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Benzīna sūknis vaļējā korpusā 
 

Tehniskie parametri: 

Pielietojums     Drenāžas ūdens pārsūknēšanai 

Ražotājs / modelis    Varisco / J2 - 180 

Maksimālā ražība    51 m3 / h, skatīt ražības līkni 

Maksimālais spiešanas augstums  48 mwc, skatīt ražības līkni 

Maksimālais uzsūkšanas augstums  8m 

Iesūkšanas uzgaļu diametrs   2’’ 

Izmešanas uzgaļu izmērs   2’’ 

Cieto daļiņu caurlaidība   Līdz 15mm 

Gabarītizmēri L x W x H   860mm x 710mm x 1140mm 
Svars      126kg 

Dzinējs      Benzīna dzinējs 

Dzinēja ražotājs / modelis   Kohler / CH440 

Dzinēja jauda / apgriezieni   10,4 kW / 3600 apgr/min 

Degvielas tvertnes tilpums   7,7 litri 

Degvielas maksimālais patēriņš  2,5 l/h 

Pilnas jaudas maksimālais darba laiks 3h 

GPS      Nav aprīkots 

 



 



 

J2 180 
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1 Apraksts, pielietojums un darbības princips 
 

1.1 Apraksts 
 

BRĪDINĀJUMS: Šī rokasgrāmata ir paredzēta, lai sniegtu svarīgu informāciju, kas jāievēro 
sūknēšanas iekārtas uzglabāšanas, transportēšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas un 
apkopes laikā.  Tādēļ mēs iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu, pirms sūknēšanas 
iekārtas nodošanas ekspluatācijā.  Lai nepieļautu bojājumus nepareizas vai nepiemērotas 
lietošanas dēļ, vai arī ja sūknēšanas iekārtu izmanto ārpus tās ierastajiem darbības 
parametriem, ir jāievēro šīs rokasgrāmatas instrukcijas.  Šo nosacījumu neievērošanas 
gadījumā sūknēšanas iekārtas bojājumi vai priekšlaicīga kļūme var nodarīt kaitējumu. 

Jebkādas šādas darbības padara garantiju par spēkā neesošu.  
 

 J2-180 ir centrbēdzes sūknis, kuru darbina benzīna dzinējs, un kuram ir atvērtā tipa lāpstiņu darbarats, 
kas ļauj strādāt pat ar šķidrumiem, kas satur cietvielas. Šis sūknis var arī apmierinoši darboties ar 
šķidrumiem, kas satur izšķīdinātas gāzes vai gaisu. Tas ir piemērots, lai sūknētu šķidrumus ar 
viskozitāti līdz 50 cSt un satur cietas vielas suspensijā. To var izmantot rūpniecībā, civilajā celtniecībā, 
kuģu būvē, notekūdeņu attīrīšanā, celtniecībā un lauksaimniecībā. To nedrīkst izmantot 
sprādzienbīstamā vidē. Pasūtot/veicot pieprasījumus utt., vienmēr norādiet uz attiecīgās identifikācijas 
plāksnītes uzdrukāto sūkņa tipu vai sērijas numuru. 

 

Pašuzsūkšanas princips  

Gaiss (dzeltenās bultiņas) tiek iesūknēts sūknī negatīvā spiediena dēļ, ko rada kustīgais darbarats, un 

tiek emulģēts ar šķidrumu (zilās bultiņas), kas atrodas sūkņa korpusā. Gaisa-ūdens sajaukums tiek 

iespiests sūkšanas kamerā, kur gaiss (jo ir vieglāks) tiek atdalīts un iziet pa izplūdes cauruli; ūdens (jo 

ir smagāks) nonāk atpakaļ apritē. Kad viss gaiss ir izvadīts no iesūkšanas caurules, sūknis atkal uzsūc 

un darbojas kā parasts centrbēdzes sūknis. Sūknis var darboties arī ar gaisa-šķidruma maisījumu 

  



1.2 Uzbūve 
 

 

Galvenie sūkņa elementi:  
1 – pacelšanas āķis, 2 – gaisa filtrs,   3 – benzīna tvertne,  4 – pieslēgvieta ar ātrā savienojuma 
izplūdes cauruli, 5 – izpūtēja trokšņa slāpētājs, 6 – pieslēgvieta ar ātro savienojumu, iesūkšanas 
caurule, 7 – sūknēšanas iekārta, 8 – rokturis, 9 – rāmis, 10 – riepa 

  



2 Specifikācija un izmēri 
 

J2 180 

Maksimālā ražība 51m3/h 

Maksimālais spiešanas 
augstums 

40 m 

Cietvielu apstrāde 15 mm 

Svars 126 kg 

Savienojuma 
pieslēgvietas 

2” DN50 

Izmēri G(L) x P(W) x A(H) 
(mm) 

860x710x1140 

Benzīna dzinējs Kohler CH440 

Darba tilpums 429 cm3 

Palaišana Uzvelkot 

Jauda 5,5 kW 

Nominālais ātrums 3600 apgr./min 

Degvielas tvertnes tilpums 7,7 L 

Dzesēšana Gaiss 

 

 

 
  



3 Ražības līkne 
 

 
 
  



4 Drošības norādījumi 
 

Šajā rokasgrāmatā ir brīdinājuma un drošības simboli. Neignorējiet norādījumus. Tie ir paredzēti 
jūsu veselībai un drošībai, kā arī lai novērstu kaitējumu apkārtējai videi un sūknēšanas iekārtai. 

 

 

BĪSTAMI 
Kad tiek parādīts bīstamības simbols ar tekstu “BĪSTAMI”, tam ir pievienota 

informācija, kas ir ļoti svarīga visu iesaistīto personu drošībai. 

Informācijas ignorēšana var izraisīt traumas (iespējams, smagas) vai pat nāvi. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Kad tiek parādīts brīdinājuma simbols ar tekstu “BRĪDINĀJUMS”, tam ir 

pievienota informācija, kas ir ļoti svarīga visiem, kas ir saistīti ar sūknēšanas 

iekārtu. Informācijas neievērošana var izraisīt ievainojumus vai sūkņa iekārtas 

bojājumus (iespējams, nopietnus)  
. 

Sūknēšanas iekārta atbilst Eiropas Mašīnu direktīvai. Tomēr tas neizslēdz negadījumu 
iespējamību, ja to lieto nepareizi. 
Sūkņa izmantošana lietošanai un/vai sūkņa novietošanai vidē, kas nav definēta pirkuma brīdī, ir 
stingri aizliegta un var izraisīt bīstamu situāciju. 
Tas īpaši attiecas uz kodīgiem, toksiskiem vai citiem bīstamiem šķidrumiem. Sūknēšanas iekārtu 
drīkst uzstādīt, ekspluatēt un apkalpot tikai personas, kuras ir izgājušas atbilstošu apmācību un 
apzinās ar to saistītās briesmas. 
Uzstādītājam, operatoram un apkopes personālam jāievēro vietējie drošības noteikumi. 
Uzņēmuma vadība ir atbildīga par to, lai visu darbu droši veiktu atbilstoši kvalificēts personāls. 
Bez rakstveida Varisco atļaujas sūknēšanas iekārtā veikt izmaiņas ir aizliegts. 
Ja sūknī tiek veiktas izmaiņas rakstveida Varisco atļaujas, Varisco atsakās no visas atbildības. 

Ja trokšņa emisijas līmenis pārsniedz 85 dB (A), jālieto dzirdes aizsargierīces. 

Pārliecinieties, ka sūkņa karstās/aukstās un rotējošās daļas ir pietiekami aizsargātas, lai novērstu 
nejaušu kontaktu. 

Sūkni nav atļauts iedarbināt, ja šādi aizsargi ir pazuduši vai bojāti. 

Uzņēmuma vadībai jānodrošina, lai visi, kas strādā ar/uz sūknēšanas iekārtas, būtu informēti par 
sūknējamā šķidruma veidu. Šīm personām ir jāzina, kādi pasākumi jāveic noplūdes gadījumā. 
Atbrīvojieties no noplūdušiem šķidrumiem atbildīgi. Ievērojiet vietējos noteikumus. 

Nekad neļaujiet sūknēšanas iekārtai darboties ar bloķētu izplūdes vadu. Siltuma uzkrāšanās var 

izraisīt sprādzienu. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ugunsgrēka vai jebkuras citas situācijas gadījumā, kad iekārtas iekšpusē vai 
ārpusē ir atklāta liesma, jāizmanto tikai atbilstoši ugunsdzēšamie aparāti 
(piemēram, oglekļa dioksīda). Liesmu dzēšanai ir stingri aizliegts izmantot 
ūdeni.  

 

 

 

 

 



BĪSTAMI 

 

Paceliet sūkni tikai aiz roktura augšējās daļas 

 

Izmantojiet kombinezonus un aizsargapavus ar izolējošām zolēm, kas 
izgatavoti saskaņā ar īpašiem drošības noteikumiem 

 

Lietojiet aizsargbrilles 

 

Lietojiet drošības cimdus 

 

Lietojiet ausu aizsargus 

 

Lietojiet aizsargķiveres 

 

Neiet karstu virsmu tuvumā (motors un vakuuma sūknis) 

 

Piesargieties no kustīgām daļām (siksnām utt.) 

 

  



5 Pārvadāšana un celšana 
 
“Transports” attiecas uz fāzi, kad iekārta tiek pārvietota no ražošanas vietas uz vietu, kur tā tiks 
izmantota.  
Elektroiekārtas piegādā mehāniski piestiprinātas pie attiecīgā transportlīdzekļa konstrukcijas; 
transportēšanas un apstrādes metodes skatīt īpašajā Lietošanas un apkopes rokasgrāmatā.  
Pārvietojot un rīkojoties ar elektroiekārtu, jāizvairās no jebkāda veida triecieniem un spriegumiem uz 
detaļām. Īpaša uzmanība jāpievērš:  

• vai durvis vai piekļuves lūkas ir pareizi aizvērtas un nostiprinātas;  

• vai aprīkojums ir aizsargāts no visa veida iespējamās ietekmes un slodzes atkarībā no 
transporta veida.  

 
Pārvadājot un rīkojoties ar aprīkojumu, vienmēr jāievēro šādi piesardzības pasākumi:  

• nestāviet zem paceltām kravām un turieties drošā attālumā no zonas, kurā tiek veikta kravas 
apstrāde;  

•  ja krava ir jāvada, kamēr tā tiek pacelta, nelietojiet rokas vai pēdas. Jāizmanto piemērots 
aprīkojums, kas personālam ļauj atrasties drošā attālumā no paceltās kravas.  

 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Izmantojiet sertificētu pacelšanas aprīkojumu ar pietiekamu celtspēju un vienmēr 

paceliet tieši no augšas. Pacelšana no leņķa var izraisīt bīstamas situācijas. 

Pacelšanas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši pilnvaroti darbinieki. 

Tā kā ir pieejamas daudzas dažādas sūknēšanas iekārtas versijas, te tiek sniegti 

tikai vispārēji norādījumi. Svaru un izmērus skatiet konkrētās sūknēšanas iekārtas 

specifikācijas lapā. 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Novērsiet īpaši spēcīgus triecienus pārvadāšanas laikā, pievēršot uzmanību aprīkojuma 
kopējiem izmēriem un nostiprinot kravu, lai novērstu tās apgāšanos. 

  

 



   

6 Cauruļvadi un uzstādīšana 

6.1 Cauruļvadi 
 
Pirms cauruļvada pievienošanas sūknim, tos rūpīgi notīriet. Iesūkšanas caurulēm jābūt ar tādu pašu 
diametru kā sūkņa iesūkšanas pieslēgvietai (lai iegūtu lielāku diametru, lūdziet VARISCO Spa 
konsultāciju). Cik vien iespējams izvairieties no līkumiem vai sastrēgumiem, kas varētu ierobežot 
šķidruma ieplūdi. 
Uzstādiet sūkni pēc iespējas tuvāk sūknējamajam šķidrumam. Ja iespējams, mēģiniet samazināt 
iesūkšanas caurules garumu. 



 

 
Iesūkšanas cauruļu savienojumiem jābūt pilnīgi hermētiskiem, tādēļ pārbaudiet cauruļu vītnes, atloku 

blīves, ātros savienojumus utt. 

 

  



7 Simboli 
 

Uz sūkņa dzinēja var atrast simbolus. Simbolu apraksti ir paskaidroti turpmāk. 

 
  



8 Sagatavošanās palaišanai  
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūknis ir aprīkots ar vakuuma sūkni, sūknim nav jābūt piepildītam ar iesūknēto 
šķidrumu. 

 

 

BĪSTAMI 
Pirms sūkņa lietošanas pārbaudiet, vai visas sistēmas daļas ir pareizi uzstādītas 
un vai visas drošības ierīces darbojas. 

 

8.1 BLĪVSLĒGA PĀRBAUDE 
Pirms sūkņa iedarbināšanas pārbaudiet mehāniskā blīvslēga veidu, kas parādīts uz sūkņa 
identifikācijas plāksnītes. 
 

8.2 Sūkņi ar TW vai T4W tipa mehāniskajiem blīvslēgiem 
Montāžas laikā TW vai T4W tipa mehāniskie blīvslēgi tiek uzpildīti ar smērvielu. Pirmajās 500 sūkņa 
darbības stundās tiem nav nepieciešama apkope 
 

 
 

 

8.3 Sūkņi ar T tipa mehāniskajiem blīvslēgiem 
 
T tipa mehāniskie blīvslēgi ir saeļļoti. Pārbaudiet eļļas līmeni eļļošanas ierīcē (1); ja tās ir par maz, 
nomainiet pret jaunu. 

 
 
 
 
 

 



8.4 Sūkņa korpusa uzpildīšana 
 

Pilnībā uzpildiet sūkņa korpusu ar šķidrumu, kas sūknējams caur atveri korpusa augšdaļā (1). Kad 
sūknis ir apstādināts, korpuss neiztukšojas, un tāpēc to nav nepieciešams atkārtoti uzpildīt. 
 

 

8.5 Pārbaudiet degvielu degvielas tvertnē. 
 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Vienmēr pārbaudiet degvielas līmeni degvielas tvertnē. Neieslēdziet sūkni, kad ir 

maz degvielas. Šajā gadījumā gaiss var iekļūt degvielas sistēmā. 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Uzpildot degvielu, motoram JĀBŪT izslēgtam.  

 

 

 

8.6 Pārbaudiet eļļas līmeni motorā. 
 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Karsta eļļa un tās sastāvdaļas var izraisīt miesas bojājumus. Neļaujiet karstai eļļai vai 
karstām detaļām nonākt saskarē ar ādu. 

Piezīme 
Veicot šo apkopi, motora darbība ir jāaptur. 
 

1. Izņemot mērtaustu, pārbaudiet eļļas līmeni motorā (1); eļļas līmenim jābūt virs MIN līmeņa. 
2. Ja nepieciešams uzpildīt eļļu, piepildiet to caur eļļas mērtausta atveri (1). 

 



 

8.7 Drošības un vides risku pārbaude 
 

STINGRI AIZLIEGTAS ŠĀDAS DARBĪBAS: 
 

• Sūkņu izmantošana sprādzienbīstamā vidē. 

• Apkopes veikšana, darbojoties motoram. 

• Uzkāpšana uz ar motoru darbināmā sūkņa, lai veiktu jebkāda veida darbu. 

• Darbs ar sūkni, kad tas ir savienots ar aktīvo tālvadības pulti. 

• Pirms piekabē uzstādīta sūkņa iedarbināšanas pārliecinieties, ka riteņi ir atbilstoši 
nobloķēti. 

• Nelietojiet ar motoru darbināmu sūkni telpās. 
 
 

8.8 Vizuālās pārbaudes. 
 

• Pārbaudiet sūkņa noplūdes. 

• Pārbaudiet visas plaisas. 

• Pārbaudiet, vai netrūkst vai nav bojātas detaļas. 

• Pārbaudiet, vai iesūkšanas un izplūdes pieslēgvietas nav bojātas. 

• utt. 
 

8.9 Sūknēšana 
 
Uzmanību: ja sūknis nesūknē, nedarbiniet to ilgāk par 2 minūtēm, lai izvairītos no šķidruma 
pārkaršanas un blīvslēga sabojāšanas. Ja sūknis nedarbojas, izlasiet punktu  
Ar benzīna dzinēju darbināmi sūkņiem ir pakāpeniski jāpaaugstina apgriezieni līdz darba ātrumam. 
Nekad nemainiet akseleratora ierobežotāju: ja apgriezieni ir lielāki nekā tie, kuriem motors ir iestatīts, 
sūknis absorbē vairāk enerģijas, nekā dzinējs spēj izturēt.  
Nekad nepārsniedziet maksimālo ātrumu, kas norādīts uz sūkņa identifikācijas plāksnītes. 
Kad sūknis ir uzsūknējis:  

1. Pārbaudiet, vai vārpstas blīvslēgā nav noplūdes.  
2. Pārbaudiet, vai motora absorbētā strāva nepārsniedz nominālo uz identifikācijas plāksnītes 

norādīto vērtību. 
3. Ja šķiet, ka sūknis nedarbojas normāli, tas ir jāapstādina un cēlonis jāmeklē problēmu 

novēršanas sadaļā. 
  



9 Palaišana  
 

1. Pārbaudiet sūkņa tipu (datu plāksnīti) un sūknēšanas iekārtas raksturlielumus, piemēram: 
apgr./min, darba spiediens, enerģijas patēriņš, darba temperatūra, rotācijas virziens, NPSH, utt. 

2. Pārbaudiet, vai sūknēšanas iekārta ir novietota saskaņā ar norādījumiem. Pievērsiet īpašu 

uzmanību zonai ap sūknēšanas iekārtu. Pārliecinieties, ka sūknēšanas iekārta var iesūkt 

pietiekami daudz svaiga gaisa. 

3. Pārbaudiet, vai ir spēkā noteiktie drošības noteikumi. 

4. Savienojiet šļūtenes  

5. Sūknēšanas iekārtas sagatavošana startam 

6. Pagrieziet motora palaišanas-apturēšanas slēdzi pozīcijā “ON” (1). 

 

 
 

7. Pavelciet sviru uz “Bruņurupucis” pozīciju (2) 
8. Atvērt degvielas sviru (3) 
9. Ja motors ir auksts, aizveriet droseles sviru (4) 
10. Pavelciet startera rokturi (5).  

 



11. Kad motors ir iedarbināts, atveriet droseles sviru (4). Motors uzņem nominālo apgriezienu skaitu 
un sāk darboties vienmērīgi. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja iedarbināšanas laikā rodas vibrācija, nekavējoties apturiet sūkni un novērsiet 
vibrācijas iemeslu, pirms uzsākat darbus no jauna. 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja sūkņa vakuuma līmenis ir iestatīts pārāk augstu, sūknēšanas iekārtā ir iespējama 
kavitācija, un to var atpazīt pēc augsta vibrācijas līmeņa, krakšķēšanas trokšņa sūknī, 
samazinātas jaudas un spiediena. Ja šāds stāvoklis saglabāsies ilgāku laiku, tas sabojās 
sūknēšanas iekārtu. Turpinot darbināt iekārtu šajā stāvoklī, sūknēšanas iekārtas 
garantija nedarbosies. 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS 
Sūknis nedrīkst darboties, ja nepumpē šķidrumu ilgāk par 2 minūtēm. Tas var 
sabojāt mehānisko blīvslēgu.  

 
  



10 Apstādināšana 
 

1. Pagrieziet motora palaišanas-apturēšanas slēdzi pozīcijā “OFF” (1). Novērojiet, vai sistēma 

pakāpeniski, vienmērīgi apstājas. 

 

 

2. Aizveriet degvielas padeves sviru (2). 

 

 
 

3. Kad ums ir aizdomas, ka šķidrums sāk sasalt, iztukšojiet sūkni, kamēr tas joprojām ir šķidrā 

stāvoklī. 

  



11 Sūkņa iztukšošana, ja pastāv sasalšanas risks. 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 

Ja pastāv sasalšanas draudi, ir jāiztukšo šķidruma sūknēšanai paredzētais sūknis, kas 

var sasalt. 

 

1. Apturiet motoru un atveriet noliešanas korķi (1). 
 

 
 

 

2. Pēc pilnīgas ūdens novadīšanas aizveriet drenāžas atveri (1). 
  



 

12 Traucējummeklēšana 
 

 

 

BRĪDINĀJUMS 
Nepareizas vai neparastas darbības gadījumā nekavējoties izslēdziet sūkni vai 

sūknēšanas iekārtu, lai novērstu bīstamu situāciju un/vai sūkņa vai sūknēšanas 

iekārtas bojājumus (iespējams, nopietnus). 

Informējiet atbildīgās personas. Nosakiet attiecīgā traucējuma vai kļūmes cēloni. 

Atrisiniet problēmu pirms sūkņa atkārtotas palaišanas. 
 

Problēma Iespējamais cēlonis Pārbaudes un risinājumi 
Sūknis nesūknē Izplūdes caurule zem spiediena Atgaisot izplūdes cauruli. 

Darbarats var būt nodilis vai 
salauzts  

Izjauciet sūkņa korpusu un 
pārbaudiet, vai darbarats nav nodilis 

Iesūkšanas sietiņš, ja tāds ir, var 
būt aizsērējis 

Izņemiet šķēršļus 

Pārmērīgs sūkšanas augstums.  Samaziniet sūkšanas augstumu. 

Caur blīvslēgu iekļūst gaiss Izjauciet blīvslēgu un notīriet to 

Darbarats ir aizsērējis ar 
svešķermeņiem 

Izjauciet apvalku un izņemiet 
svešķermeņus 

Sūknis nepiegādā 
šķidrumu 

Sistēmai augstums ir lielāks par 
nominālo sūkņa spiešanas 
augstumu 

Pārskatiet sistēmas konstrukciju vai 
izvēlieties citu sūkni 

Pārmērīga plūsmas pretestība gar 
iesūkšanas līniju 

Pārskatīt līkumu, vārstu, 
sašaurinājumu u.c. sadalījumu; kur 
nepieciešams, palieliniet cauruļvadu 
diametru 

Darbarats ir aizsērējis ar 
svešķermeņiem 

Izjauciet apvalku un izņemiet 
svešķermeņus 

Iesūkšanas/izplūdes caurules var 
būt aizsprostotas vai aizsērējušas 

Atrodiet aizsprostoto vai aizsērējušo 
vietu un iztīriet 

Sūknis nepiegādā 
pietiekami daudz 
šķidruma 

Gaisa noplūde sūkšanas līnijā. Pārbaudiet, vai savienojumi ir 
hermētiski, un pārbaudiet iesūkšanas 
cauruli. 

Var būt nodilis darbarats un/vai 
nodiluma plāksne. 

Nomainiet tos, izjaucot sūkni 

Pārāk mazs iesūkšanas caurules 
diametrs 

Nomainiet iesūkšanas cauruli. 

Sūknis nenodrošina 
pietiekamu spiedienu 

Šķidruma viskozitāte ir augstāka, 
nekā paredzēts 

Kad esat izmērījis šķidruma 
viskozitāti, sazinieties ar sūkņa 
ražotāju. 
Centrbēdzes sūkņu viskozitāte 
nedrīkst pārsniegt 50 cSt 

Sūknis patērē pārāk 
daudz enerģijas 

Sūknis darbojas apstākļos, kas 
atšķiras no līgumā noteiktajiem 

Pārbaudiet sūkņa darbības apstākļus 
un salīdziniet tos ar tiem, kas norādīti 
uz sūkņa identifikācijas plāksnītes. 

Šķidruma blīvums ir lielāks, nekā 
plānots. 

Izmēra šķidruma blīvumu un 
salīdzina to ar saskaņoto vērtību 

Nepareizs agregāta centrējums Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi 
centrēta 



Sūkņa iekšpusē starp rotējošām un 
nerotējošām detaļām var būt berze 

Izjauciet sūkņa korpusu un 
pārbaudiet, vai uz virsmām nav 
skrāpējumu 

Svešķermenis darbaratā. Izjauciet sūkņa korpusu un izņemiet 
svešķermeņus 

Sūknis vibrē un ir 
skaļš 

Sūknis darbojas ar pārāk mazu 
plūsmas ātrumu 

Pārbaudiet vārstu iestatījumus 
sistēmā un spiediena un vakuuma 
mērierīču rādījumus 

Sūknis vai cauruļvads nav droši 
nostiprināts 

Pārliecinieties, ka sistēmas 
cauruļvadi ir pareizi piestiprināti 

Sūknis kavitē Samaziniet sūkšanas augstumu. 

Svešķermenis darbaratā. Izjauciet sūkņa korpusu un izņemiet 
svešķermeņus 

Sūkņa saķīlējums utt. Mehāniskas problēmas Pārbaudiet vārpstu, savienojumus, 
motoru, skriemeļus, siksnas un 
pārnesumkārbas 

Svešķermenis darbaratā. Pārbaudiet darbaratu, izjaucot sūkņa 
korpusu 

Gultņi ir sabojāti Nav saeļļoti Saeļļojiet gultņus 

Svešķermeņi gultņos Nomainiet gultņus 

Gultņi ir sarūsējuši Nomainiet gultņus 

Blīvslēgs nav 
hermētisks 

Bojāts mehāniskais blīvslēgs Šis blīvslēga veids ir piemērots netīru 
šķidrumu vai šķidrumu, kas satur 
abrazīvas daļiņas, un naftas produktu 
sūknēšanai ar temperatūru līdz 110° 
C: regulāri pārbaudiet smērvielu 
līmeni. Ja darba laikā sūknim ir 
noplūde, ir jānomaina blīvslēgs. 

 


