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LISTA ZMIAN DOKUMENTACJI 
Model: Prima, pompa dwuciśnieniowa 
Wydanie Data Strona/y Zmiana Nr nowego 

wydania 
1 Sierpień 

2009 
 Nowa publikacja 1 

2 Sierpień 
2010 

 Różne  2 

3 Styczeń 
2010 

50 Dodano informacje do sekcji 
"Narzędzia specjalne" 
i podzielono ją na dwie części 
dotyczące różnych modeli pomp - 
z tłokową pompą zalewową (PP), 
z pompą zalewową z kołnierzem 
wodnym (WRP) 
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Tę stronę celowo pozostawiono pustą. 



 

 
 

5 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
Proszę przeczytać niniejszą instrukcję przed uruchomieniem urządzenia.  
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa -  
 
 

= niezastosowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo  
 
 
   = w przypadku uszkodzenia pompy 
 

Podczas pracy 
 Wirujące części muszą być zabezpieczone przed przypadkowym 

dotknięciem. 
 Podczas pracy pompy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w rurę 

ssącą.  
 Podczas pracy urządzenia nie należy odłączać węży odpływowych. 
 Podczas pracy urządzenia nie należy odczepiać żadnych komponentów. 
 Podczas montażu lub demontażu pompy należy używać sprzętu do 

podnoszenia. 
 Podczas pracy pompy należy używać odpowiednich środków ochrony 

słuchu - jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

Szkolenie 
Pompy Godiva muszą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony 
personel. 

Konserwacja 
Użytkownik musi utrzymywać urządzenie w stanie nadającym się do 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ochrona środowiska 
Zużyty olej z pompy musi być utylizowany zgodnie z miejscowymi przepisami  

Ocena ryzyka 
Instalator pompy zobowiązany jest do oceny ryzyka związanego z pracami 
montażowymi. Jeżeli wymagana jest pomoc w tym zakresie, prosimy 
skontaktować się z Godiva Ltd. 

Transport i przechowywanie 
Pompa dostarczana jest na drewnianej palecie i przykryta jest pudłem z 
trójwarstwowego kartonu. Ochrona ta nadaje się do standardowych metod 
przeładunku przy użyciu wózków widłowych. Nie więcej niż jedna pompa 
powinna być stawiana jedna na drugiej. Trójwarstwowe pudło kartonowe nie 
jest odpowiednie do przechowywania w miejscu wystawionym na działanie 

WAŻNE 

!
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warunków atmosferycznych. Opuszczając fabrykę pompa jest spryskiwana 
inhibitorem wilgoci, zabieg ten może być wymagany, jeżeli pompa 
przechowywana jest przez długi okres czasu (6 miesięcy i więcej) przed 
użyciem.   Po otrzymaniu pompy konieczna jest pełna kontrola pompy, w 
przypadku wystąpienia jakiegoś uszkodzenia prosimy o kontakt z Godiva Ltd. 

Gwarancja 
W sprawie wszystkich kwestii dotyczących gwarancji prosimy kontaktować się 
z Godiva Ltd.  Proszę być przygotowanym na podanie sześciocyfrowego 
numeru seryjnego pompy umieszczonego na obudowie spiralnej pompy. 

 

Powiązane publikacje 
Publikacja     Nr katalogowy Part No 
Instrukcja montażu i eksploatacji  GP/256 
Instrukcja części zamiennych    GP/258 

 

NUMERACJA SPECYFIKACJI POMPY 
 
P C 1 A 20 10        601123 = typowy sześciocyfrowy numer seryjny 
          Wytłoczony na korpusie spiralnym  
      (nadlew u góry po lewej)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciśnienie znamionowe w barach 
 
Przepływ znamionowy w litrach / minutę x 100 
 
A = Aluminium  B = Brąz 
 
1 = jednociśnieniowa, 2 = dwuciśnieniowa, 3 = trójciśnieniowa 
 
C = zamontowany system gaśniczy wykorzystujący pianę 
sprężoną (opcja) 
 
P = seria Prima 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Zabrania się wylewania oleju oraz innych zanieczyszczeń na ziemię, do 
kanalizacji, ścieków lub cieków wodnych. 
Środki smarujące należy utylizować za pośrednictwem specjalistycznych firm, 
licencjonowanych składowisk odpadów lub przedsiębiorstw zajmujących się 
odzyskiwaniem odpadów.  
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lokalną agencją ochrony 
środowiska celem uzyskania informacji na temat obowiązujących zasad 
utylizacji odpadów. 
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REJESTR ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH 
WYKONYWANYCH PRZEZ OPERATORA 

 
Numer seryjny POMPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Rejestr ten należy używać do odnotowania defektów, wymiany części i 
większych przeglądów 
Przed proponowanym zwrotem części lub całego urządzenia proszę 
skontaktować się z Działem Obsługi Klientów w Godiva Ltd. 
 
 
 

Data Liczba 
godzin 
pracy 

Kontrola / Usterka Wymienione 
części 

Powód wymiany Podpis 
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HARMONOGRAM ZABIEGÓW KONSERWACYJNYCH 

 
Częstotliwość zabiegów konserwacyjnych i wymagane czynności 
 
Częstotliwość Wymagane czynności Wymagane elementy 
Po każdym użyciu -  
 

Przepłukać pompę 
czystą wodą 

Dostęp do czystej wody 

Co 3 miesięcy -    
Sprawdzić poziom oleju 
w obudowie łożyska 
 

Wyjąć miarkę z otworu 
wlewu oleju na 
obudowie łożyska w 
celu sprawdzenia 
poziomu oleju  

Uniwersalny olej 
silnikowy SAE 10W/40 
lub 15W/40 

Próba podciśnieniowa 
 

Patrz oddzielne 
instrukcje na stronie 45 

 

Próba ciśnieniowa - w 
celu lokalizacji miejsca 
nieszczelności w 
warunkach podciśnienia 
 

Patrz oddzielne 
instrukcje na stronie 45 

Dostęp do źródła wody 
pod ciśnieniem 

Filtr wysokiego ciśnienia Wyjąć filtr z obudowy i 
przepłukać czystą wodą 

 

Co 12 miesięcy -    
Wymienić olej w 
obudowie łożyska 
 

Spuścić olej z obudowy 
łożyska i napełnić ją 
nowym olejem 

1 litr uniwersalnego 
oleju silnikowego SAE 
10W/40 lub 15W/40 

Wymienić olej w 
skrzynce 
przekładniowej - jeżeli 
pompa jest w nią 
wyposażona 

Spuścić olej ze skrzynki 
przekładniowej i 
napełnić ją nowym 
olejem 

1,2 litra oleju BP 
Energol GR XP 68 lub 
podobnego 

Co 2 lata -  
Uszczelnienia w 
pokrywie i korpusie 
zalewowej pompy 
tłokowej 
 
 

Instrukcja konserwacji, 
strona 22  

Zestawy naprawcze  
Narzędzia specjalne  
(należy się 
skontaktować z Godiva)  

Próba zaworu 
termicznego 

Patrz oddzielne 
instrukcje na stronie 46 
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DEMONTAŻ I INSTALACJA 

Wprowadzenie 
W następnych częściach niniejszego dokumentu podano konkretne instrukcje 
dotyczące naprawy pomp pożarniczych serii Godiva Prima.   
Instrukcje te opisują kompletny demontaż pompy. W celu ograniczenia 
zbędnego nakładu pracy i uniknięcia konieczności zajmowania się 
dodatkowymi kwestiami, należy demontować tylko te części, których 
demontaż jest konieczny do przeprowadzenia kontroli technicznej urządzenia 
i/lub jego naprawy. 

Środki ostrożności 
Przed dokonaniem naprawy należy podjąć następujące środki ostrożności: 
 

o Spuścić wodę z obudowy spiralnej 

Po naprawie i montażu 
Po zakończeniu pracy:  
 

o Przeprowadzić próbę podciśnieniową. 
o Uzupełnić rejestr zabiegów konserwacyjnych. 
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1. Rura ssąca i przedni pierścień ślizgowy 
Czynności do wykonania przed demontażem i instalacją - brak 
Narzędzia specjalne - brak 

Demontaż 
1. Odkręcić 12 śrub z łbem sześciokątnym (patrz ilustracja). 
Jeżeli jest to konieczne, należy zdemontować linię łączącą zbiornik ze 
ssaniem, głowicę kolektora i zespół obejścia pompy RTP.  Należy 
odłączyć przewody manomentru podciśnienia od górnej części rury ssania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

W celu wyjęcia i wymiany przedniego pierścienia ślizgowego w otworze 
ustalającym pokrywy ssania należy odkręcić i wyjąć 4 śruby z łbem 
walcowym wraz z podkładkami. 
 

Należy w kilku miejscach sprawdzić wewnętrzną średnicę pierścienia 
ślizgowego. Jeżeli wymiar A przekracza limit podany w tabeli, pierścień 
ślizgowy należy wymienić. 
 

Pompa  Limit Ø wewnętrzej - 
mm 

P2_2010 / P2_3010 140.16 / 140.10 
P2_4010 170.685 / 170.632 
P2_6010 187.07 / 187.00 

 
Ø

 
 

 
Montaż 

Montaż jest odwrotnością demontażu, przy czym należy zwrócić uwagę na to, 
by:   
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Przy wymianie przedniego pierścienia ślizgowego śruby posmarować 
preparatem Loctite 243 i dokręcić je momentem 12 Nm. 
 
Włożyć pierścień uszczelniający O-ring (65097) w rowek ustalający 
pierścienia w pokrywie rury ssania (patrz zdjęcie).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ponownie założyć głowicę kolektora, przewody manomentru podciśnienia i 
linię biegnącą ze zbiornika do pompy (lub płytki zaślepiające otwory tej linii, 
jeżeli pompa jest w nie wyposażona).   

O-ring tutaj 
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2. Wirnik napędzany stopnia niskiego ciśnienia 
 

Demontaż 
W celu wyjęcia i skontrolowania wirnika stopnia niskiego ciśnienia należy 
zdemontować rurę ssącą i związane z nią elementy, tak jak opisano w sekcji 
1. Daje to bezpośredni dostęp do wirnika niskiego ciśnienia bez konieczności 
demontażu korpusu spiralnego. 
 
Do wyjęcia wirnika może być niezbędne umieszczenie śruby blokującej wałek 
w otworze znajdującym się w tylnej części obudowy łożyska. Należy usunąć 
nakrętkę wirnika wraz z parą nakrętek zabezpieczających i zdjąć wirnik z 
połączenia klinowego z wałkiem pompy.  
 

 
 
Należy w kilku miejscach sprawdzić średnicę zużywalnej powierzchni wirnika. 
Jeżeli jest ona mniejsza niż podano w tabeli poniżej, należy założyć nowy 
wirnik.      
 

A

C

B  
 

Pompa  Średnica przedniej 
części A mm 

Średnica tylnej 
części B mm 

Średnica piasty C 
mm 

P2_2010 / 3010 139.70 / 139.65 134.93 / 134.88 68.05 / 68.00 
P2_4010 170.06 / 170.00 170.47 / 170.40 68.05 / 68.00 
P2_6010 186.25 / 186.20 188.07 / 188.00 68.05 / 68.00 
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Montaż 

Do otworu wirnika stopnia niskiego ciśnienia należy nałożyć niewielką ilość 
smaru. 
W rowek na czole wirnika należy włożyć nowy O-ring. Wirnik należy założyć 
na wałek i umocować go przy pomocy nowego zestawu podkladek 
zabezpieczających. Nakrętkę blokującą należy dokręcić momentem 300 
niutonometrów. 
 

3. Tylny pierścień ślizgowy 
 

Demontaż 
Tylny pierścień ślizgowy dostępny jest po wyjęciu wirnika stopnia niskiego 
ćiśnienia. 
W celu wyjęcia pierścienia ślizgowego należy odkręcić i wyjąć cztery śruby z 
podkładkami mocujące pierścień do nakładki stopnia wysokiego ciśnienia. 
Pierścień można wyjąć z nakładki przy pomocy dwóch śrubokrętów, których 
końcówki należy włożyć w otwory przylegające do pierścienia.  
 
Należy sprawdzić średnice powierzchni zużywalnych w sposób następujący -  
 

X

Y  
 
Pompa  Ø X Ø Y 
P2_2010 / 3010 134.440 / 134.400 68.500 / 68.450 
P2_4010 170.000 / 169.937 68.500 / 68.450 
P2_6010 187.45 / 187.40 68.500 / 68.450 

 
 

Montaż 
Przy ponownym wkładaniu tylnego pierścienia ślizgowego do nakladki, należy 
się upewnić, że otwór przelotowy w pierścieniu do wstępnego zalewania 
pompy umieszczony jest na górze. Pierścień ślizgowy należy umocować 
podkładkami i śrubami. Dokręcić momentem 10 Nm. 
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4. Wirnik napędzany stopnia wysokiego ciśnienia 
 

Demontaż 
W celu uzyskania dostępu do wirnika stopnia wysokiego ciśnienia muszą 
zostać wyjęte rura ssąca i wirnik stopnia niskiego ciśnienia, tak jak opisano w 
sekcjach 1 i 2.  
 
Należy zdjąć nakładkę stopnia wysokiego ciśnienia wsuwając 3 śruby M8 w 
otwory służące do zdejmowania nakładki rozmieszczone na jej krawędzi. 
Równomiernie wkręcać śruby do chwili przesunięcia się nakładki do przodu. 
 
Wyjąć nakładkę i wirnik stopnia wysokiego ciśnienia. Oczyścić nakładkę i 
powierzchnie połączeń korpusu pompy. 
 

5. Wirnik napędzany stopnia wysokiego ciśnienia - Konserwacja 
Należy sprawdzić zużycie wirnika stopnia wysokiego ciśnienia, korpusu 
pompy, zespołu uszczelnienia mechanicznego.  Zużyte części wymienić. 
 

Montaż 
Wymiana wirnika stopnia wysokiego ciśnienia wymaga precyzji ustawień w 
celu uzyskania znamionowej wydajności. Jeżeli nie są montowane nowe 
części, można ponownie użyć podkładek regulacyjnych, które były w pompie 
pierwotnie użyte i należy dokonać sprawdzenia luzów w sposób podany 
poniżej.  
 
Jeżeli zamontowano nowe części, należy postępować według podanej poniżej 
procedury - 
Zmierzyć głębokość otworu z pogłębieniem walcowym stopnia wysokiego 
ciśnienia w korpusie pompy (wymiar A). Zmierzyć grubość wirnika (wymiar B). 
Wymagany luz C = (A-B)/2. 
 
 
 
 

 
 
Należy umieścić pakiet podkładek regulacyjnych 1,1 mm składający się z 
podkładek regulacyjnych serii 60095 na wałku pompy, a następnie 

A 

B 

C = luz 
wymagany po 
obydwu 
stronach wirnika 
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dopasować wirnik stopnia wysokiego ciśnienia. Założyć podkładkę mocującą 
na wałek pompy i mocno dokręcić wirnik przy użyciu nakrętki mocowania 
wałka.  
 
Zmierzyć głębokość pomiędzy powierzchnią czołową wirnika a występem w 
korpusie pompy (wymiar X). Dopasować uprzednio użyty zestaw podkładek 
regulacyjnych do momentu uzyskania wartości wymiaru X = C. 
 

 
 
Należy wyjąć wirnik w celu ponownego założenia uszczelnienia 
mechanicznego i głównego klina na wałku pompy - jeżeli elementy te były 
zdejmowane. 
 
Ponownie założyć wirnik stopnia wysokiego ciśnienia na wałek pompy. 
 
Dostępne podkładki regulacyjne do mocowania wirnika stopnia wysokiego 
ciśnienia -  
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THICKNESS
0.002"

0.020"

0.030"
0.029"
0.028"
0.027"
0.026"
0.025"
0.024"
0.023"
0.022"
0.021"

0.019"
0.018"
0.017"
0.016"
0.015"
0.014"

0.012"
0.013"

0.010"
0.011"

0.008"
0.009"

0.007"
0.006"
0.005"
0.004"

PACK
60095/01

QTY 1

QTY 1

QTY 4

QTY 4

QTY 4

QTY 1

QTY 2

QTY 4

QTY 4

QTY 2

QTY 2

PART No
60095/03 60095/04

QTY 2

QTY 2

QTY 2

QTY 2

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1
QTY 2

QTY 1
QTY 2

QTY 1
QTY 1

QTY 2

QTY 1
QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

PART No PART No
60095/02

QTY 2

QTY 2

QTY 2

QTY 1

QTY 1

QTY 3

QTY 3

QTY 3

QTY 3

QTY 3

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

QTY 1

PART No
 0.002"  0.005"  0.010"  0.015"

 
 
 
Przed umieszczeniem na miejscu nakładki stopnia wysokiego ciśnienia należy 
się upewnić, że łożysko kulkowe spustu automatycznego w zaworze 
spustowym wysokiego ciśnienia obraca się swobodnie. Jeżeli płyta 
zabezpieczająca musi być zdjęta, należy się upewnić, że dwie śruby z łbem 
walcowym zostały zabezpieczone preparatem Loctite 243 naniesionym na 
gwint. 
 

 
 
 

Ponownie założyć nakładkę stopnia wysokiego ciśnienia na korpus pompy. 
Wkręcić 12 śrub z łbem walcowatym z gniazdem, dokręcając je momentem 44 
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Nm. W celu uniknięcia zatarcia się śrub pod łbem każdej z nich należy 
umieścić preparat Molykote P37 lub podobny. 

 
Pierścień uszczelniający O-ring (57044) należy umieścić w rowku na końcu 
wałka pompy, a dwa O-ringi w rowkach znajdujących się w otworach na rurę 
przelewową w korpusie pompy do podłączenia kolektora stopnia niskiego 
ciśnienia i obudowy filtra wysokiego/niskiego ciśnienia. 

 

6. Konserwacja uszczelnienia mechanicznego 
Po wyjęciu wirnika stopnia wysokiego ciśnienia można sprawdzić stopień 
zużycia uszczelnienia karbonowego.  
Jeżeli występują nadmierne przecieki z uszczelnienia karbonowego i otworu 
spustowego w głowicy pompy, należy sprawdzić uszczelnienie karbonowe.   
 
Jeżeli powierzchnia czołowa uszczelnienia karbonowego jest wyszczerbiona, 
należy je wymienić wraz ze współpracującą częścią, którą jest pierścień z 
węglika krzemu umieszczony na tylnej stronie wirnika stopnia wysokiego 
ciśnienia.   
 

Demontaż 
Uszczelnienie karbonowe można wyjąć z zespołu nośnego po odkręceniu 
dwóch śrub mocujących zespół do korpusu pompy. Przy wyjmowaniu 
uszczelnienia karbonowego należy zachować ostrożność.   
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Pierścień z węglika krzemu założony na wirniku stopnia wysokiego ciśnienia 
może być zdjęty przy pomocy małego śrubokręta.  
 

Montaż 
Należy się upewnić, że zachodzące na siebie powierzchnie czołowe są 
czyste. Powierzchnie zabrudzone muszą zostać oczyszczone za pomocą 
odpowiedniego środka odtłuszczającego i miękkiej tkaniny. 
 
Należy się upewnić, że korpus pompy i wirnik stopnia wysokiego ciśnienia są 
czyste i nie mają zadziorów ani ostrych krawędzi.  
 
Na pierścień uszczelniający O-ring należy nanieść odpowiedni środek 
poślizgowy, np. roztwór łagodnego mydła (płynu do czyszczenia) i ostrożnie 
włożyć zespoł uszczelnienia głowicy w korpus pompy, dopasowując wycięcia 
w zespole uszczelnienia głowicy do śrub dwustronnych. 
 
Na każdą ze śrub należy założyć podkładkę, a następnie nakrętkę 
zabezpieczającą. Nakrętki należy wkręcać naprzemiennie o poł obrotu, tak 
aby zespół uszczelnienia był równomiernie dociągany do korpusu pompy.  
Należy się upewnić, czy nakrętki zabezpieczające są dobrze dokręcone. 
 
Należy sprawdzić, czy czołowa powierzchnia karbonowa jest czysta i wolna 
od smaru, jeżeli tak nie jest, należy użyć środka odtłuszczającego i miękkiej 
tkaniny.  Na czołową powierzchnię karbonową należy nałożyć warstwę wody. 
 
Przy użyciu narzędzia montażowego 60275/08 należy zamontować zespół 
pierścienia współpracujący z uszczelnieniem w otworze wirnika stopnia 
wysokiego ciśnienia. Należy się upewnić, czy pierścień współpracujący jest 
równomiernie zamocowany w obudowie wirnika z tolerancją 0,1 mm.    By 
ułatwić montaż, należy użyć roztworu łagodnego mydła nanosząc go na 
kielich uszczelnienia. 
 
Ostrożnie założyć wirnik stopnia wysokiego ciśnienia na wałek pompy i 
kontynuować montaż pompy.  
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7. Korpus spiralny 
Konieczność demontażu korpusu spiralnego podczas normalnej eksploatacji 
jest mało prawdopodobna. Jednak, jeżeli jest to niezbędne -  

Demontaż 
Należy usunąć rurę ssącą, tak jak opisano w sekcji 1. 
 
Korpus spiralny jest przymocowany do korpusu pompy za pomocą 12 śrub z 
łbem walcowatym z gniazdem. Korpus spiralny może być zamontowany 
zarówno w pompach o standardowym kierunku obrotów, jak też o odwrotnym 
kierunku obrotów.  Odlew strzałki na obudowie spiralnej wskazuje kierunek 
obrotów. 

Montaż 
Montaż jest odwrotnością procesu demontażu.   

8. Kolektor stopnia niskiego ciśnienia i obudowa filtra 
wysokiego/niskiego ciśnienia. 
Kolektor stopnia niskiego ciśnienia i obudowa filtra wysokiego/niskiego 
ciśnienia są przymocowane do górnej części obudowy spiralnej. 

Demontaż 
W celu demontażu całego zespołu należy rozłączyć złącza wylotowe stopnia 
wysokiego ciśnienia pompy wraz ze złączami manometru, zaworu 
termicznego i zestawu pianowego. 
 
Jako pierwszą można zdjąć obudowę filtra wysokiego/niskiego ciśnienia 
poprzez odkręcenie sześciu śrub mocujących obudowę do znajdującego się 
pod nią kolektora. 
 
Kolektor stopnia niskiego ciśnienia jest przymocowany do obudowy spiralnej 
za pomocą 5 śrub. 
Oto przykładowy widok przekroju. 
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Filtr w obudowie wysokiego/niskiego ciśnienia ma za zadanie zapobiegać 
przedostawaniu się dużych cząstek do stopnia wysokiego ciśnienia. Podczas 
pracy pompy w trybie niskiego ciśnienia i przy każdym otwarciu ciśnieniowego 
zaworu bezpieczeństwa przez filtr przepływa strumień wody spłukując jego 
część zewnętrzną. 
 
Zawór przełączający jest umieszczony pomiędzy obudową filtra a obudową 
złącza obejściowego i mocowany jest 4 śrubami. Pomiędzy tymi dwiema 
obudowami umieszczony jest również cylindryczny ciśnieniowy zawór 
bezpieczeństwa, którego zewnętrzna średnica uszczelniona jest dwoma 
pierścieniami uszczelniającymi typu O-ring. Wewnątrz tego zaworu znajduje 
się silna sprężyna, której nie wolno wyjmować. Zawór montowany jest z 
otwartym końcem skierowanym w stronę obudowy filtra. Mocowany jest przez 
zewnętrzny pierścień sprężynujący. 
 
 

9. Zawór do zalewania pompy 
  

Demontaż 
Pompa Prima wykorzystuje pojedynczy zawór do zalewania pompy 
zamocowany do tylnej części korpusu pompy i podłączony do tłokowych 
pomp zalewowych za pośrednictwem dwóch krótkich węży. 
 

  
 

 
 

1. Należy odłączyć rury wstępnego zalewania (A) od zaworu zalewowego. 
2. Usunąć śruby/nakrętki i podkładki (B). Wyjąć zawór do zalewania pompy. 
3. Zdjąć pokrywę zaworu do zalewania pompy i wyjąć membranę (23). 
4. Wykręcić śrubę (F) z tłoka i rozebrać tłok na części składowe. Wyjąć 

uszczelnienie (D). 

A
   
B 

C 

D 

E 

B
 

     C
 

     

D
 

     E
 

     

F
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5. Wyjąć �O-ring (E). 
6. Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem występowania oznak 

zniszczenia lub uszkodzenia wymieniając to, co jest konieczne. 
7. Należy oczyścić wszystkie części sprawdzając ich stan. Uszkodzone 

części wymienić. 
8. Części należy montować w odwrotnej kolejności zakładając nowe 

uszczelnienie typu �O-ring (E), uszczelkę (D) i membranę (C). 
9. Należy zmontować zespół zaworu do zalewania skręcając go 

śrubami/nakrętkami wraz z  podkładkami (B).  
Należy podłączyć rury wstępnego zalewania (A) od zaworu zalewowego. 
 

 

10. System wstępnego zalewania - Pompa zalewowa z tłokami 
wyporowymi 

Demontaż / Konserwacja 
Pompa zalewowa z tłokami wyporowymi wyposażona jest w dwa identyczne 
tłoki zlokalizowane po obydwu stronach wałka pompy w obudowie łożyska. 
Obydwie pompy zalewowe są połączone elastycznym przewodem rurowym z 
zaworem do zalewania pompy i, za jego pośrednictwem, z rurą ssącą. 
 

 

 
 

 

Pokrywa skrajna 
1. Należy odłączyć wąż (A). 
2. Usunąć cztery śruby (B) wraz z podkładkami (B). Zdjąć pokrywę (C). 
3. Wymienione muszą zostać gumowe zawory; wlotowy (D nr części 65009) 

i wylotowy (E nr części 65008/002). 
4. Aby wymienić zawory należy usunąć śrubę (F). Wyjąć zawory z obudowy. 
5. Oczyścić wnętrze obudowy. 
6. Należy zamontować nowe zawory w obudowie. Na gwinty śrub nałożyć 

preparat Loctite 380e. Umocować zawory śrubą. 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

E
   

D 
F 
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7. WAŻNE: Preparat Loctite 380e należy również nałożyć na spodnią część 
łba śruby. Zapewni to zamocowanie uszczelnienia wlotu do śruby i nie 
odrywanie się go podczas pracy pompy.  

 

  
8. Należy wytrzeć pozostałe resztki Loctite, po to aby części, które muszą 
mieć zapewnioną swobodę ruchu nie zostały ze sobą sklejone powodując 
wadliwe działanie urządzenia.  
 
Tłok i cylinder tłokowej pompy zalewowej 
Te zespoły zawierają pewne części, które powinny być wymieniane.   

 
 
 
 

 
Zespół tłoka (G) i tulei cylindrowej (H) składa się z dwóch pierścieni �O -ring 
(J nr części 65134) i (K nr części 61097) oraz uszczelnienia wodnego (L nr 
części 65119). 

 
1. Należy wymienić obydwa �O-ringi i uszczelnienie wodne. 
2. Wymiany uszczelnienia wodnego i pierścienia O-ring najlepiej dokonać 

przy użyciu narzędzia specjalnego Godiva do montażu uszczelnienia tłoka 
nr części 65239/65240.  Jest ono pomocne w przesunięciu uszczelnienia 
wodnego przez krawędź tłoka.  

G 

        

H 

J 
K L 

M N 

P 

R S 
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3. Pierścień O-ring 65134 jest luźno osadzony w rowku tłoka. Stożkowy 
element ustalający 65239 zostaje osadzony u szczytu tłoka, przy czym 
krawędź pierścienia tłokowego stanowi wskazówkę do jego 
umiejscowienia.   

4. Uszczelnienie wodne 65119 umieszczone jest nad węższym końcem 
elementu ustalającego.  Uszczelnienie wodne osadza się z rowkiem 
pierścienia O-ring skierowanym w dół, zatem można wykorzystać już 
zamontowany O-ring. Do posmarowania powierzchni wokół uszczelnienia 
i elementu ustalającego można użyć niewielkiej ilości wody. 

5. Należy umieścić ekspander uszczelnienia 65240 nad stożkiem z 
zewnętrzną krawędzią przyciskającą uszczelnienie wodne. 

6. Należy przycisnąć ekspander uszczelnienia siłą nacisku przesuwając 
uszczelnienie wodne w stronę rowka tłoka. Ostatnie pchnięcie spowoduje 
wprowadzenie uszczelnienia wodnego w rowek tłoka i jego osadzenie na 
górnej części pierścienia uszczelniającego O-ring spoczywającego już w 
rowku. 

7. Ekspander uszczelnienia i stożkowy element ustalający zostają teraz 
usunięte.   

8. Pierścień O-ring K (nr części 61097) spoczywa teraz w rowku na zewnątrz 
tulei cylindrowej H (nr części 65006/002) i może być umocowany ręcznie.  

 

 
  
9. Zespół korpusu cylindra (M) posiada zewnętrzny pierścień uszczelniający 

�O-ring (N) oraz wewnętrzny zestaw uszczelnień (P) składający się z 
trzech pierścieni �O -ring, dwóch uszczelek wałka i nośnika wycieraka. 
Elementy te są zamocowane wewnątrz cylindra przy pomocy krążka 
ustalającego (R) i pierścienia sprężynującego (S). 

10. Wymiany pierścienia O-ring N (nr części 61097) w cylindrze M dokonuje 
się poprzez wciśnięcie pierścienia O-ring w rowek. 
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11. W celu dokonania wymiany wewnętrznego zestawu uszczelnień P 
dostępny jest zestaw specjalnych narzędzi wspomagających prawidłowe 
umieszczenie uszczelnień na miejscu. 

12. Po pierwsze należy włożyć uszczelnienie (nr części 65159) wraz z jego 
pierścieniem O-ring. Przydatne może być wykorzystanie wałka tłoka jako 
narzędzia prowadzącego włożonego w cylinder stroną odwrotną w 
stosunku do pozycji roboczej. Proszę zauważyć, że pierścień O-ring 
skierowany jest w dół przy wkładaniu do cylindra.  

 
 

  
13. Następnie - druga grupa uszczelnień (części nr 52816,  65161, 65162) 

może być przygotowywana do montażu. Te trzy części umieszczone są w 
nośniku wycieraka (nr części 65158/001), elemencie, który nie wymaga 
wymiany. 
Ten rysunek pokazuje sposób rozmieszczenia tych części.  

 
 

 

 
 

 
 

 

        

Tłok włożony jest w 
odwrotną stronę 
cylindra w charakterze 
prowadnicy 
uszczelnienia.  

Uszczelnienie (65159) 
z pierścieniem O-ring 
(65160) umieszczone 
jest we wgłębieniu 
cylindra i ręcznie 
dopchnięte do dna.  

        

A = Pierścień uszczelniający O-ring nr 
części 52816 
B = Nośnik wycieraka nr części 65158/001 
C = Uszczelka nr części 65161 
D = Pierścień uszczelniający O-ring nr 
części 65162 
 

Kompletny zespół umieszcza 
się w cylindrze wykorzystując 
wałek tłoka do wprowadzenia 
go na miejsce. 

A B C D 
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Pierścień O-ring A należy posmarować smarem ogólnego stosowania, by 
ułatwić wkładanie zespołu do cylindra.  

14. Podczas wkładania zespołu do cylindra można użyć odpowiedniej prasy 
do przepchania uszczelnienia na dno cylindra, wykorzystując narzędzia 
specjalne i krążek ustalający (nr części 65157) opisane w sekcji 16 - lecz 
bez wkładania pierścienia sprężynującego.   

15. Zespół uszczelnienia zostaje zamocowany wewnątrz cylindra przy 
pomocy krążka ustalającego i pierścienia sprężynującego.  

16. W celu zupełnego włożenia uszczelek i pierścieni O-ring należy użyć 
narzędzi specjalnych, tak jak pokazano na tym rysunku -   

 
 
 

 
 
 
 

 
16. Narzędzie do podparcia cylindra (nr części 65466) jest wykorzystywane 
do podniesienia cylindra na niewielką wysokość. 
 
17. Należy włożyć krążek ustalający (nr części 65167), tak aby spoczął na 
uprzednio włożonych uszczelkach i pierścieniach O-ring.  
 
17. Narzędzie do zakładania pierścienia sprężynującego (nr części 65436) 
należy umieścić nad końcem wałka tłokowego opierając go o obudowę 
cylindra. 
 
18. Włożyć pierścień sprężynujący (nr części 60914) do narzędzia do 
montażu pierścieni sprężynujących.   
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19. Włożyć narzędzie do przesuwania pierścienia sprężynującego do 
narzędzia do montażu pierścieni sprężynujących opierając go na pierścieniu.   
Wywarcie nacisku na narzędzie do montażu pierścieni przy użyciu 
odpowiedniej prasy ręcznej spowoduje wciskanie pierścienia sprężynującego 
do momentu jego osadzenia w rowku wewnątrz tulei cylindrowej. To 
spowoduje zamocowanie zespołu uszczelniającego we właściwym miejscu, 
jak pokazano poniżej.  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

20. Tłok można teraz wyciągnąć z cylindra montując go ponownie we 
właściwym położeniu. Ręczna prasa może być również wykorzystana do 
wciśnięcia tłoka poprzez uszczelnienia do momentu jego oparcia się o dno 
cylindra. 
 
Zmontowany zespoł może być teraz umieszczony z powrotem w obudowie 
łożyska z wałkiem tłoka znajdującym się w położeniu umożliwiającym jego 
połączenie z jarzmem wałka tłoka wewnątrz obudowy. 
 

        

        



 

 
 

28 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

Jeżeli do naprawy wyjęto tylko jeden zespół cylindra, drugi cylinder 
pozostający na swoim miejscu utrzymuje pozycję jarzma. Jeżeli wyjęto dwa 
cylindry, należy użyć pręta prowadzącego włożonego w jarzmo, tak aby 
wspomóc połączenie jarzma z wałkiem pompy.   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Zespół cylinder/tłok nasunie się wtedy ponad prętem prowadzącym i połączy z 
jarzmem.    
 
Należy włożyć śrubę (nr części 65169) i uszczelkę metalowo-gumową (nr 
części MS133/8) w celu zamocowania tłoka do jarzma. Jeżeli uszczelka jest 
używana ponownie, wokół łba śruby należy nałożyć preparat Loctite 243 w 
celu jej umocowania. Dokręcić momentem 20 Nm. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

21. Należy zamontować pokrywę zaworu do zalewania pompy (C) 
przykręcając ją czterema śrubami (B) z  podkładkami.  
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22. Należy podłączyć wąż (A) od zaworu zalewowego. 

11. Głowica pompy 
Głównym powodem do demontażu głowicy pompy jest uzyskanie dostępu do 
obudowy łożyska. Jednak dostęp do przedniego uszczelnienia olejowego 
może być uzyskany bez zdejmowania głowicy pompy. 
 

Demontaż 
Należy zdemontować kolektor stopnia niskiego ciśnienia, obudowę spiralną, 
wirniki napędzane, nakładkę i zespół uszczelnienia mechanicznego, tak jak 
opisano w poprzednich sekcjach. 
 
Odkręcić i usunąć sześć nakrętek z podkładkami mocujących głowicę pompy 
do obudowy łożyska.  Przy użyciu owiniętego tkaniną młotka należy opukać 
głowicę pompy do momentu jej oddzielenia od obudowy łożyska. 
 

Montaż 
Montaż jest odwrotnością procesu demontażu.  

12. Przednie uszczelnienie olejowe  
 
Demontaż 

W celu uzyskania dostępu do przedniego uszczelnienia olejowego należy 
zdemontować wirnik napędzany stopnia niskiego ciśnienia, nakładkę, wirnik 
napędzany stopnia wysokiego ciśnienia i uszczelnienie mechaniczne, a także 
inne wymagane sekcje.  Należy zdemontować obudowę uszczelnienia 
odkręcając cztery śruby. 
 

Montaż 
Podczas montażu należy włożyć nowe uszczelnienie olejowe do obudowy 
uszczelnienia. Przykręcić obudowę czterema śrubami. 
 

12. Tylne uszczelnienie olejowe 
  

Demontaż 
W celu uzyskania dostępu do tylnego końca wałka i uszczelnienia olejowego 
niezbędne jest odłączenie wałka napędowego pompy od kołnierza napędu 
pompy i spuszczenie oleju z obudowy łożyska. 
 

Montaż 
Podczas montażu należy włożyć nowe uszczelnienie olejowe do obudowy 
uszczelnienia. Przykręcić obudowę czterema śrubami. 
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13. Obudowa łożyska 
 
Czynności opisane w poniższej sekcji będą niezbędne do wykonania tylko w 
przypadku, gdy istnieje podejrzenie zużycia lub uszkodzenia łożysk lub 
wadliwego sprzęgła. 
 

Demontaż 
 
Z obudowy łożyska należy usunąć wszystkie zespoły wymienione we 
wcześniejszych sekcjach, pozostawiając obudowę łożyska jako oddzielny 
moduł. Spuścić cały olej z obudowy łożyska.  
 
Zdemontować przednią i tylną obudowę uszczelnienia olejowego. Należy 
lekko opukać młotkiem zespół wałka w kierunku od końca, (od kołnierza 
napędu), naprzód, cały zespół przesunie się do przodu wysuwając się z 
obudowy łożyska.     
 
Zespół wałka może być rozmontowany poprzez wykonanie w odwrotnej 
kolejności czynności montażowych opisanych poniżej. 
 
W celu demontażu elementów wałka niezbędne jest zdjęcie wewnętrznej 
bieżni łożyska (koniec, na którym znajduje sie kołnierz napędu).   Bieżnię tę 
można usunąć przy pomocy specjalnego narzędzia do wyciągania, które 
chwyta zespół odrzutnika za wewnętrzną bieżnią łożyska. 
Zespół wałka ustawiony jest na stole roboczym. Obroty narzędzia do 
wyciągania powodują przesuwanie zespołu odrzutnika w górę wałka, a 
wewnętrzna bieżnia łożyska jest odciągana od wałka.   
  

 
 
Uwaga: większość elementów ześlizgnie się z wałka (zespół odrzutnika, 
podkładki regulacyjne, przeciwciężar/wodziki/jarzmo/zespół mimośrodowy), 
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jednak rotor/stator sprzęgła oraz dwa łożyska wałka wymagają ostrożnego 
oddzielenia. 
W celu zdjęcia rotora ze statora sprzęgła użycie specjalnego narzędzia może 
okazać się niezbędne. 
 

 
 
Stator sprzęgła może teraz być wyciśnięty z wałka z użyciem odpowiedniej 
prasy lub poprzez ostukiwanie jego zewnętrznej krawędzi miękkim młotkiem.  
 

 
 
Dwa łożyska pozostające na wałku będą wymagać prasy do wyciśnięcia z 
nich wałka. Należy od spodu podeprzeć łożyska i wycisnąć wałek w dół.  
. 

 

W tym 
miejscu 
podważyć by 

  
 

Łożyska należy podeprzeć w 
tym miejscu w stojaku 
narzędziowym w celu 
przepchnięcia przez nie wałka. 
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Ta czynność zakończy kompletny demontaż zespołu wałka.  
Odbudowa / Montaż    

Nowy zespół wałka można zbudować wykonując następujące czynności -  
 
Wcisnąć dwa łożyska (nr części 60002) na wałek. Na wałek nałożyć warstwę 
smaru celem ułatwienia montażu. Łożyska powinny zostać założone  w taki 
sposób, by większa bieżnia wewnętrza skierowana była na zewnątrz pary 
łożysk. 
 

 
 
Należy umieścić stator sprzęgła na odpowiedniej podporze i wpuścić w niego 
wałek wraz z zespołem łożyska. 

 
 
Włożyć uszczelkę wargową (nr części 60012) do obudowy uszczelnienia (nr 
części 65019/001). 
Umieścić pierścień O-ring (nr części 65171) na obudowie uszczelnienia. 
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Przykręcić obudowę uszczelnienia do statora sprzęgła 6 śrubami MS164/20. 
Na gwinty śrub nałożyć preparat Loctite 243 i dokręcić momentem 20 Nm. 

 
 
 
Założyć O-ring 53526 �na zewnętrzną część statora sprzęgła 65017/004. 
 

 
 
 
Umieścić O-ring 51355 �w pierścieniu ślizgowym uszczelnienia 60141 .  
Wargi uszczelki wargowej należy pokryć smarem, a pierścień ślizgowy 
założyć na wałek i uszczelkę wargową.  
 

 
 
Zespół wałka należy umieścić w ustalaczu w taki sposób, by końcówka wałka 
od strony napędu była skierowana do góry. 
 
 
 
 

51355 60141 
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Umieścić klin MS79/44 w wałku. 
 

 
 
Na wałku umieścić stator sprzęgła blokując go na uprzednio włożonym klinie.  

 
Na wałku umieścić rotor sprzęgła na uprzednio założonym statorze.  
Istnieją dwa rodzaje mocowania rotora sprzęgła na wałku -  
1. Modele wcześniejsze - przy pomocy Loctite 638 
2. Modele późniejsze - na wcisk (bez użycia Loctite) 
 
1. Z użyciem Loctite 638 
Należy nanieść niewielką ilość Loctite 638 na zewnętrzną powierzchnię wałka, 
nie dopuszczając do przedostania się preparatu Loctite do łożyska, które 
znajduje się poniżej. 
 

 
 

Preparat Loctite 638 należy również oszczędnie nałożyć na wewnętrzną 
powierzchnię rotora. 
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Należy założyć rotor na wałek, odpowiednio dopasowując go do klina na 
wałku, a następnie wciskać do momentu jego mocnego przywarcia do 
znajdującego się poniżej statora. Poczekać aż Loctite zwiąże.   

 

 
 

2. Późniejsze modele zespołu sprzęgła utrzymywane są na swojej pozycji 
poprzez wciśnięcie ich na wałek.  
 
Należy obrócić zespół o 180° i włożyć go w odpowiedni otwór w podstawie 
prasy. 
 

 
 

Należy wciskać wałek, (przy użyciu niewielkiej siły 20 Nm), do momentu 
znalezienia się na statora na swoim miejscu. 
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Przy użyciu odpowiedniej prasy należy wsunąć tuleję 56949/008 DU w napęd 
mimośrodowy 65021/005. Tuleja powinna zostać przeciśnięta przez 
przeciwciężar w taki sposób, by lekko wystawała poniżej, lub była na równym 
poziomie z tylną powierzchnią.  
 

 
 

 
  
Tarczę cierną sprzęgła (nr części 65017/004) należy przymocować do napędu 
mimośrodowego przy pomocy (3) śrub z podkładkami dostarczonych przez 
producenta sprzęgła. Na gwinty śrub nałożyć preparat Loctite 243 i dokręcić 
momentem 28 Nm. 
 
Następnie należy zmierzyć odległość pomiędzy powierzchnią tarczy ciernej a 
dolną powierzchnią napędu mimośrodowego. Wynik pomiaru powinien 
wynosić około 4,0 - 4,1 mm. Należy zanotować ten pomiar. 
 

Łożysko DU nieco 
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Pomiędzy tarczą cierną a rotorem sprzęgła wymagana jest szczelina 
0,24/0,40 mm. Dobór odpowiedniej podkładki regulacyjnej z tabeli podanej na 
końcu tej sekcji pozwoli na uzyskanie właściwej szczeliny. Np. przy odstępie 
wynoszącym 4,1 mm należy dodać 0,3 mm na szczelinę, zatem wymagana 
będzie podkładka regulacyjna 4,4 mm. Podkładka regulacyjna 4,4 mm jest 
oznaczona zielonym kodem. Patrz tabela na stronie 40. 
 

 
 
Uprzednio zmontowany napęd mimośrodowy i tarcza cierna mogą zostać 
opuszczone na wałku na powierzchnię rotora sprzęgła. Należy sprawdzić 
szczelinę pomiędzy tarczą cierną a rotorem sprzęgła, powinna ona wynosić 
0,3 mm.  
 

 
 

 
Następnie należy dodać tuleję ślizgową, jarzmo i przeciwciężar. 
Najpierw na wałku należy umieścić tuleję ślizgową z płaską powierzchnią 
skierowaną do dołu. 
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Nad tuleją ślizgową umieścić jarzmo z prostymi bokami ustawionymi w linii. 
 

 
 
Drugą tuleję ślizgową umieścić nad jarzmem z prostymi bokami ustawionymi 
w linii.  
 

 
 
Należy umieścić przeciwciężar ponad drugą tuleją ślizgową i przymocować go 
do napędu mimośrodowego znajdującego się poniżej przy użyciu dwóch śrub 
z łbami gniazdowymi. 
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Następnie należy zmierzyć odległość pomiędzy górną powierzchnią 
przeciwciężaru a występem na wałku znajdującym się tuż nad nią. Należy 
zanotować ten pomiar. W celu uzyskania wymaganego wymiaru pakietu 
podkładek regulacyjnych należy odjąć 0,1 mm od uzyskanego wyniku 
pomiaru. 
Na przykład wynik pomiaru wynosi 8,4 mm, minus 0,1 mm, równa się 
pakietowi podkładek regulacyjnych 8,3 mm. 
Patrz tabela na stronie 40. 
 

 
 
Na wałku należy umieścić podkładki regulacyjne o grubości równej 8,3 mm. 
Tabela zawarta na końcu niniejszej instrukcji zawiera opcje zestawów 
podkładek regulacyjnych. Na podkładkach należy umieścić zespół odrzutnika i 
trzeba sprawdzić szczelinę pomiędzy górną podkładką regulacyjną a 
odrzutnikiem, wymagana grubość szczeliny wynosi 0,05 - 0,15 mm. 
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Korzystając z odpowiedniego źródła zasilania (odpowiednio 12V lub 24V prąd 
stały), należy podłączyć sprzęgło, żeby sprawdzić czy działa i upewnić się, że 
zespół sprzęgła nie może obrócić się na wałku.   Powyższe czynności 
potwierdzają obecność klina MS79/44 i działanie sprzęgła. 
  
Zespół wałka jest teraz gotowy do włożenia go do obudowy łożyska. 
 
Należy się upewnić, że jarzmo zajmuje pozycję na zespole wałka w połowie 
skoku. To ułatwia montaż zespołu wałka w obudowie łożyska. 
 
Należy załadować zespół wałka do obudowy łożyska upewniając się, że kabel 
sprzęgła elektromagnetycznego wchodzi w szczelinę na powierzchni czołowej 
obudowy łożyska.  
 
Zewnętrzną bieżnię tylnego łożyska 60007 należy umieścić na tylnym końcu 
obudowy łożyska, co pomoże w podparciu wałka.  
 
Należy przymocować obudowę uszczelnienia 65019/001 do obudowy łożyska 
65000/300 przy użyciu (6) śrub z łbem walcowatym z gniazdem MS164/20, 
nakładając na ich gwint preparat Loctite 243 i dokręcając je momentem 20 
Nm. 
 
Należy założyć O-ring 53384/01 �na wałek pod tylny pierścień uszczelnienia 
olejowego  60008. 
  
Włożyć uszczelnienie olejowe 50682/02 do obudowy uszczelnienia 65094. 
 
Uprzednio zmontowaną obudowę uszczelnienia 65094 należy włożyć do tylnej 
części obudowy łożyska i luźno przymocować (4) śrubami MS166/25. 
  
Należy dopasować tylny pierścień ślizgowy uszczelnienia olejowego celem 
wycentrowania obudowy tylnego uszczelnienia i dokręcić (4) śruby MS166/25. 
 



 

 
 

41 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

Obudowa łożyska - szczegółowe dane podkładek regulacyjnych 
Dwie sekcje wałka wymagają podkładek regulacyjnych. 
 
1. Należy dobrać regulacyjną podkładkę dystansową tak, aby szczelina 
powietrzna na sprzęgle - pomiędzy tarczą cierną a rotorem sprzęgła - 
wynosiła 0,24 / 0,40 mm. 
 
2. Należy dobrać regulacyjną podkładkę dystansową tak, aby szczelina 
pomiędzy przeciwciężarem a zespołem odrzutnika wynosiła 0,05 / 0,15mm. 
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14. Skrzynka przekładniowa (Opcja) 
 
Skrzynka przekładniowa posiada układ chłodzenia wykorzystujący zimną 
wodę pobieraną z głównego korpusu pompy i przepływającą wokół 
zewnętrznej obudowy skrzynki przekładniowej a następnie zawracaną z 
powrotem do pompy.  Podczas pracy pompy i pompowania przez nią wody, 
wokół skrzynki przekładniowej zawsze przepływa woda.   Niniejsza sekcja 
opisuje skrzynkę przekładniową wtedy, gdy jest ona w pozycji wertykalnej w 
stosunku do korpusu pompy, inne pozycje też są możliwe. 
 
Skrzynka przekładniowa posiada punkt wlewu oleju, punkt sprawdzania 
poziomu oleju i punkt jego spuszczania podczas rutynowej konserwacji 
urządzenia.  Punkty te rozmieszczone są po obydwu stronach skrzynki 
przekładniowej celem umożliwienia stosowania różnych konfiguracji 
montażowych. 
Spust oleju znajduje się też w przedniej części platformy montażowej, jeżeli 
pompa jest w nią wyposażona. 
 
W skrzynce przekładniowej mieści się około 1,2 litra oleju. Zdjęcie poniżej 
przedstawia lewą stronę skrzynki przekładniowej widzianą od strony wałka 
odbioru mocy. 
 

 
 

Przed rozpoczęceim jakiejkolwiek pracy skrzynka przekładniowa musi zostać 
napełniona zalecanym olejem w ilości około 1,2 litra. Olejem zalecanym jest 
BP Energol GR XP 68. Jeżeli jest on niedostępny, można wtedy użyć 
następujących rodzajów oleju – Elf Reductelf SP 68, Shell Omala 68 lub 
równoważne.  
 
Odpowiednim kluczem należy odkręcić korki napełniania olejem i wlewu oleju.  
Należy się upewnić, że do skrzynki przekładniowej po odkręceniu korka nie 
dostanie się pył albo jakieś okruchy. Korzystając z lejka należy wlewać olej do 
skrzynki przekładniowej do momentu, w którym zacznie się on wylewać z 
otworu do kontroli poziomu oleju. Przed wkręceniem korków należy na ich 
gwinty nałożyć preparat Loctite 572 celem zapewnienia ich szczelności, a 
następnie dokręcić korki ręcznie przy użyciu odpowiedniego klucza.   

Wlew oleju 

Punkt kontroli 
poziomu oleju  
 
Spust oleju 
 

Spust oleju 
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Poziom oleju można sprawdzić wykręcając jeden z korków służących do 
kontroli poziomu oleju zlokalizowanych po obydwu stronach skrzynki 
przekładniowej, patrz zdjęcie powyżej. Poziom oleju powinien znajdować się 
tuż przy dolnej krawędzi otworu, co oznacza objętość 1,2 litra.   
Przed wkręceniem korka należy na jego gwint nałożyć preparat Loctite 572 
celem zapewnienia jego szczelności, a następnie dokręcić korek ręcznie przy 
użyciu odpowiedniego klucza.   
 
Olej w skrzynce przekładniowej należy wymieniać po przepracowaniu 250 
godzin lub co roku, w zależności co nastąpi wcześniej. 
 
Układ chłodzenia skrzynki przekładniowej nie wymaga regularnej konserwacji. 
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny występuje konieczność spuszczenia wody z 
pompy, spust umieszczono w najniższym punkcie układu chłodzenia. W celu 
spuszczenia wody należy albo wykręcić korek, albo, jeżeli system podłączony 
jest do zdalnego spustu, należy odkręcić zawór zdalnego spustu.   Należy 
pozwolić wodzie całkowicie wypłynąć z pompy przed wkręceniem korka 
spustowego lub zamknięciem zaworu zdalnego spustu. 
Przed wkręceniem korka spustowego należy na jego gwint nałożyć preparat 
Loctite 572 celem zapewnienia jego szczelności, a następnie dokręcić korek 
ręcznie przy użyciu odpowiedniego klucza.   

15. Pompa zalewowa z kołnierzem wodnym (Opcja) 
 
Pompa zalewowa z kołnierzem wodnym jest dostępna jako alternatywa dla 
systemu tłokowej pompy zalewowej. Zamontowana jest ona powyżej obudowy 
łożyska i napędzana jest kołem z włókien połączonym z kołem napędowym na 
końcu wałka pompy głównej. Działanie pompy zalewowej z kołnierzem 
wodnym jest w pełni automatyczne, kiedy pompa główna zostaje 
uruchomiona, wtedy pompa zalewowa jest napędzana przez koła napędowe i 
powietrze zostaje wyparte z pompy umożliwiając napłynięcie do niej wody i 
wzrost ciśnienia wody w obudowie spiralnej.  Ciśnienie wody w pompie 
zostaje wtedy wykorzystane, za pośrednictwem tłokowego układu 
nadmiarowego, do obrócenia jednej dźwigni, która za pośrednictwem innej 
dźwigni odłącza koło napędowe pompy zalewowej z kołnierzem wodnym od 
koła napędowego na wałku pompy głównej. Odłączenie koła napędowego 
zatrzymuje pracę pompy zalewowej, jeżeli ciśnienie w pompie głównej 
spadnie, np. na skutek jej wyłączenia, koło napędowe pompy zalewowej 
ponownie zostanie połączone z kołem napędowym pompy głównej, 
przygotowując pompę zalewową do pracy po ponownym uruchomieniu pompy 
głównej.  
 

Demontaż 
W celu zdemontowania całego zespołu pompy zalewowej z kołnierzem 
wodnym należy poluzować opaskę zaciskową węża przytrzymując wąż 3/4 
cala w górnej części pompy zalewowej.  Należy odłączyć wąż przymocowując 
go z końcówką skierowaną z dala od pompy zalewowej. Należy odłączyć i 
wyjąć sprężynę powrotną pompy zalewowej z dolnej jej części. Należy 
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odłączyć złącze wylotowe powietrza w górnej części pompy zalewowej i 
złącze wlotowe wody w jej dolnej części, jeżeli złącza te zostały podłączone.  
Należy poluzować dwa wkręty dociskowe mocujące pompę zalewową do 
sworznia zawiasu. Należy ostrożnie zdjąć pompę zalewową ze sworznia 
zawiasu. 
 

Konserwacja 
W celu rozebrania pompy zalewowej i dokonania kontroli jej części 
wewnętrznych należy usunąć 10 śrub z podkładkami mocujących obudowę 
łożyska pompy zalewowej do jej korpusu. Należy zdjąć obudowę łożyska 
pompy zalewowej w komplecie z wałkiem, łożyskami, wirnikiem napędzanym i 
kołem napędowym. Należy zbadać wewnętrzną średnicę wałka napędzanego 
oraz odpowiadające powierzchnie pokrywy ssania i tłoczenia pod kątem 
występowania wżerów i w miarę potrzeby je wymienić.   
 
W celu założenia nowej pokrywy ssania i tłoczenia należy odkręcić śruby 
samohamowne, które mocują nakładkę do pokrywy ssania i tłoczenia. 
Nakładkę tę należy przymocować do nowej części zwracając uwagę na fakt, 
że uszczelka tu nie występuje, ale na powierzchniach styku powinien być 
użyty preparat uszczelniający. 
 
Aby założyć nowy wirnik napędzany należy odkręcić śrubę mocującą wirnik i 
zdjąć go. 
Uwaga: jeżeli wirnik zaklinuje się na wałku, konieczne będzie wyjęcie wałka 
pompy zalewowej w sposób następujący -  
Na tym końcu wałka, na którym zamocowane jest koło napędowe należy 
odgiąć podkładkę odginaną i odkręcić nakrętkę mocującą koło napędowe do 
wałka. Zdjąć koło napędowe i wyciągnąć klin czółenkowy oraz pierścień 
sprężynujący.  Należy wybić wałek od strony wirnika. Na wałku będzie łożysko 
i obie te części można wymienić, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Uszczelnienie 
wałka pozostanie na swoim miejscu, a jeżeli wymaga ono renowacji należy je 
wyciągnąć wraz z jego podkładką uszczelniającą, ruchem wykonanym w 
kierunku wirnika.  Zakładając nową uszczelkę należy się upewnić, że warga 
podkładki uszczelniającej i otwarty koniec powierzchni uszczelki skierowane 
są w stronę wirnika. 
 
W celu zainstalowania nowego ciernego koła napędowego należy ściągnąć 
koło napędowe z wałka, tak jak opisano powyżej, odkręcić cztery nakrętki, 
śruby i podkładki mocujące koło napędowe do tarczy środkowej koła. Założyć 
nowe koło. Ponowny montaż koła napędowego przebiega w odwrotnej 
kolejności do demontażu. Przy ponownym montażu należy pamiętać by 
zawsze używać nowej podkładki odginanej. 
 
W celu skontrolowania zaworu jednokierunkowego umieszczonego w górnej 
części pompy zalewowej należy usunąć cztery śruby z podkładkami mocujące 
wlot zaworu zalewowego do jego korpusu i pokrywy. Należy sprawdzić 
uszczelki, sprężynę i membranę pod kątem ich zużycia i w miarę potrzeby je 
wymienić. 
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Ponowny montaż  
Dokonując ponownego montażu pompy zalewowej z kołnierzem wodnym 
należy sworzeń zawiasu pompy zalewowej obrócić w taki sposób by dwa 
wkręty dociskowe opierały się na różnych częściach wałka. Należy poruszać 
całą pompą zalewową do przodu i do tyłu do momentu, w którym obydwie 
strony koła napędowego pompy zalewowej będą równo opierać się na kole 
napędowym wałka pompy.  Należy dokręcić wkręty dociskowe i odpowiednie 
przeciwnakrętki. Podłączyć węże we właściwych miejscach i ponownie 
założyć sprężynę powrotną pompy zalewowej.  
Kiedy pompa zalewowa zostanie umieszczona na swoim miejscu istotne jest 
ustawienie szczeliny o grubości 3 mm pomiędzy dolną częścią wkładki 
startowej przymocowanej do pompy zalewowej, a prętem startowym, który 
jest wykorzystywany do unoszenia pompy zalewowej ponad koło napędowe 
pompy. Szczelina ta służy zapewnieniu tolerancji dla nowego koła 
napędowego, które musi się "ułożyć" w fazie początkowego docierania, lecz 
jednocześnie zapewnia odpowiedni dystans zapewniający sprawne 
funkcjonowanie mechanizmu podnoszenia pompy zalewowej. Wkładka 
startowa, według potrzeby, może być unoszona lub opuszczana poprzez jej 
obracanie.    

16. Próby pompy 
Próba podciśnieniowa 

Należy umieścić korek(ki) zaślepiające we wlocie(tach) pompy i zamknąć 
zawory tłoczne. Uruchomić pompę i przy prędkości obrotowej 1300 - 1500 
obrotów na minutę obserwować wskazówkę wartości podciśnienia. Po 
osiągnięciu wartości podciśnienia wynoszącej 0,81 bara zatrzymać pompę. 
Takie podciśnienie powinno się utrzymywać przez co najmniej 15 sekund, a w 
ciągu minuty spaść o nie więcej niż 0,07 bara. 
 
Jeżeli pompa nie będzie utrzymywać podciśnienia z korkami zaślepiającymi 
umieszczonymi we właściwych miejscach, w pompie występuje nieszczelność 
i w celu jej lokalizacji będzie musiała być przeprowadzona próba ciśnieniowa, 
którą opisano poniżej. 
Jeżeli w pompie nie zostanie wytworzone  podciśnienie o wartości 0,81 bara, 
lecz niższe, wskazuje to na uszkodzenie systemu wstępnego zalewania. 
 

Próba ciśnieniowa 
Ta próba jest przeprowadzana wtedy, gdy pompa nie utrzymuje podciśnienia 
z korkami zaślepiającymi umieszczonymi we właściwych miejscach, a jej 
celem jest lokalizacja nieszczelności powodujących utratę podciśnienia. 
Należy napełnić pompę wodą pod ciśnieniem od 3,5 do 7,0 barów i sprawdzić, 
czy występują wycieki. Obszar nieszczelności powinien się wtedy uwidocznić, 
a pompę można w tym miejscu rozmontować i usunąć defekt.  
Należy sprawdzić szczelność otworu spustowego każdej z pomp zalewowych.  
Jeżeli występuje tam nieszczelność, należy wymienić uszczelki i pierścienie 
O-ring  pompy zalewowej według opisu zawartego w Instrukcji Konserwacji. 
Jeżeli w pompie nie zostanie wytworzone  podciśnienie o wartości 0,81 bara i 
pompa nie utrzymuje uzyskanej wartości podciśnienia, oznacza to 
nieszczelność, a być może także uszkodzenie systemu wstępnego zalewania. 
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Jeżeli nie widać wycieków, nieszczelność musi występować pomiędzy 
zaworem wstępnego zalewania a pompą zalewową. Punkty, które należy 
sprawdzić to: 
Uszczelnienie wlotu nasadki od strony pompy zalewowej 
Membrana zaworu do zalewania pompy 
 

Pompa zalewowa z kołnierzem wodnym (opcjonalny system 
wstępnego zalewania) 

Jeżeli zamontowana została pompa zalewowa z kołnierzem wodnym, należy 
przeprowadzić taką samą próbę podciśnieniową jak opisano powyżej, lecz 
prędkość obrotowa pompy do uzyskania podciśnienia ma wynosić 2 300 
obrotów na minutę. 
Jeżeli w pompie nie zostanie wytworzone  podciśnienie o wartości 0,78 bara, 
lecz niższe, wskazuje to na uszkodzenie systemu wstępnego zalewania. 
Należy sprawdzić, co następuje -  
 
Zobaczyć, czy napęd pompy zalewowej (koło napędowe z włókna) jest 
sprzęgnięte z kołem napędowym pompy i pracuje bez poślizgu (odstęp 1/8 
cala) 
Sprawdzić, czy pompa zalewowa jest napełniona wodą 
Należy sprawdzić szczelność otworu spustowego pompy zalewowej.  Jeżeli 
jest wyciek, do pompy zalewowej należy założyć nową uszczelkę.  
 
Jeżeli pompa nie utrzymuje podciśnienia, należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową (jak wyżej) i sprawdzić, czy nie ma wycieków. Wadliwe 
połączenia i uszczelki muszą być wymienione. Jeżeli nie ma widocznych 
wycieków, nieszczelność musi występować gdzieś na linii biegnącej od 
zaworu wstępnego zalewania do pompy zalewowej z pierścieniem wodnym. 
Punktami do sprawdzenia będą wtedy: uszczelka w uszczelnieniu zaworu 
wstępnego zalewania, zawór jednokierunkowy pompy zalewowej z 
pierścieniem wodnym oraz wąż gumowy wraz z zaciskiem. 
 
 

Próba ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa (PRV) i zaworu 
termicznego (TRV) 

Po wstępnym zalaniu pompy i wyborze trybu wysokiego ciśnienia należy 
zamknąć wszystkie drogi odpływu.  Należy uruchomić pompę i 
utrzymywać około 2 800 obrotów na minutę. Przy prawidłowo pracującym 
zaworze PRV ciśnienie stopnia wysokiego ciśnienia nie powinno przekroczyć 
50 barów. 
 
Należy kontynuować pracę pompy w celu jej rozgrzania. Zawór termiczny 
TRV powinien się otworzyć i wypuścić wodę po osiągnięciu przez pompę 
temperatury około 48°C (dla standardowego zaworu TRV 42°C, dla zaworu 
74°C, jego otwarcie powinno nastąpić po osiągnięciu temperatury około  80°).  
Należy obserwować wyrzut wody z zaworu, jeżeli następuje on do atmosfery, 
lub sprawdzić, czy rura odprowadzająca wodę z zaworu jest ciepła, jeżeli 
woda odprowadzana jest do zbiornika pojazdu. Należy otworzyć zawór 
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upustowy pompy, by nalała się do niej zimna woda.  W tym momencie wypływ 
wody z zaworu termicznego TRV powinien ustać. 
Jeżeli zawór TRV nie działa, należy wykonać następujące czynności -  
 

Konserwacja zaworu termicznego 
 
Zawór termiczny (TRV) zamontowany w pompie zazwyczaj wymaga 
niewielkich zabiegów konserwacyjnych, jednak jeżeli zawór ten się nie otwiera 
w określonej temperaturze, lub też pozostaje otwarty po obniżeniu się 
temperatury wody, należy zastosować się do poniższych instrukcji w celu jego 
oczyszczenia. 
 
1. Lokalizacja. Zawór TRV umiejscowiony jest na górnej powierzchni króćca 
wylotowego.  
 

 
 

2. Demontaż zaworu TRV należy przeprowadzić przy użyciu odpowiedniego 
klucza nastawnego, który obejmie główny korpus zaworu TRV.  
 

 
 

3. Należy wyjąć części wewnętrzne z obudowy zewnętrznej. Zawór TRV 
należy umocować pionowo w imadle. Używając klucza nastawnego należy 
odkręcić górną część zaworu. 
 



 

 
 

48 

 
©Godiva Ltd. Naszą zasadą jest stały rozwój. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do 
zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. 
 

 
 
 
4. Części wewnętrzne zaworu TRV dadzą się teraz wysunąć z obudowy 
 

 
 
 

 
 
5. Z części stożkowej głównej obudowy można teraz wypchnąć aktywator 
termiczny (nr części 57053) w celu kontroli 
 

 
 
6. Wszystkie główne części wewnętrzne można teraz skontrolować pod kątem 
ich zużycia i/lub występowania osadów mineralnych. 
W przypadku nagromadzenia znacznych ilości osadów można je usunąć 
poprzez oczyszczenie obudowy zewnętrznej oraz części wewnętrznych przy 
użyciu odpowiedniego środka do usuwania kamienia kotłowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywator termiczny, 
nr części 57053 
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Wadliwe działanie może być spowodowane zacięciem się tulei (nr części 
60808) w pozycji zamknięcia lub otwarcia, albo otwarciem wylotowego złącza 
pośredniczącego (nr części 60807). Również w przypadku zużycia lub 
uszkodzenia pierścieni O-ring (nr części 58107) wystąpi nieszczelność 
powodująca niepotrzebny wypływ wody. 
 
7. Montaż jest odwrotnością procesu demontażu.  Jeżeli mają być 
zamontowane nowe pierścienie O-ring (nr części 58107), pierwszy O-ring 
należy wsunąć do niższego rowka wylotowego złącza pośredniczącego, a 
następnie drugi O-ring nasunąć ponad pierwszym do drugiego rowka 
położonego wyżej w złączu pośredniczącym. Na nowe O-ringi i na rowki 
należy nałożyć warstwę wodoodpornego smaru celem ułatwienia montażu. 
 
Uwaga: Wymagane części serwisowe - Uszczelka UFP2303/10, 1 sztuka. 
Pierścień uszczelniający O-ring, 58107, 2 sztuki.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osad, który 
zazwyczaj 
spowodowany jest 
dużym stężeniem 
związków 
mineralnych w 
wodzie. 

Aktywator termiczny 
nr części 57053 

Obudowa 
nr części 60806 

Uszczelka 
nr części UFP2303/10 

Kolanko 
nr części 59392 

Ten 
O-ring zakładać 
jako pierwszy 

Ten O-ring 
zakładać jako 

 

Przekrój 
zmontowanego 
zaworu TRV 

O-ring 
nr części 51894 
stożek wewnętrzny 

Tuleja 
nr części 
60808 

Sprężyna  
nr części 
670715 

O-ring 
nr części 
58107 

Wylotowe złącze  
pośredniczące 
nr części 60807 
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17. Momenty obrotowe dokręcania 
 
Część  Opis Moment 

obrotowy 
Nm Lbs ft 

MS164/20 65019/001 Obudowa uszczelnienia do statora sprzęgła 20 15 
NPN 65017/004 Tarcza cierna do napędu mimośrodowego. 

(Dostarcza producent sprzęgła) 
28 21 

MS166/25  65094 Obudowa uszczelnienia do obudowy łożyska 20 15 
MS165/35 65040 Nakładka do głowicy pompy 44 32 
65405 65004 Tylny pierścień ślizgowy do nakładki 10 7.5 
MS164/25 65078 Przedni pierścień ślizgowy do rury ssącej 12 9 
65181 Nakrętka mocowania wirnika 300 225 
MS07/35 Śruba mocująca kołnierz napędu 103 76 
65169 Śruba mocująca tłokową pompę zalewową do obudowy 

łożyska 
20 15 

 
 

18. Narzędzia specjalne 
 
Część  Do pomp wyposażonych w tłokową pompę zalewową 

Opis 

60275/03 Podkładka mocująca 
65486 Narzędzie do wyjmowania uszczelnienia mechanicznego 
65239 Narzędzie do montażu uszczelnienia tłoka - stożkowy element ustalający 
65240 Narzędzie do montażu uszczelnienia tłoka - ekspander uszczelnienia 
65436 Narzędzie do montażu pierścieni sprężynujących - wymiana uszczelnień w 

zalewowej pompie tłokowej 
65466 Narzędzie do podparcia cylindra - wymiana uszczelnień w zalewowej pompie 

tłokowej 
65467 Narzędzie do przesuwania pierścieni sprężynujących - wymiana uszczelnień w 

zalewowej pompie tłokowej 
 
Część  Do pomp wyposażonych w pompę zalewową z kołnierzem wodnym 

Opis 

60275/03 Podkładka mocująca 
65486 Narzędzie do wyjmowania uszczelnienia mechanicznego 
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