektowano do stosowania w 
przemysłowych systemach napędowych. Standardowe 
graniczne wartości temperatur wynoszą - 25 ° C do + 
40 ° C. Maksymalna  wysokość, na jakiej można 
ustawić silnik, wynosi standardowo 1000m nad 
poziomem morza. 
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Wskazówki na temat bezpieczeństwa 
Silnik może być instalowany i używany wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel fachowy, który zna odnośne 
przepisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa.  
                                                              
Niezbędne zabezpieczenia, zapobiegające wypadkom 
podczas ustawiania i użytkowania muszą być 
zapewnione zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.  
 

OSTRZEŻENIE: 
Małe silniki, w których napięcie zasilają 
włączane jest bezpośrednio przez styczniki  
zależne od temperatury, mogą w pewnych 
warunkach uruchamiać się same!  
 

Ważne! 
• Nie wchodzić na silnik i nie kopać go!  
• Ostrożnie – również podczas normalnej pracy 

powierzchnia silnika może się silnie nagrzewać! 
• Niektóre rozwiązania (na przykład zasilanie silnika 

za pomocą przetwornic częstotliwości) mogą 
wymagać specjalnych wskazówek! 

• Silnik można podnosić wyłącznie za zawiesia.  
 
Obsługa 
 
Magazynowanie 
Silniki należy przechowywać wewnątrz zamkniętych 
pomieszczeń, w warunkach suchych, niezapylonych i 
wolnych od drgań.  
 
Nieosłonięte elementy obrabiane (końce osi i kołnierz) 
należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym,.  
 
Aby zapewnić równomierne smarowanie, zaleca się 
regularne obracani osi ręcznie.  
 
Opcjonalnie występujące elementy grzejne powinny 
być poddawane działaniu prądu. 
 
Transport 
Silniki wyposażone w łożyska wałeczkowe powinny 
być podczas transportu zaopatrzone w zabezpieczenia 
transportowe. 
 
Ciężar 
Łączna waga silników może wahać się w ramach 
jednej serii konstrukcyjnej (wysokość osi) odpowiednio 
do mocy mierzonej,  różnych typów budowy i w 
zależności od ewentualnie występujących 
dodatkowych elementów konstrukcyjnych. 
 
Poniższa tabela zawiera odniesione do wersji 
podstawowej przybliżone ciężary maksymalne silników 
w zależności od wielkości i zastosowanego materiału 
obudowy.  
 
 
 
 
 
 
 

Wysokość 
osi 

Ciężar 
IMB3 
kg 

 Wysokość 
osi 

Ciężar 
IMB3 kg 

DPIG 56 3  DPIG 180 175 
DPIG 63 4  DPIG 200 265 
DPIH 71 6  DPIG 225 345 
DPIH 80 9  DPIG 250 425 
DPIH 90 15  DPIG 280 635 
DPIG 100 25  DPIG 315 800 
DPIG 112 34  SEE 315 1.030 
DPIG 132 73  DPIG 355 1.440 
DPIG 160 130  SEE 355 1.810 
 
Instalacja 
 
Fundamentowanie 
Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za 
przygotowanie fundamentu pod maszynę.  
 
Fundamenty wykonane z metalu powinny być 
zabezpieczone warstwą antykorozyjną. Fundamenty 
powinny być wypoziomowane i odpowiednio sztywne, 
aby wytrzymały zwiększone obciążenia, występujące w 
razie krótkiego spięcia. Ponadto fundamenty należy 
zwymiarować w sposób wykluczający powstawanie 
drgań rezonansowych.  
 
Kotwy fundamentowe 
Śruby kotwiące należy przykręcić do stóp silnika, przy 
czym pomiędzy stopy i śruby kotwiące należy włożyć 
podkładki poziomujące (1mm - 2mm grubości). 
 
Silnik należy następnie dokładnie ustawić za pomocą 
odpowiednich środków pomocniczych.  
 
Następnie śruby kotwiące można zalać cementem. Po 
sprawdzeniu ustawienia można w razie potrzeby 
wykonać otwory na kołki pozycjonujące.  
 
Otwory spustowe na kondensat 
Silniki o rozmiarach 90 - 112 nie mają w standardowej 
wersji otworów spustowych na kondensat. Jeśli to 
konieczne, to otwory te, skierowane ku dołowi, należy 
wykonać przed zamontowaniem, odpowiednio dla 
każdego typu silnika. 

 
OSTRZEŻENIE: 
Podczas wiercenia otworów na kondensat 
należy uważać, aby nie uszkodzić uzwojenia 
silnika.  

 
Silniki o rozmiarach 56 – 80 lub 132 - 315 mają 
zgodnie z klasą zamknięte otwory spustowe na 
kondensat, które odpowiednio do warunków pracy 
powinny być okresowo otwierane. Jeśli nie są 
skierowane ku dołowi, to należy je zostawić zamknięte 
i wykonać otwory spustowe, które będą skierowane w 
dół.  
 
Ustawienie 
Dokładne ustawienie ma decydujące znaczenie dla 
uniknięcia drgań, uszkodzeń łożysk i ewentualnych 
pęknięć końcówek osi.  
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Szyny napinające i napędy paskowe 
Zamocowanie silnika na szynach naprężających  
wykonuje się w sposób pokazany na rysunku 2 na 
stronie 5. 
 
Szyny napinające należy zamontować poziomo, na tej 
samej wysokości.  
 
Proszę się upewnić, czy oś silnika ustawiona jest 
równolegle do wału napędowego lub napędzanego.  
 
Proszę naciągnąć pasek zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
 

OSTRZEŻENIE: 
Nadmierne naprężenie paska napędowego 
prowadzi do zniszczenia łożyska i może 
spowodować pękniecie osi.  

                                                                                           
Proszę przestrzegać maksymalnych dozwolonych 
obciążeń paska (wzgl. obciążeń siłą odśrodkową), 
które można znaleźć w katalogach produktów.  
 
Przyłącze 
Skrzynka zaciskowa znajduje się na górnej stronie w 
przypadku silników DPIG o rozmiarach 56 – 180, i 
silników SEE o rozmiarach 315 – 355. Silniki DPIG o 
rozmiarach 200 – 355 mają skrzynkę po prawej 
stronie, patrząc od strony osi napędowej silnika. 
Umożliwia to łatwe przyłączenie przewodów.. 
 
Nie używane otwory w skrzynce zaciskowej należy 
zamknąć.  
 
Obok przyłączy głównego uzwojenia i zacisków 
uziemienia w skrzynce zaciskowej mogą być 
umieszczone inne przyłącza, jak na przykład do 
termistorów, ogrzewania postojowego lub styczników 
bimetalowych. 
 

OSTRZEŻENIE: 
W zatrzymanym silniku również mogą 
występować niebezpieczne napięcia 
elektryczne, służące do zasilania elementów 
grzejnych lub do bezpośredniego ogrzewania 
uzwojenia! 

 
Schematy połączeń ewentualnych elementów 
dodatkowych znajdą Państwo we wnętrzu skrzynki 
zaciskowej.  
 
W przypadku pracy z  przetwornicą częstotliwości 
przyłącze uziemienia obudowy musi być użyte do 
wyrównywania potencjału pomiędzy obudową a 
napędzaną maszyną. o ile obie maszyny nie zostały 
zamocowane na wspólnej, metalowej podstawie.  
Należy przy tym preferować przewody płaskie w 
miejsce przewodów o przekroju okrągłym. 
 
 
 
 
 

Montaż i demontaż 
 
Informacje ogólne 
Montaż i demontaż silników może być 
przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel, z wykorzystaniem odpowiednich środków 
pomocniczych i przy zastosowaniu właściwych metod.  
 
Łożyska 
Z łożyskami należy obchodzić się  szczególnie 
starannie. Można je demontować wyłącznie za 
pomocą przeznaczonych do tego celu narzędzi do 
wyciągania i montować w stanie ogrzanym lub z 
zastosowaniem specjalnych narzędzi. Wymiana łożysk 
opisana jest szczegółowo w dostępnej oddzielnie  w 
FFD broszurze informacyjnej. 
 
Montaż połówek sprzęgła i rolek do paska 
napędowego 
Połówki sprzęgła i rolki paska mogą być montowane 
tylko z użyciem odpowiedniego wyposażenia i za 
pomocą narzędzi, które wykluczają uszkodzenie 
łożysk.  
 
Proszę nigdy nie montować połówek sprzęgła lub 
rolek paska napędowego przez uderzanie lub z 
użyciem młotka. Przy demontażu nigdy nie należy 
używać dźwigni na obudowie silnika!  
Dokładność montażu połówek sprzęgła: 
Proszę się upewnić, że zarówno przestrzeń b jak 
również różnica pomiędzy a1 i a2 są zawsze mniejsze, 
niż 0,05 mm.  W związku z tym proszę przestrzegać 
również wskazań z ryc. 3 na stronie 5. 
 
Wyważanie 
Rotor silnika jest wyważony dynamicznie.  
 
Standardowo wyważanie przeprowadzone zostało z 
użyciem  ściętego wpustu pasowanego. 
 
Aby uniknąć drgań, połówkę sprzęgła lub tarczę 
(rolkę) paska napędowego  należy wyważać po 
wyfrezowaniu pióra  ściętego wpustu pasowanego  . 
 
Konserwacja i smarowanie 
 
Ogólna kontrola 
• Proszę kontrolować silnik w regularnych odstępach 

czasu. 
• Proszę utrzymywać silnik w czystości i zadbać o 

swobodny dostęp strumienia powietrza 
chłodzącego.  

• Proszę kontrolować stan uszczelnień wału (np. 
pierścienia o zębach korygowanych) i w razie 
potrzeby je wymienić. 

• Proszę kontrolować stan  wszystkich połączeń i 
elementów łączących (np. śrub). 

• Proszę kontrolować stan łożysk słuchowo 
(nietypowe odgłosy), poprzez pomiar drgań, 
poprzez pomiary temperatury łożysk, poprzez 
badanie zużytego smaru.  
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Smarowanie 
 
Silniki z łożyskami stale smarowanymi 
Silniki do wysokości osi 280 są z reguły wyposażane 
są w ustawicznie smarowane  łożyska typów  2Z lub 
2RS. 
 
Silniki z kalamitkami od BG 315 
Proszę smarować silnik podczas pracy. 
 
Jeżeli silnik wyposażony jest w zatyczkę do 
spuszczania smaru, to należy ją usuwać podczas 
smarowania. W przypadku układów automatycznego 
smarowania otwór wylotowy należy trzymać stale 
otwarty.  
 
Jeśli silnik jest wyposażony w tabliczkę smarowania, 
proszę przestrzegać podanych na niej zaleceń. W 
pozostałych przypadkach obowiązują zapisy podane 
poniżej.  
 

Obroty Czas pracy [h] Czas 
kalendarzowy 

[1/min] smarowanie [miesiące] 
maks. 1800 1.500 6 
ponad 1800 750 3 
 

Obroty Czas pracy [h] Czas 
kalendarzowy 

[1/min] smarowanie [miesiące] 
maks. 1800 10.000 24 
ponad 1800 5.000 12 
 
Okresy konserwacji podane w tabeli są oparte na 
założeniu standardowych warunków otoczenia.  
 
Żywotność łożysk kulkowych 
Dla typów o rozmiarach 56 - 180 wynosi ona ca 20000 
godzin roboczych. 
 
Rozmiary łożysk silnikowych: 
 
Długość 
osi 

Typ 
łożyska  Wysokoś

ć osi 
Typ 
łożyska 

DPIG 56 6201 ZZ  DPIG 160 6309 ZZ C3 
DPIG 63 6202 ZZ  DPIG 180 6311 ZZ C3 
DPIH 71 6203 ZZ  DPIG 200 6212 ZZ C3 
DPIH 80 6204 ZZ  DPIG 225 6213 ZZ C3 
DPIH 90 
IMB3 6205 ZZ C3  2DPIG 225 6313 ZZ C3 

DPIH 90 
IMV1 

6205 ZZ C3 
6305 ZZ C3  DPIG 250 6215 ZZ C3 

DPIG 100 
IMB3 6206 ZZ C3  2DPIG 250 6315 ZZ C3 

DPIG 100 
IMV1 

6206 ZZ C3 
6306 ZZ C3  DPIG 280 6217 ZZ C3 

DPIG 112 6306 ZZ C3  2DPIG 280 
2 biegun. 6315 ZZ C3 

DPIG 132 6308 ZZ C3  
2DPIG 280 
4-8 
biegunowe 

6317 ZZ C3 

 
 

Dozowanie środka smarującego: 
Typ łożysk uzależniony jest od wielkości i wersji silnika 
elektrycznego.                       
Ilości smaru [g] wg tabeli: 
 

Wysoko
ść osi 

Typ 
łożyska 

Smarowa
nie  Wymiana Uwagi 

DPIG 315 6315 C3 30 170 2 
biegunowy 

DPIG 315 6318 C3 40 260 4 - 8 
biegunowy 

SEE 315 6315 C3 30 170 2 
biegunowy 

SEE 315 6320 C3 
6318 C3 

50 
40 

300 
260 

4 - 8 
biegunowy 

DPIG 355 6317 C3 30 300 2 
biegunowy 

DPIG 355 6322 C3 65 585 4 - 8 
biegunowy 

SEE 355 6217 C3 21 460 2 
biegunowy 

SEE 355 6222 C3 38 460 4 - 8 
biegunowy 

 
Uzupełnianie smaru. 
 
Tabela obowiązuje dla silników usytuowanych 
poziomo. W przypadku silników umieszczonych w 
pozycji pionowej podane okresy należy skrócić o 
połowę.  
 
Podane ilości smarów dotyczą regularnego 
smarowania małymi ilościami w wyżej podanych 
okresach.  
 
Jeżeli silnik jest wyposażony w zawór spustowy 
smaru, to istnieje możliwość wciśnięcia świeżego 
smaru w łożyskowanie, aż do całkowitego zastąpienia 
smaru zużytego. 
 
Wartości podane w tabeli dotyczą temperatury łożyska 
= 80 ° C, na każdych następnych 15 ° C należy je 
zmniejszyć o połowę. 
 
Jeśli maksymalna temperatura łożyska wynosi 70 ° C 
to wartości z tabeli można podwoić. 

 
OSTRZEŻENIE: 
Dopuszczalne temperatury maksymalne dla łożysk 
i smaru nie mogą zostać przekroczone.  

 
Wysokie obroty, na przykład podczas pracy z użyciem 
przetwornicy częstotliwości, albo niskie obroty pod 
dużym obciążeniem wymagają krótszych terminów 
smarowania. Typowa jest redukcja podanych wyżej 
wartości tabelarycznych do 40 % w przypadku 
podwojenia obrotów. 
 
Ponadto należy sprawdzić przydatność łożysk do 
pracy na wysokich obrotach.  
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Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji                               Model MP, MPA, MPAI 
 
 
Smary 
Do smarowanie wolno używać wyłącznie smarów 
przystosowanych do smarowania łożysk kulkowych o 
następujących właściwościach: 
• Wysokiej jakości smar na bazie litu lub na bazie 

kompleksu litowego.  
• Lepkość oleju podst.: 100 cST-140 cST w 40°C 
• Konsystencja  NLGI st. 2 lub st. 3 
• Temperatura długotrwałego użytkowania - 30°C - + 

120°C Odpowiednie smary o wymaganych 
właściwościach są dostępne u wszystkich 
renomowanych producentów smarów, np. 
„MOBILUX 2" firmy Mobil.  

Jeśli przy zmianie typu smaru powstaną wątpliwości 
odnośnie do tolerancji, to należy w krótkich odstępach 
czasu przeprowadzać wielokrotnie kolejne 
smarowania, aby całkowicie usunąć stary smar.  
 
Łożyska silnie obciążone i/lub wolno obracające się 
wymagają zastosowania specjalnego smaru (EP). 
 
W przypadku krótkich okresów smarowania 
związanych z wysoką temperaturą łożysk wynoszącą 
80 ° C i więcej, należy stosować smar 
wysokotemperaturowy, który z reguły pozwala na 
nagrzanie się łożysk do temperatury wyższej o 15K . 
 
W przypadku temperatur otoczenia poniżej - 25 ° C 
należy ustalić w porozumieniu z  FFD, na ile można 
stosować w tym przypadku specjalny smar 
niskotemperaturowy. 
 
UWAGA  
Dla silników wysokoobrotowych (np. duże typy 
dwubiegunowe) należy sprawdzić, czy czynnik fn 
smaru jest wystarczająco wysoki. 
 
fn = Dm x , gdzie: 
 
Dm = średnia średnica łożyska [mm] 
n     = obroty [obr./min] 
 

OSTRZEŻENIE: 
Wiele smarów może powodować podrażnienia 
skóry, jak również zapalenia oczu. Proszę 
przestrzegać wszystkich wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa, podawanych przez 
producentów. 

 
Części zamienne 
Przy zamawianiu części zamiennych należy podawać 
całą nazwę typu silnika (patrz tabliczka 
znamionowa).Jeżeli silnik oznaczony jest numerem 
seryjnym, to należy go również podawać. 
 
Wymagania ekologiczne 
 
Poziom hałasu 
Poziom hałasu małych silników wynosi mniej niż 70 
dB(A). 
 

Z poniższej tabeli można odczytać poziomy hałasu dla 
wszystkich silników wielkości 56 - 355, 2 / 4 / 6 / 8 - 
biegunowych: 
 
Wartości wskaźnikowe poziomu hałasu dB(A): 
 

Wysokoś
ć osi 

2 
biegu
nowe 

4 
biegu
nowe 

6 
biegu
nowe 

8 
biegun
owe 

DPIG 56 60 49 55 - 
DPIG 63 60 51 55 50 
DPIH 71 60 56 50 50 
DPIH 80 65 58 58 53 
DPIH 90 71 61 61 50 
DPIG 100 76 66 61 61 
DPIG 112 76 66 61 61 
DPIG 132 80 70 65 65 
DPIG 160 83 77 69 65 
DPIG 180 83 77 73 69 
DPIG 200 78 69 63 60 
DPIG 225 79 73 73 60 
DPIG 250 81 75 68 65 
DPIG 280 82 75 68 65 
DPIG 315 82 76 68 65 
SEE 315 88 85 82 86 
DPIG 355 84 84 78 76 
SEE 355 84 78 75 74 

 
Wartości znamionowe dla określonych typów silników 
wynikają z odpowiednich katalogów produktów. 
 
Wartości podane w tabeli odnoszą się do zasilania  
napięciem sinusoidalnym i częstotliwości 50 Hz. 
 
Do zasilania 60 Hz należy podwyższyć wartości z 
tabeli o 4dB(A). 
 
Przewijanie silnika 
Odnowienie uzwojenia stojana powinno być 
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane zakłady 
naprawcze.  
 
Ryc. 2 Napęd paskowy 

 
Ryc. 3 Montaż połówek sprzęgła i rolek paska napędowego.  
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Przyczyna Co robić 
■           Spalone bezpieczniki Wymień bezpieczniki na właściwego rodzaju i wartości. 
■           Załącza się wyłącznik od przeciążenia Sprawdź i wyzeruj wartość przeciążenia w rozruszniku. 
■           Niewłaściwe zasilanie elektryczne Sprawdź czy dostarczana moc zgadza się z tym co podaje 

tabliczka znamionowa silnika i współczynnik obciążenia. 
■           Niewłaściwe połączenie linii Sprawdź połączenia na schemacie dostarczonym z silnikiem. 
■           Otwarty obwód uzwojenia lub przełącznika sterowania Jeśli przełącznik jest zamknięty słychać buczenie. Sprawdź czy 

przewody nie są luźne. A także, czy wszystkie styczniki 
sterowania są zamknięte. 

■           Awaria mechaniczna Sprawdź czy silnik i napęd obracają się swobodnie. Sprawdź 
łożyska i smarowanie. 

■           Zwarcie stojana Sygnalizowane przez spalone bezpieczniki. Silnik musi być 
przewinięty. 

■           Słabe połączenie cewki stojana Usuń pokrywę końcową, zlokalizują lampką testową. 
■           Uszkodzony wirnik Poszukaj złamanych prętów lub pierścieni końcowych. 
■ ■   ■  ■     Silnik może być przeciążony Obniż obciążenie 
 ■          Jedna faza może być otwarta Sprawdź przewody pod kątem otwartej fazy. 
 ■          Niskie napięcie Upewnij się, że utrzymane jest napięcie znamionowe. Sprawdź 

połączenia. 
 ■          Otwarty obwód Spalony bezpiecznik, sprawdź przekaźnik przciążeniowy, 

stojan i przyciski. 
  ■         Awaria zasilania Sprawdź czy połączenia linii, bezpieczników i sterowania nie są 

luźne. 
   ■        Zbyt niskie napięcie na listwie zaciskowej silnika z powodu 

spadku na lnii 
Użyj wyższego napięcia  lub zastosuj transformator albo 
zmniejsz obciążenie. Sprawdź połączenia. Sprawdź czy 
przewodniki mają właściwe rozmiary. 

   ■        Zbyt wysokie obciążenie początkowe Sprawdź jakie obciążenie silnik może mieć przy rozruchu.  
   ■        Złamane pręty wirnika lub luźny wirnik Poszukaj pęknięć w okolicy pierścieni. Może być potrzebny 

nowy wirnik ponieważ naprawy są zazwyczaj tymczasowe. 
   ■        Otwarty obwód pierwotny Zlokalizuj usterkę narzędziem testowym i napraw. 
    ■       Niskie napięcie przy rozruchu Sprawdź oporność.  

Odpowiednia wielkość przewodu. 
    ■       Uszkodzona klatka wirnika Wymień wirnik na nowy. 
    ■       Zbyt niskie napięcie Niech dostawca energii zwiększy moc na wejściu. 
     ■      Zła sekwencja faz Odwróć połączenia przy silniku lub na tablicy rozdzielczej. 
      ■     Odpowietrzniki ramy lub uchwytu mogą być zapchane 

brudem i nie pozwalają na prawidłową wentylację silnika 
Otwórz otwory wentylacyjne i sprawdź pod kątem ciągłości 
strumienia powietrza z silnika. 

      ■     Jedna faza silnika może być otwarta Sprawdź czy wszystkie przewody są dobrze podłączone. 
      ■     Uziemiona cewka Zlokalizuj i napraw. 
      ■     Nierówne napięcie listwy zaciskowej Sprawdź pod kątem wadliwych przewodów, połączeń i 

transformatorów 
       ■    Uszkodzone łożyska Wymień łożyska. 
       ■    Przemieszczone ciężarki balansowe Wyważ silnik. 
       ■    Sprzeczność pomiędzy wyważeniem wirnika i sprzęgłem 

(pół klin – pełen klin). 
Wyważ silnik. 

       ■    Wielofazowy silnika działa na jednej fazie Sprawdź przewody pod kątem otwartego obwodu. 
       ■    Nadmierny luz osiowy Ustaw łożysko lub dodaj podkładkę. 
        ■   Wentylator ociera o osłonę Usuń zakłócenie. 
        ■   Wentylator uderza w izolację Ustaw wentylator. 
         ■  Szczelina powietrzna niejednorodna Sprawdź i popraw dopasowanie uchwytu lub łożyska. 
         ■  Niewyważony wirnik Wyważ. 
          ■ Zgięty lub skręcony wał Wyprostuj lub wymień wał. 
          ■ Niewystarczające smarowanie Utrzymuj właściwą jakość smaru w łożyskach. 
          ■ Zanieczyszczenie smaru i pogorszenie właściwości Usuń stary smar, umyj starannie łożyska w nafcie i wymień 

smar. 
          ■ Nadmierna ilość smaru Zredukuj ilość smaru, łożyska nie powinny być wypełnione 

bardziej niż w ½. 
          ■ Przeciążone łożysko Sprawdź ustawienie w osi, opór boczny i końcowy. 
          ■ Skruszona kulka lub nierówne bieżnie Wymień łożysko, najpierw starannie wyczyść obudowę. 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 
Wellenabdichtung:   Packungsstopfbuchse   Code...P 
Etanchéité d’arbre:   presse-ètoupe    Code...P 
Uszczelnienie wału:  dławnica      Kod.    P 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
19 Stopfbuchsgehäuse  boîtier de presse-étoupe   komora dławnicy 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44 Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
69 Stopfbuchsbrille   fouloir       dławik 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

(nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    raisseur       smarowniczka 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M3 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
P  Stopfbuchspackung  garniture de presse-étoupe   uszczelnienie dławnicy 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S3 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      pointe       kołek 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
V2 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung           Code... SA 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique   Code...SA 
Uszczelnienie wału: uszczelnienie mechaniczne  Kod..  .SA 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1   Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18 Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
24 Welle     arbre       wał 
25 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44U Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

   (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD1 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung     Code...SB, SD 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...SB, SD 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod..  .SB, SD 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier pokrywa    łożyska 
18 Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44B Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
44U Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

   (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD1 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
GLRD2 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka  
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     lavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  is a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      ointe       kołek 
SS Abstandscheibe   ondelle-entretoise     arcza dystansowa 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung      Code...SC, SE, SF 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique     Code...SC, SE, SF 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne    Kod...  SC, SE, SF 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18 Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44B Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur        smarowniczka 
GLRD2 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka  
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      pointe       kołek 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung    Code...SW 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...SW 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod...  SW 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18 Dichtungsdeckel   couvercle d’etancheite    pokrywa uszczelnienia 
18SW Dichtungsdeckel   couvercle d’etancheite    pokrywa uszczelnienia 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44SW Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
44U Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

    (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD1 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
GLRD3 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka  
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring  
OR5 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      pointe       kołek 
S12 Stift      pointe       kołek  
S13 Stift      pointe       kołek 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek   
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung       Code...CD 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...CD 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod...  CD 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18P Gehäusedeckel   couvercle de corps     Pokrywa obudowy 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44 Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    raisseur       smarowniczka 
GLRD Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M3 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin ustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S3 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W3 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung          Code...CS 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...CS 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod...CS 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18P Gehäusedeckel   couvercle de corps     Pokrywa obudowy 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44 Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
G  Schmiernippel    raisseur       smarowniczka 
GLRD Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M3 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S3 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
TS Rohrleitung    tuyauterie      orurowanie 
TD Rohrleitung    tuyauterie      orurowanie 
V2 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W3 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung            Code...SBQ, SDQ 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...SBQ, SDQ 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod...  SBQ, SDQ 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18Q Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
38 Hülse     chemise d’arbre     tuleja 
44BQ Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
44UQ Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

   (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD1 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
GLRD2 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
K2 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka  
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      pointe       kołek 
SS Abstandscheibe   rondelle-entretoise     tarcza dystansowa 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
VST Verschlußstopfen   bouchon       korek 
WD Wellendichtring   bague d’etanchéité d’arbre   Pierścień szczelniający wału 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Packungsstopfbuchse   Code...P 
Etanchéité d’arbre:   presse-ètoupe    Code...P 
Uszczelnienie wału:  dławnica      Kod...P 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
19 Stopfbuchsgehäuse  boîtier de presse-étoupe   komora dławnicy 
21 Lagerbuchse    coussinet       panew łożyska 
23 Lagerhülse    chemise d’arbre du palier   tuleja łożyska 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
28 Laufradmutter    écrou de blocage de roue   nakrętka wirnika 
29 Scheibe     rondelle       podkładka 
44 Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
54 Innenlagergehäuse  corps de palier intermédiaire   pośrednia obudowa łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
69 Stopfbuchsbrille   fouloir       dławik 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M3 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
M11 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
P Stopfbuchspackung   garniture de presse-étoupe    uszczelnienie dławnicy 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin pustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S3 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S11 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
V2 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 
Wellenabdichtung :  Gleitringdichtung    Code...SA 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...SA 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod...SA 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18 Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
21 Lagerbuchse    coussinet       panew łożyska 
23 Lagerhülse    chemise d’arbre du palier   tuleja łożyska 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
28 Laufradmutter    écrou de blocage de roue   nakrętka wirnika 
29 Scheibe     rondelle       podkładka 
44U Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
54 Innenlagergehäuse  corps de palier intermédiaire   pośrednia obudowa łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD1 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
M11 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S11 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung    Code...SB, SD 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...SB, SD 
Uszczelnienie wału   uszczelnienie mechaniczne  Kod..   SB, SD 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18 Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
21 Lagerbuchse    coussinet       panew łożyska 
23 Lagerhülse    chemise d’arbre du palier   tuleja łożyska 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    śruba mocująca 
28 Laufradmutter    écrou de blocage de roue   nakrętka wirnika 
29 Scheibe     rondelle       podkładka 
44B Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture   tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
54 Innenlagergehäuse  corps de palier intermédiaire   pośrednia obudowa łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
DR Drosselstück    organe d’étranglement    element dławiący 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD2 Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
M11 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      pointe       kołek 
S11 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
V1 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Wellenabdichtung:   Gleitringdichtung           Code. .CS, CQ 
Etanchéité d’arbre:   garniture mécanique   Code...CS, CQ 
Uszczelnienie wału:  uszczelnienie mechaniczne  Kod..  .CS, CQ 
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Nr. Teilebezeichnung   Nomenclature     Wykaz części 
 

1  Laufrad     roue        wirnik 
2  Leitrad     diffuseur       dyfuzor 
2/E Leitrad, letzte Stufe  diffuseur, dernier êtage    dyfuzor, ostatni stopień 
3  Sauggehäuse    corps d’aspiration     obudowa ssania 
4  Druckgehäuse   corps de refoulement    obudowa tłoczenia 
10 Lagerträger    corps de palier     uchwyt łożyska 
12 Lagerdeckel    couvercle de palier     pokrywa łożyska 
18P Dichtungsdeckel   couvercle d‘etancheite    pokrywa uszczelnienia 
21 Lagerbuchse    coussinet       panew łożyska 
23 Lagerhülse    chemise d’arbre du palier   tuleja łożyska 
24 Welle     arbre       wał 
25 Gehäuseschraube   tirant d’assemblage    tie bolt 
28 Laufradmutter    écrou de blocage de roue   nakrętka wirnika 
29 Scheibe     rondelle       podkładka 
44 Wellenschutzhülse   chemise d’arbre sous garniture  tuleja ślizgowa wału 
50 Lagermutter    écrou de roulement    nakrętka łożyska 
54 Innenlagergehäuse  corps de palier intermédiaire   pośrednia obudowa łożyska 
60 Stufengehäuse   corps d’étage      obudowa stopnia 
72 Distanzhülse    entretoise      tuleja dystansowa 
73 Spritzring     déflecteur      odrzutnik 
95 Kupplungsschutzadapter protetion d’accouplement raccord  adapter osłony sprzęgła 

 (nur auf Wunsch)   (sur demande)     (na żądanie) 
 

D  Entleerungsstopfen  bouchon de vidange    korek spustowy 
G  Schmiernippel    graisseur       smarowniczka 
GLRD Gleitringdichtung   garniture mecanique    uszczelnienie mechaniczne 
K1 Radialkugellager   roulement a billes     promieniowe łożysko kulkowe 
M1 Mutter     écrou       nakrętka 
M2 Mutter     écrou       nakrętka 
M3 Mutter     écrou       nakrętka 
M5 Mutter     écrou       nakrętka 
M11 Mutter     écrou       nakrętka 
OR1 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring    joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring    joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PM2 Druckmesser    mesureur de pression    manometr 
PF1 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF2 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF3 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
PF4 Paßfeder     clavette       klin wpustowy 
S2 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S3 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S4 Stift      pointe       kołek 
S5 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
S6 Sechskantschraube  vis a tete hexagonale    śruba sześciokątna 
S7 Stift      pointe       kołek 
S11 Stiftschraube    goujon       śruba dwustronna 
TD Rohrleitung    conduite       orurowanie 
V2 Verschlußschraube  bouchon filete      korek wkręcany 
W1 Scheibe     rondelle       podkładka 
W3 Scheibe     rondelle       podkładka 
W6 Scheibe     rondelle       podkładka 
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Baugrößen: MPAI40.2, MPAI40.3 
Taille: 
Wielkość: 
 

Detailzeichnung mit Inducer 
Dessin en détail avec inducer 
Szczegółowy rysunek z induktorem 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature    Wykaz części 
 

101 Inducer      inducer      induktor 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration    obudowa ssania 
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Baugrößen: MPAI65.1, MPAI65.2, MPAI100.1, MPAI100.2, MPAI125.1, MPAI125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

Detailzeichnung mit Inducer 
Dessin en détail avec inducer 
Szczegółowy rysunek z induktorem 
 
Szczegół „X” 
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Nr. Teilebezeichnung  Nomenclature   Wykaz części 
 

101 Inducer    inducer     induktor 
3  Sauggehäuse   corps d’aspiration   obudowa ssania 
5  Saugstutzen   tubulure d’aspiration  króciec ssący 
28 Laufradmutter   écrou de blocage de roue impeller nut 
29 Scheibe    rondelle     podkładka 

 
PF5 Paßfeder    clavette     klin wpustowy 
OR5 Runddichtring   joint torique    O-ring 
S12 Zylinderschraube  vis â tête cylindrique  śruba imbusowa 
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Anschlüsse - Raccordements - Przyłącza 
 
Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 

 
 

 

 

Stutzenrichtungen 
Position des tubulures 
Ustawienie króćców 

DNS DND Kod DNS DND Kod DNS DND Kod 
L O LO L L LL L R LR 
O O OO O L OL O R OR 
R O RO R L RL R R RR 

 
 
MPAI40.2, MPA / MPAI40.3, MPA / MPAI65.1, MPA / MPAI65.2 
Taille: 
Wielkość: 
 

 
 

 
 

 

Stutzenrichtungen 
Position des tubulures 
Ustawienie króćców 

DNS DND Kod DNS DND Kod DNS DND Kod 
L O LO - - - - - - 
O O OO - - - - - - 
R O RO - - - - - - 

 
 
 
 

L.....Leckflüssigkeit     G1/2 
       Récupération des fuites 
       Wyciek 
G....Schmiernippel DIN 71412 
       Graisseur 
       Smarowniczka 
 

PM1..Vakuumeter G1/4 
    Vacuometre 
  Wakuometr 

PM2..Manometer
 G1/4 

  Manometre 
  Manometr 
D.......Entleerung G1/4 
  Purge 
  Drain 
 

Standardausführung:  LO 
Construction standard: LO 
Konstrukcja standardowa: LO 

Standardausführung:  AO 
Konstrukcja standardowa: AO 
Standard construction: AO 

PM1..Vakuumeter G1/4 
    Vacuometre 
  Wakuometr 

PM2..Manometer
 G1/4 

  Manometre 
  Manometr 
D.......Entleerung G1/4 
  Purge 
  Drain 
 

L.....Leckflüssigkeit     G1/2 
       Récupération des fuites 
       Wyciek 
G....Schmiernippel DIN 71412 
       Graisseur 
       Smarowniczka 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Wielkość: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Stutzenrichtungen 
Position des tubulures 
Position of branches 

DNS DND Kod DNS DND Kod DNS DND Kod 
L O LO/S L L LL/S L R LR/S 
O O OO/S O L OL/S O R OR/S 
R O RO/S R L RL/S R R RR/S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardausführung:  RO/S 
Construction standard: RO/S 
Konstrukcja standardowa: RO/S 

Saugseitiger Antrieb 
Moteur á côté d’aspiration 
Koniec napędowy wału po 
stronie ssania  

L.....Leckflüssigkeit     G1/2 
       Récupération des fuites 
       Wyciek 
G....Schmiernippel DIN 71412 
       Graisseur 
       Smarowniczka 

PM1..Vakuumeter G1/4 
    Vacuometre 
  Wakuometr 

PM2..Manometer
 G1/4 

  Manometre 
  Manometr 
D.......Entleerung G1/4 
  Purge 
  Drain 
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Wartości momentów  
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