Seria-LPG

Pompy i Sprπ¸arki

Do zastosowaþ stacjonarnych, dotyczûcych
propanu-butanu (LPG) i amoniaku
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Produkty wsparte rozwiûzaniami
Corken Inc. jest uznanym na caªym úwiecie liderem w produkcji
pomp i sprπ¸arek do gazu LPG. Wyjûtkowa reputacja firmy
Corken w przemyúle gazu ciekªego jest rezultatem dziesiπcioleci
utrzymywania najwy¸szych standard∫w jakoúci i obsªugi klienta.
W poªûczeniu z caªkowitym oddaniem osiûgom produkt∫w, czyni
to z firmy Corken uznawanego na caªym úwiecie lidera w
dziedzinie produkcji.
Firma Corken, majûca siedzibπ w Oklahoma City, w USA,
powstaªa w roku 1924 i wkr∫tce zyskaªa uznanie za doskonaªoúº
w usªugach úwiadczonych jej klientom. Na poczûtku lat
czterdziestych, weszªa ona do bran¸y gazu ciekªego (LPG), co
okazaªo siπ punktem zwrotnym. W nastπpnych latach szybko
zdobyª uznanie na rynku za swû wysokiej jakoúci liniπ sprπ¸arek i
pomp do zastosowaþ przemysªowych, zwiûzanych z propanem,
butanem i bezwodnym amoniakiem.
W roku 1991 Corken wszedª w skªad Korporacji IDEX, grupy
uznanych na caªym úwiecie lider∫w rynkowych, dziaªajûcych w
bran¸y produkcji oraz urzûdzeþ do transportu, skªadowania i
dystrybucji pªyn∫w. Na przestrzeni lat, caªkowite oddanie
obsªudze klienta, jakoúci wyrob∫w oraz innowacjom technicznym
zapewniªy firmie Corken niekwestionowanû pozycjπ úwiatowego
lidera na rynkach sprπ¸arek i pomp.
Corken projektuje i wytwarza wyroby speªniajûce wymagania
norm przemysªowych, opracowywanych przez takie instytucje,

jak Underwriter's Laboratory (UL), Kanadyjskie Stowarzyszenie
Normalizacyjne (CSA), Japoþski Instytut Bezpieczeþstwa Gazu o
Wysokim Ciúnieniu (KHK), francuskie Bureau Veritas i wiele
innych. Corken chlubi siπ przystûpieniem do elitarnej grupy firm,
kt∫re uzyskaªy certyfikat Miπdzynarodowej Normy Jakoúci ISO
9001.
Obecnie, Corken prowadzi zr∫¸nicowanû dziaªalnoúº na potrzeby
swych klient∫w z caªego úwiata. Wytwarzane przez tπ firmπ
sprπ¸arki, pompy, specjalizowane zespoªy pompowosprπ¸arkowe i zawory sû stosowane przez szerokû gamπ
przedsiπbiorstw ze wszystkich stron úwiata, w tym Dalekiego i
úrodkowego Wschodu, Azji, Afryki, Europy oraz Ameryki
Poªudniowej i P∫ªnocnej. Corken sªu¸y wszystkim swym klientom
za poúrednictwem obszernej sieci 170 dystrybutor∫w,
wykazujûcych takie same oddanie jakoúci usªug jakie Corken
demonstruje ju¸ od ponad 95 lat.

Przyznano Certyfikat

ISO 9001
Systemu Jakoúci

Usªugi dostosowane do
Waszych potrzeb
Corken - sªu¸ymy pomocû zawsze
kiedy nas potrzebujesz
Tajemnicû sukces∫w firmy jest jej nieustanne zaanga¸owanie
sprawie zapewnienia klientom wyjûtkowego wsparcia produktu.
Corken oferuje wiele wyspecjalizowanych usªug zapewniajûcych
caªkowitû satysfakcjπ klienta.

Szkolenia...
Pracownicy firmy Corken mogû wspomagaº wstπpny rozruch
nowych urzûdzeþ, zapewniajûc pomoc i szkolenie na miejscu w
zakªadzie dla jego personelu.
Wysoko-wykwalifikowani serwisowcy Corkena mogû tak¸e
pomagaº przy opracowywaniu program∫w zapobiegawczej
obsªugi technicznej, bazujûcych na Waszych konkretnych
zastosowaniach urzûdzeþ.

Testy...
Wszystkie produkty Corkena sû wszechstronnie sprawdzane aby
upewniº siπ czy odpowiadajû wymaganiom warunk∫w
technicznych. Ka¸da pompa i sprπ¸arka przechodzi kontrolπ
szczelnoúci i parametr∫w pracy oraz kontrolπ wzrokowû. Dla
ka¸dego ukªadu mo¸emy dostarczyº úwiadectwo takich test∫w.
Corken oferuje tak¸e usªugi w zakresie pr∫b hydrostatycznych,
pr∫b ciúnieniowych i pªukania przy u¸yciu azotu i wiele innych.

prπdkoúº zaworu. Ponadto, dostπpne sû wykresy siª
niezr∫wnowa¸onych i obciû¸enia ªo¸ysk w funkcji obrotu koªa
zamachowego. Atestowane rysunki zestaw∫w pompowosprπ¸arkowych wykonuje siπ przy u¸yciu najnowoczeúniejszego
systemu komputerowego CADD.
Przez caªy okres eksploatacji Waszej pompy lub sprπ¸arki
Corkena, nasi specjaliúci z dziaªu zbytu sû zawsze do dyspozycji
w zakresie pomocy technicznej. Celem naczelnym w naszej
firmie jest zapewnienie caªkowitej satysfakcji klienta;
dostarczamy wszelkich usªug sªu¸ûcych temu celowi.

Informacja techniczna...
W firmie Corken wykorzystuje siπ integralne oprogramowanie
komputerowe do dobierania rozmiaru pomp i sprπ¸arek
(opracowane specjalnie na potrzeby firmy do tego celu). Pomaga
to pracownikom dziaªu zbytu w doborze najlepszej pompy lub
sprπ¸arki do Waszych zastosowaþ. Program ten dostarcza te¸
danych technicznych, takich jak prπdkoúci przepªywu, czasy
odzysku fazy gazowej, r∫¸nice ciúnieþ, sprawnoúº
wolumetrycznû, wydajnoúº, nawr∫t tªoczyska, temperatury na
ka¸dym etapie sprπ¸ania, maksymalne obciû¸enie tªoczyska czy

Produkty wspierane rozwiûzaniami...
®
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Dostarczamy pompy i spr
Stanowisko rozªadunku
tankowca i odzysku fazy
gazowej:
Sprπ¸arka

Karuzelowe stanowisko do
napeªniania butli:
Pompa wirowa
Pompa Coro-Vane®

Pompy zasilajûce
parownik:
Pompa Coro-Flo®
Pompa Coro-Vane®
Pompa wirowa

Stanowisko
napeªniania/opr∫¸niania
cystern-naczep:
Pompa Coro-Vane®
Pompa wirowa
Sprπ¸arka
4

Terminale przeªadunkowe, skªady i bazy dystrybucji,
zastosowania przemysªowe i motoryzacyjne
π¸arki dla zaspokojenia wszystkich Waszych potrzeb
Rozªadunek cysterny kolejowej
i odzyskiwanie fazy gazowej:
Sprπ¸arka

Odprowadzanie fazy
gazowej z butli:
Sprπ¸arka
Pompa Coro-Flo®
Pompa Coro-Vane®
Pompa wirowa

Stanowisko wagowe do
napeªniania butli:
Pompa Coro-Flo®
Pompa Coro-Vane®
Pompa wirowa

Stanowisko
napeªniania/opr∫¸niania
cystern:
Pompa Coro-Flo®
Pompa Coro-Vane®
Pompa wirowa
Przyznano Certyfikat

ISO 9001
Stacja tankowania
pojazd∫w ciekªym gazem:
Pompa Coro-Flo®
Pompa Coro-Vane®
Pompa wirowa

Systemu Jakoúci

Produkty wspierane rozwiûzaniami...
®
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Pompy turbinowe Coro-Flo®
Zastosowania stacjonarne
Zaprojektowana specjalnie do gazu
ciekªego LPG...
Pompa Coro-Flo® firmy Corken zostaªa zaprojektowana do tªoczenia ciekªego gazu,
amoniaku oraz innych cieczy o maªej gπstoúci. Najlepiej nadaje siπ ona do tªoczenia
z maªû wydajnoúciû na úredniû wysokoúº. Pompa ta pracuje niezmiernie cicho, bez
wibracji ani pulsacji oraz odznacza siπ niezawodnû pracû i du¸û trwaªoúciû przy
pompowaniu lotnych cieczy takich jak gaz ciekªy. Unikatowa konstrukcja turbiny
zapewnia niezakª∫cony, ciûgªy przepªyw przez korpus pompy, dziπki czemu
uzyskano wy¸szû sprawnoúº oraz wiπkszû wydajnoúº i wy¸sze ciúnienie przy tej
samej wielkoúci silnika. Jedyna czπúº ruchoma, wirnik, ma uªo¸yskowanie pªywajûce
na wale i nie styka siπ z sûsiednimi powierzchniami, co zwiπksza ¸ywotnoúº pompy.

Prostota obsªugi...
Pompπ Coro-Flo® zaprojektowano pod kûtem maksymalnej prostoty kontroli i
obsªugi. Z pompy tej mo¸na zdjûº osªonπ, uzyskujûc dostπp do wirnika i dªawnicy,
umo¸liwiajûcy ich serwisowanie bez potrzeby demonta¸u pompy z przewodu.
Mechaniczna wywa¸ona dªawnica wyposa¸ona jest we wªasnû tulejkπ, co zapewnia
jej bardzo wysokû niezawodnoúº.

Ωo¸yska samosmarujûce do pracy warunkach du¸ych
obciû¸eþ: zapewniajû precyzyjne dziaªanie i du¸û
trwaªoúº eksploatacyjnû

Wirnik o konstrukcji pªywajûcej: brak
kontaktu metal/metal zwiπksza trwaªoúº
pompy

Gniazdo gwintowane 3/4"
NPT: do ªatwej instalacji
zaworu obejúciowego

Zastosowania...
Pomimo, ¸e pompπ Coro-Flo® zaprojektowano poczûtkowo do napeªniania butli
propanem, znalazªa ona r∫wnie¸ zastosowanie w wielu innych dziedzinach,
zwªaszcza dotyczûcych transportu lotnych cieczy. Wykorzystuje siπ jû powszechnie
do zasilania przemysªowych urzûdzeþ do napeªniania ukªad∫w aerozolowych i
wykorzystujûcych zjawisko parowania, a tak¸e do przetªaczania skroplonych gaz∫w
w rodzaju NH3, CO2, SO2 i gaz∫w stosowanych jako czynnik chªodniczy. W
zakªadach chemicznych, pompπ Coro-Flo® stosuje siπ do zasilania kotª∫w i
tªoczenia kondensatu.
Ka¸da pompa Coro-Flo® firmy Corken poddawana jest wszechstronnej kontroli i
testom dla zapewnienia jakoúci i parametr∫w u¸ytkowych. Pompa ta jest
zatwierdzona przez instytucjπ ubezpieczeniowû Underwriter's Laboratories, Inc. do
stosowania w instalacjach gazu pªynnego i amoniaku bezwodnego.

Korpus z ¸eliwa
sferoidalnego: podwy¸szona
wytrzymaªoúº i trwaªoúº

F-Model 101 o napπdzie
bezpoúrednim

C - Model z silnikiem zblokowanym z pompû

FF - Model o kr∫ºcach
z koªnierzami ANSI
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DS/DL - Model
o mocowaniu
bezpoúrednim

Zasilanie parownik∫w, napeªnianie butli
zbiornik∫w samochodowych
Dane techniczne i parametry u¸ytkowe
DANE

MODEL
9

10

12

13

14

Kr∫ciec ssawny

1-1/4" NPT

1-1/4" NPT

1-1/2" NPT

1-1/2" NPT

1-1/2" NPT

Kr∫ciec tªoczny

1" NPT

1" NPT

1" NPT

1" NPT

1" NPT

(a)
3450

2880
3450

2880
3450

2880
3450

2880
3450

(4.8)

(4.1)
(4.8)

(5.2)
(6.9)

(5.2)
(8.6)

(5.2)
(8.6)

tak
tak
tak

tak
tak
tak

tak
tak
tak

tak
tak
tak

tak
tak
tak

Podstawa mocowana
bezpoúrednio (DS/DL)

tak

tak

tak

tak

tak

Opcja koªnierzy kr∫ºca
1 - 1/2" x 1" - 300#
(opr∫cz modelu C)

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

przy 50 Hz
przy 60 Hz
Maksymalna r∫¸nica ciúnieþ

przy 50 Hz (Bar)
przy 60 Hz (Bar)

Opcje napπdu:
Silnik zblokowany z pompû
Napπd bezpoúredni (101)
Napπdpaskiemklinowym(103)

Silniki do pracy ciûgªej: Silniki z
wentylatorem chªodzûcym i
samosmarujûcymi ªo¸yskami
kulkowymi zapewniajû
wieloletniû bezawaryjnû pracπ.

Opcja materiaªu wirnika
Brûz (wyk. standardowe),
¸eliwo sferoidalne,
stal nierdzewna

Brûz (wyk. standardowe), ¸eliwo sferoidalne,stal nierdzewna

Opcja materiaªu wirnika

Kr∫ciec ssawny i tªoczny o du¸ym przekroju:
wiπksza sprawnoúº i wydajnoúº

Opcje materiaªu uszczelki typu

O-ring:
Teflon®, Viton®,
etylenopropylen

Wywa¸ona dªawnica mechaniczna: ªatwa do
wymiany po zdjπciu osªony

Buna N (wyk. standardowe), Neoprene®, Teflon®, Viton®,
etylenopropylen

Opcje materiaªu gniazda dªawnicy:

Przyznano Certyfikat

ISO 9001

ceramika
¸eliwo niklowe
stal nierdzewna SS 304
Temperatura (min./maks.) [C]
Maksymalna moc napπdu [kW]

Systemu Jakoúci

¸eliwo sferoidalne (wyk. standardowe), ¸eliwo niklowe,
stal nierdzewna, wπglik wolframu, ceramika
-32/107 °C

-32/107 °C

-32/107 °C

-32/107 °C

-32/107 °C

3.7 KW

3.7 KW

7.5 KW

7.5 KW

15 KW

(a) Nie nadaje sie do 2880 obr./min
M3/hr

M3/hr
1

2

3

4

100

5

1

6

2880 obr./min.

2

3

4

5

6

7

8

8.6

125

6.9

3450 obr./min.

3.4

50

10

12

13

PSID

5.1

6.9

75

5.1

50

3.4

9

14

BAR

75

BAR

PSID

100

10

12

13

14

25

1.7

1.7

25

5

10

15

20

25

GPM

5

10

15

20

25

30

35

GPM

Krzywe charakterystyk dotyczû propanu i podobnych produkt∫w
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Pompy wirowe
Zastosowania stacjonarne
Dla zastosowaþ w instalacjach gazu pªynnego, kt∫re wymagajû wysokiej r∫¸nicy ciúnienia lub
w kt∫rych wystπpujû warunki niskiego NPSH, np. przy pompowaniu ze zbiornik∫w
podziemnych, najlepiej nadajû siπ wielostopniowe pompy wirowe z serii SC. Kombinowana
konstrukcja odúrodkowo-wirowa, charakteryzujûca tπ rodzinπ produkt∫w, nadaje nowy
wymiar zastosowaniom dotyczûcym przetªaczania cieczy. Seria SC przewy¸sza oczekiwania
w dziedzinie przetªaczania cieczy w warunkach wysokiej r∫¸nicy ciúnieþ, niskiego NPSH, a
tak¸e cieczy nasyconych gazem, zawierajûcych do 50% gazu.
Szeúº r∫¸nych wielkoúci pomp, ka¸da zªo¸ona z jednej do oúmiu sekcji, zapewnia szeroki
zakres wartoúci ciúnienia, wydajnoúci oraz wymagaþ dotyczûcych przetªaczania cieczy.
Dziπki wielorakoúci opcji materiaªowych i dotyczûcych dªawnicy, pompy te nadajû siπ do
wielu r∫¸nych cieczy, zwiπkszajûc wszechstronnoúº serii SC
Typowe instalacje, w kt∫rych znajdujû zastosowanie pompy SC to napeªnianie butli
ciekªym gazem, zasilanie parownik∫w, pompowanie z podziemnych zbiornik∫w
magazynowych oraz napeªnianie cystern.

Wiele opcji materiaªowych dla wirnik∫w i
korpus∫w: korpusy z ¸eliwa sferoidalnego,
mosiπ¸ne wirniki i uszczelki z Vitonu® sû
standardem w zastosowaniach dla gazu
ciekªego

Zastrze¸ona konstrukcja bloku
odúrodkowego: zapewnia skuteczne
pompowanie nawet w warunkach
niskiego NSPH

Wielostopniowa konstrukcja bloku wirowego
zapewnia wy¸szû r∫¸nicπ ciúnienia...
W linii pomp SC firmy Corken wykorzystano zintegrowany blok wirowy i
odúrodkowy aby uzyskaº szczeg∫lnû charakterystykπ przepªywu. Dziπki
zastosowaniu wielostopniowego bloku wirowego uzyskano wysokû r∫¸nicπ
ciúnienia i wªaúciwoúci samozasysajûce. Cechami charakterystycznymi tych
pomp jest od jednego do oúmiu stopni z otwartymi wirnikami ªopatkowymi i
specjalna modularna konstrukcja odlewanych segment∫w korpusu.

Cicha, pªynna praca nawet przy niskich NPSH...
Pompa SC zawdziπcza swû przydatnoúº do zastosowaþ w warunkach niskiego
NPSH specjalnej konstrukcji bloku odúrodkowego, umieszczonego na wlocie.
Pompy SC majû ksztaªt walcowy. Pompowana ciecz dopªywa do pompy poziomo,
kr∫ºcem ssawnym znajdujûcym siπ na osi waªu, zaú wypªywa pionowo, kr∫ºcem
tªocznym na wierzchu korpusu.

Wiele opcji dªawnic, ªûcznie z napπdem
magnetycznym, do wyboru...
Poniewa¸ coraz wa¸niejsze staje siπ zapobieganie nieszczelnoúciom, firma Corken oferuje
peªny asortyment dªawnic. Napπd o Sprzπ¸eniu Magnetycznym (SCM) dla bezdªawnicowych,
wielostopniowych pomp wirowych speªnia wymagania najostrzejszych przepis∫w ochrony
úrodowiska. Linia pomp SCM zachowuje wszystkie zalety standardowej konstrukcji SC a
jednoczeúnie posiada dwa dodatkowe atuty: nie ma w nich dªawnicy, kt∫rû musi podlegaº
obsªudze technicznej i kt∫ra stanowi potencjalne miejsce przeciek∫w.

Moduªowa konstrukcja:
redukuje do minimum
zapotrzebowanie na
czπúci zamienne

Przyznano Certyfikat

ISO 9001
Systemu Jakoúci

Napπd bezdªawnicowy ze sprzπ¸eniem
magnetycznym (Model SCM)
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Pompa wirowa z bezpoúrednio sprzπ¸onym
napπdem (Model SC)

Napeªnianie zbiornik∫w o du¸ej pojemnoúei,
parownik∫w i napeªniarek karuzelowych
Dane techniczne i parametry u¸ytkowe

Kr∫ºce z koªnierzem typu DIN i
ANSI: do eliminacji nieszczelnoúci i
wy¸szej wytrzymaªoúci strukturalnej

DANE

Ωo¸yska do pracy pod
du¸ym obciû¸eniem sû
stosowane w wykonaniu
standardowym: dostπpne
sû inne konfiguracje ªo¸ysk
do pracy w wysokich
temperaturach

MODEL
10

20

30

Liczba stopni
2-1/2 (65)

2-1/2 (65)

3 (80)

4 (100)

4 (100)

Kr∫ciec tªoczny
[cale (mm)]

3/4 (20)

1-1/4 (32)

1-1/4 (32)

1-1/2 (40)

2 (50)

2-1/2 (65)

przy 50 Hz
przy 60 Hz

1450
1750

1450
1750

1450
1750

1450
1750

1450
1750

1450
1750

Maksymalne ciúnienie
robocze [bar]

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

Zakres r∫¸nicy
ciúnienia [bar]

(.7)(10.3)

(1)(15.9)

(.7)(12.4)

(.7)(12.1)

(.7)(14.5)

(.7)(17.2)

Temperatura minimalna [(C]

(-40°)

(-40°)

(-40°)

(-40°)

(-40°)

(-40°)

Temperatura maksymalna [(C]

(220°)

(220°)

(220°)

(220°)

(220°)

(220°)

(.5)(4)

(.6)(1)

(.5)(2)

(.4)(2.5)

(.4)(3.5)

(1.4)(2.5)

Lepkoúº maksymalna
czynnika [CST]

(230)

(230)

(230)

(230)

(230)

(230)

Maksymalna dopuszczalna
zawartoúº gazu

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Opcja kr∫ºc∫w z koªnierzem DIN

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Opcja kr∫ºc∫w z koªnierzem ANSI

nie

tak

tak

tak

tak

tak

¸eliwo sferoidalne (wyk. standardowe), ¸eliwo, stal nierdzewna

Opcje materiaªu wirnika

Mosiûdz (wyk. standardowe), stal, stal nierdzewna

Opcje materiaªu uszczelki typu O-ring

Viton® (wyk. standardowe), Teflon®, etylenopropylen

Opcja podw∫jnej dªawnicy

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Opcja z napπdem
magnetycznym

tak

tak

tak

tak

tak

nie

Opcja dla podwy¸szonych
temperatur

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Opcja z wewn, zaworem
upustowym

nie

nie

nie

nie

nie

nie

GPM
1

2

3

4

5

60

1-1/2 (40)

Opcje materiaªu korpusu

Wielostopniowy segment wirowy: zapewnia
samozasysanie, wysokû r∫¸nicπ ciúnienia i
bezawaryjnû, wolnû od pulsacji pracπ

50

Kr∫ciec ssawny
[cale (mm)]

Zakres NPSH [m]

Dªawnice mechaniczna o wysokiej
niezawodnoúci: standard z
wieloma dªawnicami opcjonalnymi
do zastosowaþ specjalnych

40

Od 1 do 8

GPM

10

20

30

40 50

75

100 125 150 200

1

2

3

4

5

10

20

30

40 50

75

100 125 150 200

18

18

250

250

1450 obr./min.

1750 obr./min.

16

14

200

16

14

200

(PSI)

150

10

8
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Pompy Coro-Vane®
Zastosowania stacjonarne
Konstrukcja pompy zapewnia wysokie
sprawnoúci pompowania.
Pompy Coro-Vane® z wirnikiem o przesuwnych ªopatkach sû powszechnie
stosowane w instalacjach gazu pªynnego LPG poniewa¸ utrzymujû one wysokie
sprawnoúci tªoczenia przez caªy okres eksploatacji. Pompa ta wyr∫¸nia siπ tym, ¸e
jej pracy nie zakª∫cajû niewielkie iloúci pary, powstajûce po stronie ssûcej a ªopatki
samoczynnie kompensujû swe zu¸ycie. Dziπki tym cechom konstrukcji, sprawnoúº
pompowania pozostaje wysoka przez caªy okres eksploatacji pompy.

Wbudowany zaw∫r upustowy:
ustawiony fabrycznie, nie
wymagajûcy regulacji wewnπtrzny
zaw∫r upustowy zawsze zapewnia
prawidªowe nastawy
Gniazdo gwintowane dla
manometru: dostπpne
zar∫wno po stronie ssûcej
jak i tªocznej

Wysoka trwaªoúº eksploatacyjna i ªatwoúº
obsªugi technicznej...
Dla zapewnienia wysokiej wytrzymaªoúci, korpus i wirniki wykonane sû z ¸eliwa
sferoidalnego. We wszystkich modelach pomp, odlewane korpusy wyposa¸one sû
w wymienne wykªadziny. Wymiana zu¸ytych wykªadzin i ªopatek zajmuje jedynie
kilka minut. W niekt∫rych modelach zastosowano odwracane pªytki boczne ,
dwukrotnie przedªu¸ajûce okres eksploatacji pompy. Obsªuga techniczna dªawnicy
jest prosta - wystarczy odkrπciº cztery wkrπty aby wyjûº ªo¸yska i dªawnice.

Zastosowania...
Do typowych zastosowaþ nale¸û: instalacje napeªniana butli oraz stanowiska do
napeªniania/opr∫¸niania cystern na samochodach i naczepach. Niekt∫re modele
pomp Coro-Vane® wyposa¸one sû w wewnπtrzny zaw∫r upustowy dla
dodatkowego zabezpieczenia. W razie potrzeby, zaw∫r ten upuszcza ciúnienie z
sekcji tªocznej do sekcji ssawnej pompy. Wszystkie pompy muszû posiadaº
zewnπtrzny zaw∫r obejúciowy aby speªniaº wymagania przepis∫w NFPA i UL.

Pompy wyporowe...
Coro-Vane® jest pompû wyporowû. Pompy te wytwarzajû r∫¸nicπ ciúnienia
wynoszûcû maksymalnie 8,6 bar. Corken wytwarza te pompy w piπciu rozmiarach,
o wydajnoúci od 0,2 do 79,5 m3/godz., w opcjach z napπdem paskiem klinowym i
z napπdem bezpoúrednim.

Precyzyjnie obrobione pªytki
boczne i wykªadziny (krzywka):
zwiπkszajû do maksimum
wydajnoúº pompowania i sû
ªatwo wymienne

Napπd o sprzπ¸eniu bezpoúrednim

Napπd o sprzπ¸eniu bezpoúrednim 101
10

Napπd z przekªadniû pasowû 103

Napeªnianie zbiornik∫w o du¸ej pojemnoúei,
butli i do napeªniarek karuzelowych
Dane techniczne i parametry u¸ytkowe
DANE
Korpus i gªowice wykonane z ¸eliwa
sferoidalnego: dla zwiπkszenia
wytrzymaªoúci i trwaªoúci.
Niskoudarowe ªopatki o wysokiej
wytrzymaªoúci: przedªu¸ajû
¸ywotnoúº pompy
Dªawnice mechaniczne o
wysokiej niezawodnoúci: ªatwo
wymienne po zdjπciu koªpaka
ªo¸yska

MODEL
C51/F51

521

1021

F1021

F1521

Kr∫ciec ssawny

1"

2-1/2"

3"

3" 300 LB ASA

4" 300 LB ASA

Kr∫ciec tªoczny

3/4"

2"

3"

2-1/2" 300 LB ASA

3" 300 LB ASA

maks.
min.

1450
1750

420
950

420
950

420
950

420
860

Temperatura minimalna

(-32 °C)

Temperatura maksymalna

(107 °C)

Maksymalne ciúnienie
robocze [bar]
Maksymalna r∫¸nica
ciúnienia [bar]

(25.2)

(28.6)

(28.6)

(28.6)

(28.6)

(8.6 Bar)

(8.6 Bar)

(8.6 Bar)

(8.6 Bar)

(6.9 Bar)

Opcje koªnierza kr∫ºca ssawnego

nie

2"

4"

nie

nie

Opcje koªnierza kr∫ºca tªocznego

nie

2-1/2"

4"

nie

nie

Wewnπtrzny zaw∫r upustowy

tak

tak

tak

nie

nie

Opcje materiaªu uszczelki typu O-ring:

Buna N (wyk. standardowe), Neoprene®, Teflon®, Viton®

Opcje materiaªu gniazda dªawnicy:

¸eliwo (wyk. standardowe), ¸eliwo niklowe,stal nierdzewna

Opcja stalowego koªnierza
nie

przesuwnego
(kr∫ciec ssawny i tªoczny)

Ωo¸yska rolkowe do
pracy w warunkach
du¸ych obciû¸eþ:
zapewniajû dªu¸szû
trwaªoúº
10

nie

tak

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

Maksymalna moc napπdu [kW]

1.5 KW

7.5 KW

15 KW

15 KW

22 KW

M3/hr
20

640

6

80

60

4

BAR

70

5

obr./min.

90

PSI

30

40

50

60

80
100 PSID
(6.90 BAR)

860

8
7

100

1450
RPM

20

950

C51/ F51

110

40

nie

nie

120

50

nie

Opcja korpusu staliwnego

10

15

tak

Opcja kolanka kr∫ºca
tªocznego (2" lub 1 1/2")

LPM
5

tak

521

1021

1521

420

40 PSID
(2.76 BAR)

950
860

1750
RPM

3

30

2

521

640

1021

1521

20

420

10

1

2

3

4

5

GPM
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Sprπ¸arki pionowe do gazu ciekªego LPG
Zastosowania stacjonarne
Po co wybieraº sprπ¸arkπ do
przetªaczania gazu ciekªego LPG i
amoniaku?
Sprπ¸arki odznaczajû siπ ogromnû wszechstronnoúciû poniewa¸
nadajû siπ one do przetªaczania cieczy pomiπdzy zbiornikami,
zaªadunku/wyªadunku cieczy, odzyskiwania par szczûtkowych
oraz odpompowywania par do cel∫w obsªugi technicznej. Wiele
instalacji przewodowych gazu ciekªego nie zapewnia idealnych
warunk∫w NPSH dla pomp do cieczy, na skutek czego pompy te
wymagajû intensywniejszej obsªugi technicznej. Poniewa¸
sprπ¸arki tªoczû jedynie fazπ gazowû, nie sû one wra¸liwe na
niekorzystne warunki NPSH. Wiele zbiornik∫w ciúnieniowych na
gaz ciekªy, takich jak cysterny kolejowe i zbiorniki podziemne, ma
zªûcza do pobierania gazu umieszczone na g∫rze . Sprπ¸arka
mo¸e byº doskonaªym rozwiûzaniem przy przetªaczaniu cieczy
do takich zbiornik∫w oraz z nich do innych odbiornik∫w.

Gwintowane lub koªnierzowe ANSI) kr∫ºce
przyªûczeniowe: sprπ¸arki sû dostπpne w
wykonaniach z kr∫ºcami gwintowanymi NPT
albo koªnierzowymi typu ANSI lub DIN
Zawory o wysokiej sprawnoúci: Zawory firmy
Corken odznaczajû siπ cichym dziaªaniem i
wysokû niezawodnoúciû w zastosowaniach do
przetªaczania gaz∫w w warunkach pracy
bezolejowej. Dostπpne sû zawory ssûce o
specjalnej konstrukcji, niewra¸liwe na maªe
iloúci kondensatu.
Uszczelki gªowicy typu O-ring: Uszczelki te sû
ªatwe do instalowania i zapewniajû
uszczelnienie o wysokiej niezawodnoúci

Dlaczego nale¸y wybraº sprπ¸arkπ
Corken?

Konstrukcja z ¸eliwa sferoidalnego: wszystkie
cylindry i gªowice sû wykonane z ¸eliwa
sferoidalnego dla uzyskania maksymalnej
odpornoúci na szok termiczny

Corken ju¸ od ponad 50 lat dostarcza najnowoczeúniejsze
konstrukcje na rynki gazu ciekªego i amoniaku. Konstrukcje te
speªniajû najostrzejsze wymagania úwiatowych norm jakoúci,
ªûcznie z japoþskimi, niemieckimi i amerykaþskimi. Nasza firma
zawsze bardzo powa¸nie rozpatruje aspekt bezpieczeþstwa i
ochrony úrodowiska. Zobowiûzaliúmy siπ dostarczaº klientom
produkty najwy¸szej jakoúci, zapewniajûce wieloletniû
bezawaryjnû pracπ.

Samosmarujûce pierúcienie tªokowe z
Teflonu®: Corken dostarcza szeroki
asortyment najnowoczeúniejszych konstrukcji
pierúcieni tªokowych zapewniajûcych
najbardziej ekonomicznû pracπ sprπ¸arek
bezolejowych. Dziπki schodkowemu
przekrojowi uzyskano wy¸sze sprawnoúci
przez caªy okres eksploatacji pierúcienia

Sprπ¸arki dostosowane do
Waszych potrzeb...

Szczelnie osadzony tªok: prosta konstrukcja
tªoka umo¸liwia precyzyjne ustawienie luzu
koþcowego, a tym samym maksymalnû
sprawnoúº i du¸û trwaªoúº

Corken dostarcza sprπ¸arki pionowe i poziome, bezolejowe i
niesmarowane. Dostπpne sû one w wykonaniach z kr∫ºcem
przyªûczeniowym gwintowanym i koªnierzowym ANSI. Zale¸nie
od zastosowaþ, dostπpne sû sprπ¸arki jedno- i dwustopniowe.

Do wszelkich zastosowaþ...
Sprπ¸arki gazowe Corken przeznaczone sû do przetªaczania
cieczy, odzyskiwania fazy gazowej, przepªukiwania i zastosowaþ
przenoúnych. Bez wzglπdu na to, czy chodzi o odzyskiwanie fazy
gazowej z butli, czy o rozªadunek barki, Corken dysponuje
sprπ¸arkû odpowiedniû do Waszych potrzeb.

Samosmarujace dªawnice tªoczyska: dªawnice
z Teflonu® zawierajû specjalne wypeªniacze
eliminujûce przenikanie oleju i przedmuchy.
Dªawnica wyposa¸ona jest w sprπ¸ynπ
naciskowû, kt∫ra kompensuje normalne
zu¸ycie elementu uszczelniajûcego
Azotowane tªoczyska: Naªo¸ona w procesie
azotowania powªoka zapewnia bardzo wysokû
odpornoúº na korozjπ i wytrzymaªoúº na
zu¸ycie
¸eliwny wodzik: trwaªe wodziki,
wykonane z ¸eliwa zapewniajû bardzo
wysokû odpornoúº na korozjπ zwykªû i
ciernû
Skrzynia korbowa z ciúnieniowym ukªadem
smarowania wyposa¸onym w filtr:
samonawrotna pompa oleju zapewnia
wªaúciwe smarowanie ªo¸ysk gª∫wnych i
korbowodowych bez wzglπdu na kierunek
obrot∫w. Standardowy filtr o porach wielkoúci
10 mikrometr∫w gwarantuje du¸û trwaªoúº
ªo¸ysk ( nie wystπpuje w Modelu 91).
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Odsysanie opar∫w z butli, przepompowywanie
du¸ych objπtoúci i odzyskiwanie fazy gazowej
Zestawy dostosowane do
indywidualnych potrzeb klienta...
Corken dostarcza zestawy dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta, wykonane tak aby odpowiadaº najwy¸szym
wymaganiom jego warunk∫w technicznych. Zestawy mocowane
na podstawie z pªozami mo¸na otrzymaº wyposa¸one w panel
sterowania, urzûdzenia bezpieczeþstwa, tªumiki pulsacji,
specjalizowane odwadniacze, zespoªy zawor∫w oraz inne
akcesoria specjalne, stosownie do potrzeb. Corken oferuje
standardowû podstawπ, zaprojektowanû specjalnie do
zastosowaþ dotyczûcych przetªaczania cieczy, odzyskiwania
fazy gazowej i przepªukiwania gazem.

Ωatwoúº serwisowania...
Sprπ¸arki Corken projektuje siπ pod kûtem minimalizacji
potrzebnej obsªugi technicznej i jej maksymalnego uproszczenia.
Czynnoúci obsªugi technicznej, jak np. wymiana zaworu, mo¸na
wykonywaº bez demonta¸u orurowania a do wymiany
pierúcienia tªokowego wystarczy tylko zdjûº gªowicπ

Niedoúcigniona wszechstronnoúº...

Model 491

Przy projektowaniu sprπ¸arek Corken dû¸y siπ do uzyskania
maksymalnej wszechstronnoúci. Tπ samû sprπ¸arkπ
zainstalowanû do jednego zastosowania mo¸na z ªatwoúciû
podªûczyº do wykorzystania w innych instalacjach w zakªadzie.
Na przykªad, sprπ¸arkπ do opr∫¸niania cystern kolejowych
mo¸na tak¸e u¸ywaº do napeªniania i opr∫¸niania cystern
samochodowych.

Wielkoúci dobrane do potrzebnej
Wam wydajnoúci...
Corken oferuje cztery wielkoúci pionowych, bezolejowych
sprπ¸arek jednostopniowych (modele 91, 291, 491 i 691).
Sprπ¸arki te obejmujû peªny zakres wydajnoúci przy
przetªaczaniu cieczy, od 5,5 do 82 m3/godz.

Gdy potrzebna jest jeszcze
wiπksza wydajnoúº...
Corken Model D891 jest jednostopniowû gazowû sprπ¸arkû
dwustronnego dziaªania o wydajnoúci od 76,5 do 172 m3/godz.

Przyznano Certyfikat

ISO 9001
Systemu Jakoúci

Produkty wspierane rozwiûzaniami...
Model D891
®
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Sprπ¸arki poziome do gazu ciekªego LPG
Zastosowania stacjonarne
Do przetªaczania du¸ych pojemnoúci...
Pozioma sprπ¸arka jednostopniowa Corken nadaje siπ doskonale
do terminali przeªadunkowych, gdzie wymagane jest
przetªaczanie du¸ych objπtoúci gazu ciekªego LPG (tj. barki,
skªady cystern kolejowych itp.). Jest to wywa¸ona sprπ¸arka
gazowa przeznaczona do pracy z du¸ym obciû¸eniem, z
tªokami przeciwbie¸nymi, charakteryzujûca siπ cichym i
pªynnym dziaªaniem.
Sprπ¸arka oferowana jest z r∫¸nymi wielkoúciami
cylindr∫w. Aktualnie sû to cylindry o úrednicy 8" (203,2
mm), 6" (152,4 mm), 4" (101,6 mm), 31/4" (82,6 mm) i
23/4" (69,9 mm). Cylindry te mo¸na konfigurowaº w
r∫¸nych ukªadach. Sprπ¸arki poziome oferowane sû w
wykonaniu smarowym i bezsmarowym. Pomimo, ¸e nie sû
one klasyfikowane jako bezolejowe, mo¸liwoúci przenikania
oleju do tªoczonego czynnika zostaªy zredukowane do
minimum.

Samosmarujûcy tªok i pierúcienie
prowadzûce: wykonane z Teflonu® dla
zapewnienia zwiπkszonej trwaªoúci

Dla najostrzejszych wymagaþ
odnoúnie ochrony úrodowiska...
W odpowiedzi na coraz ostrzejsze wymagania dotyczûce
redukcji emisji lotnych zwiûzk∫w organicznych oraz innych
gaz∫w niebezpiecznych, Corken oferuje system uszczelnienia
tªoczyska purge-pak dla sprπ¸arek poziomych z serii HG600.
O ile nie mo¸liwe jest zagwarantowanie dokªadnych wielkoúci
maksymalnego przecieku poniewa¸ zjawisko to warunkowane
jest wieloma zªo¸onymi czynnikami, o tyle system purge-pak
uszczelniajûcy tªoczysko znacznie redukuje mo¸liwe przecieki w
por∫wnaniu z segmentowymi dªawnicami tªoczyska
konwencjonalnej konstrukcji. Testy dowiodªy, ¸e w wielu
przypadkach przecieki gazu mo¸na zmniejszyº poni¸ej 0,027
m3/godz.

Cylindry chªodzone wodû...
W celu zwiπkszenia wszechstronnoúci sprπ¸arki poziomej,
Corken oferuje cylindry o úrednicy 8" (203,2 mm), 6" (152,4 mm),
4" (101,6 mm) i 33/4" (82,6 mm) w wersji chªodzonej wodû.
Cylindry z pªaszczem wodnym majû znacznie ni¸szû temperaturπ
pracy, co w wiπkszoúci wymagajûcych zastosowaþ zwiπksza
trwaªoúº zawor∫w, pierúcieni tªokowych i dªawnic.

Model 600
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Czop waªu korbowego, ªo¸ysko
korbowodu, sworznie stopy
korbowodu i wodziki: smarowane
ciúnieniowo przy u¸yciu pompy
oleju. Olej oczyszczany jest przez
wkrπcany filtr z porami wielkoúci 10
mikrometr∫w
Grzaªka skrzyni korbowej z termostatem
regulacyjnym (opcjonalnie): zapewnia
odpowiedniû lepkoúº oleju w ka¸dych
warunkach atmosferycznych
Skrzynia korbowa zaprojektowana do
pracy z du¸ymi obciû¸eniami:
wytrzymaªa konstrukcja z u¸ebrowaniem
wewnπtrznym, z ªo¸yskami gª∫wnymi do
pracy z du¸ymi obciû¸eniami i
korbowodami ªûczonymi czterema
úrubami
Ciúnieniowa pompa smarujûca
(opcjonalnie): zapewnia prawidªowe
smarowanie cylindr∫w i dªawnicy kiedy
zachodzi taka potrzeba

Rozªadunek i odzyskiwanie fazy gazowej z
cystern i zestaw∫w cystern kolejowych
Dostπpne opcje
Cylinder zaprojektowany do pracy z
du¸ymi obciû¸eniami: ka¸dy cylinder
poddawany jest ciúnieniowej pr∫bie
hydrostatycznej przy u¸yciu
ciúnienia o wartoúci 150%
znamionowego ciúnienia roboczego
w celu zapewnienia maksymalnej
wytrzymaªoúci. Dla wszystkich
cylindr∫w dostπpna jest powªoka
MC1002, zapewniajûca wiπkszû
trwaªoúº pierúcieni tªokowych.

Zaúlepka gniazda zaworu...
Opr∫cz elastycznoúci w rekonfigurowaniu stopni i liczby
cylindr∫w, wydajnoúº mo¸na regulowaº przy u¸yciu zaúlepki
zaworu, zmieniajûcej charakter pracy cylindra na
jednostopniowy.

Gªowice o nastawnym luzie...
Ta opcja, dostπpna dla wszystkich wielkoúci cylindr∫w,
umo¸liwia regulacje ciúnienia i wydajnoúci podczas pracy
sprπ¸arki.

Zewnπtrzna chªodnica oleju dla
skrzyni korbowej...
Sprπ¸arki Corken mo¸na wyposa¸aº w ciúnieniowy ukªad
smarowania i zewnπtrzny filtr oleju. W razie potrzeby, dostπpna
jest zewnπtrzna chªodnica oleju, pozwalajûca uzyskaº optymalnû
trwaªoúº eksploatacyjnû.

Materiaªy...
Dla linii sprπ¸arek poziomych istnieje wiele opcji
materiaªowych dla takich czπúci jak uszczelki, pierúcienie
tªokowe, O-ringi, tªoki i inne. Umo¸liwia to stosowanie
sprπ¸arki do szerokiej gamy gaz∫w. Dostπpna jest te¸
odporna na korozjπ powªoka MC 1002 dla wszystkich
czπúci stykajûcych siπ z gazem.

Zestawy opracowane indywidualnie...
Zestawy dostosowane do potrzeb klienta, instalowane
na pªozach, mogû byº dostarczane z panelami
sterowania, okablowaniem, tªumikami pulsacji,
zbiornikami odbiorczymi oraz innymi akcesoriami
specjalnymi, stosownie do potrzeb.
Rozmieszczenie zawor∫w:
upraszcza inspekcje i obsªugπ
technicznû

Przyznano Certyfikat

ISO 9001
Systemu Jakoúci

Produkty wspierane rozwiûzaniami...
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Przesyªanie gazu ciekªego
Zastosowania sprπ¸arek
Do przetªaczania znacznych objπtoúci...
Zestaw sprπ¸arki gazowej "107" dla stanowisk obsªugujûcych
naczynia o du¸ej pojemnoúci dostarczany jest jako komplet wraz z
manometrami, stalowû podstawû panelowû, mechanicznym
urzûdzeniem eliminujπcym fazπ ciekªû, zaworem czterodro¸nym,
filtrem sitowym, przewodami ªûczûcymi ze sobπ poszczeg∫lne
zespoªy urzûdzenia, podstawû silnika z regulacjû jego poªo¸enia,
przekªadniû pasowû i osªonû przekªadni. Zestaw dostarczany jest w
stanie gotowym do zainstalowania silnika elektrycznego. Taki
standardowy zestaw stosuje siπ najczπúciej do przetªaczania
cieczy i odzysku fazy gazowej przy napeªnianiu i opr∫¸nianiu
cystern kolejowych oraz samochodowych. Mo¸liwe jest
dostarczenie wielu opcji w rodzaju urzûdzeþ typu ASME
eliminujûcych fazπ ciekªû z wyªûcznikami klasy 1, grupy 2 a tak¸e
mo¸na otrzymaº kompletny zestaw dostosowany do
indywidualnych potrzeb klienta.

Zastosowania dla du¸ych terminali
przeªadowczych lûdowych i wodnych...
Sprπ¸arki z serii D891 i HG601 przeznaczone sû do przetªaczania
du¸ych objπtoúci, z natπ¸eniem przepªywu od 76,5 do 352,5
m3/godz. Sprπ¸arki te sû dostπpne w zestawach standardowych a
tak¸e w zestawach specjalnych, zawierajûcych odcinajûce
urzûdzenia bezpieczeþstwa oraz elementy sterujûce, dobrane do
potrzeb.

Przepªukiwanie...
Corken oferuje szeroka gamπ standardowych zestaw∫w do
przepªukiwania, dostosowanych do potrzeb klienta. Do cel∫w
obsªugi technicznej, zestawy przepªukujûce mo¸na dobraº
wielkoúciû, dostosowujûce je wielkoúciû do ukªad∫w odzysku fazy
gazowej z r∫¸nych naczyþ, od maªych butli a¸ po wielkie zbiorniki.
Corken pomo¸e w indywidualnym dostosowaniu technicznym
Waszych zestaw∫w przepªukujûcych do konkretnych zastosowaþ.

Przewo¸ne sprπ¸arki do
odzyskiwania opar∫w...
Corken konstruuje zestawy sprπ¸arkowe przeznaczone do
stosowania w charakterze przewoýnych urzûdzeþ do odzyskiwania
opar∫w i przetªaczania. Urzûdzenia te mo¸na u¸ywaº do
odzyskiwania opar∫w ze zbiornik∫w znajdujûcych siπ w r∫¸nych
miejscach lub do przetªaczania i awaryjnego usuwania opar∫w z
cystern samochodowych albo kolejowych. Corken oferuje rodzinπ
standardowych sprπ¸arek na przyczepach, wyposa¸onych w silnik
napπdowy.

Sprπ¸arki instalowane na
samochodach ciπ¸arowych...
Sprπ¸arka "102", dostarczana z przedªu¸eniem waªu korbowego,
przeznaczona jest do stosowania na samochodach ciπ¸arowych
posiadajûcych waª odbioru mocy i napπdy hydrauliczne. Taka
sprπ¸arka mo¸e sªu¸yº do napeªniania/opr∫¸niania oraz do
odprowadzania opar∫w.
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Dane techniczne i parametry u¸ytkowe
sprπ¸arek
DANE

MODEL
91

291

491

691

891
(a)

HG601BB
(b)(e)

HG601AA
(b)(e)

3.0 (76.2)

3.0 (76.2)

4.0 (101.6)

4.5 (114.3)

4.5 (114.3)

6 (152)

8 (203)

2.5 (63.5)

2.5 (63.5)

3.0 (76.2)

4.0 (101.6)

4.0 (101.6)

3 (76.2)

3 (76.2)

(6.8)
(14.1)
-

(13.6)
(28.0)
-

(29.2)
(60.3)
-

(49.6)
(102.3)
-

(96.2)
(192.0)
-

(130.5)
(391.9)

(234.5)
(703.5)

(24.1)

(24.1)

(24.1)

(24.1)

(32.1)

(25.2)

(21.7)

ørednica cylindra cale (mm)

Skok tªoka cale (mm)
3

Objπtoúº wyporu tªoka [m /godz]

.

Minimum przy 400 obr./min
Maksimum przy 825 obr./min.
Maksimum przy 1200 obr./min.
Maksymalne ciúnienie robocze [bar]

(5.6)

(11)

(11)

(26.1)

(34)

(55.9)

(55.9)

(1632.9)

(1632.9)

(1814.4)

(2494.8)

(3175.2)

(3175.2)

(3175.2)

Masa zestawu [kg]

(52.2)

(72.6)

(117.9)

(283.5)

(387.8)

(375.6)

(393.7)

Maksymalne natπ¸enie
przepªywu dla propanu [m3/godz.]

(11.4)
(c)

(22.9)
(c)

(48.8)
(c)

(82.0)
(c)

(157.6)
(c)

(296.4)
(e)

(391.8)
(f)

F91

F291

F491

F691

(d)

(d)

(d)

Maksymalna moc hamowana [kW]
Maksymalne obciû¸enie tªoczyska [kG]

(177)

Maksymalna temperatura na wyjúciu [C]

Opcja kr∫ºc∫w z koªnierzem ANSI/DIN

(a) Sprπ¸arka pionowa dwustronnego dziaªania
(b) Sprπ¸arka pozioma dwustronnego dziaªania
(c) Maksymalne natπ¸enie przepªywu podano dla
825 obr./min. lub maksymalnej mocy i r∫¸nicy
ciúnieþ 2,1 bar, oraz dla temperatury 37,8(C.

zbiornik o pojemnoúci 3785 l

(e) Maksymalna wartoúº znamionowa przy 1200
obr./min.

(f) Wartoúº maksymalnû podano dla mocy
granicznej i prπdkoúci 845 obr./min.

(d) Brak

zbiornik o pojemnoúci 3785 l

200

zbiornik o pojemnoúci 124.918 l

200

150

45 gal rec overed @ 110°F

100

50

200

291
491
150

480 gal recovered @ 110°F

100

50

18 gal re covered @ 70°F
5

10

491
691
150

1615 gal recovered @ 110°F

100

50

640 gal recovered @ 70°F

190 gal recove red @ 70°F

0
0

nadciúnienie pary, psig

91
291

nadciúnienie pary, psig

nadciúnienie pary, psig

Zale¸y ono od przewod∫w, armatury, tªoczonego
czynnika oraz temperatury. W razie potrzeby,
producent dostarcza szczeg∫ªowe charakterystyk
pracy sprπ¸arki.

15

czas, min.

20

25

0

30

0

20

40

60

czas, min.

80

100

120

0
0

30

60

90

120

150

180

czas, min.

obr./min.

wydajnoúº dla propanu
800
700

Przyznano Certyfikat

600
500
91 291

491

691

891

HG601AA*

ISO 9001

750 1000 1250 1500 1750

Systemu Jakoúci

HG601BB

400
50

100

150

200

250

300

350

400

500

GPM
10

20

30

40

50

60

70

M3/hr

80

100 150 200 250 300 350 400

(Liquid)

Produkty wspierane rozwiûzaniami...

(a) Podane wydajnoúci odnoszû siπ do temperatury 37,8 °C i zale¸û od przewod∫w, zlûczek, przetlaczanego produktu i temperatury. Na ¸yczcnic dostarczamy szczeg∫lowû charakterystykπ
sprπ¸arki.* Maksymalnû moc 75HP uzyskuje siπ przy 845 obr./min.
®

17

Akcesoria do urzûdzeþ do gazu ciekªego LPG
Zawory obejúciowe
B177

Kr∫ciec wlotowy

3/4", 1"

1-1/4", 1-1/2"

1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"

Kr∫ciec wylotowy

3/4", 1"

1-1/4", 1-1/2"

1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"

brak

brak

2", 2-1/2"

(1.7-15.5)

(1.7-15.5)

(0.7-11)

Opcja z przesuwnym
koªnierzem
Zakres r∫¸nicy
ciúnienia [bar]
Opcje materiaªu
O-ringu

* etylenopropylen nie jest dostπpny dla B177

M3/hr

B-166
1

5

10

18

15.5

3/4"

1"

25

1.7

10

20

30

40

50

60

70

80

GPM

M3/hr

T-166
1

5

10

15

18

15.5

225

11/4"

11/2"

1.7

25

10

20

30

40

50

60

70

80

GPM

B-177
10

M3/hr
20

30

40

50

60

70

80

90

160

11

125

8.6

PSID

11/2"

BAR

11/4"

21/2"

2"
20

1.4

10

0.7

50

100

150

200

GPM

18

15

225

B177 (1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2")
Zaw∫r obejúciowy r∫¸nicowy
Typowe zastosowanie: w pompach do napeªniania i
opr∫¸niania, u¸ywanych w instalacjach do napeªniania
du¸ych naczyþ gazem ciekªym.
Zaw∫r obejúciowy, reagujûcy na maªy wzrost ciúnienia,
skonstruowany specjalnie dla zastosowaþ
wymagajûcych zabezpieczenia dla pomp
wypornoúciowych w zakresie wydajnoúci 9,1 - 79,5
m3/godz. Mo¸na go tak¸e stosowaº w charakterze
zaworu r∫¸nicowego przeciwciúnienia, aby zapewniº
odpowiednie ciúnienie na miernikach itp.
Do prawidªowego funkcjonowania, zaw∫r ten wymaga
poªûczenia przewodem przekazujûcym ciúnienie ze
zbiornika skªadowego.

Buna N (wyk. standardowe), Neoprene®,
Teflon®, Viton®, etylenopropylen*

BAR

Typowe zastosowanie: pompy o wysokiej
wydajnoúci, do napeªniania zbiornik∫w i butli o
r∫¸nych wielkoúciach, w rodzaju pomp
stosowanych na ciπ¸ar∫wkach zaopatrujûcych
w gaz lub wielostanowiskowych instalacjach do
napeªniania butli.
Zaw∫r reaguje na znaczny wzrost ciúnienia i
pªynnie reguluje przepªyw. Specjalnie
zaprojektowany jako zabezpieczenie obejúciowe
pomp o wydajnoúci w granicach 6,8 - 22,7 m3/godz., takich jak
stosowane na ciπ¸ar∫wkach zaopatrujûcych w gaz. W
przeciwieþstwie do B177, zaw∫r T166 otwiera siπ stopniowo w
miarπ wzrostu ciúnienia w celu regulacji przepªywu poprzez ciche
i pªynne upuszczanie nadmiaru tªoczonego czynnika z powrotem
do zbiornika, z kt∫rego jest on pobierany. Ciûgªy wewnπtrzny
upust w tym zaworze pomaga w eliminacji par.

T166

BAR

T166 (1-1/4", 1-1/2")
Zaw∫r sterowania
przepªywem w pompie

B166

PSID

Typowe zastosowanie: na wszystkich pompach do
napeªniania butli oraz pompach do napeªniania
pojemnik∫w aerozolowych.
Jest to kombinacja zaworu obejúciowego oraz zaworu
do zalewania pompy, specjalnie zaprojektowana dla
pomp do napeªniania maªych butli, zwªaszcza typu z
turbinû regeneracyjnû, w rodzaju serii pomp Corken
Coro-Flo. Opatentowany ukªad eliminacji pary
zapewnia utrzymywanie pomp do gazu ciekªego w stanie
zalanym dla zwiπkszenia niezawodnoúci ukªadu oraz
zmniejszenia zu¸ycia pompy i dªawnicy. B166 jest zaworem
obejúciowym o pªynnym dziaªaniu, reagujûcym na umiarkowany
wzrost ciúnienia.

DANE

PSID

B166 (3/4", 1") Automatyczny
zaw∫r obejúciowy podw∫jnego
przeznaczenia

250

300

350

400

Zaw∫r czterodro¸ny Flo-Check, filtr siatkowy
E11, urzûdzenia eliminujûce ciecz itp...
Zaw∫r Flo-Check...
Zaw∫r ten umo¸liwia wykrywanie przepªywu w przewodach do
gazu lub cieczy i zapobieganie ucieczce produktu ze zbiornika
magazynowego w przypadku awarii wπ¸a. Zawory sygnalizujûce
przepªyw i kontrolne wykonane sû w caªoúci z ¸eliwa
sferoidalnego i dostπpne sû w zakresie wielkoúci koªnierzy NPT
lub spawanych od do 4", dla znamionowego ciúnienia
manometrycznego 27,6 bar. O-ringi w wersji standardowej sû
wykonane z Buny N; Teflon®, Viton® i Neopren® sû materiaªami
opcjonalnymi.

Czterodro¸ny zaw∫r bezsmarowy...
Zapewniajû dogodny i prosty spos∫b odwracania kierunku
przepªywu do sprπ¸arki. Korpus wykonany z ¸eliwa sferoidalnego,
w komplecie z d¸wigniû i wska¸nikie kierunku przepªywu koªnierz
NPT 1" lub 11/4" i 300# ANSI - 2"; znamionowe ciúnienie
manometryczne 34,5 bar.

Wyªûcznik ciúnieniowy, reagujûcy na
spadek ciúnienia oleju...
Wyªûcznik ciúnieniowy NEMA 7 odcina zasilanie sprπ¸arki jeúli
ciúnienie oleju spadnie poni¸ej 0,69 bar. Chroni to sprπ¸arkπ
przed pracû przy braku smarowania. Dostπpny w wersji 120 V i
2ª0 V. Mo¸na go stosowaº z rozrusznikami magnetycznymi a¸ do
NEMA wielkoúº 3.

Filtr siatkowy...
Konstrukcja ze zmianû kierunku przepªywu o 90° redukuje do
minimum spadek ciúnienia. Dostarczany w komplecie z korpusem
z ¸eliwa sferoidalnego, monelowû siatkû i stalowû zaúlepkû.
Dostπpny dla instalacji cieczy lub par (11/4" NPT, znamionowe
ciúnienie manometryczne 17,2 bar).

Manometry...
Manometry z obudowû ze stali nierdzewnej, wypelnionû glicerynû
mo¸na instalowaº na gªowicy sprπ¸arki lub na ukªadzie
przewod∫w. Majû one nastπpujûcû charakterystykπ:
•zakres pomiarowy 0-28 bar, dzialka 0,34 bara
•tarcza 2 1/2 cala z kr∫ºcem 1/4 NPT w úrodkowej tylnej czπsci

Eliminatory cieczy...

standardowy eliminator
cieczy z mechanicznym
zespoªem pªywaka i
zaworem spustowym
1-1/4" x 1-1/4" NPT lub
1-1/4" x 1-1/2" NPT

Automatyczny
eliminator cieczy z
jednym wyªûcznikiem
NEMA 7 reagujûcym
na poziom cieczy
poprzez odciπcie
zasilania sprπ¸arki i
zaworem spustowym.
1-1/4" x 1-1/4" NPT
lub 1-1/4" x 1/2" NPT

Zatwierdzony przez
ASME automatyczny
eliminator cieczy z
dwoma
wyªûcznikami NEMA
7 reagujûcymi na
poziom cieczy
poprzez odciπcie
zasilania sprπ¸arki i
zaªûczenie alarmu.
Wyposa¸ony w
zaw∫r upustowy,
manometr , wkªadkπ
przeciwmgielnû i
zaw∫r spustowy.
Kr∫ºce z koªnierzami
1-1/2" x 1-1/2" NPT
lub 2" x 12"300#
ANSI
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