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• pompa wyporowa, rotacyjna 

• samozasysająca 

• rewersyjny kierunek przepływu 

• pompowanie medium  

  gęstego, lepkiego, zanieczyszczonego 

• wały napędzane poprzez  

  odseparowaną część przekładniową 

• elementy tłoczne obracają się   

  z minimalnym osiowym i obwodowym  

  luzem 

• ustawienie tłoków względem obudowy 

  gwarantuje w każdym położeniu 

  szczelność pomiędzy częścią ssawna 

  i tłoczną 

Pompa Börger 
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1. Część przekładniowa 

2. Komora pośrednia 

3. Obudowa w konstrukcji blokowej 

4. Osiowe i obwodowe  

    elementy ochronne  

5. Uszczelnienia wałów 

6. Tłoki rotacyjne 

7. Szykodemontowalna 

    pokrywa 

8. Odizolowane 

    wały 

 

Budowa pompy Börger 
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Osiowe i obwodowe elementy ochronne 

Wymienne nakładki tłoków 

• MIP = Maintenance in Place 

  (Obsługa na Miejscu)     

  wszystkie elementy układu     

  przepływowego pompy mogą      

  zostać wymienione w miejscu   

  eksploatacji pompy przez personel   

  zakładu 

 

• osiowe i obwodowe elementy  

  ochronne w celu szybkiego  

  i ekonomicznego serwisu 

 

• wymienne nakładki tłoków 

  w celu szybkiego 

  i ekonomicznego serwisu 
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Tłoki rotacyjne 

W zależności od chemicznych i 

fizycznych właściwości pompowanego 

medium proponowane jest odpowiednie 

wykonanie tłoków (różnorodne 

elastomery, tworzywo, stal). 

• kauczuk /NBR, EPDM, FPM, PUR, 

SBR/, stal szlachetna 1.4517, PTFE i 

inne 

• szybkowymienne wierzchołki tłoków 

/proste lub śrubowe/ Patent 

• geometria Optimum /zwiększona 

powierzchnia przylegania/ Nowość 
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Serwis 

• szybki 
 

• prosty 
 

• bez demontażu instalacji rurociągowej 
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Dane techniczne pomp Börger 

Typoszereg AL 

• Q = 0,5 - 20 m3/h 

• swobodny przelot 25 mm 

Typoszereg PL 

• Q = 15 - 80 m3/h 

• swobodny przelot 40 mm 

Typoszereg FL & FLA 

•FL: Q = 40 - 200 m3/h 

•FLA: Q = 100 - 600 m³/h 

• swobodny przelot 70 mm 

 

Typoszereg CL 

• Q = 30 - 160 m3/h 

• swobodny przelot 50 mm 

Typoszereg EL 

• Q = 100 – 400 m3/h 

• swobodny przelot 95 mm 



Patente Produkte 

Patent Products 

•    melas 

•  odciek 

•  cukrzyca 

•  krystalizat 

•  mleko wapienne 

•  ścieki, osady 

... dla każdego zastosowania posiadamy właściwe rozwiązanie.                                                                                             

Zastosowanie w przemyśle cukrowniczym 
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Zalety pomp BÖRGER 

•  zwarta i kompaktowa konstrukcja 

•  geometria zachowująca kryształy 

•  rewersyjność pracy 

•  niewrażliwość na pracę „na sucho” 

•  możliwość transportu medium  
   o różnorodnej lepkości i gęstości 

•  ekonomiczna eksploatacja  
   (wyłożenie korpusu oraz nakładki tłoków) 

•  szybki i prosty serwis 

•  wysoka sprawność energetyczna 



Börger - uszczelnienia wałów 

02.12.2015 
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Przegląd dostępnych uszczelnień Börger 

11 

Guardian QR-Quad 

QRII 

FC 

Protect Classic 
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• określona siła docisku pierścieni 

za sprawą osiowo usytuowanych 

sprężyn 

• sprężyny bez kontaktu z 

pompowanym medium 

• blokada obrotu pierścieni za 

sprawą pinów ustalających 

• niewrażliwość na zmianę kierunku 

obrotów 

• statyczne o-ring’i 

  

Zastosowanie:  

• media klejące 

• media szybko wiążące 

• media zawierające ciała stałe 

• temperatura < 180°C 

12 

Uszczelnienie mechaniczne FC  

ze sprężynami dociskającymi 
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Uszczelnienie mechaniczne FC  

ze sprężynami dociskającymi 

Pump 

Series

Product 

Line
Temperature * Max. Speed

Mech. Seal 

Casing
Elastomeres

rotating       

Ring A

stationary 

Ring B

PL

FL 
Classic 

max. allowable 

Elastomere 

Temparature, 

see Börger 

Instructions

no limitation,

see 

performance 

chart

1.4404

NBR

EPDM

FKM

FEPM

TC

SIC

TC

SIC      

without dynamic O-

Ring

pre-load via Coil 

Spring

twist protection

Advantages

Availability Limitations Material
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Uszczelnienie mechaniczne FC ze sprężynami dociskającymi jest także dostępne jako 

cartridge. 

Uszczelnienie mechaniczne FC  

ze sprężynami dociskającymi 
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• stabilna powierzchnia czołowa 

statycznego pierścienia z o-

ring’iem 

• określona siła docisku przy 

współudziale dużego o-ring’a po 

stronie dynamicznego pierścienia 

• blokada obrotu pierścieni za 

sprawą pinów ustalających 

• niewrażliwość na zmianę kierunku 

obrotów 

  

Zastosowanie: 

• media klejące 

• media szybko wiążące 

• media zawierające ciała stałe 

• dla wysokich ciśnień 

• temperatura < 180°C 

Uszczelnienie mechaniczne QR Quad 

15 



Patente Produkte 

Patent Products 
16 

Uszczelnienie mechaniczne QR Quad jest także dostępne jako cartridge. 

Uszczelnienie mechaniczne QR Quad 
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Rozdrabniacz frezowy 

Unihacker 

• rozdrabniacz zbudowany na bazie 

  pompy BÖRGER 
 

• wysłodki, odpady buraczane,  

  substraty dla biogazowi, 

  odpady 
 

• zróżnicowane prędkości wałów  

  w celu optymalnego rozdrobnienia 

  części stałych 
 

• geometria frezów właściwa 

  dla danej aplikacji 
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Kontakt 

 

 

Boerger Polska Sp. z o.o.  

ul. Toszecka 101 

44-100 Gliwice 

tel.: 32 335 60 94 

info@boerger.pl 

www.boerger.pl 

 

Gliwice 
Centrala / Serwis / Magazyn 

Bydgoszcz 
Oddział / Serwis 


