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1 Bevezetés

1.1 Előszó

Ez a használati utasítás a FDS kétcsigás szivattyúk valamennyi 
méretét, kivitelét és változatát leírja.

 Kérjük, olvassa el a szivattyúján található adattáblát és a 
mellékelt dokumentumok között található „megrendeléssel 
kapcsolatos dokumentumokat”, hogy megtudja, melyik típus, 
méret, kivitel és adalékanyag vonatkozik az Ön szivattyújára.

1.2 Gyártó

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 (0) 5721/ 98206 0

E-mail: info@fristam.de

1.3 Szállítási terjedelem

A csomag tartalma:

– szivattyú (hajtó)motorral (= szivattyúegység),

opcionálisan: motor nélkül

– a csőcsatlakozások fedelei

– dokumentáció

– adott esetben Fristam-tartozékok

– opcionálisan: szerelési készlet

 Ellenőrizze a csomag teljességét és esetleges szállítási 
sérüléseit. Eltérés esetén haladéktalanul értesítendő: Fristam

1.4 Motor nélküli szivattyú (opcionális)

A szivattyú motor nélkül is rendelhető. Ebben az esetben olvassa 
tovább a 3 „Kialakítás és működés” bezárólag, majd folytassa a 
következővel:  12 „2. függelék - Összeszerelési útmutató (opció) a 
szabad tengelyvégű szivattyúhoz” fejezet, 23. oldal.

1.5 A dokumentum tartalma

A dokumentáció tartalma:

– a jelen használati utasítás

– 1. melléklet a szerelési utasítással

– mellékelt dokumentumok

– megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok, (adatlap)

– szállítói dokumentáció (motor, tengelykapcsoló stb.)

– adott esetben a Fristam-tartozék dokumentációja

– adott esetben tanúsítványok (anyagtanúsítványok stb.)

– megfelelőségi nyilatkozat vagy beépítési nyilatkozat

1.6 Szemléltetési szabályok

A felsorolások vonallal vannak jelölve:

– 1. rész

– 2. rész

A meghatározott sorrendben elvégzendő cselekvési 
utasításoknak folyamatos számozása van:

1. a készülék bekapcsolása

2. a készülék kikapcsolása

A nem meghatározott sorrendben elvégzendő cselekvési 
utasítások háromszöggel vannak jelölve:

 kezelés

 kezelés

1.6.1 Biztonsági figyelmeztetések

VESZÉLY

A „Veszély” jelszóval ellátott biztonsági figyelmeztetés olyan 
személyi veszélyekre figyelmeztet, amelyek elkerülhetetlenül 
halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezetnek. 

FIGYELMEZTETÉS

A „Figyelmeztetés” jelszóval ellátott biztonsági figyelmeztetés 
olyan személyi veszélyekre figyelmeztet, amelyek halálhoz vagy 
súlyos sérüléshez vezethetnek.

VIGYÁZAT

A „Vigyázat” jelszóval ellátott biztonsági figyelmeztetés olyan 
személyi veszélyekre figyelmeztet, amelyek közepes vagy kisebb 
sérülésekhez vezethetnek.

FIGYELEM

A „Figyelem” jelszóval ellátott biztonsági figyelmeztetés anyagi 
kárra figyelmeztet.
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2 Biztonság

2.1 Alapvető biztonsági információk

 A szivattyú használata előtt olvassa végig ezt a kézikönyvet, 
és tartsa a szivattyú felhasználási helyén hozzáférhető 
helyen.

 Tartsa be az üzemeltetés helye szerinti ország vonatkozó 
nemzeti előírásait, valamint a belső munkavédelmi és 
biztonsági előírásokat.

 Minden itt leírt tevékenységet csak szakképzett személy 
végezhet, és ő is csak körültekintően. 

 Szennyeződési kockázat: Veszélyes folyadékok 
szivattyúzásakor tartsa be a jogszabályi és vállalati 
biztonsági előírásokat. 

2.2 Rendeltetésszerű használat

A Fristam Pumpen szivattyúi és szivattyúegységei az 
élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, a vegyiparban és más 
iparágakban történő felhasználásra lettek tervezve, és 
egyedileg, a vevő igényei szerint lettek tervezve és gyártva. 

Az alapanyagok és az összes tömítőanyag a szivattyúzott közeg 
követelményeinek megfelelően lett kiválasztva. A szivattyú csak 
ahhoz a közeghez használható, amelyre tervezve lett (lásd a 
függelék rendelésspecifikus dokumentumrészeit). 

A Fristam Pumpen vállalat nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért. Ennek kockázatát 
kizárólag az üzemeltető viseli. 

A szivattyú biztonságos és megfelelő használata magában 
foglalja az „Eredeti üzemeltetési és szerelési útmutató” 
utasításainak betartását is a működtetés és használat, valamint 
az ellenőrzés és karbantartás tekintetében.

2.3 Előre látható helytelen alkalmazás

A szabványos kivitelű FDS kétcsigás szivattyúkat nem szabad 
robbanásveszélyes környezetben használni. Erre a célra speciális 
Ex-változatok állnak rendelkezésre.

A nem szivattyúzásra szánt közeg tönkreteheti a szivattyút.

A szivattyúzott közegben szállított idegen testek eltömíthetik és 
tönkretehetik a szivattyúkat.

Ez a használati utasítás a(z) Fristam szabványos 
szivattyúegységeit mutatja be. Kivételek és extrák beszerelése 
esetén a működtetésért az üzemeltető felel.

A szivattyú módosításai és átalakításai csak a Fristam vállalattal 
való egyeztetés után engedélyezettek. 

2.4 Szivattyúspecifikus biztonsági 
figyelmeztetések

Nem megengedett nyomástartomány

Személyi sérülés és anyagi kár a szivattyú megrepedése és 
szivárgása miatt. 

 Tartsa be a szivattyú nyomástartományát. Lásd az adatlapot.

Nem megengedett hőmérsékleti tartomány

Személyi sérülés és anyagi kár a szivattyú megrepedése és 
szivárgása miatt. 

 Tartsa be a szivattyú hőmérsékleti tartományát. Lásd a 
rendelési adatlapot

Szárazüzem

Anyagi kár 

 Fő szabály szerint kerülni kell a száraz futást. Ha a szivattyú 
kettős működésű tengelytömítéssel van felszerelve, rövid 
ideig tartó száraz futás/„maradék” lehetséges, feltéve, hogy 
a tömítések át vannak öblítve. Ha a szivattyú egyszeresen 
működő tengelytömítéssel van felszerelve, még rövid ideig 
tartó száraz futás is károsodást okozhat.

Hideg oltóvíz a fűtött szivattyúra

Anyagi kár

 Oltáskor ne irányítsa az oltóvízsugarat közvetlenül a 
szivattyúra.

 Hagyja a szivattyút a lehető leglassabban lehűlni.

Forró készülékfelület

A szivattyú megérintésekor a bőr megég. 

 Ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt a szivattyúhoz nyúlna. 

 Csak hőálló védőkesztyűben nyúljon a szivattyúhoz.

Zajkibocsátás a szivattyú működésekor

Maradandó halláskárosodás. A szivattyú „A” súlyozású 
hangnyomásszintje meghaladhatja a 80 dB (A) értéket. 

 Mindig viseljen fülvédőt, ha az üzemelő szivattyú közelében 
tartózkodik. 

 Tartsa be a zajszennyezésre vonatkozó helyi jogszabályi 
előírásokat. 

2.5 Figyelmeztető és tájékoztató táblák

 Ne távolítsa el vagy változtassa meg a szivattyún lévő 
jelöléseket.

 Azonnal pótolja eredetivel a sérült vagy elveszett jelöléseket.
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2.5.1 Forró felület

1. ábra: Biztonsági jelölés: „Forró felület”

Ez a jelölés azt jelzi, hogy az alkatrészek működés közben 
felforrósodhatnak, vagy hogy forró szivattyúzott közeget lehet 
ide szállítani. Ellenőrizze a hőmérsékletet, mielőtt a szivattyúhoz 
nyúlna. A szivattyút csak megfelelő védőkesztyűvel szabad 
megérinteni.

2.5.2 Adattábla

2. ábra: Példa a névtáblára

2.6 Zajkibocsátás

VIGYÁZAT

Zaj a szivattyú működése közben

Maradandó halláskárosodás

 Tartsa be a zajszennyezésre vonatkozó helyi jogszabályi 
előírásokat. 

 Viseljen hallásvédőt, ha olyan szivattyúkat használ, amelyek 
megadott hangnyomásszintje 80 dB (A) fölött van. 

2.7 Ártalmatlanítás

2.7.1 A szállítási csomagolás ártalmatlanítása

 A szállítási csomagolást át kell adni újrahasznosításra.

2.7.2 A kenőzsír ártalmatlanítása

 A zsírt és a zsírral szennyezett tárgyakat a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon kell 
ártalmatlanítani.

2.7.3 A kenőolaj ártalmatlanítása 

 Az olajat és az olajjal szennyezett tárgyakat a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően, környezetbarát módon kell 
ártalmatlanítani.

2.7.4 A szivattyú ártalmatlanítása

1. A veszélyes és mérgező maradványanyagokat 
környezetkímélő módon és a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani.

2. Gondosan tisztítsa meg a szivattyút.

3. Szerelje szét alkatrészeire a szivattyút.

4. A szivattyúalkatrészeket környezetvédő módon, a hatályos 
előírások szerint ártalmatlanítsa.

2.7.5 Az elektromos és elektronikus hulladékok 
ártalmatlanítása

 Az elektromos és elektronikus hulladékot a vonatkozó 
irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

3 Kialakítás és működés

3.1 Alapstruktúra

3. ábra: Az FDS-szivattyúegység alapvető kialakítása

A Szinkronhajtóműves szivattyú

B Tengelykapcsoló

C Motor/meghajtómotor

A C

B
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3.1.1 Szinkronhajtóműves szivattyú (A)

4. ábra: Az FDS kiszorításos szivattyú alapvető kialakítása

3.1.2 Tengelykapcsoló (B)

A tengelykapcsoló köti össze a motor tengelyét a szivattyú 
hajtótengelyével (6). A (hajtó)motor meghajtónyomatéka a 
tengelykapcsolón keresztül jut a szivattyúhoz.

3.1.3 Motor/hajtómotor (C)

A meghajtás egy fix vagy állítható fordulatszámú villanymotor. 
Az alapkerethez vagy alaphoz van csavarozva. 

3.2 Általános kivitelek

A következő kivitelek opcionálisan elérhetőek minden 
változathoz:

– egyszeres vagy kétszeres tengelytömítés

Kétféle tömítés használható tetszés szerint: Egyszeres 
tengelytömítés és kétszeres tengelytömítés. 

A kétszeres tengelytömítés esetében a köztes karimán négy 
további furat található (lásd 6.8.1) a tömítőfolyadék számára. 
Ezek a csatlakozások nem szerepelnek a jelen kezelési 
útmutató ábráin – lásd a 6.8.1 „A csővezetékek 
csatlakoztatása” fejezet, 13. oldal).

– Vízszintes, függőleges vagy 90°-kal oldalra döntött 
szivattyúcsatlakozás („U” változat),

– Fűtőköpeny

A szivattyúházon fűtőköpeny helyezhető el a szivattyúra.

3.3 Méret

3.4 Kiegészítések

Az FDS kétcsigás szivattyúk többek között a következő 
tartozékokkal szerelhetők fel:

– Burkolat

Rozsdamentes acél burkolat a motorhoz. A burkolat az 
alapkerethez van rögzítve.

– Géplábak

Géplábak a szivattyú telepítéséhez. A géplábak a szivattyú 
alapkeretére kerülnek.

További tartozékok is lehetségesek. Kérdés esetén forduljon a 
következőhöz: Fristam.

3.5 Típusjelölés

5. ábra: Példa a típusjelölésre

Megjegyzés: A szivattyú motor nélküli szállítása (opcionális 
lehetőség) esetén először át kell olvasni a következőt: 12 „2. 
függelék - Összeszerelési útmutató (opció) a szabad tengelyvégű 
szivattyúhoz” fejezet, 23. oldal.

1 Szivattyúfedél

2 Szivattyúház

3 Köztes karima

4 A tengelytömítés szivárgási tere

5 Csapágytartó

6 Hajtótengely

1 2 3 4 5 6

FDS-sorozat

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

1. táblázat   Méret

(7) Szivattyútípus

(8) Méret

(9) További jelek 2

L Hosszított

(10) Kiszorítódugattyú(k)

(11) További jelek 3 

V függőleges

U oldali

TSG Twin Speed Gearbox (kétsebességes sebességváltó)

7 9 118

FDS  3  (L)   -     3  (U)

10
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4 Szállítás

A szállítást csak képzett személy végezheti.

A szivattyúegység targoncával vagy daruval szállítható.

4.1 Biztonsági figyelmeztetések

Leeső vagy rögzítetlen alkatrészek

Súlyos zúzódások. 

 Fő szabály szerint minden szállítási feladathoz biztonsági 
lábbelit kell viselni.

A szivattyú helytelen szállítási helyzete

Maró, mérgező vagy szennyező folyadékok szivárgása. 
Szennyeződés miatti személyi sérülés és anyagi kár.

 A szivattyú mindig a szerelési helyzetben szállítandó. 

Nyitott, tömítetlen csőcsatlakozások

Anyagkárosodás a szivattyúban lévő szennyeződések, ütődések 
vagy nedvesség miatt.

 A csőcsatlakozások fedelei csak közvetlenül a 
csővezetékekhez való csatlakoztatás előtt távolítandók el. 

4.2 Szállítás targoncával

FIGYELMEZTETÉS

Nem rögzített alkatrészek

Súlyos sérülések, végtagok zúzódása, anyagi kár.

 A szivattyút szállítás előtt borulás ellen rögzíteni kell.
A szivattyút szállítóhevederekkel vagy csavarozással kell a 
raklaphoz rögzíteni. 

Előkészítés

 Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően rögzítve van-e a 
raklapon. Például hevederekkel: lásd a 6. ábra: „Szállítás 
targoncával”, 9. oldal). 

 A szállítóeszköz kiválasztásakor vegye figyelembe a szivattyú 
tömegét. A szivattyú tömegére vonatkozó információk a 
szivattyú adattábláján és csatolt dokumentumok között, a 
„megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok”-ban találhatók.

Eljárás 

1. Emelje fel a raklapot a targonca villájával. 

2. Lassan és rángatás nélkül vigye a raklapot a rendeltetési 
helyre, és ott tegye le. 

6. ábra: Szállítás targoncával

4.3 Szállítás daruval

FIGYELMEZTETÉS

Leeső alkatrészek

Agyonnyomás miatti halál, végtagok súlyos zúzódása, anyagi 
kár.

 Csak megfelelő szállító- és emelőeszközöket használjon.
A szivattyú tömegére vonatkozó információk a szivattyú 
adattábláján és csatolt dokumentumok között, a 
„megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok”-ban találhatók.

 Ne szállítsa a szivattyúegységet a motoron vagy a szivattyún 
lévő szemescsavaroknál fogva, mivel ezeket a 
szemescsavarokat nem a szivattyúegység össztömegére 
tervezték. 

 Ne hagyja a szivattyút a szükségesnél hosszabb ideig 
felemelt helyzetben.

 Ügyeljen arra, hogy a szivattyú alatt ne legyen senki.

FIGYELMEZTETÉS

Lengő alkatrészek

Zúzódások és súlyos sérülések. 

 A szivattyút emelő daruval egyenletesen induljon el és álljon 
meg. 

 Ügyeljen arra, hogy a szivattyú veszélyzónájában ne legyen 
senki. 

Források

Emelőszerkezet: DIN EN1492-1 és 1492-2 szabvány szerint 
bevizsgált körhevederek. 

Előkészítés

 Távolítsa el a szállítási rögzítéseket. 
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Eljárás

1. Figyelmeztetés: A körheveder rongálódása és szakadása. 
Agyonnyomás miatti halál, súlyos zúzódás, anyagi kár. 

 A körhevedert nem szabad éles sarkokon vagy éleken 
vezetni.

Helyezze a körhevedert a hajtómotor köré – lásd a 7. ábra: 
„Szállítás körhevederrel”, 10. oldal).

2. Helyezze a körheveder másik végét a szivattyúház köré – 
lásd a 7. ábra: „Szállítás körhevederrel”, 10. oldal). 

3. Kétszeres tengelytömítés esetén: 

Figyelem: A körheveder nyomja a tömítővíz-csövecskét.
A kétszeres tengelytömítés anyagrongálódása.

 A körhevedert vezesse el a tömítővíz-csövecskék mellett.

4. Vezesse mindkét hevedert a daruhoroghoz, csavarja meg 
őket, és helyezze őket a horogra úgy, hogy a heveder 
csúszásmentesen üljön a daruhorgon. 

5. Helyezze el a súlypontot úgy, hogy a szivattyú vízszintes 
helyzetben legyen felemelve. 

6. A szivattyú megemelése. 
.

7. ábra: Szállítás körhevederrel

5 Tárolás

5.1 A szivattyú tárolási körülményei

A szivattyú tárolása:

– száraz, alacsony páratartalmú,

– fagytól és hőtől védett, lehetőleg 20 °C és 25 °C közötti,

– szellőztetett,

– pormentes helyen

 A szivattyú minden mozgó alkatrészét háromhavonta el kell 
forgatni.

5.2 Betárolás/megőrzés

Ha a tárolási időszak meghaladja a hat hónapot, a következőkre 
kell ügyelni:

 A szivattyú betárolása előtt teljesen ki kell szerelni a 
tengelytömítéseket, és külön kell tárolni őket. 

Ehhez lásd az  5.2.1 „Az elasztomerek tárolása” fejezet, 
10. oldal).

 Töltse fel a hajtóművet olajjal a fogaskerék felső széléig. 

5.2.1 Az elasztomerek tárolása

Az elasztomerek tárolása:

– A tárolási hőmérséklet legyen +5 °C és +20 °C között

– a levegő relatív páratartalma legyen 70% alatt

– ne legyen közvetlen napfény

– a tárolás ne legyen deformáló

5.3 Újbóli üzembe helyezés

 A betárolás után a tömítéseket, a csapágyakat és az 
olajszintet ellenőrizni kell, mielőtt a gépet újra használná.

6 Telepítés

6.1 Biztonsági figyelmeztetések

Leeső vagy rögzítetlen alkatrészek

Súlyos zúzódások. 

 Fő szabály szerint minden telepítési feladathoz biztonsági 
lábbelit kell viselni.

Nem teljes, instabil összeszerelés

Súlyos zúzódások, anyagi kár.

 Húzza meg a csavarokat a megadott meghúzási 
nyomatékkal – lásd a 11.1.1 „Meghúzási 
nyomatékértékek” fejezet, 19. oldal).

 Használjon állítható nyomatékú nyomatékkulcsot vagy 
ütőműves csavarbehajtót.

Rázkódás kalottés alapra való telepítésesetén

A berendezés és a szivattyú rongálódása.

 Használjon kalottetányért.
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6.2 Telepítési helyszín

Az alapfelszereltségű szivattyúk telepítési helyszínének a 
következő feltételeknek kell megfelelnie:

– Nem robbanásveszélyes légkör

– Pormentes környezet

– Környezeti hőmérséklet: –20 °C és +40 °C között

– A környezeti levegő páratartalmára és sótartalmára 
vonatkozó értékek a mellékelt dokumentumokban 
megtalálható motorszállítói dokumentációban szerepelnek.

– A szivattyú tömegének megfelelően méretezett alapozás. 

– Vízszintes és egyenletes telepítési felület. A szivattyú 
tömegének megfelelő szilárdságú beépítési felület.

– Beépítési távolságok a motor szállítójának 
dokumentációjában szerepelnek.

– A karbantartási munkálatokhoz is legyen elegendő hely. 

– A motorfűtésnek legyen megfelelő levegőellátása. 

6.3 Zaj és rezgés megelőzése

6.3.1 Elsődleges intézkedések

– A szivattyút az optimális üzemi tartományban működtesse. 

 Kavitáció nélkül működtesse a szivattyút (lásd a
 6.6 „A csővezetékek telepítése” fejezet, 11. oldal).

– A szívó- és nyomóvezeték leválasztása a rázkódásról

 A vezetékek megtámasztása

 A vezetékek beigazítása

 Rázkódáscsillapító elemek használata

6.3.2 Másodlagos intézkedések

 Tegyen építészeti intézkedéseket, mint például:

– Hangszigetelő burkolat

– Betokozás

6.4 A szivattyú rögzítése 

6.4.1 Alapkeretes szivattyú

 Az alapkereten lévő szivattyút csavarozza az alaphoz.

6.4.2 Alapkeretes szivattyú kalottékon (opcionális)

 Szerelje és igazítsa be a szivattyút a kalottékra.

6.4.3 Alépítmény (opcionális)

1. Állítsa fel a szivattyút a telepítés helyén. Működtesse a 
görgők fékeit (ha vannak), vagy rögzítse az alépítményt 
fékező ékekkel. 

2. Az elektrosztatikus töltések levezetése érdekében földelje le 
az alépítményt. 

3. A tömlővezetéket úgy fektesse le, hogy az ne sérülhessen 
meg.

6.5 A tengelykapcsoló beigazítása

1. Ellenőrizze a tengelyek közép- és szögeltolódását. 

8. ábra: Középeltolódás

9. ábra: Szögeltolódás

2. Szükség esetén igazítsa vagy tömítse ismét a tengelyeket. 
Részletesebb információkért lásd a mellékelt 
tengelykapcsoló szállítójának dokumentációját.

6.6 A csővezetékek telepítése

Fektesse le és csatlakoztassa a csővezetékeket az alábbiak 
szerint:

 Tartsa a csőellenállást a lehető legalacsonyabb szinten: 
Kerülje a szelepek, könyökidomok és hirtelen csőátmenetek 
szükségtelen beépítését.

10. ábra: Csővezeték-átmenetek

 A csőkeresztmetszetet úgy tervezze meg, hogy a szívó- vagy 
ellátási részen ne keletkezzenek felesleges 
nyomásveszteségek és kavitáció.

 Jelölés: ha lehetséges, szereljen elzárószelepeket a szívó- és 
a nyomóvezetékbe, ügyeljen a helyes csatlakozásra 
(szívóoldal és nyomóoldal). A megfelelő jelölések a házon 
találhatók.
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 A szívóvezetékek legyenek a lehető legrövidebbek.

 A szívóvezetékeket vízszintesen vagy egyenletesen a 
szivattyúegység irányába haladva fektesse le. Zárja ki a 
csővezetékekből a légzsákokat és a süllyedéseket.

11. ábra: Légpárna a csővezetékben

12. ábra: Süllyedés a csővezetékben

 A csőcsatlakozások tervezése a következők függvényében: 
Nyomás, hőmérséklet és a szivattyúzott közeg típusa.

 A csővezetékeket úgy fektesse le és csatlakoztassa, hogy a 
szivattyúra ne nehezedjen feszültség.

 Csőbilincsek segítségével rögzítse a csővezetékeket a 
mennyezethez, a falhoz vagy a padlóhoz. 

 Szögacéllal igazítsa a csővezetéket a 
szivattyúcsatlakozásokhoz. 

6.7 Elektromos csatlakozás kialakítása

FIGYELMEZTETÉS

Elektrosztatikus töltés

Áramütés.

 Földelje le a csöveket és a szivattyút, hogy az elektromos 
töltés elvezethető legyen.

Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett villanyszerelő 
végezheti.

Eljárás

1. Tartsa be a motor típustábláján feltüntetett csatlakozási 
értékeket. A megadott feszültséget nem szabad túllépni.

2. A túlzott áramfelvétel elkerülése érdekében a motort csak 
biztosítékkal ellátott áramkörökhöz csatlakoztassa.

3. Csatlakoztassa a motort a motor csatlakozódobozában 
található kapcsolási rajz szerint.

4. Védje a kábelátvezetéseket nedvesség behatolása ellen.

5. Kapcsolja be a motort 2-3 másodpercre. Ellenőrizze a motor 
szellőztetője járókerekének forgásirányát.

6. Helytelen forgásirány esetén változtassa meg a polaritást.

6.8 A tömítő- és edzőfolyadék csatlakoztatása 
(opció)

A kettős tengelytömítéssel ellátott kiviteleknél a tengelytömítés 
tömítőkamráját tömítő- vagy edzőfolyadékkal kell átöblíteni.

 Használjon megfelelő közeget tömítő- vagy 
edzőfolyadékként.

 Lásd a csatolt adatlapotKarima névleges 
szélessége
(DN)

?50 80 100 150 200 250 300

Erők a karimán
Fx, Fy és Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Nyomaték a karimán
Mx, My és Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

2. táblázat  Karimaterhelések
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6.8.1 A csővezetékek csatlakoztatása

Ha bizonytalan, kérjük, forduljon a Fristamhoz.

1. A beömlővezetéket lent kell csatlakoztatni a 
tengelytömítéshez.

2. A leeresztővezetéket fent kell csatlakoztatni a 
tengelytömítéshez.

6.9 Tisztítás

Csak olyan tisztítószereket használjon, amelyek megfelelnek az 
adott szivattyúzott közegre vonatkozó higiéniai irányelveknek.

1. A szivattyú lezárása előtt győződjön meg arról, hogy 
nincsenek idegen anyagok a szivattyú és a csővezetékek 
belsejében.

2. Zárja le a szivattyút.

3. Csatlakoztassa a csővezetékeket.

4. Az első használat előtt teljesen tisztítsa meg a szivattyút és a 
csőrendszert.

7 Üzemeltetés

7.1 Biztonsági figyelmeztetések

Zárt szelep a nyomóvezetékben 

Súlyos személyi sérülés és anyagi kár a berendezés jelentős 
túlnyomás miatti felrobbanása miatt.

 Bekapcsolás előtt és működés közben győződjön meg arról, 
hogy a nyomóvezeték összes szelepe nyitva van. 

 Ez egy térfogat-kiszorításos szivattyú, ezért nyomáscsúcs 
esetére gondoskodjon megkerülésről vagy más jóváhagyott 
biztonsági eszközről. 

Zárt szelep a szívóvezetékben 

A tengelytömítés károsodása a szivattyú szárazon futása miatt.

 Bekapcsolás előtt és működés közben győződjön meg arról, 
hogy a szívóvezeték minden szelepe nyitva van. 

Hiányzó szivattyúzott közeg a szivattyú belsejében

A szivattyú szárazon futása. A tengelytömítés sérülése.

 Egyszerű tengelytömítés esetén gondoskodjon arról, hogy a 
szivattyúzott közeg mindig a szivattyú belsejében legyen a 
működés előtt és alatt.

7.2 Üzem indítása

FIGYELEM

Kétszeres tengelytömítés esetén: 
A tömítőfolyadék kijutása

A tengelytömítés sérülése.

 Ügyeljen arra, hogy működés közben: 

– A tömítőfolyadék megfelelő nyomással áramoljon át a 
kettős tengelytömítésen (lásd a mellékelt „Adatlap”-ot),

– a tömítőfolyadékra vonatkozó T < 70 °C hőmérsékleti 
követelmény teljesüljön. 

1. Nyissa ki a szelepet a szívóvezetéken. 

2. Nyissa ki a szelepet a nyomóvezetékben. 

Bemenet
A

Kimenet
B C D E F G

FDS 1 G¼" G¼" 7,5° 33 10 Ø6 256

FDS 2 G¼" G¼" 7,5° 42 12 Ø8 310

FDS 3 G¼" G¼" 7,5° 50,5 12 Ø10 375,5

FDS 4 G¼" G¼" 7,5° 68 12 Ø10 512

FDS 5 G½" G½" 7,5° 87 16 Ø12 632

3. táblázat  

Élelmiszer, 
higiénia

Ipar

Edző- és 
tömítőfolyadék

Víz vagy 
kondenzátum

Víz-glikol keverék (70/30)
Hidraulikaolaj <10mm²/s 

(cink- és hamumentes)

Áramlási 
mennyiség

FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

Statikus előtét FDS 1 - 5: 0,5....5,0 bar
heti ellenőrzés

4. táblázat  Tömítésellátás 2 tömítéshez
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3. Töltse fel a szivattyút és a szívóvezetéket a szivattyúzott 
közeggel a szivattyú felső széléig. Hagyja, hogy az esetleges 
légbuborékok távozzanak. 

4. Csak tömítő- vagy edzőfolyadékos szivattyúkhoz: 

Ellenőrizze a szükséges reteszelési nyomást. A maximális 
reteszelési nyomást lásd a csatolt dokumentumokban 
található „Adatlapon”.

5. Kapcsolja be a motort.

7.3 Üzemelés felügyelete

A szivattyú működése közben tartsa be az alábbi biztonsági 
előírásokat:

FIGYELEM

Idegen anyag a szivattyúzott közegben

A kiszorítódugattyúk blokkolása és a tengely nyírása. 

 Zárja ki a szivattyúzott közegben lévő idegen testeket.

– A hajtómotor biztosítékaként gondoskodjon 
áramkorlátozásról.

FIGYELEM

A nyomóvezeték szelepeinek hirtelen záródása

A rendszer túlnyomás miatt károsodhat.

 Működés közben ne zárja el hirtelen vagy hosszú időre a 
nyomóvezeték szelepét.

FIGYELEM

A szivattyú hirtelen lehűlése

Feszültség miatti repedések a szivattyúban.

– Ne hűtse le hirtelen a szivattyút.

FIGYELEM

Kavitáció és a szivattyú száraz futása

A tengelytömítés sérülése.

– Ügyeljen arra, hogy a szívóoldali szelepek működés közben 
nyitva legyenek.

7.4 Üzemelés befejezése

1. Kapcsolja ki a motort.

2. Zárja el a szívóvezeték szelepét, hogy elkerülje a szivattyú 
szárazon futását.

3. Zárja el a szelepet a nyomóvezetéken.

7.5 A szivattyú üzemen kívül helyezése

1. Kapcsolja ki a motort.

2. Zárja el a szelepet a szívóvezetéken. 

3. Zárja el a szelepet a nyomóvezetéken.

4. Feszültségmentesítse a szivattyút. 

5. Ürítse a szivattyút. 

6. Tisztítsa meg a szivattyút a  6.9 „Tisztítás” fejezet, 13. oldal) 
leírtak szerint.

7. Szárítsa meg a szivattyút. 

8. Védje a szivattyú belsejét a nedvességtől, például 
szilikagéllel.

9. A csőcsatlakozásokat zárja le fedelekkel, hogy 
megakadályozza a szennyeződések és idegen testek 
bejutását.

10. A további lépéseket lásd az  5 „Tárolás” fejezet, 10. oldal.

8 Tisztítás üzemelés közben

8.1 CIP-eljárás

Az FDS kétcsigás szivattyúk alkalmasak a CIP-eljárásra (Cleaning 
In Place, magyarul: helyben tisztítás). A CIP-eljárásra a következő 
irányadó értékek vonatkoznak:

Példa a tisztítási folyamatra

1. Előöblítés vízzel.

2. Lúgos öblítés nátronlúggal (NaOH, lásd az 5. táblázat  
„CIP-tisztítás”, 14. oldal).

3. Köztes öblítés vízzel.

4. Savas öblítés salétromsavval (HNO3, lásd az 5. táblázat  
„CIP-tisztítás”, 14. oldal).

5. Tisztára öblítés vízzel.

A megfelelő szivattyún belüli áramlási sebességhez a szivattyú 
nyomáskülönbségének 2-3 barnak kell lennie.

Eltérő értékek esetén forduljon ide: Fristam.

8.1.1 CIP-hőmérsékletek

– max. hőmérsékleti sokk 65K

– nagyobb hőmérsékletváltozások esetén a következő 
értékeket kell betartani:

Közeg Folyamathőmérséklet [°C]

NaOH (kb. 1-2%) 80-85

HNO3 (kb. 1%) 60-65

5. táblázat  CIP-tisztítás
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8.1.2 CIP-folyamat a szivattyúk/rendszerek elkülönülő 
CIP-je esetében:

Ha a CIP-tisztítás CIP-szivattyúkkal vagy központi CIP-egységgel 
történik, azaz az FDS kétcsigás szivattyú – a rendszer többi 
részéhez hasonlóan – csak átáramoltatásra kerül, akkor a 
következőket kell betartani:

– 1 bar-nál nagyobb nyomás esetén az FDS-szivattyút 
blokkolni, vagy ellenőrizetlen forgás ellen biztosítani kell.

– Ha a szivattyúnak közben lassan kell működnie, a bemeneti 
nyomásnak 1 barnál kevesebbnek kell lennie, illetve el kell 
kerülni a negatív nyomáskülönbséget.

8.2 SIP-eljárás

FIGYELEM

A szivattyú száraz üzemeltetése gőzzel

A tengelytömítés sérülése.

 Ha gőz áramlik a csöveken keresztül, győződjön meg róla, 
hogy a szivattyú ki van kapcsolva.

 Dupla tengelytömítés esetén lassú futás lehetséges
(<300 1/min)

Az FDS kétcsigás szivattyúk SIP-eljárásra (Sterilisation In Place) 
való alkalmasságához egyeztetni kell a Fristam-vel. 

Az alkalmasság az elasztomerek kiválasztásától függ. 

A maximális folyamathőmérséklet 145 °C.

A speciális változatok, például az ATEX, esetében a 
hőmérsékletek eltérhetnek, lásd az ATEX kiegészítő használati 
utasításának „Hőmérséklet-beállítási határérték” című részét. 

FIGYELEM

Turbinahatás!

Kerülje az ellenőrizetlen forgást, és szükség esetén blokkolja a 
szivattyút!

9 Hibák

A hibákat, a lehetséges okokat és a hiba elhárítását lásd a
 11.3 „Hibák táblázata” fejezet, 20. oldal).

9.1 Biztonsági figyelmeztetések

Forró készülékfelület

A szivattyú megérintésekor a bőr megég. A szivattyú nagyon 
erősen felmelegedhet a forró szivattyúzott közeg szállítása 
miatt. 

 Mielőtt a szivattyún dolgozna, hagyja a szivattyút teljesen 
lehűlni.

 Érintés előtt ellenőrizze a hőmérsékletet.

 Csak hőálló védőkesztyűben nyúljon a szivattyúhoz.

10 Karbantartás

A karbantartási időközöket lásd a 11.2 „Karbantartási 
időközök” fejezet, 19. oldal.

10.1 Biztonsági figyelmeztetések

Forgó alkatrészek

Személyi sérülés és anyagi kár. 

 A szivattyún végzett munkálatok előtt mindig kapcsolja ki a 
szivattyú motorját, és biztosítsa azt az ismételt bekapcsolás 
ellen.

Leeső vagy rögzítetlen alkatrészek

Súlyos zúzódások. 

 Fő szabály szerint minden karbantartási munka során 
biztonsági lábbelit kell viselni.

Folyadékok ellenőrizetlen szivárgása

Személyi sérülés és anyagi kár marás, mérgezés vagy 
szennyeződés miatt.

A szivattyú karbantartási és tisztítási munkái előtt:

 Zárja el a szivattyú előtti és utáni szívó- és nyomószelepeket.

 Kétszeres tengelytömítés esetén: Zárja el a tömítő- vagy az 
edzőfolyadék-vezetéket.

 A szivattyú nyitása előtt nyissa ki teljesen a szivattyúházat.

A szivattyú hirtelen lehűlése

Feszültség miatti repedések a szivattyúban.

 Ne hűtse le hirtelen a szivattyút.

Hőmérsék-
leti sokk

Intézkedés

<65 K intézkedés nem szükséges

? 65 K fokozatos 
hőmérséklet-
változtatás

Hőmérsékletváltozási gradiens 
? 40 K/perc

lépésekben történő 
hőmérséklet-
változtatás1

1A gyakorlatban itt kell a közeget a szivattyúba táplálni.
Kb. 20 másodperces üzemidő után a szivattyú kikapcsol, és az
állás-idő alatt kiegyenlíthető a szivattyú alkatrészeinek
hőmérséklete.

Állásidők ? 2 perc 
hőmérsékletkiegyenlítéshez. 
Lépésköz: max. 50 K

6. táblázat  Hőmérsékleti sokk_CIP
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Kemény csavarozóeszközök használata

Csiszolt felületek karcolódása.

 Csiszolt felületek esetén használjon rézbetétet a 
dugókulcshoz.

10.2 Cserealkatrészek

A Fristam által nem jóváhagyott cserealkatrészek használata 
súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
A jóváhagyott cserealkatrészekkel kapcsolatos kérdések
esetén forduljon a Fristam céghez.

A(z) Fristam regisztrálja az összes szállított szivattyút.
A cserealkatrészek megrendelésekor a következő információk 
szükségesek: 

1. A szivattyú sorozatszáma – lásd a típustáblát vagy a 
szivattyún lévő nyomatot.

2. A cserealkatrészek és anyagok megnevezése – lásd a csatolt 
dokumentumok között a „megrendeléssel kapcsolatos 
dokumentumokat”.

10.3  A tömítő- és edzőfolyadék ellenőrzése 
(opció)

A „tömítőfolyadékos” vagy „edzőfolyadékos” szivattyúk 
esetében ellenőrizni kell a tömítőfolyadék nyomását. 
Karbantartási időközök: 8. táblázat a 19. oldalon.

 Ellenőrizze a tömítőfolyadék nyomását, és vesse össze a 
megadott értékkel. 

A megadott érték megtalálható a „megrendeléssel 
kapcsolatos dokumentumok” részét képező „adatlapon”.
A „megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok” a jelen 
használati utasítás mellékletét képezik.

A tömítőfolyadékot felmelegíti a forró szivattyúzott közeg és a 
szivattyú működése.

 Ügyeljen arra, hogy a tömítőfolyadék hőmérséklete
T < 70 °C legyen a működés során. 

10.4 Az olajszint ellenőrzése

Az olajszint ellenőrzése az olajszint-ellenőrző üveg (15) 
segítségével történik, amely a tárófedél hátsó részén található. 

Karbantartási időközök: 8. táblázat a 19. oldalon.

10.5 Olajcsere

Rendszeresen cserélje az olajat az FDS kétcsigás szivattyúkban. 
Karbantartási időközök: 8. táblázat a 19. oldalon. 

Javasolt olajfajták

Olajmennyiség

Karbantartási időközök

Az olajat általában évente egyszer vagy 4000 üzemóránként 
cserélje ki.

Erősebben igénybe vevő körülmények között, például magas 
páratartalom, agresszív környezet, nagy hőmérséklet-ingadozás 
esetén az olajcsere 2000 üzemóránként ajánlott.

13. ábra: Olajszint és olajcsere

FDS 1 0,35 dm³

FDS 2 0,55 dm³

FDS 3 0,95 dm³

FDS 4 2,70 dm³

FDS 5 4,80 dm³

13 Légtelenítőcsavar

14 Zárócsavar

15 Olajszintellenőrző-ablak

Sz. Gyártó
1. Jax Fl w-Guard Sy th.#1 #2 #3 Sy gear I strial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS r l Sy  LM H#1 #2 #3 SORBITOL Sy  EP#1 100…150
3. Castrol Op eb GT#1 #3 Alphasyn T100#1 100…150
4. Mobil SHC Cibus#1 #3 SHC 627#1 100…150
5. Klüber UH1 6-100#1 #3 Klübersynth GEM-4-100 N#1 100…150
6. Fuchs Cassida FL or HF#1 #3 Renolin Unisyn CLP 100#1 100…150
7. Total NEVASTANE SH#1 #3 Carter SH 100#1 100…150
8. Shell --- Omala S4 GXV 100#1 100…150
9. Rheinol --- Rheinol Impulsor CLP#1 100…150
#1 - Poli-alfa-
        

WN 006 - Re  04 2020. 05. 04.

13

15

14
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Eljárás

1. Kapcsolja be a motort, és hagyja járni a normál üzemi 
hőmérséklet eléréséig.

2. Kapcsolja ki a motort, és biztosítsa az ismételt bekapcsolás 
ellen.

3. Helyezzen egy megfelelő olajgyűjtő edényt a
zárócsavar (14) alá.

4. Vigyázat! A forró olaj miatti égési sérülés veszélye. 

 Viseljen hő- és olajálló védőkesztyűt.

Lazítsa meg a légtelenítőcsavart (13).

5. Lazítsa meg és távolítsa el a zárócsavart (14).

6. Teljesen engedje le az olajat, és a helyi előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa.

7. Tisztítsa meg a légtelenítőcsavart és a tömítéseket.

8. Szerelje be a zárócsavart és a légtelenítőcsavart a megfelelő 
tömítésekkel.

9. Töltsön be új olajat, ellenőrizze az olajszintet az olajszint-
ellenőrző üveg (15) segítségével.

10.6 A szivattyú gördülőcsapágyának cserélése

Az emelkedő csapágyhőmérséklet, az erős zaj vagy rezgés a 
gördülőcsapágyak kopására utalhatnak.

A nagy terhelésű, 20 barnál nagyobb nyomáskülönbségű és 
1200 min-1 feletti fordulatszámú szivattyúk esetében a csere 
legkésőbb 12 000 üzemóra után ajánlott.

Ez a cserélés kötelező az ATEX 2. kategóriája szerinti 
robbanásveszélyes környezetben üzemeltetett szivattyúk 
esetében.

Karbantartási időközök: Lásd: „Karbantartási időközök” a 
19 oldalon.

10.7 A motorcsapágy kenése

 A motor csapágyait a hajtómotor gyártójának előírása 
szerint lássa el kenőanyaggal. Lásd a „Beszállítói 
dokumentációt” a csatolt dokumentumok között.

10.8 A tengelytömítés cserélése

Cserélje a tengelytömítést, ha

– A szivattyúból a levegőoldalon szivattyúzott folyadék, 
tömítőfolyadék vagy edzőfolyadék távozik,

– a tömítő- vagy edzőfolyadék a szivattyúzott közegbe kerül.

Az eljárás áttekintése

1. Szerelje le a szivattyúházat – lásd a 10.9 „Szerelje le a 
szivattyúfejet” fejezet, 17. oldal.

2. Cserélje a tengelytömítést – lásd a 10.10.2 „A tengelytömítés 
szerelése” fejezet, 18. oldal.

 Szerelje össze előzetesen a szivattyúházat.

 Szerelje össze előzetesen a tengelytömítést. 

3. Szerelje össze a szivattyúházat.

4. A kiszorítódugattyúk szerelése.

5. Zárja a szivattyúburkolatot.

A pontos eljárást a következő fejezetek ismertetik.

10.9 Szerelje le a szivattyúfejet 

10.9.1 Szedje szét a szivattyúházat és a csigás adagolókat

Előkészítés

1. A szétszerelés előtt a mellékelt „adatlap” alapján határozza 
meg, hogy melyik tengelytömítéssel kell foglalkoznia.

2. Kapcsolja ki a motort, és biztosítsa az ismételt bekapcsolás 
ellen.

3. Zárja el a szelepet a nyomóvezetéken.

4. Zárja el a szelepet a szívóvezetéken.

5. Kétszeres tengelytömítés esetén: Zárja el a tömítő- vagy az 
edzőfolyadék-vezetéket.

6. Ürítse teljesen a szivattyút.

7. Oldja a szívó- és nyomócsatlakozásokat.

Eljárás

14. ábra: A szivattyúház szétszerelése a burkolattal és a csigás adagolókkal együtt

1. Oldja a szivattyúházat rögzítő csavarokat (20). 

2. Távolítsa el a szivattyúházat (17) a fedéllel (16) együtt.

3. Figyelmeztetés: Forgó gépalkatrészek. Súlyos 
kézzúzódások.

 Blokkolja az adagolócsavarokat (19) alumínium vagy 
műanyag ékkel.

Csavarja ki a csigás adagoló rögzítését (18) a hozzá 
tartozó tömítőgyűrűkkel együtt (jobbos menet).

4. Távolítsa el a csigás adagolókat (19) a hajtótengelyről és a 
hajtott tengelyről.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 A tengelytömítés kiszerelése

Egyszeresen vagy kétszeresen ható tengelytömítés is be lehet 
építve (lásd az adatlapot).

1. Lazítsa meg a rögzítőlemez (22) rögzítőcsavarjait (21).

2. Húzza ki a rögzítőlemezt.

3. Távolítsa el a forgóegységeket a tengelyekről.

4. Húzza ki a helyhez kötött egységeket a közbenső karimából.

10.10 A szivattyúfej szerelése

A szivattyú összeszerelése függ a mindenkori mérettől, kiviteltől 
és a mindenkori tengelytömítéstől. A kérdéses tengelytömítés 
az „adatlapon” szerepel.

FIGYELEM

Nem megfelelő elasztomerek 

A szivattyú tömítetlensége. 

 Gondoskodjon arról, hogy az elasztomerek illeszkedjenek a 
szivattyúzott közeg jellegéhez. Lásd az „adatlapot”.

Előkészítés 

 Tisztítson meg minden szivattyúalkatrészt. Ellenőrizze a 
sérüléseket és az illeszkedés pontosságát.

 Szükség esetén vesse a szivattyú alkatrészeit utólagos 
megmunkálás alá vagy cserélje ki őket.

 Az összeszerelést gondosan, tiszta körülmények között 
végezze. A tömítések könnyen megsérülhetnek.

 A súrlódás csökkentése érdekében nedvesítse meg a 
másodlagos tömítéseket és a csúszófelületeket vízzel, 
alkohollal vagy szilikonzsírral.

 Tisztítsa meg a csúszógyűrű-tömítések tömítőfelületeit 
zsírbontó tisztítószerrel, például „OKS 2610 Universal 
Cleaner” segítségével. Ezután ne hagyja, hogy a 
tömítőfelületek olajjal vagy zsírral érintkezzenek, és ne 
érintse meg őket ujjaival. 

Tipp: Csapágyak és perselyek beragasztására többek között az 
„Euro Lock A64.80” kötés alkalmas. 

Tipp: Menetes csapok beragasztására többek között az 
„Euro Lock A24.10” menetzár alkalmas.

10.10.1 Ügyeljen a jelölésre 

A csigás adagolókat semmilyen körülmények között nem szabad 
felcserélni. Ezek a hajtótengelyhez vagy a hajtott tengelyhez 
tartoznak, és mindegyik szemcsézéssel van jelölve.

 A csigás adagolók szerelése előtt vegye figyelembe a 
jelöléseket: 

– homlokoldali szemcsézés a hajtótengelyhez, 

– két homlokoldali szemcsézés a meghajtott tengelyhez.

10.10.2 A tengelytömítés szerelése

1. Helyezze vissza a tengelytömítést a köztes karimába a 
metszetrajznak megfelelően (az elfordulásgátló horony 
pontosan oldalra kerüljön).

2. Helyezze vissza a rögzítőlemezeket (hagyja „helyére 
kattanni”), és rögzítse őket a csavarokkal.

3. Tolja a forgóegységeket a tengelyekre.

10.10.3 A szivattyúház és a csigás adagolók szerelése

1. Figyelem: A csigás adagolók a hajtótengelyhez vagy a 
meghajtott tengelyhez tartoznak. Lásd:  10.10.1 „Ügyeljen a 
jelölésre” fejezet, 18. oldal. 

2. Tolja a csigás adagolókat a tengelyekre.

3. Figyelmeztetés: Forgó gépalkatrészek. Súlyos 
kézzúzódások.

 Blokkolja az adagolócsavarokat alumínium vagy 
műanyag ékkel. 

4. Húzza meg a csigás adagoló rögzítését a megadott 
meghúzási nyomatékkal. Lásd: 7. táblázat  „Meghúzási 
nyomatékértékek a csigás adagolók rögzítéséhez”, 18. oldal.

5. Tegye fel a burkolatot a fedéllel együtt, és csavarja fel.

10.10.4 Zárja le a szivattyút

1. Lássa el kerek tömítéssel a szivattyúfedelet.

2. Csúsztassa a szivattyúfedelet a szivattyúházra. 

3. Csavarozza a szivattyúfedelet a szivattyúházra anyákkal és 
alátétekkel.

10.11  A tengelycsapágy cserélése

 Forduljon a Fristam-hez.

10.12 Hézagméretek ellenőrzése

Forduljon a Fristam-hez.

Méret Menet Meghúzási nyomaték [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

7. táblázat  Meghúzási nyomatékértékek a csigás adagolók rögzítéséhez
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11 1. melléklet

11.1 Műszaki adatok

11.1.1 Meghúzási nyomatékértékek

Csavarok és anyák meghúzási nyomatékértékei ±15%

Anyag: Acél, 8.8. erősségi osztály

Anyag: Acél, 10.9. erősségi osztály

Anyag: Nemesacél, 70. erősségi osztály

Anyag: Nemesacél, 80. erősségi osztály

11.2 Karbantartási időközök

Menet M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

7 18 35 60 148 254 -

Menet M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

11 26 51 89 218 361 -

Menet M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

7 18 36 63 143 262 424

Menet M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Meghúzási nyomaték 
[Nm]

10 24 48 84 191 351 568

Időköz Kivitel Karbantartási tevékenység Fejezet

Naponta Összes Az olajszint ellenőrzése Lásd:  10.4 „Az olajszint ellenőrzése” fejezet, 16. oldal

Naponta „Tömítő- és 
edzőfolyadék” 
lehetősége

A tömítő- és edzőfolyadék ellenőrzése Lásd:  10.3 „A tömítő- és edzőfolyadék ellenőrzése 
(opció)” fejezet, 16. oldal

2000 óra Az összes – erősebben 
igénybe vevő 
körülmények között

Olajcsere Lásd:  10.5 „Olajcsere” fejezet, 16. oldal

4000 óra Az összes – rendes 
körülmények között

Olajcsere Lásd:  10.5 „Olajcsere” fejezet, 16. oldal

Igény szerint Összes A tengelytömítés cserélése Lásd:  10.8 „A tengelytömítés cserélése” fejezet, 17. oldal

Igény szerint Összes A tengelykapcsoló cserélése/tengelykapcsoló csillag

Igény szerint Összes A motor cserélése

A gyártó tájékoztatása 
szerint

Összes A motorcsapágy kenése;
a motor további karbantartási időközeit lásd
a motor szállítójának dokumentációjában.

Lásd:  10.7 „A motorcsapágy kenése” fejezet, 17. oldal

1200 óra Összes Jelentős igénybevételnek kitett és
ATEX-szivattyúk csapágyának cserélése

Naponta ATEX-szivattyúk esetén Ellenőrizze a csapágy üzemzaját,
rezgését és hőmérsékletét

Naponta ATEX-szivattyúk esetén Az olajszint ellenőrzése Lásd:  10.4 „Az olajszint ellenőrzése” fejezet, 16. oldal

Az első 250 üzemóra után, 
de legkésőbb 3 hónap 
elteltével

Összes Olajcsere Lásd:  10.5 „Olajcsere” fejezet, 16. oldal

8. táblázat  Karbantartási időközök
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11.3 Hibák táblázata

Helyzet lehetséges ok Elhárítás

A szivattyú nem vagy rendszertelenül szállít A szivattyú belseje nem teljesen töltődött fel 
folyadékkal;
a nyomásszelep zárva van

töltse fel folyadékkal a szivattyú belsejét;
nyissa ki a nyomásszelepet

A szívóvezeték elzáródott vagy eltömődött Nyissa ki vagy tisztítsa meg a szívóvezetéket

Szivattyú geodéziai szívási magassággal1: 
Folyadék álló helyzetben leesik, és a ház üresen jár

Szereljen lábszelepet a szívóvezetékbe

Szívóvezeték-szivárgás; a szivattyúfedél tömítése 
szivárog és levegőt szív

Tömítse a szívóvezetéket; cserélje ki a fedéltömítést

Légbuborék a szívóvezetékben Fektesse a szívóvezetéket egyenletesen felfelé, kevés 
elhajlással

A szivattyú eltömődött; idegen test a szivattyúban A szivattyú belsejének tisztítása; szemrevételezés; 
Fristam hívása

A szivattyúzott közeg viszkozitása túl magas;
Nem folyik, mert túl kemény

Fristam hívása

A tengelykapcsoló korábbi túlterhelés miatt
megcsúszott

Fristam hívása

Túl magas áramlási sebesség Túlméretezett szivattyú Fristam hívása

Túl magas fordulatszám A fordulatszám csökkentése

Túl alacsony áramlási sebesség,
túl alacsony szállítási magasság

Túl kicsi szivattyú; a motor fordulatszáma túl alacsony 
a rossz frekvencia miatt

Fristam hívása;
A motor adattáblájának megfelelően csatlakoztasson

A szívóvezeték szivárog és levegőt szív Szüntesse meg a szivárgást

A szivattyúzott közeg viszkozitása túl magas
(túl viszkózus)

esetleg fűtésre való átállás; Fristam hívása

Az kiszorítódugattyú kopása; túlzott hézagméret Javítás/csere

Helytelen forgási irány Készítse el a cső- és elektromos csatlakozásokat 
helyesen

Fémes zaj Idegen anyag van a szivattyú belsejében Szétszerelés, felmérés, szükség esetén javítás

A csigás adagolók mechanikus indítása;
A csigás adagoló anyája kilazult

Szétszerelés, utómunka,
Helyes mozgásszabadság beállítása, meghúzás 
nyomatékkal, csere

A csapágyak és fogaskerekek túlzott kopása 
túlterhelés vagy nem megfelelő kenés miatt

Szétszerelés, felmérés, javítás
rendszeres karbantartás; kenés

Túl magas fordulatszám Frekvenciaváltós motor használata;
Fristam hívása

A szivattyú szárazon fut; a tengelytömítés szárazon 
fut

A szivattyúzott közeget azonnali adagolása; záróvíz 
azonnali adagolása

Áramlási zaj Működés a terhelési tartományban A méretezés üzemi pontjának beszabályozása

Túl nagy áramlási veszteség a szívóvezetékben A névleges szélességek növelése,
fojtás kizárása

Kavitáció Az NPSH-értékelés feltételének ellenőrzése
(lásd a 6.6 „A csővezetékek telepítése” fejezet, 11. oldal). 
Fristam hívása

Rázkódás A csővezetékek önsúlya és hidraulikus erői terhelik a 
szivattyút.

Támassza meg a csővezetékeket úgy, hogy a 
szivattyú ne legyen terhelt; ha szükséges, szereljen be 
rezgéscsillapítókat; tartsa távol a szivattyútól a 
nyomáslökéseket

A tengelykapcsoló helytelen beállítása Igazítsa ki a tengelykapcsolót a gyártója utasításai 
szerint

A szivattyútengely csapágyazásának és
a hajtóműnek túlzott felmelegedése

Csapágyrongálódás Szétszerelés, csapágycsere

Kenőolajhiány Kenőolaj cserélése, rendszeres karbantartás –
lásd: 8. táblázat a 19. oldalon, ill. utántöltés

A tengelykapcsoló helytelen beállítása Igazítsa ki a tengelykapcsolót a gyártója utasításai 
szerint

A motor áramfelvétele túl magas Túl nagy ellenállás a nyomóvezetékben;
(túl alacsony áramlási sebesség)

Növelje/csökkentse a nyomóvezeték névleges 
szélességét

A szivattyúzott közeg viszkozitása és/vagy sűrűsége 
túl magas

Fristam hívása

A szivattyútengely-csapágy vagy a hajtómotor súlyos 
rongálódása

Szétszerelés és felmérés;
Fristam hívása

9. táblázat  Hibák táblázata
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11.4 Számkód

A számkulcs a mellékelt „metszetrajzokra” utal. Az alkatrészszámok megfelelnek a DIN 24250 szabványnak. 

Szivárgás a tengelytömítésnél A tengelytömítés mechanikai sérülése vagy kopása Cserélje ki a mechanikus tömítést és a forgó 
tengelytömítést, beleértve az összes másodlagos 
tömítést is; szükség esetén cserélje ki az anyagot; 
Fristam hívása

A tengelytömítés száraz működése; túl magas szívási 
magasság; a szivattyúzott közeg túl magas 
hőmérséklete

csökkentse a geodéziai szívási magasságot 1; 
használjon kettős tengelytömítést; Fristam hívása

A záró- vagy öblítővíz nyomás túl magas Szabályozza be fojtószeleppel és nyomásmérővel

A tengelytömítés anyagai kémiailag instabilak a 
szivattyúzott közeggel szemben; a közeg 
hőmérséklete túl magas.

Fristam hívása;
Átalakítás hűtésre vagy kettős tengelytömítésre

Túl alacsony záró- vagy öblítővíznyomás; a 
záróvízcsövek eltömődtek; a tengelytömítés 
eltömődött vagy megsérült;

Állítsa be a tömítővíz be- és kimeneti nyílását; tisztítsa 
meg a záróvízcsöveket; cserélje ki a tengelytömítést

A záróvíz szennyezett vagy túl meleg Legfeljebb 70 °C-os ivóvízminőségű vizet
használjon

1 A „geodéziai szívómagasság” a szívóoldali folyadékszint felszíne és a szivattyú csőcsatlakozások középpontja közötti függőleges távolság.

Helyzet lehetséges ok Elhárítás

9. táblázat  Hibák táblázata

Sorsz. Megnevezés
101 Szivattyúház
113 Köztes karima
160 Fedél
161 Hajtásházfedél
182 Szivattyúláb
213 Hajtótengely
223 Meghajtott tengely
232 Jobb oldali csigás adagoló
233 Bal oldali csigás adagoló
320 Ferde hatásvonalú 

golyóscsapágy
325 Tűgörgős csapágy
350 Csapágyház
360 Csapágyfedél
365 Zárófedél
410 Profiltömítő gyűrű
411 Tömítőgyűrű
412 Kerek tömítőgyűrű
421 Radiális tömítőgyűrű
433 GLRD
490 GLRD-rögzítőlemez
515 Szorítógyűrű

540 Fogaskerékpersely
552 Szorítókorong
554 Alátétkorong
562 Hengerszög
642 Olajszint-ellenőrző
872 Fogaskerék
901 Hatlapfejű csavar
902 Tüskés csavar
903 Zárócsavar
913 Légtelenítőcsavar
914 Belső kulcsnyílású, hatszögletű 

csavar
922 Csigás adagoló anyája
923 Csapágyanya
930 Biztosíték
931 Rögzítőlemez
932 Rögzítőgyűrű
940 Sasszeg

Sorsz. Megnevezés
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11.5 EK-megfelelőségi nyilatkozat 

A gyártó: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Stadthageni üzem:

Stadthageni üzem:
Gubener Str. 1
31655 Stadthagen
NÉMETORSZÁG

ezúton igazolja, hogy a következő termék (motoros szivattyú): 

– kétcsigás szivattyú típusa: FDS 

– sorozatszám. lásd a használati utasítás fedlapját 

a gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) minden vonatkozó 
rendelkezésének megfelel. 

A gép ezen túlmenően megfelel az elektromos 
berendezésekről szóló irányelv (2014/35/EU), az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv
(2014/30/EU), valamint az 1935/2004/EK rendelet és az
FDA minden rendelkezésének. 

A következő harmonizált szabványok kerületek alkalmazásra: 

– DIN EN 809:2012-10: Szivattyúk és szivattyúegységek 
folyadékokhoz, Általános biztonsági követelmények 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Gépek biztonsága - A tervezés 
általános elvei - Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés. 

Iratkezelő:  Torben Hahn
Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11
Cím: lásd a gyártó címét

Stadthagen, 2021. 02. 17. 

 Torben Hahn / tervezési-fejlesztési vezető

11.6 EK-beszerelési nyilatkozat 

A gyártó: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

NÉMETORSZÁG

Stadthageni üzem:

Stadthageni üzem:
Gubener Str. 1
31655 Stadthagen
NÉMETORSZÁG

ezúton igazolja, hogy a következő termék (motor nélküli 
szivattyú): 

– kétcsigás szivattyú típusa: FDS 

– sorozatszám. lásd a használati utasítás fedlapját 

a gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) II. mellékletének 
B. része szerint részben kész gépnek minősül. 

A fent említett irányelv I. melléklete szerinti vonatkozó alapvető 
egészségvédelmi és biztonsági követelmények alkalmazásra és 
betartásra kerültek. 

A részben kész gép továbbra is megfelel az 1935/2004/EK 
rendelet és az FDA minden rendelkezésének.

A részben kész gépet addig nem szabad üzembe helyezni, amíg 
nem állapították meg, hogy a gép, amelybe a részben kész 
gépet beépítik, megfelel a gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) 
rendelkezéseinek. 

A következő harmonizált szabványok kerületek alkalmazásra: 

– DIN EN 809:2012-10: Szivattyúk és szivattyúegységek 
folyadékokhoz, Általános biztonsági követelmények 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Gépek biztonsága - A tervezés 
általános elvei - Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés

A gyártó vállalja, hogy kérésre elektronikus úton továbbítja a 
nemzeti hatóságoknak a részben elkészült gépre vonatkozó 
egyedi dokumentációt. 

Elkészültek a VII. melléklet B. része szerinti, a géphez tartozó 
különleges műszaki dokumentációk. 

Iratkezelő:  Torben Hahn
Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11
Cím: lásd a gyártó címét

Stadthagen, 2021. 02. 17.

Torben Hahn / tervezési-fejlesztési vezető
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12 2. függelék - Összeszerelési útmutató 
(opció) a szabad tengelyvégű 
szivattyúhoz

12.1 Biztonsági figyelmeztetés

Ez az összeszerelési útmutató kizárólag szakképzett személy 
számára készült. 

12.2 Alkalmazás

A jelen összeszerelési utasítások a motor nélkül szállított 
szivattyúkra vonatkoznak (opció). A szivattyú mindenekelőtt 
részben kész gép.

15. ábra: Részben kész gépek: motor nélküli szivattyú, tengelykapcsoló és alapkeret

A kész gépekre vonatkozó „Eredeti használati utasítás” alábbi 
információi ebben az esetben érvénytelenek:

–  11.5 „EK-megfelelőségi nyilatkozat” fejezet, 22. oldal,

–  2.5.2 „Adattábla” fejezet, 7. oldal.

12.3 Adattábla

12.4 Motor nélküli tárolás

A szállítást csak képzett személy végezheti.

A szivattyú targoncával vagy daruval szállítható.

A szivattyú mindig a szerelési helyzetben szállítandó.

12.4.1 Biztonsági figyelmeztetések

Leeső vagy rögzítetlen alkatrészek

Súlyos zúzódások. 

 Fő szabály szerint minden szállítási feladathoz biztonsági 
lábbelit kell viselni.

A szivattyú helytelen szállítási helyzete

Maró, mérgező vagy szennyező folyadékok szivárgása. 
Szennyeződés miatti személyi sérülés és anyagi kár.

 A szivattyú mindig a szerelési helyzetben szállítandó. 

Nyitott, tömítetlen csőcsatlakozások

Anyagkárosodás a szivattyúban lévő szennyeződések, ütődések 
vagy nedvesség miatt.

 A csőcsatlakozások fedelei csak közvetlenül a 
csővezetékekhez való csatlakoztatás előtt távolítandók el. 

12.4.2 Szállítás targoncával

FIGYELMEZTETÉS

Nem rögzített alkatrészek

Agyonnyomás miatti halál, végtagok összezúzása, anyagi kár.

 A szivattyút szállítás előtt borulás ellen rögzíteni kell.
A szivattyút szállítóhevederekkel vagy csavarozással kell a 
raklaphoz rögzíteni.

Előkészítés

 Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően rögzítve van-e a 
raklapon. Például hevederekkel: lásd a 16. ábra: „Szállítás 
targoncával”, 24. oldal). 

Eljárás 

1. Emelje fel a raklapot a targonca villájával. 

2. Óvatosan mozgassa a raklapot a rendeltetési helyére, és ott 
tegye le. 
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16. ábra: Szállítás targoncával

12.4.3 Szállítás daruval

FIGYELMEZTETÉS

Leeső alkatrészek

Agyonnyomás miatti halál, végtagok összezúzása, anyagi kár.

 Csak a szivattyú teljes súlyára tervezett, megfelelő szállító- és 
emelőeszközöket használjon.

A szivattyú tömegére vonatkozó információk a szivattyú 
adattábláján és csatolt dokumentumok között, a 
„megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok”-ban találhatók.

 Ne hagyja a szivattyút a szükségesnél hosszabb ideig 
felemelt helyzetben.

 Ügyeljen arra, hogy a szivattyú alatt ne legyen senki.

Lengő alkatrészek

Zúzódások és súlyos sérülések. 

 A szivattyút emelő daruval egyenletesen induljon el és álljon 
meg. 

 Ügyeljen arra, hogy a szivattyú veszélyzónájában ne legyen 
senki. 

Források

– Emelőszerkezet: DIN EN 1492-1 és 1492-2 szabvány szerint 
bevizsgált körhevederek.

Előkészítés

 Távolítsa el a szállítási rögzítéseket. 

.

17. ábra: Szállítás körhevederrel

Eljárás

1. Figyelmeztetés: A körheveder rongálódása és szakadása. 
Agyonnyomás miatti halál, súlyos zúzódás, anyagi kár. 

 A körhevedert nem szabad éles sarkokon vagy éleken 
vezetni.

Helyezze a körhevedert a ház és a meghajtótengely köré – 
lásd a 17. ábra: „Szállítás körhevederrel”, 24. oldal.

2. Kétszeres tengelytömítés esetén: 

Figyelem: A körheveder nyomja a tömítővíz-csövecskét.
A kétszeres tengelytömítés anyagrongálódása.

  A körhevedert vezesse el a tömítővíz-csövecskék 
mellett.

3. Helyezze a hurkot keresztben a horogra úgy, hogy a heveder 
csúszásmentesen üljön a horgon.

4. Helyezze el a súlypontot úgy, hogy a szivattyú vízszintes 
helyzetben legyen felemelve.

5. A szivattyú megemelése.

12.5 Telepítési helyszín

A telepítési hely általános feltételei az üzemeltetési útmutató  
6.2 „Telepítési helyszín” fejezet, 11. oldalán találhatóak.

12.6 A szivattyú szerelése

Előfeltétel (ügyféloldalon)

– Megfelelő (hajtó)motor,

– megfelelően méretezett tengelykapcsoló (rugalmas 
tengelykapcsoló, pl. KTR)

– Közös szerelési felület a hajtómotor és a szivattyú számára, 
hogy a szivattyú tengelye és a hajtómotor tengelye 
egymáshoz igazítható legyen.

FIGYELMEZTETÉS
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FIGYELEM

Hibásan elhelyezett motor és tengelykapcsoló

A szivattyú és a tengelykapcsoló tönkremenetele

 Csak a szivattyú jelleggörbéihez igazított motorokat és 
csatlakozókat használjon. Kérdés esetén forduljon a 
következőhöz: Fristam.

Megjegyzés: A tengelykapcsoló beállítási méreteit lásd a 
tengelykapcsoló szállítójának dokumentációjában. 

Eljárás 

1. Szerelje fel a tengelykapcsoló alkatrészeket a hajtótengelyre 
és a fogaskeréktengelyre.

2. Helyezze a szivattyút az alapkeretre vagy az alapzatra úgy, 
hogy a hajtótengely és a fogaskeréktengely csatlakoztatható 
legyen a tengelykapcsolóhoz.

3. Enyhén csavarja be a szivattyú alapzatán lévő 
csavarrögzítést.

4. Ellenőrizze a hajtótengely és a fogaskeréktengely közép- és 
szögeltolódását.

5. A szög- és tengelyeltolódások eltéréseit legyenek a lehető 
legkisebbek. Ha szükséges, igazítsa újra vagy tömítse újra az 
alkatrészeket.

6. Csavarozza a szivattyút és a hajtóművet az alapkerethez 
vagy az alapzathoz.

7. Rögzítse a tengelykapcsolót a gyártója utasításai szerint.

8. Telepítsen érintésmentes, elválasztó védőberendezést 
(tengelykapcsoló-védő) a gépekről szóló 2006/42/EK 
irányelv 1.4. „A védőberendezésekre vonatkozó 
követelmények” c. fejezetének megfelelően.

9. A szivattyú most szerelve van. Ne helyezze üzembe a 
szivattyút addig, amíg a gépekről szóló EK-irányelv kész 
gépekre vonatkozó rendelkezései nem teljesülnek. 

Megjegyzés: A további lépéseket lásd a  4 „Szállítás” fejezet, 
9. oldalon. 
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