
1

Spis treści

Typ SCK
Pompy chemiczne znormalizowane ......................................................... 3

Typ MDK, MDK-B
Hermetyczne pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym ............ 13

Typ MNK, MNK-B
Hermetyczne pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym ............ 19

Typ MPB
Peryferalna pompa chemiczna ............................................................... 25

Typ MNK-S, MNK-SB, SCK-S
Wirowe samozasysające pompy chemiczne.......................................... 29

Typ MNK-X, MNK-XB, SCK-X
Pompy chemiczne z wirnikiem Vortex .................................................... 33



SCK

3

Zastosowanie

Pompowanie mediów agresywnych, czystych, zanieczyszczo-

nych w przemy le chemicznym, petrochemicznym, metalo-

wym, produkcji celulozy, usuwaniu odpadów / recyckling itd.

• je li stal szlachetna nie jest wystarczaj co odporna

• jako alternatywa do pomp wytwarzanych z drogich metali:

Hastelloy, Monel, tantal itd.

• kiedy wa ne s  powierzchnie nie posiadaj ce w asno ci

przylegania.

Pompa SCK jest wyj tkowo ekonomiczna i niezawodna

w sytuacjach, gdy:

• wyst puje ma a ilo  niebezpiecznych mediów, wówczas

pompy z uszczelnieniami mechanicznymi s  ta sze ni

pompy hermetyczne;

• do pompowania mediów zawieraj cych gazy, wi ksz  ilo

cz stek sta ych, lub innych problematycznych mediów, je li

pompy hermetyczne oka  si  niewystarczaj ce;

• wyst puj  media o z ych w a ciwo ciach smaruj cych:

uszczelnienia gazowe.

Budowa

Pompa jednostopniowa, chemiczna, znormalizowana, wy o o-

na tworzywem sztucznym, konstrukcja „Heavy-Duty”. Wymia-

ry wg EN 22858 / ISO 2858. Pompy w rozmiarze 25-25- 00

posiadaj  konstrukcj  blokow  z silnikiem ko nierzowym. Ko -

nierze owiercone wg ISO 7005-2/PN 6, na yczenie - wg

ANSI B 6.5 Cl. 50, JIS lub BS.

Materia y maj ce kontakt z medium

Pow oki s  wykonane z: PFA, PTFE, PE-UHMW, antystatycz-

ne, PFA-P o wysokiej odporno ci na przenikanie. Uszczelnie-

nie mechaniczne: SSiC/SSiC , Al2O3/PTFE – szk o i inne.

Oznaczenia typów i materia ów:

• konstrukcja znormalizowana SCK /...

• konstrukcja blokowa (tylko 25-25- 00) SCK-B /...

• perfluoralkoxy (PFA), polytetrafluorethylen (PTFE) ... / F

• polietylen o du ej masie cz steczkowej (PE-UHMW) ... / E

• pow oka antystatyczna ... / F-L

• pow oka o wysokiej odporno ci na przenikanie ... / F-P

Cz ci przejmuj ce ci nienie

Wykonane z eliwa sferoidalnego EN-JS 049. Korpus

uszczelnienie mechanicznego ze stali nierdzewnej.

Zakres zastosowania:

Praca przy cz stotliwo ci 50 Hz

Wydajno : 0,  – 300 m3/h

Wys. podnoszenia: 90 m s . cieczy

• temperatury pracy: -60 / + 80°C  (w przyp. PFA / PTFE)

• ci nienie pracy do 6 bar, w zale no ci od temperatury

• zawarto  cz stek sta ych - w zale no ci od wykonania;

wersja pompy z wirnikiem Vortex SCK-X do 50%

Typ SCK

Pompy chemiczne znormalizowane

Wzmocniony wa  i wspornik o yskowy

Wyd u enie czasu pracy

Konstrukcja „Heavy Duty”

Odporno  na korozj

Materia y: PFA/PTFE; PE-UHMW; PFA-P o wysokiej odporno ci na przenikanie
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Pompa SCK odpowiada wymaganiom DIN/ISO 5 99:

Wzmocniony wa  pompy oraz stabilny wspornik o yskowy redukuj  odchylenie

wa u do bardzo niskiej warto ci:

- uszczelnienie pier cieniem lizgowym i o ysko toczne pracuj  du o d u ej ni

w pompach standardowych

- mo liwo  pracy w skrajnych warunkach jak np.: kawitacja, ma e przep ywy,

du e wysoko ci podnoszenia, du e g sto ci pompowanego medium.

• Zakupiona pompa SCK mo e by  modyfikowana w celu dostosowania do pracy z

mediami zawieraj cymi cz stki sta e, gazy lub do pracy jako samozasysaj ca.
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5 P³yta korpusu, skonstruowana
specjalnie dla wewnêtrznego
uszczelnienia RG-4 oraz RG-5:

• otwarta komora uszczelnienia
umo¿liwiaj¹ca transport cz¹stek
sta³ych

• otwory s³u¿¹ce do przep³ukiwania
zapewniaj¹ dobr¹ cyrkulacjê me-
dium

• ³amacze strumienia zapobiegaj¹
powstawaniu wycieraj¹cych turbu-
lencji medium dla konwencjonal-
nego zewnêtrznego uszczelnienia
mechanicznego – standardowa
p³yta korpusu z wymienn¹ lub
pró¿nioszczeln¹ pow³ok¹

2 Stabilny, jednoczêœciowy wspor-
nik ³o¿yskowy z ¿eliwa sferoidal-
nego

Standardowo: ³o¿ysko toczne typ
2RS  o du¿ej noœnoœci:
• d³ugotrwa³e smarowanie, obu-

stronne zewnêtrzne zabezpiecze-
nie przed korozj¹

• smarowanie k¹piel¹ olejow¹ jako
opcja

• tarcza labiryntowa ze stali szla-
chetnej, zabezpieczaj¹ca ³o¿ysko
toczne w sytuacji wyst¹pienia
przecieków przez uszczelnienie
mechaniczne

4 Sztywny wa³ pompy

• du¿a œrednica wa³u (równie¿ w
obrêbie uszczelnienia pierœcienia-
mi œlizgowymi), praca bez zak³ó-
ceñ, znikome ugiêcie wa³u – rów-
nie¿ przy granicznych parame-
trach Q/H

6 Zewnêtrzne i wewnêtrzne
uszczelnienia mechaniczne

(ilustracja przedstawia podwójne
uszczelnienie Richter RG-4 we-
wnêtrzne, odporne na media krystali-
zuj¹ce lub zawieraj¹ce cz¹stki sta³e)

Uszczelnienia chemiczne Richter
RG-1, RG-2 i RG-4 sprawdzaj¹ siê
w praktyce od wielu lat.

Nowoœæ:
uszczelnienie Cartrige RG-5

Alternatywne uszczelnienia, zgodne
z norm¹ (DIN24960) – np. Crane,
Burgmann, Chesterton itd.:

• pojedyncze / podwójne uszczel-
nienia mechaniczne

• wykonanie z tworzywa sztucznego
• uszczelnienia gazowe
• uszczelnienia wargowe

1 Pó³otwarty lub zamkniêty wirnik

• pó³otwarty z zakrzywionymi ³opat-
kami - standard

• wirnik zamkniêty z optymaln¹ hy-
draulik¹, jeœli wymagany jest
szczególnie niski parametr NPSH

• du¿y metalowy rdzeñ dla nieza-
wodnego przenoszenia momentu
obrotowego

• zabezpieczenie przed odkrêca-
niem w przypadku obracania siê w
niew³aœciwym kierunku

• tylne ³opatki równowa¿¹ce si³y
osiowe

3 Gruboœcienna pow³oka korpusu
wykonana z PFA/PTFE, PE-UHMW
lub PFA-P o wysokiej odpornoœci
na przenikanie

• pancerz z ¿eliwa sferoidalnego
przejmuje ciœnienie systemowe
oraz obci¹¿enia z instalacji - nie
wymaga kompensatorów

• pow³oka nie zawiera wype³niaczy,
odporna chemicznie o gwaranto-
wanej jakoœci

• tuleja ochronna wa³u wykonana z
Al

2
O

3
, opcjonalnie z SSiC, hastel-

loy, tantal itp. Zespó³ sprê¿ystych
podk³adek odpowiada za szczel-
noœæ pomiêdzy wirnikiem a tulej¹
wa³u
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Najcz ciej stosowane wersje

uszczelnie  mechanicznych

Uszczelniania mechaniczne stosowane w pompach SCK ofe-

ruj  ca y zakres korzystnych cenowo rozwi za  od pojedyn-

czych po podwójne, z systemami p ukania uszczelnie  ciecz

pompowan  lub obc , tak e z uk adami automatyki.

Pompy z tego rodzaju uszczelnieniami mog  by  u ywane w

trudnych warunkach pracy lub s u y  do pompowania niebez-

piecznych mediów. Poni ej prezentowane s  najcz ciej sto-

sowane wersje uszczelnie . Inne wykonania, systemy termo-

syfonowe, zaporowe itd. – na indywidualne zapytanie.

Uszczelnienia RG-4 oraz RG-5

Znajduj  zastosowanie w pracy z mediami krystalizuj cymi

lub zawieraj cymi cz stki sta e. Wewn trzne uszczelnienia

RG-4 oraz RG-5 nie zawieraj  metali od strony dzia ania me-

dium. Uszczelnienia s  po czone ze specjaln  p yt :

• Optymalnie dla przep ywu medium, ukszta towana komora

uszczelnienia; otwory cyrkulacyjne zapobiegaj  osadzaniu

si  cz stek sta ych

• Si y od rodkowe odpychaj  cz stki od uszczelnienia

• amacze strumienia zapobiegaj  powstawaniu abrazyjnych

wirów

Pojedyncze uszczelnienie RG-4

Przeznaczone do mediów, które nie poddaj  si  krystalizacji

i nie stanowi  zagro enia dla rodowiska naturalnego. Mog

zawiera  niewielk  ilo  cz stek sta ych.

Podwójne uszczelnienia mechaniczne RG-4 z quenchem/

z ciecz  zaporow

Podwójne uszczelnienia mechaniczne RG-5 z quenchem/

z ciecz  zaporow

Z quenchem: przeznaczone do pracy z mediami maj cymi

sk onno  do krystalizacji lub sedymentacji w kontakcie z po-

wietrzem i nie stanowi cymi zagro enia dla rodowiska natu-

ralnego; równie  w przypadku oblodzenia, pracy na sucho

oraz medium o ostrym zapachu.

Z ciecz  zaporow : dodatkowo przeznaczone do pracy z

mediami zawieraj cymi cz stki sta e, krystalizuj cymi lub nie-

bezpiecznymi dla rodowiska naturalnego.

Wirnik

Wirnik Wirnik
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Pojedyncze mieszkowe uszczelnienie mechaniczne
np. Richter RG-1, Crane 10 T itd. w ró¿nych wykonaniach ma-
teria³owych, z ochronn¹ os³on¹ ze szk³a akrylowego, zapobie-
gaj¹c¹ rozpryskom cieczy. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania
ochronnej os³ony z PFA/FEP z wbudowanym króæcem odp³y-
wowym (patrz- Ochronna os³ona z PFA).

Wirnik Wirnik

Podwójne uszczelnienie mechaniczne wg DIN 24 960
np. Crane 59U/59U, Burgmann M7FS2/M7S2 itd. w ró¿nych
wykonaniach materia³owych; opcjonalnie ze œrub¹ wspoma-
gaj¹ca przep³yw. Obudowa uszczelnienia wykonana jest ze
stali szlachetnej.

Ochronna os³ona z PFA, dla pojedynczych, wewnêtrznych
lub zewnêtrznych, uszczelnieñ mechanicznych

Bezpieczne odprowadzanie przecieku przez króciec odp³ywo-
wy. Dla uszczelnieñ o œrednicy zewnêtrznej do 95 mm.

Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne, z ciecz¹ zapo-
row¹, z wewnêtrznym uszczelnieniem wargowym z PTFE

Przeznaczone do mediów zawieraj¹cych cz¹stki sta³e i me-
diówkrystalizuj¹cych. Wargi uszczelniaj¹ce oraz ciœnienie
zaporowe zapobiegaj¹ przedostawaniu siê cz¹stek sta³ych i
sedymentacji.

Wirnik Wirnik
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Pompa typu SCK
Do zewnêtrznego uszczelnienia mechanicznego
Wirnik: pó³otwarty (góra), zamkniêty (dó³)
P³yta korpusu: pow³oka wymienna (góra) lub trwale mocowana, pró¿nioszczelna (dó³)

Wspornik ³o¿yskowy pompy 25-25-100 o konstrukcji znormalizowanej i blokowej, ró¿ni siê od zamieszczonego na ilustracji.

Czêœci sk³adowe i wykonanie materia³owe

Nr części Nazwa Wykonanie standardowe 

Pancerz korpusu  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043)  
100 

Powłoka korpusu 
PFA/PTFE, PE-UHMW, powłoka antystatyczna,  
PFA-P o wysokiej odporności na przenikanie 

122 Pokrywa zaślepiająca śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) 

160 Pokrywa korpusu śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) 

161 Powłoka pokrywy korpusu  
PFA/PTFE, PE-UHMW, powłoka antystatyczna, PFA-P o wysokiej odporności 
na przenikanie 

210 Wał  Stal nierdzewna 1.4057 

230 Wirnik 
PFA/PTFE, PE-UHMW, powłoka antystatyczna, PFA-P o wysokiej odporności 
na przenikanie, rdzeń wirnika z metalu 

321 ŁoŜysko kulkowe  

330 Wspornik łoŜyskowy śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) 

361 Tylna pokrywa łoŜyska Stal 1.0601 

401 Uszczelka korpusu PTFE 

415 Uszczelka centrująca PTFE 

501 Dwuczęściowy pierścień Stal nierdzewna 1.4571 

524 Tuleja ochronna wału Al2O3, SSiC, Hastelloy itp. 

550 Podkładka Stal nierdzewna 

555 Tarcza labiryntowa Stal nierdzewna 

930 Element zaciskowy Stal spręŜynowa 

932 Pierścień zabezpieczający Stal spręŜynowa 

950 Podkładka spręŜysta tarczowa Stal nierdzewna 

b. nr Śruby, nakrętki Stal nierdzewna 
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Korpus pompy

Pancerz korpusu jest wykonany z eliwa

sferoidalnego i przejmuje wszystkie si y

hydrauliczne jak równie  si y obci e

instalacji wg DIN/ISO 5 99 /Europump

979. W przeciwie stwie do pomp z two-

rzywa sztucznego cz ciowo lub nie

opancerzonych, pompy Richter nie wy-

magaj  kompensatorów. Ko nierze

owiercone wg DIN, ANSI, BS lub JIS.

Na indywidualne zamówienie:

• przy cze do opró niania korpusu s u-

ce równie  do czyszczenia i kontroli

• p aszcz grzewczy np. w przypadku

mediów sk onnych do krystalizacji lub

polimeryzacji.

Mo liwe jest uzupe nienie ww. elemen-

tów w ramach modernizacji pompy.

Wirnik pó otwarty z zakrzywionymi

opatkami

Du y rdze  metalowy utrzymuje stabilny

kszta t wirnika, równie  przy wy szych

temperaturach oraz wy szej wydajno-

ci.

Opcjonalnie, kiedy wymagana jest niska

warto  NPSH, oferowane s  wirniki

zamkni te. Tylne opatki redukuj  si y

osiowe, zwi kszaj c ywotno  cz ci

wiruj cych. Pow oka z tworzywa jest

jednolita, bezszwowa. Wirnik jest za-

bezpieczony przed odkr caniem na wy-

padek rozruchu w niew a ciwym kierun-

ku lub cofania si  medium.

Pompy o konstrukcji blokowej SCK-B

Pompa o rozmiarze 25-25- 00 jest oferowana w wersji blokowej dostosowanej do

silnika ko nierzowego. Pompa blokowa jest wyposa ona tylko w pojedyncze ze-

wn trzne uszczelnienie mechaniczne, natomiast pompa 25-25- 00 o konstrukcji

znormalizowanej mo e by  wyposa ona w zewn trzne, pojedyncze lub podwójne

uszczelnienia mechaniczne.

Obudowa pompy Wirnik pó otwarty

Pompa blokowa

Istotne opcje

Ofert  dope nia pakiet opcji SCK, umo -

liwiaj cych dopasowanie standardo-

wych wersji pomp do specyficznych i

szczególnie trudnych warunków pracy.

• ogrzewany p aszcz uszczelnienia me-

chanicznego i korpusu pompy

• system termosyfonowy i zaporowy

• czujniki temperatury obci enia

o ysk tocznych i silnika

• wersja samozasysaj ca (SCK-S) oraz

z wirnikiem Vortex (SCK-X)
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Charakterystyki

Pompy chemiczne znormalizowane SCK osi gaj  wydaj-

no  do 300m3/h oraz wysoko  podnoszenia do 90 m s .

cieczy (przy 2900 min- ).

Przy 3500 min-  pompa SCK osi ga wysoko  podnosze-

nia do 0 m s . cieczy.

W ofercie jest 2 wielko ci pomp: od 25-25- 00 do 50- 25-

3 5, które mo na dostosowa  do potrzeb. Zarówno do mniej-

szych wydajno ci, jak równie  do pracy z du ymi przep ywa-

mi.

Parametry wydajno ci (do 550 m3/h), wysoko ci podnoszenia

(do 00 m s . cieczy) przekraczaj ce zakres okre lony dla

pomp SCK, mog  osi ga  pompy Richter MPB, MNK.

Wydajno ci odnosz  si  do lepko ci mm2/s.

Wymiary pomp o konstrukcji

znormalizowanej i blokowej

Ko nierz Pompa Ko cówka 
wa u 

Rozmiar 
pompy 

DNS DND A f h  h2 D l 

Ci ar 
[kg] 
 (bez 

nap du) 

25-25- 00 25 25 80 385 32 60 24 50 6 

25-25- 60 25 25 80 385 32 60 24 50 46 

50-32- 60 50 32 80 385 32 60 24 50 46 

50-32-200 50 32 80 385 60 80 24 50 52 

65-40-200 65 40 00 385 60 80 24 50 54 

80-50- 60 80 50 00 385 60 80 24 50 49 

80-50-200 80 50 00 385 60 200 24 50 57 

80-50-250 80 50 25 500 80 225 32 80 94 

25-50-250 80 50 25 500 80 250 32 80 06 

25- 00-200 25 00 25 500 200 280 32 80 0 

25- 00-250 25 00 40 530 225 280 42 0 20 

50- 25-3 5 50 20 40 530 280 355 42 0 60 

Konstrukcja blokowa SCK-B

Konstrukcja znormalizowana SCK

Ko nierz Pompa Silnik Rozmiar 
pompy 

DNS DND A f  h  h2 
Wiel-
ko  

d 

Ci ar 
[kg] 
(bez 

nap du) 

25-25- 00 25 25 80 275,5 32 60 80 50 5 

 

Wymiary w mm

Wymiary w mm
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Pompowanie mediów z zawarto ci

cz stek sta ych i/lub gazów

W przypadkach pompowania medium o ma ej zawarto ci

cz stek sta ych, cz sto wystarczaj ce jest zewn trzne lub

wewn trzne podwójne uszczelnienia mechaniczne o po-

wierzchniach lizgowych z SSiC.

Pompa z wirnikiem Vortex (SCK-X) z podwójnym we-

wn trznym uszczelnieniem mechanicznym RG-4 dopusz-

cza pompowanie medium o zawarto ci cz stek sta ych do

30% obj to ci, w specyficznych przypadkach do 50%.

Dopuszczalna ziarnisto : do 0-20 mm, zale nie od rozmiaru

pompy. Pompa SCK-X sprawdza si  w pracy z medium za-

wieraj cym d ugie w ókna jak równie  gazy do 5%.

Pompa z wirnikiem Vortex SCK-X

Pó otwarty wirnik znajduje si  poza g ównym przep ywem:

• wi cej wolnej przestrzeni w korpusie pompy dla wi kszych

cz stek medium

• d u sza ywotno  wirnika  (minimalne cieranie)

Inne rodzaje pomp

Pompy ze sprz giem magnetycznym i pompy z uszczelnie-

niem mechanicznym s  wykorzystywane w ró nego rodzaju

procesach chemicznych i pokrewnych. Dlatego w ofercie do-

st pne s  specjalistyczne pompy, znajduj ce zastosowanie w

szczególnych przypadkach:

Pompy z uszczelnieniem mechanicznym

z przeznaczeniem do medium z zawarto ci  cz stek sta ych,

do 300 m3/h, 90 m s . cieczy (przy 2900 min- ),

Pompy o konstrukcji blokowej

mniejsze rozmiary 0,  do 80 m3/h, 5 m s . cieczy

(przy 2900 min- )

Pompy samozasysaj ce

do opró niania zbiorników i kana ów z góry;

wysoko  zasysania do 6 m s . wody do 33 m3/h, 40 s . cieczy

(przy 2900 min- )

Pompy ze sprz g em magnetycznym

• wg EN22858 / ISO 2858 do 550 m3/h, 90 m s . cieczy

• wg ASME B73.3 dla urz dze  ANSI do 90 m3/h, 40 m s .

cieczy (przy 3500 min- )

Pompy z wirnikiem Vortex

sprawdzaj  si  w przypadku medium: o du ej zawarto ci cz -

stek sta ych (do 50% obj.), o zawarto ci du ych cz stek lub

gazu (do 5% obj.); do 200 m3/h, 85 m s . cieczy (przy 2900

min- )

Pompy peryferalne

z przeznaczeniem do ma ych przep ywów na du ych wysoko-

ciach podnoszenia 0,  - 5 m3 / h, do 00 m s . cieczy  (przy

2900 min- )
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MDK, MDK-B

Zastosowanie

Pompowanie korozyjnych, niebezpiecznych dla œrodowiska,
czystych mediów w przemyœle chemicznym, farmaceutycz-
nym, petrochemicznym, spo¿ywczym, produkcji celulozy, ob-
róbki metali, usuwaniu odpadów / recykling.

Pompy MDK zaprojektowano z myœl¹ o:

• przeznaczeniu do pompowania mediów, w przypadku któ-
rych stal szlachetna nie zapewnia dostatecznej ochrony an-
tykorozyjnej,

• jako alternatywa do pomp:
- wytwarzanych z drogich metali (hastelloy, tantal itd.)
- wy³o¿onymi tworzywem sztucznym z uszczelnieniem me-

chanicznym
- ze stali szlachetnej z podwójnym uszczelnieniem mecha-

nicznym oraz systemem zaporowym lub quenchem
- ze stali szlachetnej ze sprzêg³em magnetycznym.

Budowa:

Jednostopniowa, wirowa, chemiczna pompa ze sprzêg³em
magnetycznym z pow³ok¹ z tworzywa.

Wymiary i wydajnoœæ znamionowa wg DIN EN 22858 /
ISO 2858 / DIN ISO 5199.

Ko³nierze wg ISO 7005-2/PN16 (poprzednio DIN 2533, PN 16)
lub na indywidualne zamówienie wg ANSI B16.5 Cl. 150.

Konstrukcja standardowa na p³ycie podstawy, alternatywnie
blokowa z silnikiem ko³nierzowym, bez dynamicznego
uszczelniania, bez pr¹dów wirowych, zgodna z ATEX oraz
TA Luft.

Media o najwy¿szej czystoœci

wystêpuj¹ce np. w przemyœle farmaceutycznym, elektronicz-
nym, chemii precyzyjnej – dla tego rodzaju mediów jest do-
stêpna zmodyfikowana wersja MDK.

Oznaczenia typów i materia³ów:

• konstrukcja standardowa MDK /...
• konstrukcja blokowa MDK-B /...

Pow³oka

• perfluoralkoxy (PFA) ... / F

Zakres zastosowania

Praca przy czêstotliwoœci 50 Hz

0,1 – 80 m3/ h *
do 60 m s³. cieczy *
• temperatury pracy: od -60°C do +120°C
• ciœnienie pracy do 16 bar, zale¿nie od temperatury
• zawartoœæ cz¹stek sta³ych – na indywidualne zapytanie

* wy¿sze wydajnoœci, podnoszenia i temperatury pracy
osi¹gaj¹ pompy typu MNK / MNKA

Typ MDK, MDK-B
Hermetyczne pompy chemiczne
ze sprzêg³em magnetycznym

Opcja: SAFEGLIDE® PLUS - ³o¿yska odporne na pracê na sucho

Odpornoœæ na korozjê przez zastosowanie PFA

Pow³oka z czystego chemicznie tworzywa
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MDK, MDK-B

1 Grubo cienna pow oka

korpusu z PFA

• pow oka prze roczysta, nie zawie-

raj ca wype niaczy

• pancerz korpusu z eliwa sfero-

idalnego EN-JS 049 [0.7043]

przejmuje ci nienie systemowe i

obci enie z instalacji, u ycie

kompensatorów jest zbyteczne

• przy cze do opró niania korpusu

• ogrzewanie korpusu – na indywi-

dualne zapytanie

2 Zewn trzna powierzchnia

ochronna

W przypadku uszkodzenia o yska

tocznego, zapobiega uszkodzeniom

garnka rozdzielaj cego, powodowa-

nym ewentualnym zataczaniem si

wirnika.
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4 Magnesy sta³e o wysokiej
sprawnoœci

• opatentowane mocowanie ma-
gnesów

5 Wy³o¿enie z czystego tworzywa,
nie zawieraj¹ce  wype³niaczy

• ³atwiejsza i dok³adniejsza kontrola
jakoœci pow³oki,

• odpornoœæ na dyfuzjê,
• neutralne w stosunku do mediów

u¿ywanych w przemyœle farma-
ceutycznym i chemicznym.

6 Podwójna, wymienna konstrukcja

Szybka i ³atwa konserwacja pompy
ze wzglêdu na niewielk¹ iloœæ czêœci.

7 Zewnêtrzna ochrona
antykorozyjna pompy

Wysokiej jakoœci pow³oka epoksy-
dowa, œruby ze stali szlachetnej.

8 Masywny wa³ z SSiC

Umieszczony jest w komorze roz-
dzielaj¹cej na wsporniku wa³u.

9 Odporne ³o¿yska œlizgowe

Zespó³ wirnika z ³o¿yskami œlizgowy-
mi wykonanymi z SSiC lub z twarde-
go grafitu, obraca siê na osi wykona-
nej z SSiC. Pierœcienie wykonane z
SSiC lub z PTFE wzmocnionego
grafitem przenosz¹ si³y osiowe.
£o¿yska œlizgowe mog¹ zostaæ w
ca³oœci wykonane z SSiC. Wersja
specjalnych ³o¿ysk SAFEGLIDE®

PLUS dopuszcza krótkotrwa³¹ pra-
cê na sucho.

s Wirnik zamkniêty

Z kana³ami miêdzy ³opatkami, ce-
chuj¹cy siê wysokim stopniem
sprawnoœci oraz niskimi parametra-
mi NPSH.

Stabilny rdzeñ metalowy odpowie-
dzialny za prawid³owe przeniesienie
momentu obrotowego w obrêbie wir-
nika.

3 System podwójnej komory
rozdzielaj¹cej nie zawiera metali:

• odpornoœæ na media: gruba war-
stwa PTFE

• odpornoœæ na ciœnienia: tworzywo
wzmocnione w³óknem szklanym
(GFRP), odporne na pêkniêcia, o
wysokim stopniu bezpieczeñstwa

„Bez pr¹dów wirowych”

• nie dochodzi do nagrzewania me-
dium; tym samym mo¿liwe jest
pompowanie mediów osi¹gaj¹-
cych temperaturê blisk¹ tempera-
turze wrzenia

• nie dochodzi do strat energii.
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MDK, MDK-B

Czêœci sk³adowe i wykonanie materia³owe

Poz.  Nazwa  Wykonanie standardowe  

100  Korpus  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) / PFA  

122  Pokrywa zaślepiająca  Stal  

159  Komora rozdzielająca  
od strony medium: PTFE od strony działania ciśnienia: (GFK) tworzywo z 
włóknem szklanym  

213  Wał napędowy  Stal  

222  Wał pompy  
SSiC, opcjonalnie SAFEGLIDE®PLUS- optymalny do krótkotrwałej pracy na 
sucho  

237  Zespół wirnika  Stal, powłoka z  PFA  

321/x  ŁoŜysko kulkowe promieniowe  Fabrycznie smarowanie; smarowanie opcjonalne: olej  

330  Wspornik łoŜyskowy  śeliwo szare EN-JL 1040 (GG25)  

338  Wspornik wału  
PTFE-grafit, opcjonalnie zmodyfikowany PTFE, pierścień oporowy 
510/1PTFE-grafit lub SSiC  

344  Klosz  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043)  

401  Uszczelka korpusu  PTFE  

415/1  Uszczelka centrująca PTFE  

421/1  Uszczelniacz wału NBR  

504  Pierścień dystansowy  PTFE  

509/1  Pierścień pośredni PTFE  

510/1  Pierścień oporowy  
PTFE-grafit (wbudowany w wspornik wału), opcjonalnie SSiC lub SSiC 
SAFEGLIDE®PLUS  

510/2  Pierścieńoporowy  SSiC, opcjonalnie SAFEGLIDE®PLUS  

510/3  Pierścień oporowy  PTFE-grafit  

545/x  Tuleja łoŜyskowa  Grafit, opcjonalnie SSiC lub SSiC SAFEGLIDE®PLUS  

858  Zespół sprzęgła napędowego  śeliwo szare EN-JL 1040 (GG25)  
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Pompy MDK-B o konstrukcji blokowej

W ofercie dostêpne s¹ równie¿ wszystkie rozmiary pomp MDK
o konstrukcji blokowej do silnika ko³nierzowego- seria MDK-B.

Obudowa pompy

Pompa blokowa

Korpus pompy i wspornik wa³u

Pancerz z ¿eliwa sferoidalnego przej-
muje wszystkie si³y hydrauliczne jak
równie¿ si³y obci¹¿eñ instalacji wg
DIN/ISO 5199 / Europump 1979.

W przeciwieñstwie do pomp z tworzywa
sztucznego, czêœciowo, lub nie opance-
rzonych, pompy Richter nie wymagaj¹
kompensatorów. Wspornik wa³u z PTFE
wzmocnionego grafitem (opcjonalnie
czysty PFTE), zamontowany w komorze
ss¹cej korpusu, jest zabezpieczony
przed skrêcaniem i jest wymienny.

Dostêpna jest równie¿ wersja ³o¿yska
œlizgowego wspornika, wykonana z
SSiC (zamiast PTFE/grafit).

Przy³¹cze do opró¿niania korpusu, s³u-
¿¹ce równie¿ do przep³ukiwania i moni-
toringu – na ¿yczenie.

Zespó³ wirnika ze sprzêg³em
wewnêtrznym

Wirniki wielokana³owy, zamkniêty, maj¹
znaczny wp³yw na osi¹ganie niskich
wartoœci NPSHR i odpowiedni¹ wydaj-
noœæ. Rdzeñ metalowy wirnika gwaran-
tuje utrzymanie stabilnoœci kszta³tu i
prawid³owe przenoszenie momentu ob-
rotowego tak¿e w wy¿szych temperatu-
rach. Magnesy sta³e o wysokiej spraw-
noœci s¹ bezpiecznie mocowane (pa-
tent) i pokryte pow³ok¹ z PFA.

Wolny od pr¹dów wirowych system
podwójnej komory rozdzielaj¹cej

System komory rozdzielaj¹cej wykona-
ny jest z tworzywa wzmocnionego w³ók-
nem szklanym, z gruboœcienn¹ pow³ok¹
z PTFE oddzielaj¹c¹ medium od atmos-
fery. Brak zawartoœci metali w systemie
garnka rozdzielaj¹cego sprawia, ¿e nie
s¹ wytwarzane pr¹dy wirowe, powodu-
j¹ce wytwarzanie siê dodatkowego cie-
p³a i nie dochodzi do utraty energii.

Niezawodnoœæ, zakres stosowania i
sprawnoœæ – to czynniki gwarantuj¹ce
w³aœciw¹ pracê pompy przy niewielkich
przep³ywach lub transportowaniu me-
dium osi¹gaj¹cego temperaturê blisk¹
temperaturze wrzenia.

Promieniowe i osiowe ³o¿yska
œlizgowe

£o¿yska œlizgowe promieniowe s¹ za-
montowane w zespole wiruj¹cym, za-
bezpieczone przed skrêcaniem i obra-
caj¹ siê na wale wykonanym z SSiC.
Pierœcieñ wlotowy wirnika oraz wspornik
osiowy, przenosz¹ hydrauliczne si³y
osiowe. Tylny pierœcieñ chroni komorê
rozdzielaj¹c¹ przed tarciem od zespo³u
wiruj¹cego.

W ofercie dostêpne s¹ równie¿ ³o¿yska
œlizgowe SAFEGLIDE® PLUS, które
charakteryzuj¹ siê odpornoœci¹ na pra-
cê na sucho tzn. chroni pompê przed
uszkodzeniami w przypadku krótko-
trwa³ego braku medium.

Zarówno SSiC jaki i SAFEGLIDE®

PLUS s¹ odporne na korozjê i œcieranie.

£o¿yska wykonane w kombinacji mate-
ria³owej SSiC/grafit w ograniczonym za-
kresie równie¿ mog¹ pracowaæ na su-
cho.
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MDK, MDK-B

Charakterystyki

Pompy typu MDK oraz MDK-B s  dost pne w nast puj -

cych zakresach wydajno ci:

• do 80 m3/h, 60 m s . cieczy, przy  2900 min-

Wydajno  i wysoko  podnoszenia powy ej zakresów pomp

MDK czyli do 550 m3/h oraz 40 m s . cieczy mog  osi ga

pompy typu MNK / MNKA oraz MPB.

Ze wzgl du na swoj  konstrukcj , hydraulik , wolny od pr -

dów wirowych system komory rozdzielaj cej i korzystn  cen

pompy typu MDK / MDK-B nale  do najbardziej ekonomicz-

nych pomp tego rodzaju.

Produkowanych jest 8 rozmiarów pomp od 25 - 25 - 25

do 80 - 50 - 200 z mo liwo ci  dostosowania do potrzeb.

Parametry wydajno ci odnosz  si  do lepko ci  mm2/s.
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Zastosowanie

Pompowanie korozyjnych, niebezpiecznych i czystych me-
diów w przemyœle chemicznym, farmaceutycznym, petroche-
micznym, w produkcji pó³przewodników, procesach uzdatnia-
nia wody, produkcji celulozy, obróbce metali, usuwaniu odpa-
dów/ recycling.

Pompy Richter MNK przeznaczone s¹ do:

• pracy w trudnych lub œrednio-trudnych warunkach
• pompowania mediów, w przypadku których stal szlachetna i

staliwa nie s¹ dostatecznej odporne antykorozyjnie,
• jako alternatywa do pomp wykonywanych z drogich metali

(stopy: hastelloy, monel, tantal itd.)
• pompowania mediów zawieraj¹cych cz¹steczki sta³e, me-

diów krystalizuj¹cych, toksycznych, gor¹cych lub innego
rodzaju niebezpiecznych.

Przyk³ady zastosowañ:

gor¹ce kwasy, kwas azotowy, kwas octowy, kwas fluorowodo-
rowy, aminy, rozpuszczalniki chlorowe, czterochlorometan,
chloroform, dichloroetylen, dwutlenek chloru, oksochloran
sodu, freon 113, eter, aceton, brom, roztwory CIP

Budowa:

Pompa jednostopniowa, wirowa, chemiczna, ze sprzêg³em
magnetycznym, wy³o¿ona tworzywem. Wymiary i parametry
wydajnoœci wg EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199.

Konstrukcja Heavy Duty  pozioma, hermetyczna, bez pr¹dów
wirowych.

Dostêpna równie¿:
• w wersji konstrukcji blokowej – pompa MNK-B
• w wersji ANSI – pompa MNKA / MNKA-B
• jako samozasysaj¹ca – pompa MNK-S
• z wirnikiem VORTEX – MNK-X

Media o najwy¿szej czystoœci

Dla mediów o najwy¿szej czystoœci wystêpuj¹cych np. w prze-
myœle farmaceutycznym, elektronicznym, chemicznym oferu-
je siê specjalne wykonania pomp MNK.

Oznaczenia typów i materia³ów:

• konstrukcja standardowa na p³ycie podstawy MNK /...
• konstrukcja blokowa MNK-B /...
Wy³o¿enia/pow³oki:

• PFA (perfluoralkoxy) ... / F
• PTFE (polytetrafluorethylen) ... / F
• PFA-P o wysokiej odpornoœci na przenikanie ... / F-P
• PFA-L, PTFE-L antystatyczne ... / F-L
• PE-UHMW (polietylen o du¿ej masie cz¹steczkowej) ... / E

Zakres zastosowania

Praca przy czêstotliwoœci 50 Hz

0,1 – 550 m3/h

do 90 m s³. cieczy

• temperatury pracy: -60°C do +180°C *, w zale¿noœci od ro-
dzaju wy³o¿enia

• ciœnienie pracy do 16 bar*
• zawartoœæ cz¹stek sta³ych do 50% i zawartoœæ gazów do

5%, w zale¿noœci od wykonania
* temperatury pracy powy¿ej 200°C i ciœnienie powy¿ej 25

bar – na indywidualne zamówienie

Typ MNK, MNK-B
Hermetyczne pompy chemiczne
ze sprzêg³em magnetycznym

Nowoœæ: wydajnoœæ do 550 m3/h

Nowoœæ: wzmocniony wspornik ³o¿yska œlizgowego

Nowoœæ: pow³oka PFA-P odporna na przenikanie

Pow³oki z PFA/PTFE, PFA-L, PE
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1 Wirnik zamkniêty ze zoptymalizo-
wanymi kana³ami:

cechuje siê wysokim stopniem
sprawnoœci oraz niskimi parametra-
mi NPSH. Rdzeñ metalowy  zwiêk-
sza w istotnym stopniu mechaniczn¹
wytrzyma³oœæ. Bezpieczne po³¹cze-
nie gwintowane z wa³em.

2 Zewnêtrzna powierzchnia
ochronna

Zapobiega uszkodzeniom komory
separuj¹cej, powodowanym ewentu-
alnym zataczaniem siê wirnika w
przypadku uszkodzenia ³o¿yska
tocznego.
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4 Zewnêtrzna ochrona
antykorozyjna o wysokiej jakoœci

Pompa jest pokryta pow³ok¹ epoksy-
dow¹, œruby oraz wa³ napêdowy ze
stali nierdzewnej.

6 System podwójnej komory
rozdzielaj¹cej nie zawieraj¹cy
metali

• odpornoœæ na media- pow³oka z:
PTFE, PFA, PFA-P, PFA-L

• odpornoœæ na ciœnienia: wzmoc-
nione w³ókno wêglowe CFRP

• odporny na œciskanie, na pêkniê-
cia, o wysokim stopniu bezpie-
czeñstwa

7 Wspornik ³o¿yskowy i zespó³
sprzêg³a wewnêtrznego

Ze stabilnym rdzeniem metalo-
wym, w ca³oœci pokrytym tworzy-
wem bez szwu. Wspornik ³o¿y-
skowy przejmuje wszystkie si³y
hydrauliczne.

8 Odporne ³o¿yska œlizgowe

Wykonane s¹ z czystego SSiC.
Wersja specjalna ³o¿ysk – SAFE-
GLIDE ® PLUS – umo¿liwia krótko-
trwa³¹ pracê na sucho.

Nowoœæ: wzmocnione ³o¿yska œli-
zgowe zwiêkszaj¹ce bezpieczeñ-
stwo w sytuacji silnego obci¹¿enia .

9  Gruboœcienna pow³oka korpusu

• umieszczona w pancerzu
• mo¿liwa pró¿nia 0 bar dla pompy

w stanie spoczynku
• pancerz korpusu przejmuje ciœnie-

nia systemowe i obci¹¿enia z in-
stalacji; u¿ycie kompensatorów
jest zbyteczne

• przy³¹cze do opró¿niania korpusu
i p³aszcz grzejny (opcjonalnie)

3 Wewnêtrzna przestrzeñ
wspornika ³o¿yskowego

mo¿liwa kontrola przez opcjonalne
wyposa¿enie w czujnik przecieków -
wersja dostêpna w przypadku me-
diów przewodz¹cych.

Pow³oki wykonane z czystych two-
rzyw  nie zawieraj¹ stabilizuj¹cych
wype³niaczy, co daje:

• ³atwiejsz¹ i dok³adniejsz¹ kontrolê
jakoœci pow³oki,

• nie obni¿on¹ odpornoœci na prze-
nikanie,

• neutralne w stosunku do mediów
u¿ywanych w przemyœle farma-
ceutycznym i chemicznym

Media zawieraj¹ce cz¹stki sta³e

Mo¿liwe jest pompowanie mediów o
zawartoœci cz¹stek sta³ych do 50%
oraz o ziarnistoœci do 20 mm. Dla
tego rodzaju przypadków konieczne
jest specjalne wykonanie pompy.

5 Sta³e magnesy o wysokiej
sprawnoœci

• opatentowane mocowania
magnesów.

„Bez pr¹dów wirowych”

• nie dochodzi do nagrzewania
medium

• wysoka wtórna odpornoœæ na ko-
rozjê

• opcjonalny monitoring komory roz-
dzielaj¹cej
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Cz ci sk adowe i wykonanie materia owe

Poz. Nazwa Wykonanie standardowe
 

00 Korpus   eliwo sferoidalne EN-JS 049 (0.7043) / PFA 
)
 

22 Pokrywa za lepiaj ca Stal 
 

58 Wk ad komory rozdzielaj cej PTFE, PFA, PFA-P, PFA-L 

59 Komora rozdzielaj ca CFRP tworzywo wzmacniane w óknem w glowym 

2  Wa  pompy Stal nierdzewna/ PFA 
)
 

2 3 Wa  nap dowy Stal nierdzewna 

230 Wirnik  PFA
)
 z rdzeniem ze stali nierdzewnej 

32  o ysko kulkowe promieniowe Smarowane fabrycznie; opcjonalnie smarowanie olejem 

330 Wspornik o yskowy eliwo sferoidalne EN-JL 049 (0.7043) 
 

339 Wspornik o ysk lizgowych eliwo sferoidalne EN-JL 049 (0.7043) / PFA 
)
 

36  Pokrywa o yska  Stal nierdzewna 

40  Uszczelka korpusu PTFE 

4 2 O-ring FFKM® (Kalrez® lub równowa ny) 

4 5/  Uszczelka centruj ca PTFE 

504 Pier cie  dystansowy PTFE 

509/  Pier cie  po redni PTFE 

5 8 Pier cie  wsporczy Stal  

525 Tuleja dystansowa Stal  

529/545 Zestaw: tuleje o yskowe/ panewki o ysk SSiC / SSiC, opcjonalnie z SAFEGLIDE
®
 PLUS 

55  Podk adka dystansowa PTFE 

858 Zespó  sprz g a nap dowego Stal, magnesy 

859 Zespó  sprz g a wewn trznego Stal / PFA
)
, magnesy 

 

xp
Line
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Pompy MNK-B o konstrukcji blokowej

Pompy MNK s¹ dostêpne równie¿ w wersji bloko-
wej i oznacza siê je jako pompy MNK-B. Konstruk-
cja blokowa jest korzystna cenowo i nie zajmuje
du¿o miejsca. Pompy o rozmiarach 25-25-100 do
80-50-200 (9 wielkoœci), sprawdzaj¹ siê w wiêk-
szoœci przypadków technologii procesowej.

Obudowa pompy

Pompa blokowa

Korpus pompy

Pancerz korpusu z ¿eliwa sferoidalnego
przejmuje wszystkie si³y hydrauliczne
jak równie¿ si³y obci¹¿eñ instalacji wg
DIN / ISO 5199 / Europump 1979. W
przeciwieñstwie do pomp z tworzywa
sztucznego czêœciowo lub nie opance-
rzonych, pompy Richter nie wymagaj¹
kompensatorów. Ko³nierze mog¹ byæ
owiercone wg DIN, ANSI, BS, JIS.

Na indywidualne zamówienie:

• przy³¹cze do opró¿niania korpusu s³u-
¿¹ce równie¿ do czyszczenia i kontroli

• p³aszcz grzewczy np. w przypadku
mediów sk³onnych do krystalizacji lub
polimeryzacji.

Mo¿liwe jest równie¿ dostarczenie w/w
elementów do zmontowanej pompy.

Wirnik  z zakrzywionymi ³opatkami

Du¿y rdzeñ metalowy utrzymuje kszta³t
wirnika, równie¿ przy wy¿szych tempe-
raturach oraz wy¿szych wydajnoœciach.
Tylne ³opatki redukuj¹ si³y osiowe. Po-
w³oka jest jednolita bez szwu; metalowy
rdzeñ pokryty jest gruboœciennym two-
rzywem. Wirnik jest zabezpieczony
przed odkrêcaniem w przypadku uru-
chomienia w niew³aœciwym kierunku lub
cofania siê medium.

Wolny od pr¹dów wirowych system
podwójnej komory rozdzielaj¹cej

Brak zawartoœci metali w korpusie ko-
mory rozdzielaj¹cej sprawia, ¿e nie s¹
wytwarzane pr¹dy wirowe powoduj¹ce
powstawanie ciep³a. Wp³ywa to korzyst-
nie na bezpieczeñstwo pracy i spraw-
noœæ. Mo¿liwa jest praca pompy przy
niewielkich przep³ywach lub w przypad-
ku medium osi¹gaj¹cego temperaturê
blisk¹ temperaturze wrzenia. Podczas
pompowania szczególnie niebezpiecz-
nych mediów mo¿liwy jest monitoring
komory rozdzielaj¹cej i wspornika ³o¿y-
skowego, zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo
pracy.

£o¿yska œlizgowe z czystego SSiC w
opcji SAFEGLIDE® PLUS odporne na
krótkotrwa³¹ pracê na sucho.

Przyczyniaj¹ siê w znacz¹cym stopniu
do bezpieczeñstwa pracy oraz nieza-
wodnoœci pompy. Richter posiada
ogromne doœwiadczenie w tego rodzaju
zastosowaniach. Czysty SSiC stanowi¹-
cy podstawowy materia³ do wykonania
³o¿ysk zapewnia najlepsz¹ stabilnoœæ
kszta³tu a opcjonalny system SAFEGLI-
DE® PLUS zabezpiecza przed prac¹ na
sucho. Ta w³aœciwoœæ by³a testowana.
Pompa pracowa³a na sucho bez znisz-
czenia przy próbach trwaj¹cych 30 – 60
min ( przy 2900 min-1). Zarówno ³o¿yska
z SSiC jaki i ³o¿yska z SAFEGLIDE®

PLUS s¹ odporne na korozjê i œciera-
nie.

Zarówno SSiC jaki i SAFEGLIDE®

PLUS s¹ odporne na korozjê i œciera-
nie.

Wirnik
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MNK, MNK-B

Charakterystyki

Rodzina pomp MNK/MNKA oferuje najbogatsz¹ na œwiecie
paletê pomp ze sprzêg³em magnetycznym, z pow³ok¹ z two-
rzywa zawieraj¹cego fluor. Osi¹gaj¹ wydajnoœæ do 550m3/h,
wysokoœæ podnoszenia do 140 m s³. cieczy.

Zajmuj¹ wiod¹c¹ pozycjê na rynku ze wzglêdu na zastosowa-
nie do pracy przy temperaturach od –60°C do +200°C, nadzwy-
czajne mo¿liwoœci w zakresie pompowania mediów z zawarto-
œci¹ cz¹stek sta³ych oraz pakiet opcjonalnych rozwi¹zañ.
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Zastosowanie
Konstrukcja pompy peryferalnej jest przystosowana do ma-
³ych wydajnoœci przy du¿ych wysokoœciach podnoszenia. W
tym obszarze zastosowañ, standardowe pompy wirowe, ze
wzglêdów ekonomicznych, nie sprawdzaj¹ siê.
Pompa MPB ma wydajnoœæ 0,1 – 5 m3/h i osi¹ga wysokoœæ
podnoszenia do 100 m s³. cieczy. Pompa jest hermetyczna,
moc sprzêg³a magnetycznego wynosi 6 kW (przy 2900 min–1).
Obroty 3500 min-1 – na indywidualne zapytanie.
Zakres pracy: temperatury: od -60°C do 150°C, ciœnienia: od
pró¿ni (podczas postoju) do 16 bar, zale¿nie od warunków
pracy i wyposa¿enia pompy.

Prawie uniwersalna odpornoœæ chemiczna
Mo¿liwoœæ pompowania medium o zawartoœci objêtoœcio-
wej gazów do 30%.
Uszczelnienie wirnika w pompie peryferalnej z tworzywem
sztucznym nie jest problemem.

• Znajduj¹ce siê na wirniku opatentowane uszczelnienie war-
gowe zapewnia doskona³¹ szczelnoœæ miêdzy wirnikiem a
pierœcieniowymi œcianami korpusu kana³u wykonanego z
SSiC; decyduje to o wysokiej sprawnoœci. Polerowane po-
wierzchnie œlizgowe kana³u pierœcieniowego maj¹ wp³yw na
niskie tarcie i zu¿ycie warg uszczelniaczy.

• Inne korzyœci: ³atwy i szybki monta¿, poniewa¿ sprê¿yste
wargi uszczelniaj¹ce nie wymagaj¹ regulacji z dok³adnoœci¹
wiêksz¹ jak 0,1 mm. Tak w¹skie, ale z hydraulicznego punk-
tu widzenia istotne szczeliny czêsto powoduj¹ w zwyk³ych
pompach peryferalnych przedwczesne zu¿ycie, szczególnie
przy zmianach temperatury, i wymagaj¹ du¿ego nak³adu
pracy w zakresie precyzyjnego monta¿u i konserwacji. Wy-
stêpuj¹ce w pompie MPB wargi uszczelniaj¹ce kompensuj¹
wymiary zmienione dzia³aniem temperatury.

Inne dane techniczne:
• Budowa blokowa- szybka, ³atwa instalacja
• Wytrzyma³a konstrukcja:

- pancerz z ¿eliwa sferoidalnego EN-JS 1049 (0.7043) wg
DIN 1693 oraz arkusza AD W3/2

- metalowy rdzeñ wa³u i zespo³u wewnêtrznego sprzêg³a
(brak ceramiki podatnej na pêkniêcia)

- od strony medium: gruboœcienna pow³oka PFA
• Samozasysanie do ok. 6 m (woda, 20°C) przez odpowied-

ni¹ instalacjê ss¹co-t³oczn¹, dopuszczalne ciœnienie zwrot-
ne- ok. 0,2 bar (konieczna jest konsultacja)

• Symetryczna zabudowa czêœci zwi¹zanych z przep³ywem
wyklucza wystêpowanie si³ osiowych.

• Wymuszona cyrkulacja gwarantuje smarowanie obydwóch
par ³o¿ysk œlizgowych

• Zewnêtrzna powierzchnia ochronna na kloszu i wirniku na-
pêdowym zabezpiecza komorê rozdzielaj¹c¹ przed uszko-
dzeniami mog¹cymi powstaæ w wyniku ugiêcia wa³u silnika
lub uszkodzenia ³o¿ysk silnika.

• W du¿ej mierze budowa pompy peryferalnej jest podobna
do budowy pomp wirowych ze sprzêg³em magnetycznym
MNK/MNK-B 25-15-125 oraz 50-32-125 tzn. wystêpuj¹
identyczne ³o¿yska œlizgowe, zespó³ wewnêtrznego sprzê-
g³a, system podwójnej komory rozdzielaj¹cej.

Typ MPB
Peryferalna pompa chemiczna
Wysoka sprawnoœæ i ¿ywotnoœæ
zapewniona przez elastyczne uszczelnienie wargowe
Wykonanie materia³owe: PFA / PTFE, SSiC
Nowoœæ: PFA-P o wysokiej odpornoœci na przenikanie
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2 Statyczne uszczelnienie
labiryntowe

i praktyczny metalowy wspornik
zapewniaj¹ d³ugotrwa³¹ szczelnoœæ
i zachowanie wymiarów.

4 Wa³ wirnika z pow³ok¹ z PFA,
z rdzeniem ze stali nierdzewnej.
Z obydwóch stron opatentowane
sprê¿yste uszczelki wargowe:

• szybki, nieskomplikowany monta¿
pompy

• kompensacja wymiarów, zmienio-
nych podczas pracy pompy np. w
wyniku dzia³ania temperatury

• uszczelnienie œlizgowe, odporne
na tarcie, z dynamicznym doci-
skiem

6 Sprzêg³o magnetyczne

O mocy 6 kW przy 2900 min–1, trwa-
³e, wydajne magnesy

7 £o¿ysko œlizgowe

Wykonane z czystego SiC,

Wersja SAFEGLIDE® PLUS
z optymaln¹ odpornoœci¹ na pra-
cê na sucho – na ¿yczenie

3 Kana³ pierœcieniowy jest
wykonany z czystego SSiC

5 Wolny od pr¹dów wirowych
system podwójnej komory
rozdzielaj¹cej

• komora wewnêtrzna  z PTFE
• komora zewnêtrzna z tworzywa

wzmocnionego w³óknem wêglo-
wym (CFRP)

• przy³¹cze kontrolne komory– na
¿yczenie

1 Korpus i p³yta

Z ¿eliwa sfeoidalnego EN-JS 1049
(0.7043) z gruboœcienn¹ pow³ok¹
z PFA
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Czêœci sk³adowe i wykonanie materia³owe

* opcjonalnie

Widok z przodu – przekrój przestrzeni,
przez któr¹ przep³ywa medium
Pozycja króæców:   „   ”  lub „    ”

Poz. Nazwa Wykonanie standardowe1) 

100 Korpus  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) / PTFE 

122* Pokrywa zaślepiająca Stal 

158 Wkład komory rozdzielającej PTFE  

159 Komora rozdzielająca Tworzywo wzmocnione włóknem węglowym CFRP 

160 Pokrywa śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) / PFA 

216 Wał napędowy Stal  

230 Wirnik PTFE 

241/x Kanał pierścieniowy 2-częściowy  SSiC 

244 Klosz śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 (0.7043) 

412/3 O-ring Kalrez lub równowartościowy 

415/x* Uszczelka centrująca PTFE  

504 Pierścień dystansowy PTFE 

509/1 Pierścień pośredni PTFE 

529/x Tuleja łoŜyska SSiC lub SSiC SAFEGLIDE® PLUS, odporność na pracę na sucho  

545/x Panewka łoŜyska SSiC lub SSiC SAFEGLIDE® PLUS, odporność na pracę na sucho 

560 Trzpień PTFE 

858 Zespół sprzęgła napędowego Stal / PFA,  magnesy NdFeB 

859 Zespół sprzęgła wewnętrznego Stal / PFA, magnesy SmCo 
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Wydajnoœæ: 0,1 – 5 m3/ h, max 100 m s³. cieczy

Zwarta konstrukcja, szybka zabudowa

Wymiary pompy:

Ko³nierz DN 25/PN16
wg ISO 7005-2,

otwory wg ANSI lub
BS – na ¿yczenie

Pozycja króæca „    ”

Pozycja króæca „     ”

Wydajnoœæ:
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MNK-S, MNK-SB, SCK-S

Pompy samozasysaj¹ce produkcji Richter zasysaj¹ me-
dium samodzielnie przez pusty przewód ss¹cy. Zbiornik
zasilaj¹cy jest zbêdny!

Cechy charakteryzuj¹ce pompy samozasysaj¹ce to wyso-
koœæ zasysania, wysokoœæ podnoszenia i mo¿liwa praca
przy przeciwciœnieniu. Pompa Richter ma znacznie szer-
szy zakres zastosowania w porównaniu do dotychczaso-
wych pomp tego rodzaju, (patrz: Zastosowanie).

Zbiorniki, cysterny, studzienki mog¹ byæ teraz w bezpieczny
sposób opró¿niane przez górny otwór roz³adunkowy. Króciec
spustowy zbiornika poni¿ej poziomu cieczy jest zbêdny. Pom-
py zanurzalne, wymagaj¹ce intensywnej konserwacji, a tak¿e
pompy oscylacyjne, mog¹ byæ z powodzeniem zast¹pione
przez poziome suchoposadowione pompy samozasysaj¹ce.

Pompy samozasysaj¹ce s³u¿¹ tak¿e do opró¿niania kana³ów
œciekowych.

Powietrze znajduj¹ce siê przewodach ss¹cych jest ³atwo pom-
powane równie¿ podczas transportowania medium.

Typ MNK-S, MNK-SB, SCK-S
Wirowe samozasysaj¹ce pompy chemiczne

Hermetyczne lub z uszczelnieniem mechanicznym

Umo¿liwiaj¹ce bezpieczne opró¿nianie zbiorników i cystern

Mo¿liwa praca przy przeciwciœnieniu do 18 m s³. wody

Odporne na korozjê

Wykonanie materia³owe: PFA / PTFE

Mo¿liwa praca przy ciœnieniu  zwrotnym do 18 m s³. wody
równie¿ przy zasysaniu

Wysokoœci zasysania max. 6 m s³. cieczy przy r = 1,0 kg/dm3.
Wydajnoœæ 1 – 33 m3/h; do 40 m s³. cieczy.
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MNK-S, MNK-SB, SCK-S

2 Wk³ad wymienny do:

• pompy ze sprzêg³em magnetycz-
nym MNK, z wolnym od pr¹dów
wirowych systemem komory roz-
dzielaj¹cej, oraz ³o¿yskami SAFE-
GLIDE® PLUS (konstrukcja stan-
dardowa i blokowa)

• pompy typu SCK z podwójnym
zewnêtrznym lub wewnêtrznym
uszczelnieniem mechanicznym

4 Zoptymalizowany zbiornik
separuj¹cy

• Krótka faza zasysania
• Wysoka sprawnoœæ

3 Wytrzyma³a konstrukcja

• Wspornik ³o¿yskowy wykonany z
¿eliwa sferoidalnego EN-JS 1049
(0.7043)

• Wirnik ze stabilizuj¹cym rdzeniem
metalowym, wspornik ³o¿yskowy/
korpus s¹ powleczone PFA/PTFE

1 Korpus pompy

• ¯eliwo sferoidalne EN-JS 1049
(0.7043) z gruboœciennym wy³o¿e-
niem z PFA / PTFE

• Zbêdne s¹ kompensatory
• W standardzie- króciec spustowy

do opró¿niania korpusu

pompa ze sprzêg³em magnetycznym MNK-S
wersja standardowa
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MNK-S, MNK-SB, SCK-S

Alternatywne rozwi¹zania do pomp ze sprzêg³em magnetycznym MNK-S
o standardowej konstrukcji:

Szczegó³owe rysunki przekrojowe i opisy pomp –
patrz: broszury SCK, MNK / MNK-B

• Pompa z uszczelnieniem mechanicznym

o konstrukcji standardowej, typ SCK-S

* Pompa ze sprzêg³em magnetycznym blokowa

typ MNK-SB z silnikiem ko³nierzowym

SCK-S z wewnêtrznym podwójnym uszczelnieniem mechanicznym

Pompy ze sprzêg³em magnetycznym:

• £o¿ysko œlizgowe z czystego SSiC SAFEGLIDE® PLUS
jako ochrona przed prac¹ na sucho

• Podwójna komora rozdzielaj¹ca, wykonana ze wzmacnia-
nego w³ókna wêglowego z wk³adem z: PTFE, PFA, lub wy-
sokoodpornego na przenikanie PFA-P, nie zawieraj¹ca me-
tali; wolna od pr¹dów wirowych; przy³¹cze do monitoringu-
na ¿yczenie.

• Wytrzyma³a konstrukcja Heavy-Duty

Pompy z uszczelnieniem mechanicznym:

• Pompa typu SCK-S (wersja Heavy Duty) przeznaczona
równie¿ do du¿ych obci¹¿eñ

• Tuleja ochronna wa³u z Al2O3, SSiC, Hastelloy itd.

Zamkniête wirniki:

• Z du¿ym metalowym rdzeniem
• Zabezpieczony przed odkrêceniem podczas obracania siê

w niew³aœciwym kierunku
• Kana³y umo¿liwiaj¹ce optymalny przep³yw

Zakres ciœnienia i temperatury pracy:

• Temperatura pracy: -60 do +150°C *
• Ciœnienie pracy: do 10 bar
• Wersja dla podwy¿szonej pró¿ni (podczas postoju pompy) –

na indywidualne zapytanie

Media zawieraj¹ce cz¹stki sta³e:

Konieczne jest uzgodnienie z firm¹ Richter

* korpus pompy mo¿e byæ równie¿ wype³niony medium o temperaturze
poni¿ej zera; zwróciæ uwagê na niebezpieczeñstwo zamro¿enia
SAFEGLIDE®: znak handlowy Richter Chemie-Technik GmbH

Elementy sk³adowe konstrukcji i wykonanie materia³owe:

Poz. Nazwa Wykonanie standardowe 
101 Korpus pompy śeliwo sferoidalne  

EN-JS 1049 / PTFE 

102 Korpus spiralny śeliwo sferoidalne  
EN-JS 1049 /PFA 

122 Pokrywa zaślepiająca śeliwo sferoidalne EN-JS 1049  

131 Pierścień wlotowy Czysty SSiC 

139 Kolano wlotowe śeliwo sferoidalne  
EN-JS 1049 /PFA 

158 Wkład komory 
rozdzielającej 

PTFE, PFA, PFA-P 

159 Komora rozdzielająca CFRP wzmacniane tworzywem 
włókno węglowe 

160 Pokrywa  śeliwo sferoidalne  
EN-JS 1049 /PFA 

161 Płyta korpusu śeliwo sferoidalne  
EN-JS 1049 /PTFE 

210 Wał pompy Stal nierdzewna 

211 Wał pompy Stal nierdzewna / PFA 

230 Wirnik  rdzeń stalowy z powłoką PFA 

330 Wspornik łoŜyskowy śeliwo sferoidalne EN-JS 1049  

339 Wspornik łoŜysk 
ślizgowych 

śeliwo sferoidalne EN-JS 1049  

441 Korpus uszczelnienia 
mechanicznego 

Stal szlachetna 

524 Tuleja ochronna wału Al2O3, SSiC, wg specyfikacji  

529 Tuleja łoŜyskowa SSiC, na Ŝyczenie  
 SAFEGLIDE® PLUSS 

545 Panewka łoŜyskowa SSiC, na Ŝyczenie  
SAFEGLIDE® PLUSS 

580 Kielich PTFE 

711 Rura tłoczna PTFE 

752 Zawór ssący PTFE 

858 Zespół sprzęgła 
napędowego 

Stal; magnes stały 

859 Zespół sprzęgła 
wewnętrznego 

Stal/PFA; magnes stały 
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MNK-S, MNK-SB, SCK-S

Dodatkowe informacje techniczne

Ko³nierze

• Wykonanie wg ISO 7005-2/PN 16, wykonanie wg ANSI
lub BS- na ¿yczenie

£o¿ysko toczne

• Jednorazowo smarowane smarem przez producenta; opcja
na ¿yczenie - smarowanie olejowe- (dla standardowej kon-
strukcji)

Oznaczenia

Z napêdem magnetycznym, standardowa MNK-S/...
Z napêdem magnetycznym, blokowa MNK-SB/...
Z uszczelnieniem mechanicznym, standardowa SCK-S/...
Pow³oka PFA / PTFE: .../F

Ciê¿ar

• ok. 170 kg bez silnika i p³yty podstawy

Wydajnoœci

Wysokoœæ zasysania,
mo¿liwa praca przy ciœnieniu zwrotnym:

Zastosowanie

Pompy znajduj¹ zastosowanie do pompowania mediów:

• korozyjnych
• niebezpiecznych
• o zmieniaj¹cym siê sk³adzie (pozosta³oœci po chemikaliach,

œcieki)

Opró¿nianie cystern

samochodowych i kolejowych

Opró¿nianie zbiorników

Produkcja chemiczna, magazynowanie chemikaliów
w zbiornikach

Opró¿nianie kana³ów, studzienek

Zbiorcze baseny œciekowe

Liczba obrotów 1450 2900 1750 3500 

Max wysokość  
zasysania  
(m sł. wody przy  
� =1 kg/dm3) 

4 6 6 6 5 

MoŜliwa praca przy 
ciśnieniu zwrotnym 
(m sł. wody przy  

��=1 kg/dm
3
) 

0-6 0-4 0-18 0-6 0-18 
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MNK-X, MNK-XB, SCK-X

Media pompowane mog  zawiera :

• cz stki sta e: do 50 % obj to ci, zale nie od ziarnisto ci

i w a ciwo ci

• cz stki o wielko ci od 0 do 20 mm, zale nie od rozmiaru

pompy

• d ugie w ókna

• gazy: do 5 % obj to ci

Zakres ci nienia i temperatury pracy:

• temperatura pracy: -60°C do + 80°C (zale nie od wyposa-

enia i ci nienia pracy)

• ci nienie pracy: do 0 bar lub 6 bar (zale nie od wykona-

nia korpusu)

• opcjonalna wersja do podwy szonej pró ni (podczas posto-

ju pompy)

Ko nierze

• wykonanie wg DIN2533/PN 6, na yczenie – wg ANSI

lub BS

Typ MNK-X, MNK-XB, SCK-X

Pompy chemiczne z wirnikiem Vortex

Do mediów o du ej  zawarto ci cz stek sta ych

Do mediów o zawarto ci wi kszych i/lub w óknistych cz stek sta ych

Do mediów zawieraj cych gaz

Wykonania materia owe: PFA, PTFE, PE-UHMW

Oznaczenia

Z nap dem magnetycznym, hermetyczna,

na p ycie podstawy MNK-X/...

Z nap dem magnetycznym, hermetyczna,

konstrukcja blokowa MNK-XB/...

Z uszczelnieniem mechanicznym,

na p ycie podstawy SCK-X/...

Pow oka PFA /PTFE .../F

Pow oka PE-UHMW .../E/P

W przypadku pompowania mediów o du ej zawarto ci cz stek

sta ych zaleca si  stosowanie pomp z wolnym przep ywem z

wirnikiem VORTEX. Ponadto istnieje mo liwo  zastosowania

tego typu pomp do pracy z mediami zawieraj cymi gaz.
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MNK-X, MNK-XB, SCK-X

Media zawieraj¹ce cz¹stki sta³e

W standardowych pompach wirowych istnieje niebezpie-
czeñstwo zatkania kana³ów wirnika (szczególnie w wirnikach
zamkniêtych) przez cz¹stki sta³e i/lub œcierania w obszarze
miêdzy wirnikiem a korpusem. W korpusach pomp Richter z
wirnikiem VORTEX jest wolna przestrzeñ, dziêki czemu ciecz
wiruje w komorze przed ³opatkami wirnika! Takie rozwi¹zanie
pozwala na delikatne pompowanie mediów zawieraj¹cych
w³ókna lub kryszta³ki.

Media zawieraj¹ce gazy

Standardowe pompy wirowe mog¹ pompowaæ ciecze o za-
wartoœci gazów do 3% objêtoœci. W przypadku wystêpowania
wiêkszej zawartoœci gazu dochodzi do przerwania procesu
pompowania i nawet po zmniejszeniu iloœci gazu pompowanie
nie bêdzie kontynuowane. Pompê nale¿y wówczas wy³¹czyæ.

Pompy Richter z wirnikiem VORTEX mog¹ pompowaæ media
o zawartoœci gazów do 5% objêtoœci (przy min. 20% wydajno-
œci optymalnej- Q

opt.
).

W przypadku zwiêkszenia zawartoœci gazów powy¿ej 5%, wy-
sokoœæ podnoszenia spada do momentu przerwania pompo-
wania. Po zmniejszeniu zawartoœci gazu, proces pompowania
jest natychmiast kontynuowany i nie zachodzi koniecznoœci
zatrzymania pompy.

2 Pó³otwarty wirnik VORTEX

• umieszczony poza g³ównym przep³y-
wem

• promieniowe ³opatki
• du¿y stalowy rdzeñ zwiêkszaj¹cy

stabilnoœæ
• zabezpieczony przed odkrêceniem

w przypadku uruchomienia w niew³a-
œciwym kierunku

• tylne ³opatki redukuj¹ce si³y osiowe

1 Korpus pompy

• ¿eliwo sferoidalne EN-JS 1049/
ASTM A395 (0.7043) z gruboœcien-
nym wy³o¿eniem z PFA/ PTFE, PE-
UHMW

• standardowy króciec do opró¿niania
korpusu

• pow³oka o wysokiej odpornoœci na
przenikanie oraz antystatyczna –  na
indywidualne zapytanie

Zakres zastosowania pomp
Pompy z wirnikiem VORTEX jako mieszad³a

Kiedy u¿ywamy pomp z wirnikiem VORTEX, w wielu wypad-
kach, nie musimy u¿ywaæ mieszad³a, gdy¿ silne zawirowania
cieczy przed wirnikiem powoduj¹ doskona³e wymieszanie
sk³adników cieczy.

Korzystne zachowanie w warunkach kawitacji

Pompy z wirnikiem VORTEX doskonale zachowuj¹ siê w wa-
runkach kawitacji. Wprawdzie kawitacja przebiega szybciej ni¿
w standardowych pompach wirowych, ale krzywe kawitacji s¹
bardziej p³askie.

W porównaniu ze standardowymi pompami wirowymi – przy
nieznacznie obni¿onej wysokoœci podnoszenia, pompy z wir-
nikiem VORTEX wykazuj¹ tak¹ sam¹ wydajnoœæ. Kawitacja
nie powoduje uszkodzeñ, poniewa¿ zachodzi w przestrzeni
wype³nionej medium przed ³opatkami wirnika.

Wydajnoœci

Charakterystyka  Q / H pompy z wirnikiem VORTEX jest sto-
sunkowo p³aska: w porównaniu ze standardowymi pompami
wirowymi wysokoœæ podnoszenia jest ni¿sza w pocz¹tkowym
obszarze, ale w koñcowym ju¿ wy¿sza.

Pompa MNK-X z wirnikiem VORTEX,
z napêdem magnetycznym, hermetyczna,
o konstrukcji normalnej.
(konstrukcja blokowa MNK-XB: do rozmiarów
80-50-200). W przypadku wiêkszej zawartoœci cz¹stek
sta³ych mo¿liwe jest przep³ukiwanie komory rozdzielaj¹-
cej (tutaj nie jest to przedstawione)
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MNK-X, MNK-XB, SCK-X

Pompy hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym:

• £o¿yska œlizgowe 3 z czystego SSiC lub opcjonalnie SA-
FEGLIDE® PLUS - odporne na krótkotrwa³¹ pracê na sucho

• System podwójnej komory rozdzielaj¹cej 4 nie zawieraj¹-
cej metali, wolnej od pr¹dów wirowych, wykonanej z CFK/
PTFE ; przy³¹cze do urz¹dzeñ kontrolnych - na ¿yczenie.

• Zale¿nie od zawartoœci i rodzaju cz¹stek sta³ych mo¿liwe
jest wykonanie specjalne z wymuszonym p³ukaniem ³o¿ysk
œlizgowych i komory rozdzielaj¹cej

Elementy sk³adowe konstrukcji i wykonanie materia³owe

Niezawodnoœæ: pompy hermetyczne lub z uszczelnieniem pierœcieniami œlizgowymi

Alternatywa do pompy MNK-X ze sprzêg³em magnetycz-
nym,  z wirnikiem VORTEX, o konstrukcji normalnej lub
do pomp MNK-XB o konstrukcji blokowej:

Pompa SCK-X z wirnikiem VORTEX, z uszczelnieniem me-
chanicznym o konstrukcji standardowej

• Wewnêtrzne lub zewnêtrzne uszczelnienie pierœcieniami
œlizgowymi 5

• Konstrukcja Heavy Duty dla wysokich lub zmieniaj¹cych siê
obci¹¿eñ; minimalne ugiêcie wa³ów

• Tuleja ochronna wa³u  6 z Al
2
O

3
, SiC, hastelloy itd.

Typ MNK-XB z  napêdem magnetycznym, hermetyczna, konstrukcja blokowa

Szczegó³owe rysunki przekrojowe i opisy pomp –
patrz: Pompy SCK oraz Pompy MNK.

Typ SCK-X  z  wewnêtrznym podwójnym uszczelnieniem mechanicznym
nie zawieraj¹cym czêœci metalowych

1) pow³oka antystatyczna oraz PFA-P- pow³oka o wysokiej odpornoœci na
przenikanie – dostêpna na indywidualne zapytanie

Wydajnoœci
Poz.  Nazwa  Wykonanie standardowe1)  

100  Korpus pompy  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 
(0.7043) / PFA, PTFE, PE-UHMW  

122  Kołnierz 
zaślepiający  

śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 
(0.7043) / PTFE  

158  Wkład komory 
rozdzielającej  

PTFE  

159  Komora 
rozdzielająca 

 CFRP-tworzywo wzmacniane 
włóknem węglowym  

161  Pokrywa korpusu  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 
(0.7043) / PTFE, PE-UHMW  

210  Wał pompy  Stal nierdzewna  

211  Wał pompy  Stal nierdzewna/ PFA  

213  Wał napędowy  Stal  

230  Wirnik   PFA, PE-UMHW z rdzeniem z Ŝeliwa 
sferoidalnego  

330  Wspornik łoŜyskowy  śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 
(0.7043) ASTM A395  

339  Wspornik łoŜysk 
ślizgowych  

śeliwo sferoidalne EN-JS 1049 
(0.7043) ASTM A395/ PFA, PE-
UHMW  

401  Pierścień 
dystansowy  

Stal szlachetna / PTFE, PE-UMHW  

441  Obudowa uszczel. 
mechanicznego  

Stal szlachetna  

524  Tuleja ochronna wału  Al2O3, SSiC, wg specyfikacji  

529  Tuleja łoŜyskowa  Czysty SSiC, na Ŝyczenie 
SAFEGLIDE® PLUS  

545  Panewka łoŜyskowa  Czysty SSiC, na Ŝyczenie 
SAFEGLIDE® PLUS  

858  Zespół sprzęgła 
napędowego  

Stal, magnes trwały  

859  Zespół sprzęgła 
wewnętrznego  

Stal/ PFA, magnes trwały  

 




