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1 Įvadas

1.1 Pratarmė

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi visų dydžių, 
konstrukcijos tipų ir modelių FDS dvigubi sraigtiniai siurbliai.

 Savo siurblio konstrukcijos tipą, dydį, modelį ir priedus 
sužinosite iš siurblio identifikacinės plokštelės ir pridėtų su 
užsakymu susijusių dokumentų.

1.2 Gamintojas

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

VOKIETIJA

Tel. +49 (0) 5721/ 98206 0

El. paštas info@fristam.de

1.3 Komplektas

Komplektą sudaro:

– siurblys su (pavaros) varikliu (= siurblio agregatu),

pasirinktinai – komplektas be variklio

– vamzdžių jungčių dangčiai

– dokumentai

– prireikus Fristam priedai

– pasirinktinai – montavimo rinkinys

 Patikrinkite komplekto išsamumą ir, ar nėra transportavimo 
pažeidimų. Pastebėję nukrypimų, nedelsdami informuokite 
Fristam.

1.4 Siurblys be variklio (pasirinktis)

Pasirinktinai siurblys taip pat teikiamas be variklio. Šiuo atveju 
skaitykite iki 3 skyriaus 3 „Konstrukcija ir veikimas“ (imtinai), tada 
tęskite nuo 12 skyriaus skyrius 12 „2 priedas – Siurblio su laisvu 
veleno galu montavimo instrukcija (pasirinktis)“, psl. 23, 23 
puslapio.

1.5 Dokumentai

Dokumentus sudaro:

– ši naudojimo instrukcija

– 1 priedas su montavimo instrukcija

– pridėti dokumentai

– su užsakymu susiję dokumentai, (duomenų lapas),

– tiekėjo dokumentai (variklis, mova ir pan.)

– prireikus Fristam priedų dokumentai

– prireikus sertifikatai (medžiagų sertifikatai ir pan.)

– atitikties arba įmontavimo deklaracija

1.6 Sutartinis vaizdavimas

Išvardijant vartojami brūkšniai:

– 1 dalis

– 2 dalis

Nurodyti veiksmai, kuriuos reikia atlikti nustatyta eilės tvarka, 
numeruojami:

1. Įjunkite prietaisą

2. Išjunkite prietaisą

Nurodyti veiksmai, kurių nebūtina atlikti nustatyta eilės tvarka, 
žymimi trikampiais:

 Veiksmas

 Veiksmas

1.6.1 Saugos nurodymai

Saugos nurodymu, prie kurio pateiktas signalinis žodis 
„Pavojus“, įspėjama apie pavojus asmenims, dėl kurių sunkiai 
sužalojami arba žūsta asmenys. 

Saugos nurodymu, prie kurio pateiktas signalinis žodis 
„Įspėjimas“, įspėjama apie pavojus asmenims, dėl kurių gali būti 
sunkiai sužaloti arba žūti asmenys.

Saugos nurodymu, prie kurio pateiktas signalinis žodis 
„Atsargiai“, įspėjama apie pavojus asmenims, dėl kurių galimi 
vidutinio stiprumo arba lengvi sužalojimai.

Saugos nurodymu, prie kurio pateiktas signalinis žodis 
„Dėmesio“, įspėjama apie materialinę žalą.
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2 Sauga

2.1 Pagrindiniai saugos nurodymai

 Prieš naudodami siurblį, perskaitykite visą šią naudojimo 
instrukciją ir laikykite ją netoli siurblio naudojimo vietos.

 Laikykitės taikomų nacionalinių eksploatuotojo šalies 
nuostatų, taip pat įmonės darbo ir saugos nuostatų.

 Visus šiame dokumente aprašytus darbus gali atidžiai atlikti 
tik kvalifikuoti specialistai. 

 Užteršimo pavojus: pumpuodami pavojingas medžiagas, 
laikykitės įstatymuose išdėstytų ir įmonės nustatytų saugos 
nuostatų. 

2.2 Naudojimas pagal paskirtį

Įmonės Fristam Pumpen siurbliai ir siurblių agregatai 
suprojektuoti naudoti maisto produktų, farmacijos, chemijos 
pramonėje ir kitose pramonės įmonėse, jie projektuojami ir 
rengiami pagal individualius kliento reikalavimus. 

Pagrindinės žaliavos ir visos sandarinimo medžiagos buvo 
pasirinktos atsižvelgiant į siurblio pumpuojamos terpės 
reikalavimus. Siurblį galima naudoti tik kartu su ta medžiaga, 
kuriai jis skirtas (žr. su užsakymu susijusias priedo dokumentų 
dalis). 

Įmonė Fristam Pumpen neatsako už žalą, galinčią atsirasti dėl 
naudojimo ne pagal paskirtį. Šią riziką prisiima tik 
eksploatuotojas. 

Norint saugiai ir tinkamai naudoti siurblį, taip pat reikia laikytis 
Originalioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje pateiktų 
valdymo, eksploatavimo, apžiūros ir techninės priežiūros 
nurodymų.

2.3 Numatomas netinkamas naudojimas

Standartinių FDS dvigubų sraigtinių siurblių modelių negalima 
naudoti potencialiai sprogioje atmosferoje. Tokioje atmosferoje 
skirti naudoti specialūs sprogimui atsparūs modeliai.

Pumpuojant nenumatytas medžiagas, siurblys gali sugesti.

Kartu su medžiaga pumpuojant svetimkūnius, siurblys gali 
užsiblokuoti ir sugesti.

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi standartiniai Fristam 
siurblių agregatai. Taikant išimtis ir sumontavus papildomas 
dalis, atsakomybę už naudojimą prisiima eksploatuotojas.

Modifikuoti ir keisti siurblį galima tik pasitarus su Fristam.  

2.4 Su siurbliu susiję saugos nurodymai

Neleistinas slėgio diapazonas

Asmenų sužalojimas ir materialinė žala sprogus siurbliui ir dėl 
siurblio nesandarumo. 

 Laikykitės siurblio slėgio diapazono. Žr. duomenų lapą.

Neleistinas temperatūros diapazonas

Asmenų sužalojimas ir materialinė žala sprogus siurbliui ir dėl 
siurblio nesandarumo. 

 Laikykitės siurblio temperatūros diapazono. Žr. užsakymo 
duomenų lapą

Sausoji eiga

Materialinė žala 

 Sausoji eiga iš esmės vengtina. Jei siurblyje įrengtas dvipusio 
veikimo veleno sandariklis ir sandarikliai skalaujami, trumpai 
gali veikti sausoji eiga / režimas „Poilsis“. Jei siurblyje 
įrengtas vienpusio veikimo veleno sandariklis, net ir trumpai 
paveikus sausajai eigai, siurblys gali sugesti.

Šaltas gesinimo vanduo ant įkaitusio siurblio

Materialinė žala

 Gesindami nenukreipkite gesinimo vandens srovės tiesiai į 
siurblį.

 Siurblys turi atvėsti kuo lėčiau.

Įkaitęs prietaiso paviršius

Palietus siurblį, galima nusideginti odą. 

 Prieš liesdami siurblį, patikrinkite temperatūrą. 

 Siurblį lieskite tik mūvėdami karščiui atsparias apsaugines 
pirštines.

Garso emisija siurbliui veikiant

Išliekantys klausos pažeidimai. A svertinis siurblio garso slėgio 
lygis gali viršyti 80 dB (A). 

 Būdami šalia veikiančio siurblio, visada nešiokite apsaugines 
klausos priemones. 

 Laikykitės vietos įstatymuose nustatytų akustinės taršos 
taisyklių. 

2.5 Įspėjamieji ir nurodomieji ženklai

 Nenuimkite nuo siurblio ženklų ir jų nekeiskite.

 Pažeistus arba prarastus ženklus iškart pakeiskite originalius 
ženklus atitinkančiais ženklais. 
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2.5.1 Įkaitęs paviršius

Pav. 1 Saugos ženklas – „Įkaitęs paviršius“

Šis ženklas rodo, kad eksploatuojant dalys gali įkaisti arba kad 
galbūt pumpuojama karšta medžiaga. Prieš liesdami siurblį, 
patikrinkite temperatūrą. Siurblį galima liesti tik mūvint 
tinkamas apsaugines pirštines.

2.5.2 Identifikacinė plokštelė

Pav. 2 Pavyzdinė identifikacinė plokštelė

2.6 Garso emisija

Garsas siurbliui veikiant

Išliekantys klausos pažeidimai

 Laikykitės vietos įstatymuose nustatytų akustinės taršos 
taisyklių. 

 Dirbdami su siurbliais, dėl kurių nurodytas didesnis nei 80 dB 
(A) garso slėgio lygis, nešiokite apsaugines klausos 
priemones. 

2.7 Šalinimas

2.7.1 Transportavimo pakuotės šalinimas

 Atiduokite transportavimo pakuotę į žaliavų surinkimo 
punktą.

2.7.2 Tepalo šalinimas

 Tepalą ir juo suteptus objektus šalinkite nekenkdami 
aplinkai, laikydamiesi taikomų nuostatų.

2.7.3 Tepimo alyvos šalinimas 

 Alyvą ir ja suteptus objektus šalinkite nekenkdami aplinkai, 
laikydamiesi taikomų nuostatų.

2.7.4 Siurblio šalinimas

1. Pavojingus ir nuodingus likučius šalinkite nekenkdami 
aplinkai, laikydamiesi taikomų nuostatų.

2. Gerai nuvalykite siurblį.

3. Išardykite siurblį į atskiras dalis.

4. Siurblio dalis šalinkite nekenkdami aplinkai, laikydamiesi 
taikomų nuostatų.

2.7.5 Senų elektrinių ir elektroninių dalių šalinimas

 Senas elektrines ir elektronines dalis šalinkite laikydamiesi 
taikomų direktyvų.

3 Konstrukcija ir veikimas

3.1 Konstrukcija

Pav. 3 FDS siurblio agregato konstrukcija

A Siurblys su sinchronizuota pavara

B Mova

C Variklis / pavaros variklis

B

A C
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3.1.1 Siurblys su sinchronizuota pavara (A)

Pav. 4 FDS panardinamojo siurblio konstrukcija

3.1.2 Mova (B)

Mova sujungia variklio veleną su siurblio varomuoju velenu (6). 
Per movą (pavaros) variklio pavaros momentas perduodamas į 
siurblį.

3.1.3 Variklis / pavaros variklis (C)

Pavara yra elektrinis variklis su fiksuotu arba reguliuojamu sūkių 
skaičiumi. Jis yra prisuktas prie pagrindo rėmo arba pamato. 

3.2 Bendrieji modeliai

Pasirinktinai galimi šie visų konstrukcijų tipų modeliai:

– viengubas arba dvigubas veleno sandariklis

Gali būti naudojami dviejų tipų sandarikliai: viengubas 
veleno sandariklis ir dvigubas veleno sandariklis. 

Jei naudojamas dvigubas sandariklis, ant tarpinės jungės 
būna įrengtos keturios papildomos blokavimo skysčio angos 
(žr. 6.8.1). Šios naudojimo instrukcijos paveiksluose šios 
jungtys nepavaizduotos, žr. 6.8.1 skyrių skyrius 6.8.1 
„Vamzdžių prijungimas“, psl. 13, 13 psl.

– horizontali, vertikali arba 90° į šoną pakreipta siurblio jungtis 
(„U“ variantas),

– šildymo apvalkalas.

Siurblio korpusas gali būti su šildymo apvalkalu. 
 

3.3 Dydžiai

3.4 Priedai

Su FDS dvigubais sraigtiniais siurbliais gali būti įrengti, be kita 
ko, šie priedai:

– Dangtis

Nerūdijančiojo plieno dangtis varikliui. Dangtis yra 
pritvirtintas prie pagrindinio rėmo.

– Diskai

Diskai, skirti siurbliui statyti. Diskai yra pritvirtinti prie siurblio 
pagrindinio rėmo.

Galimi kiti priedai. Kilus klausimų, susisiekite su Fristam.

3.5 Tipo pavadinimas

Pav. 5 Tipo pavadinimo pavyzdys

Nurodymas. Kai tiekiamas siurblys be variklio (pasirinktis) 
pirmiausia perskaitykite 12 skyrių skyrius 12 „2 priedas – Siurblio 
su laisvu veleno galu montavimo instrukcija (pasirinktis)“, 
psl. 23, 23 puslapio.

1 Siurblio dangtis

2 Siurblio korpusas

3 Tarpinė jungė

4 Veleno sandariklio nuotėkio kamera

5 Guolio laikiklis

6 Varomasis velenas

1 2 3 4 5 6

FDS serija

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Lentelė 1    Dydžiai

(7) Siurblio tipas

(8) Dydis

(9) 2 papildomas ženklas

L Pailgintas

(10) Nardinamasis pildytuvas

(11) 3 papildomas ženklas 

V vertikaliai

U šone

TSG „Twin Speed Gearbox“

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)
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4 Transportavimas

Transportuoti gali tik išmokyti darbuotojai.

Siurblio agregatą galima transportuoti krautuvais arba kranu.

4.1 Saugos nurodymai

Krentančios arba nepritvirtintos dalys

Sunkūs prispaudimai. 

 Atlikdami visus transportavimo darbus, visada avėkite 
apsauginius batus.

Netinkama siurblio transportavimo padėtis

Išteka ėsdinantys, nuodingi arba taršūs skysčiai. Asmenų 
sužalojimas ir materialinė žala dėl užteršimo.

 Visada transportuokite siurblį įmontavimo padėtyje. 

Atviros, neuždaros vamzdžio jungtys

Materialinė žala dėl nešvarumų, smūgių ar drėgmės siurblyje.

 Vamzdžių jungčių dangtelius nuimkite tik prieš pat 
vamzdžių prijungimą. 

4.2 Transportavimas krautuvu

Nepritvirtintos dalys

Sunkūs sužalojimai, galūnių prispaudimas, materialinė žala.

 Prieš transportuodami, apsaugokite siurblį nuo apvirtimo. 
Pritvirtinkite ant padėklo transportavimo diržais arba 
prisukite siurblį ant padėklo. 

Parengimas

 Patikrinkite, ar siurblys gerai pritvirtintas ant padėklo. Pvz., 
diržais, žr. Pav. 6 „Transportavimas krautuvu“, psl. 9. 

 Rinkdamiesi transportavimo priemonę, atkreipkite dėmesį į 
siurblio svorį. Siurblio svorio duomenis sužinosite iš siurblio 
identifikacinės plokštelės ir pridėtų su užsakymu susijusių 
dokumentų.

Eiga 

1. Paimkite padėklą krautuvo šakėmis. 

2. Lėtai ir be trūkčiojimų vežkite padėklą į paskirties vietą ir ten 
padėkite. 

Pav. 6 Transportavimas krautuvu

4.3 Transportavimas kranu

Krentančios dalys

Pavojus gyvybei suspaudus, sunkaus galūnių prispaudimo 
pavojus, materialinė žala.

 Naudokite tik tinkamas transportavimo ir tvirtinimo 
priemones. Siurblio svorio duomenis sužinosite iš siurblio 
identifikacinės plokštelės ir pridėtų su užsakymu susijusių 
dokumentų.

 Netransportuokite siurblio agregato, laikydami jį už variklio 
arba siurblio ąsinių varžtų, nes šie varžtai nėra pritaikyti 
atlaikyti bendrą siurblio agregato svorį. 

 Nepalikite siurblio pakelto ilgiau nei būtina.

 Atkreipkite dėmesį į tai, kad po siurbliu nebūtų žmonių.

Svyruojančios dalys

Prispaudimas ir sunkūs sužalojimai. 

 Kraną su siurbliu tolygiai priartinkite ir sustabdykite. 

 Atkreipkite dėmesį į tai, kad siurblio pavojaus zonoje nebūtų 
žmonių. 

Pagalbinės priemonės

Tvirtinimo priemonės: išbandytos apvaliosios kilpos pagal 
DIN EN1492-1 ir 1492-2. 

Parengimas

 Nuimkite apsaugines transportavimo priemones. 
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Eiga

1. Įspėjimas: apvaliosios kilpos pažeidimas ir nutrūkimas. 
Pavojus gyvybei suspaudus, sunkūs prispaudimai, 
materialinė žala. 

 Netieskite apvaliosios kilpos per aštrius kampus ir 
kraštus.

Apvyniokite apvaliąją kilpą aplink pavaros variklį, žr. Pav. 7 
„Transportavimas naudojant apvaliąją kilpą“, psl. 10.

2. Kitą apvaliosios kilpos galą uždėkite aplink siurblio korpusą, 
žr. Pav. 7 „Transportavimas naudojant apvaliąją kilpą“, psl. 10. 

3. Jei veleno sandariklis dvigubas, 

dėmesio – apvalioji kilpa spaudžia blokavimo vandens 
vamzdelį. Dvigubo veleno sandariklio pažeidimas.

 Nutieskite apvaliąją kilpą šalia blokavimo vandens 
vamzdelio.

4. Abi kilpas nutieskite iki krano kablio, persukite ir uždėkite 
ant kablio taip, kad juosta neslystų nuo krano kablio. 

5. Nustatykite svorio centrą taip, kad siurblys būtų pakeltas 
horizontalioje padėtyje. 

6. Kelkite siurblį. 
.

Pav. 7 Transportavimas naudojant apvaliąją kilpą

5 Laikymas

5.1 Siurblio laikymo sąlygos

Laikykite siurblį:

– sausai, esant mažam oro drėgnumui

– apsaugotą nuo šalčio ir karščio, geriausia 20–25 °C 
temperatūroje

– vėdinamoje vietoje

– nedulkėtoje vietoje

 Visas judamąsias siurblio dalis būtina kas tris mėnesius 
pasukti.

5.2 Padėjimas laikyti / apsaugojimas

Laikant ilgiau nei šešis mėnesius, būtina atkreipti dėmesį į toliau 
pateiktus nurodymus.

 Prieš padėdami siurblį laikyti, visiškai išmontuokite veleno 
sandariklius; juos laikykite atskirai. 

Žr. 5.2.1 skyrių skyrius 5.2.1 „Elastomerų laikymas“, psl. 10

 Pripildykite pavarų dėžę alyva iki krumpliaračio viršutinio 
krašto. 

5.2.1 Elastomerų laikymas

Elastomerų laikymo sąlygos:

– laikymo temperatūra nuo +5  °C iki +20  °C

– mažesnis nei 70 % santykinis oro drėgnumas

– nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugota vieta

– laikymas taip, kad nesideformuotų

5.3 Pakartotinis naudojimas

 Po laikymo, prieš pradedant vėl naudoti, reikia patikrinti 
sandariklius, guolius ir alyvos lygį.

6 Pastatymas

6.1 Saugos nurodymai

Krentančios arba nepritvirtintos dalys

Sunkūs prispaudimai. 

 Atlikdami visus pastatymo darbus, visada avėkite 
apsauginius batus.

Nevisiškas, nestabilus sumontavimas

Sunkūs prispaudimai, materialinė žala.

 Priveržkite varžtus nurodytu priveržimo momentu, žr. 11.1.1 
skyrių skyrius 11.1.1 „Priveržimo momentai“, psl. 19.

 Naudokite dinamometrinį raktą arba smūginį atsuktuvą su 
nustatomu sukimo momentu.

Svyravimai statant ant diskinės kojos

Įrenginio ir siurblio pažeidimai.

 Naudokite diskus.
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6.2 Pastatymo vieta

Siurblių su standartine įranga pastatymo vieta turi atitikti šias 
sąlygas:

– nesprogi atmosfera

– nedulkėta aplinka

– aplinkos temperatūra nuo –20  °C iki +40  °C

– pridėtuose variklio tiekėjų dokumentuose nurodytos 
aplinkos oro drėgnumo ir druskos koncentracijos vertės;

– siurblio svorį atitinkantis pakankamų matmenų pagrindas; 

– horizontalus ir lygus pastatymo paviršius; siurblio svorį 
atitinkantis pastatymo paviršiaus tvirtumas;

– variklio tiekėjo dokumentuose nurodyti Įmontavimo 
atstumai;

– pakankamai vietos techninės priežiūros darbams; 

– pakankamai oro varikliui aušinti. 

6.3 Triukšmo ir vibracijos mažinimas

6.3.1 Pagrindinės priemonės

– Eksploatuokite siurblį optimaliame darbiniame diapazone. 

 Eksploatuokite siurblį be kavitacijos (žr. 6.6 skyrių 
skyrius 6.6 „Vamzdžių montavimas“, psl. 11).

– Saugokite įsiurbimo ir slėgio linijas nuo vibracijos

 Atremkite linijas

 Sulygiuokite linijas

 Naudokite svyravimų slopinimo elementus

6.3.2 Antrinės priemonės

 Naudokite konstrukcines priemones, pvz.:

– apsaugos nuo triukšmo dangą

– korpusą

6.4 Siurblio pritvirtinimas 

6.4.1 Siurblys su pagrindiniu rėmu

 Prisukite siurblio pagrindinį rėmą prie pagrindo.

6.4.2 Siurblys su pagrindiniu rėmu ant diskų (pasirinktis)

 Pastatykite siurblį ant diskų ir sulygiuokite.

6.4.3 Važiuoklė (pasirinktis)

1. Pastatykite siurblį pastatymo vietoje. Nustatykite ratų 
fiksatorius (jei yra) arba užfiksuokite važiuoklę stabdymo 
pleištais. 

2. Įžeminkite važiuoklę, kad nukreiptumėte elektrostatinius 
krūvius. 

3. Tieskite žarną taip, kad jos nebūtų galima pažeisti.

6.5 Movos lygiavimas

1. Patikrinkite velenų vidurio ir kampo poslinkius. 

Pav. 8 Vidurio poslinkis

Pav. 9 Kampo poslinkis

2. Prireikus sulygiuokite velenus iš naujo arba padėkite po jais 
įdėklą. Tikslius duomenis rasite pridėtuose tiekėjų 
dokumentuose.

6.6 Vamzdžių montavimas

Vamzdžius tieskite ir prijunkite laikydamiesi toliau pateiktų 
nurodymų.

 Vamzdžių varža turi būti kuo mažesnė: be reikalo 
nemontuokite vožtuvų, alkūnių ir staigių vamzdžių perėjimų.

Pav. 10 Vamzdžių perėjimai

 Nustatykite vamzdžio skerspjūvį taip, kad be reikalo nebūtų 
slėgio nuostolių ir kavitacijos įsiurbimo arba įleidimo zonoje.

 Ženklinimas: esant galimybei, įsiurbimo ir slėgio linijoje 
įrenkite užtvarinius vožtuvus, tinkamai prijunkite jungtis 
(įsiurbimo ir slėgio pusėje). Atitinkami ženklai pateikti ant 
korpuso. 
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 Įsiurbimo linijos turi būti kuo trumpesnės.

 Tieskite įsiurbimo linijas horizontaliai arba nuolat 
žemėjančiai siurblio agregato kryptimi. Apsaugokite, kad 
vamzdžiuose nesusidarytų oro pūslių viršuje ir apačioje.

Pav. 11 Oro pūslė vamzdyje viršuje

Pav. 12 Oro pūslė vamzdyje apačioje

 Vamzdžių jungtis įrenkite, atsižvelgdami į  
slėgį, temperatūrą ir pumpuojamos medžiagos tipą.

 Vamzdžius tieskite ir prijunkite taip, kad siurblys nebūtų 
įtemptas.

 Pritvirtinkite vamzdžius sąvaržomis prie lubų, sienų arba 
grindų. 

 Kampainiu sulygiuokite vamzdžius su siurblio jungtimis. 

6.7 Elektros prijungimas

Elektrostatinis krūvis

Elektros smūgis.

 Įžeminkite vamzdžius ir siurblį, kad būtų nukreiptas elektros 
krūvis.

Elektros jungtį gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas.

Eiga

1. Atkreipkite dėmesį į variklio identifikacinėje plokštelėje 
pateiktas vertes. Negalima viršyti nurodytos įtampos.

2. Siekdami išvengti per didelio srovės naudojimo, junkite 
variklį tik prie apsaugotų elektros grandinių.

3. Prijunkite variklį pagal variklio gnybtų dėžės jungimo 
schemą.

4. Apsaugokite kabelių tiesimo vietas, kad neįsiskverbtų 
drėgmė.

5. Įjunkite variklį veikti 2–3 sek. Jam veikiant, patikrinkite 
variklio ventiliatoriaus rato sukimosi kryptį.

6. Jei sukimosi kryptis neteisinga, prireikus pakeiskite polius.

6.8 Blokavimo arba gesinimo skysčio 
prijungimas (pasirinktis)

Modelių, kuriuose įrengtas dvigubas veleno sandariklis, 
sandarinimo kamerą reikia išplauti blokavimo arba gesinimo 
skysčiu.

 Kaip blokavimo arba gesinimo skystį naudokite tinkamą 
medžiagą.

 Žr. įrenginio duomenų lapą

Jungės vardinis 
skersmuo
(DN)

≤50 80 100 150 200 250 300

Jungės jėgos
Fx, Fy ir Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Jungės momentas
Mx, My ir Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Lentelė 2   Jungės apkrovos
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6.8.1 Vamzdžių prijungimas

Jei kas nors neaišku, susisiekite su „Fristam“

1. Įleidimo liniją įrenkite apačioje prie veleno sandariklio.

2. Išleidimo liniją įrenkite viršuje prie veleno sandariklio.

6.9 Valymas

Naudokite tik tokias valymo priemones, kurios atitinka 
atitinkamos pumpuojamos medžiagos higienos direktyvas.

1. Prieš uždarydami siurblį užtikrinkite, kad siurblyje ir 
vamzdžiuose nėra pašalinių medžiagų.

2. Uždarykite siurblį.

3. Prijunkite vamzdžius.

4. Prieš naudodami pirmą kartą, išvalykite visą siurblį ir 
vamzdžių sistemą.

7 Eksploatavimas

7.1 Saugos nurodymai

Uždaras vožtuvas slėgio linijoje 

Sunkūs asmenų sužalojimai ir materialinė žala, įrenginiui 
sprogus dėl didelio slėgio.

 Prieš įjungdami ir eksploatuodami įsitikinkite, kad visi slėgio 
linijos vožtuvai atidaryti. 

 Numatykite apėjimo liniją arba kitus patvirtintus apsaugos 
įtaisus didžiausio slėgio atveju, nes siurblys yra stūmoklinis. 

Uždaras vožtuvas įsiurbimo linijoje 

Veleno sandariklio pažeidimas dėl siurblio sausosios eigos.

 Prieš įjungdami ir eksploatuodami įsitikinkite, kad visi 
įsiurbimo linijos vožtuvai atidaryti. 

Siurblyje trūksta pumpuojamos medžiagos

Siurblio sausoji eiga. Veleno sandariklio pažeidimas.

 Jei veleno sandariklis viengubas, užtikrinkite, kad prieš 
naudojimą ir naudojimo metu siurblio viduje visada būtų 
pumpuojamos medžiagos.

7.2 Eksploatacijos pradžia

Jei veleno sandariklis dvigubas,  
blokavimo skysčio ištekėjimas

Veleno sandariklio pažeidimas.

 Užtikrinkite, kad eksploatuojant: 

– blokavimo skystis pakankamu slėgiu tekėtų per dvigubą 
sandariklį (žr. pridėtame Duomenų lape pateiktus 
duomenis);

– blokavimo skysčio temperatūra T būtų <70 °C. 

1. Atidarykite vožtuvą įsiurbimo linijoje. 

2. Atidarykite vožtuvą slėgio linijoje.  
 
 
 
 

Įleidimas
A

Išleidimas
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

Lentelė 3   

Maisto produktų 
higiena

Pramonė

Įvadas siurblio 
priekyje, bloka-
vimo skystis

Vanduo arba
kondensatas

Vandens-glikolio mišinys 
(70/30)

Hidraulinė alyva <10 mm²/s 
(Be cinko ir pelenų)

Srauto greitis FDS 1 + 2 
>0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
>1 l/min

statinis įvadas 
siurblio priekyje

FDS 1–5: 0,5–5,0 bar
savaitinis patikrinimas

Lentelė 4   Tarpiklių tiekimas 2 sandarikliams
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3. Pripildykite siurblį ir įsiurbimo liniją pumpuojama medžiaga 
iki siurblio viršutinio krašto. Prireikus išleiskite patekusį orą. 

4. Taikoma tik siurbliams su blokavimo arba gesinimo skysčiu: 

patikrinkite būtiną blokavimo slėgį; maksimalus blokavimo 
slėgis nurodytas pridėtame Duomenų lape.

5. Įjunkite variklį.

7.3 Eksploatacijos stebėjimas

Veikiant siurbliui, laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų.

Svetimkūniai pumpuojamoje medžiagoje

Nardinamojo pildytuvo blokavimas ir veleno nupjovimas. 

 Užtikrinkite, kad pumpuojamoje medžiagoje nebūtų 
svetimkūnių.

– Kaip apsaugą įrenkite pavaros variklio srovės ribotuvą.

Staigus vožtuvų užsidarymas slėgio linijoje

Galimas įrenginio pažeidimas dėl viršslėgio.

 Eksploatavimo metu neuždarykite slėgio linijoje esančio 
vožtuvo staigiai arba ilgesniam laikui.

Staigus siurblio atvėsinimas

Siurblio įtempiniai įtrūkiai.

– Nevėsinkite siurblio staigiai.

Siurblio kavitacija ir sausoji eiga

Veleno sandariklio pažeidimas.

– Užtikrinkite, kad eksploatuojant įsiurbimo pusės vožtuvai 
būtų atidaryti.

7.4 Eksploatacijos nutraukimas

1. Išjunkite variklį.

2. Uždarykite vožtuvą įsiurbimo linijoje, kad siurblys neveiktų 
tuščias.

3. Uždarykite vožtuvą slėgio linijoje.

7.5 Siurblio eksploatacijos nutraukimas

1. Išjunkite variklį.

2. Uždarykite vožtuvą įsiurbimo linijoje. 

3. Uždarykite vožtuvą slėgio linijoje.

4. Atjunkite siurblio įtampą. 

5. Ištuštinkite siurblį. 

6. Valykite siurblį, kaip aprašyta 6.9 skyriuje skyrius 6.9 
„Valymas“, psl. 13.

7. Išdžiovinkite siurblį. 

8. Saugokite siurblio vidų nuo drėgmės, pvz., silikageliu.

9. Uždarykite vamzdžių jungtis dangteliais, kad neįsiskverbtų 
nešvarumai ir svetimkūniai.

10. Kiti veiksmai nurodyti 5 skyriuje skyrius 5 „Laikymas“, psl. 10

8 Valymas eksploatuojant

8.1 CIP metodas

FDS dvigubi sraigtiniai siurbliai tinkami CIP (angl. Cleaning In 
Place) metodui. Toliau nurodytos orientacinės vertės taikomos 
taikant CIP metodą.

Valymo proceso pavyzdys

1. Pirminis skalavimas vandeniu.

2. Skalavimas natrio hidroksido šarmu (NaOH, žr. 5 lentelę 
Lentelė 5   „CIP valymas“, psl. 14).

3. Tarpinis skalavimas vandeniu.

4. Skalavimas azoto rūgštimi (HNO3, žr. 5 lentelę Lentelė 5   „CIP 
valymas“, psl. 14).

5. Skalavimas švariu vandeniu.

Skirtuminis siurblio slėgis turi būti nuo 2 iki 3 bar, kad siurblyje 
būtų pasiekti pakankami srauto greičiai.

Jei vertės neatitinka, kreipkitės į Fristam.

8.1.1 CIP temperatūros

– maks. šilumos smūgis 65K

– esant didesniems temperatūros pokyčiams, turi būti 
laikomasi šių verčių:

Medžiaga Proceso temperatūra [°C]

NaOH
(maždaug nuo 1 iki 2 %) 

Nuo 80 iki 85

HNO3 (maždaug 1 %) Nuo 60 iki 65

Lentelė 5   CIP valymas
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8.1.2 CIP procesas naudojant CIP siurblius / sistemą:

Jei CIP valymas vykdomas naudojant CIP siurblius arba centrinį 
CIP bloką, t. y. FDS dvigubu sraigtiniu siurbliu, kaip ir visomis 
kitomis įrenginio dalimis, bus tik paleista tekėti srovė, būtina 
atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius:

– Esant >1 bar pradžios slėgiui, FDS siurblys turi būti 
blokuojamas arba apsaugotas nuo nekontroliuojamo 
sukimosi

– jei siurblys turėtų veikti lėtai, įleidimo slėgis turi būti <1 bar 
arba reikia neleisti susidaryti neigiamam skirtuminiam 
slėgiui.

8.2 SIP metodas

Siurblio sausoji eiga esant garams

Veleno sandariklio pažeidimas.

 Jei per vamzdžius sklinda garai, užtikrinkite, kad siurblys 
būtų išjungtas.

 Jei veleno sandariklis dvigubas, galimas lėtas veikimas 
(<300 1/min)

FDS dvigubi sraigtiniai siurbliai tinka SIP (angl. Sterilisation In 
Place) metodui, bet tik pasitarus su Fristam. 

Tinkamumas skiriasi, atsižvelgiant į pasirinktus elastomerus. 

Proceso temperatūra – daugiausia 145 °C.

Specialių modelių, pvz., ATEX, temperatūra gali skirtis – žr. ATEX 
papildomą naudojimo instrukciją Temperatūros nustatymo riba. 

Turbinos efektas!

išvenkite nekontroliuojamo sukimosi ir, jei reikia, blokuokite 
siurblį!

9 Triktys

Triktys, galimos priežastys ir jų šalinimo veiksmai nurodyti 11.3 
skyriuje skyrius 11.3 „Trikčių lentelė“, psl. 20.

9.1 Saugos nurodymai

Įkaitęs prietaiso paviršius

Palietus siurblį, galima nusideginti odą. Pumpuojant karštas 
medžiagas, siurblys gali labai smarkiai įkaisti. 

 Prieš atlikdami darbus su siurbliu palaukite, kol siurblys 
visiškai atvės.

 Prieš liesdami, patikrinkite temperatūrą.

 Siurblį lieskite tik mūvėdami karščiui atsparias apsaugines 
pirštines.

10 Techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalai nurodyti 11.2 skyriuje skyrius 11.2 
„Techninės peržiūros intervalai“, psl. 19.

10.1 Saugos nurodymai

Sukamosios dalys

Asmenų sužalojimas ir materialinė žala. 

 Prieš atlikdami darbus su siurbliu, visada išjunkite siurblio 
variklį ir apsaugokite jį nuo pakartotinio įjungimo.

Krentančios arba nepritvirtintos dalys

Sunkūs prispaudimai. 

 Atlikdami visus techninės priežiūros darbus, visada avėkite 
apsauginius batus.

Nekontroliuojamas skysčių ištekėjimas

Asmenų sužalojimas arba materialinė žala dėl ėsdinimo, 
apsinuodijimo arba užteršimo.

Prieš atlikdami siurblio techninės priežiūros ir valymo darbus:

 uždarykite įsiurbimo ir slėgio sklendes prieš siurblį ir už jo;

 Jei veleno sandariklis dvigubas, užblokuokite blokavimo 
arba gesinimo skysčio liniją;

 prieš atidarydami siurblį, visiškai ištuštinkite siurblio korpusą.

Staigus siurblio atvėsinimas

Siurblio įtempiniai įtrūkiai.

 Nevėsinkite siurblio staigiai. 

Šilumos 
smūgis

Priemonės

<65 K nereikia imtis jokių priemonių

≥65 K laipsniškas 
temperatūros pokytis

Temperatūros pokyčio 
gradientas ≤40 K/min.

laipsniškas 
temperatūros 
pokytis1

1Praktiškai medžiaga turėtų būti tiekiama į siurblį. Po maždaug 
20 s veikimo laiko siurblys išjungiamas ir sustojimo laiko metu 
siurblio komponentai gali būti termiškai sureguliuoti.

Sustojimo laikai ≥2 min.  
temperatūrai sureguliuoti. 
Padidėjimas maks. 50K

Lentelė 6   Šilumos smūgis_CIP
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Kietų sukimo įrankių naudojimas

Šlifuotų paviršių subraižymas.

 Jei paviršiai šlifuoti, naudokite varinį raktų antgalį.

10.2 Atsarginės dalys

Naudojant Fristam nepatvirtintas atsargines dalis, galimi sunkūs 
asmenų sužalojimai ir materialinė žala. Kilus su patvirtintomis 
atsarginėmis dalimis susijusių klausimų, kreipkitės į Fristam.

Fristam registruoja visus tiekiamus siurblius. Užsakant atsargines 
dalis, būtina nurodyti šią informaciją: 

1. siurblio serijos numerį – jį rasite identifikacinėje plokštelėje 
arba siurblio įspaude;

2. atsarginių dalių ir žaliavų pavadinimus – žr. pridėtus su 
užsakymu susijusius dokumentus.

10.3 Blokavimo ir gesinimo skysčių patikra 
(pasirinktis)

Jei siurblyje įrengti blokavimo arba gesinimo skysčių įtaisai, 
būtina patikrinti blokavimo skysčio slėgį. Techninės priežiūros 
intervalai nurodyti lentelė 8 psl. 19.

 Patikrinkite blokavimo skysčio slėgį, palyginkite jį su 
nurodytąja verte. 

Nurodytąją vertę rasite duomenų lape, pateiktame su 
užsakymu susijusiuose dokumentuose. Su užsakymu susiję 
dokumentai pridėti prie šios naudojimo instrukcijos.

Dėl karštos pumpuojamos medžiagos ir eksploatuojant siurblį, 
blokavimo skystis įkaista.

 Užtikrinkite, kad eksploatuojant būtų laikomasi blokavimo 
skysčio temperatūros T<70 °C. 

10.4 Alyvos lygio kontrolė

Kontroliuojama per alyvos lygio stebėjimo langelį (15) – jis 
įrengtas gale prie uždarymo dangtelio. 

Techninės priežiūros intervalai nurodyti lentelė 8 psl. 19.

10.5 Alyvos keitimas

Reguliariai atlikite FDS dvigubų sraigtinių siurblių alyvos keitimą. 
Techninės priežiūros intervalai nurodyti lentelė 8 psl. 19. 

Rekomenduojamos alyvos rūšys

Alyvos kiekiai

Techninės peržiūros intervalai

Įprastinėmis sąlygomis alyvą keiskite kartą per metus arba kas 
4000 eksploatavimo valandų.

Sudėtingomis sąlygomis, pvz., esant dideliam oro drėgnumui, 
agresyviai aplinkai, dideliems temperatūros svyravimams, alyvą 
rekomenduojama keisti kas 2000 eksploatavimo valandų.

Pav. 13 Alyvos lygis ir alyvos keitimas

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 Oro išleidimo varžtas

14 Uždarymo varžtas

15 Alyvos lygio stebėjimo langelis

Nr. Hersteller
Getriebeöl - 
Lebensmittelindustrie #3

Getriebeöl -
Industrie

ISO visc. Klasse
[mm²/s] @ 40°C

1. Jax Flow-Guard Synth.#1 #2 #3 Syngear Industrial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS Novarol Syn LM H#1 #2 #3 SORBITOL Syn EP#1 100…150
3. Castrol Optileb 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 - Öl auf Poly-Alpha-Olefin-Basis - Achtung beim Mischen mit anderen Ölsorten
        Nicht mit Ölsorten auf Di-Ester, Polyol-Ester und Poly-Glycol Basis mischen

#2 - Werksseitig eingefüllte und empfohlene Ölsorte

Hochwertige Getriebeöle mit EP-Additiven
Getriebeölsorten für Fristam FDS Pumpen

#3 - Öl mit NSF/ USDA H1 Zulassung

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020
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Eiga

1. Įjunkite variklį ir palikite jį veikti, kol bus pasiekta įprastinė 
darbinė temperatūra.

2. Išjunkite variklį ir apsaugokite jį nuo pakartotinio įjungimo.

3. Po uždarymo varžtu (14) pastatykite tinkamą alyvos 
surinkimo rezervuarą.

4. Atsargiai! Nudegimų pavojus dėl karštos alyvos. 

 Mūvėkite karščiui ir alyvai atsparias apsaugines pirštines.

Atsukite oro išleidimo varžtą (13).

5. Atsukite ir ištraukite uždarymo varžtą (14).

6. Išleiskite visą alyvą; šalinkite ją laikydamiesi vietos nuostatų.

7. Nuvalykite oro išleidimo varžtą ir sandariklius.

8. Įmontuokite uždarymo varžtą ir oro išleidimo varžtą su 
atitinkamais sandarikliais.

9. Įpilkite naujos alyvos; ją pildami, pro alyvos lygio stebėjimo 
langelį (15) kontroliuokite jos alyvos lygį.

10.6 Siurblio riedėjimo guolio keitimas

Padidėjusi guolio temperatūra, stiprus triukšmas ar vibracija gali 
būti riedėjimo guolio susidėvėjimo požymiai.

Jei naudojami dideles apkrovas patiriantys siurbliai, kuriuose 
skirtuminis slėgis yra > 20 bar ir kurių apsisukimų skaičius siekia 
1 200 min-1, rekomenduojama atlikti pakeitimą vėliausiai po 
12 000 eksploatavimo valandų.

Jei siurbliai naudojami potencialiai sprogiose vietose pagal ATEX 
kategoriją nr. 2, keitimas yra privalomas.

Techninės priežiūros intervalai nurodyti Žr. „Techninės peržiūros 
intervalai“ 19 psl.

10.7 Variklio guolio tepimas

 Sutepkite variklio guolį pagal pavaros variklio gamintojo 
duomenis. Žr. pridėtus Tiekėjo dokumentus.

10.8 Veleno sandariklio keitimas

Pakeiskite veleno sandariklį, jei:

– Iš siurblio atmosferos pusėje išteka pumpuojama medžiaga, 
blokavimo arba gesinimo skystis,

– į pumpuojamą medžiagą teka blokavimo arba gesinimo 
skystis.

Eigos apžvalga

1. Norėdami išmontuoti siurblio korpusą, žr. skyrius 10.9 
„Siurblio galvutės išmontavimas“, psl. 17.

2. Norėdami pakeisti veleno sandariklį, žr. skyrius 10.10.2 
„Veleno sandariklio montavimas“, psl. 18.

 Pradėkite montuoti siurblio korpusą.

 Sumontuokite veleno sandariklį. 

3. Sumontuokite siurblio korpusą.

4. Sumontuokite nardinamąjį pildytuvą.

5. Uždarykite siurblio dangtį.

Tiksli eiga aprašyta tolesniuose skyriuose.

10.9 Siurblio galvutės išmontavimas 

10.9.1 Siurblio korpuso ir tiekimo sraigtų išmontavimas

Parengimas

1. Prieš išmontuodami, pagal pridėtą Duomenų lapą 
nustatykite naudojamo veleno sandariklio tipą.

2. Išjunkite variklį ir apsaugokite jį nuo pakartotinio įjungimo.

3. Uždarykite vožtuvą slėgio linijoje.

4. Uždarykite vožtuvą įsiurbimo linijoje.

5. Jei veleno sandariklis dvigubas, užblokuokite blokavimo 
arba gesinimo skysčio liniją;

6. Visiškai ištuštinkite siurblį.

7. Atlaisvinkite įsiurbimo ir slėgio jungtis.

Eiga

Pav. 14 Išmontuokite siurblio korpusą su dangčiu ir tiekimo sraigtais

1. Atsukite siurblio korpuso tvirtinimo varžtus (20). 

2. Nuimkite siurblio korpusą (17) su dangčiu (16) .

3. Įspėjimas: sukamosios mašinos dalys. Sunkūs rankos 
prispaudimai.

 Užblokuokite tiekimo sraigtus (19) aliuminio arba 
plastikiniu pleištu.

Nusukite tiekimo sraigto tvirtinimo detalę (18) su 
atitinkamais sandarinimo žiedais (dešininis sriegis).

4. Nuimkite tiekimo sraigtus (19) nuo pavaros veleno ir 
varomojo veleno.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Veleno sandariklio nuėmimas

Gali būti sumontuotas vienpusio arba dvipusio veikimo veleno 
sandariklis (žr. duomenų lapą).

1. Atsukite tvirtinimo varžtus (21), kuriais pritvirtinta fiksavimo 
plokštė (22).

2. Ištraukite fiksavimo plokštes.

3. Numaukite nuo velenų sukamuosius blokus.

4. Ištraukite iš tarpinės jungės stacionariuosius blokus.

10.10 Siurblio galvutės montavimas

Siurblio montavimas skiriasi atsižvelgiant į atitinkamą dydį ir 
konstrukcijos tipą, taip pat į atitinkamą veleno sandariklį. 
Naudojamas veleno sandariklis nurodytas duomenų lape.

Netinkami elastomerai 

Siurblio nesandarumas. 

 Įsitikinkite, kad elastomerai pasirinkti atsižvelgiant į 
pumpuojamos medžiagos savybes. Žr. Duomenų lapą.

Parengimas 

 Nuvalykite visas siurblio dalis. Valydami patikrinkite, ar dalys 
nepažeistos ir tiksliai tinka.

 Prireikus siurblio dalis apdorokite arba pakeiskite.

 Atidžiai montuokite švarioje vietoje. Sandariklius lengva 
pažeisti.

 Kad sumažėtų trintis, papildomus sandariklius ir slydimo 
paviršius suvilgykite vandeniu, alkoholiu arba silikono 
tepalu.

 Slydimo žiedų sandariklių sandarinimo paviršius valykite 
riebalus tirpinančiomis valymo priemonėmis, pvz., OKS 2610 
Universalreiniger. Po to saugokite, kad ant sandarinimo 
paviršių nebepatektų alyvos arba tepalų, ir nelieskite šių 
paviršių pirštais. 

Patarimas: guoliams ir įvorėms klijuoti tinka, pvz., siūlų sujungimo 
priemonė Euro Lock A64.80. 

Patarimas: srieginiams kaiščiams klijuoti tinka, pvz., varžtų 
fiksavimo priemonė Euro Lock A24.10.

10.10.1 Atsižvelgimas į ženklus 

Tiekimo sraigtų jokiu būdu negalima sukeisti. Jie priskirti 
pavaros arba varomajam velenui ir pažymėti įspaudais.

 Prieš įmontuodami tiekimo sraigtus, atkreipkite dėmesį į 
ženklus: 

– priekinis įspaudas skirtas pavaros velenui, 

– du priekiniai įspaudai skirti varomajam velenui.

10.10.2 Veleno sandariklio montavimas

1. Vėl įdėkite veleno sandariklį į tarpinę jungę pagal 
skerspjūvio brėžinį (apsaugos nuo sukimosi griovelis tiksliai 
šone).

2. Vėl uždėkite fiksavimo plokštes (kad spragtelėtų) ir 
užfiksuokite varžtais.

3. Užmaukite ant velenų sukamuosius blokus.

10.10.3 Siurblio korpuso ir tiekimo sraigtų montavimas

1. dėmesio – tiekimo sraigtai priskirti pavaros arba varomajam 
velenui. Žr. 10.10.1 skyrių skyrius 10.10.1 „Atsižvelgimas į 
ženklus“, psl. 18. 

2. Užmaukite tiekimo sraigtus ant velenų.

3. Įspėjimas: sukamosios mašinos dalys. Sunkūs rankos 
prispaudimai.

 Užblokuokite tiekimo sraigtus aliuminio arba plastikiniu 
pleištu. 

4. Priveržkite tiekimo sraigtų tvirtinimo detalę nurodytu 
priveržimo momentu. Žr. 7 lentelę Lentelė 7   „Tiekimo sraigtų 
tvirtinimo detalės priveržimo momentai“, psl. 18.

5. Uždėkite ir prisukite korpusą su dangčiu.

10.10.4 Siurblio uždarymas

1. Uždėkite ant siurblio dangčio apskritąjį sandariklį.

2. Užstumkite siurblio dangtį ant siurblio korpuso. 

3. Prisukite siurblio dangtį ant siurblio korpuso veržlėmis ir 
poveržlėmis.

10.11  Veleno guolio keitimas

 Kreipkitės į Fristam.

10.12 Tarpų patikra

Susisiekite su Fristam.

Dydis Sriegis Priveržimo momentai [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Lentelė 7   Tiekimo sraigtų tvirtinimo detalės priveržimo momentai
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11 1 priedas

11.1 Techniniai duomenys

11.1.1 Priveržimo momentai

Varžtų ir veržlių priveržimo momentai ±15 %

Medžiaga – plienas, tvirtumo klasė 8.8

Medžiaga – plienas, tvirtumo klasė 10.9

Medžiaga – nerūdijantysis plienas, tvirtumo klasė 70

Medžiaga – nerūdijantysis plienas, tvirtumo klasė 80

11.2 Techninės peržiūros intervalai

Sriegis M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Priveržimo momentas 
[Nm]

7 18 35 60 148 254 –

Sriegis M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Priveržimo momentas 
[Nm]

11 26 51 89 218 361 –

Sriegis M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Priveržimo momentas 
[Nm]

7 18 36 63 143 262 424

Sriegis M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Priveržimo momentas 
[Nm]

10 24 48 84 191 351 568

Intervalas Konstrukcijos tipas Techninės priežiūros darbas Skyrius

Kasdien Visi Alyvos lygio kontrolė Žr. 10.4 skyrių skyrius 10.4 „Alyvos lygio kontrolė“, 
psl. 16

Kasdien Pasirinktis Blokavimo ir 
gesinimo skystis

Blokavimo arba gesinimo skysčio patikra Žr. 10.3 skyrių skyrius 10.3 „Blokavimo ir gesinimo 
skysčių patikra (pasirinktis)“, psl. 16

2000 val. Visi, esant sudėtingoms 
sąlygoms

Alyvos keitimas Žr. 10.5 skyrių skyrius 10.5 „Alyvos keitimas“, psl. 16

4000 val. Visi, įprastinėmis 
sąlygomis

Alyvos keitimas Žr. 10.5 skyrių skyrius 10.5 „Alyvos keitimas“, psl. 16

Prireikus Visi Veleno sandariklio keitimas Žr. 10.8 skyrių skyrius 10.8 „Veleno sandariklio 
keitimas“, psl. 17

Prireikus Visi Movos keitimas / movos žvaigždė

Prireikus Visi Variklio keitimas

Pagal gamintojo duomenis Visi Variklio guolio tepimas;
kitus variklio techninės priežiūros intervalus rasite 
variklio tiekėjo dokumentuose.

Žr. 10.7 skyrių skyrius 10.7 „Variklio guolio tepimas“, 
psl. 17

1200 val. Visi Guolio keitimas dideles apkrovas patiriančiuose ir 
ATEX siurbliuose

Kasdien ATEX siurbliuose Patikrinkite guolio skleidžiamą triukšmą, vibraciją ir 
temperatūrą

Kasdien ATEX siurbliuose Alyvos lygio kontrolė Žr. 10.4 skyrių skyrius 10.4 „Alyvos lygio kontrolė“, 
psl. 16

Po 250 eksploatavimo 
valandų, vėliausiai po 3 
mėnesių

Visi Alyvos keitimas Žr. 10.5 skyrių skyrius 10.5 „Alyvos keitimas“, psl. 16

Lentelė 8   Techninės peržiūros intervalai
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11.3 Trikčių lentelė

Triktis Galima priežastis Šalinimas

Siurblys nepumpuoja arba pumpuoja 
nereguliariai

Siurblio vidus nevisiškai pripildytas
skysčiu; uždaryta slėgio sklendė.

Pripildykite siurblio vidų skysčiu;
atidarykite slėgio sklendę.

Užblokuota arba užsikimšusi įsiurbimo linija. Atidarykite arba išvalykite įsiurbimo liniją.

Siurblys geodeziniame įsiurbimo aukštyje1: skysčio 
lygis sustabdžius nukrenta ir korpusas ištuštėja.

Įmontuokite į įsiurbimo liniją kojinį vožtuvą.

Nesandari įsiurbimo linija; nesandarus siurblio 
dangčio sandariklis traukia orą.

Užsandarinkite įsiurbimo liniją; pakeiskite dangčio 
sandariklį.

Įsiurbimo linijoje susidarė oro pūslė. Įsiurbimo liniją visada tieskite nuolat aukštyn su 
mažai pasukimų.

Siurblys užblokuotas; į jį pateko svetimkūnis. Išvalykite siurblio vidų; apžiūrėkite; konsultuokitės su 
Fristam.

Per didelis pumpuojamos medžiagos klampumas;
mažas takumas, nes medžiaga per klampi.

Konsultuokitės su Fristam.

Dėl ankstesnės per didelės apkrovos
buvo pradurta mova.

Konsultuokitės su Fristam.

Per didelis pumpavimo srautas Per didelis siurblys Konsultuokitės su Fristam.

Per didelis sūkių skaičius. Sumažinkite sūkių skaičių.

Per mažas pumpavimo srautas, per mažas 
pumpavimo aukštis

Pasirinktas per mažas siurblys; dėl netinkamo dažnio 
per mažas variklio sūkių skaičius.

Konsultuokitės su Fristam;
prijunkite pagal variklio identifikacinę plokštelę.

Nesandari įsiurbimo linija traukia orą. Pašalinkite nesandarumus.

Per didelis pumpuojamos medžiagos klampumas 
(per klampi medžiaga).

Galbūt modifikuokite į šildymą; konsultuokitės su 
Fristam.

Susidėvėjo nardinamasis pildytuvas; per didelis 
tarpas.

Remontuokite arba pakeiskite.

Neteisinga sukimosi kryptis Tinkamai prijunkite vamzdžius ir elektrą.

Metalinis triukšmas Į siurblio vidų pateko svetimkūnis. Išmontuokite, įvertinkite, prireikus remontuokite.

Mechaninis tiekimo sraigtų susidėvėjimas;
atsilaisvino tiekimo sraigto veržlė.

Išmontuokite, apdorokite,
nustatykite tinkamą tarpą, priveržkite priveržimo 
momentu, pakeiskite.

Dėl per didelės apkrovos arba nepakankamo tepimo 
per smarkiai nusidėvėjo guoliai ir krumpliaračiai.

Išmontuokite, įvertinkite, remontuokite, 
reguliariai atlikite techninę priežiūrą; atlikite su 
tepimo medžiagomis susijusią priežiūrą.

Per didelis sūkių skaičius. Naudokite variklį su dažnio keitikliu;
konsultuokitės su Fristam.

Siurblys veikia sausąja eiga; veleno sandariklis veikia 
sausąja eiga.

Nedelsdami įpilkite pumpuojamos medžiagos; 
nedelsdami įpilkite blokavimo vandens.

Srauto garsas Eksploatavimas apkrovos diapazone. Sureguliuokite darbo tašką pagal numatytuosius 
nustatymus.

Per dideli srauto nuostoliai įsiurbimo linijoje. Padidinkite vardinius skerspjūvius,
apsaugokite nuo didelio greičio.

Kavitacija. Patikrinkite NPSH vertinimo sąlygą; žr. 6.6 skyrių 
skyrius 6.6 „Vamzdžių montavimas“, psl. 11;
konsultuokitės su Fristam.

Svyravimai Savas svoris ir hidraulinės jėgos apkrauna siurblį. Atremkite vamzdžius taip, kad siurblys nebūtų 
apkrautas; prireikus sumontuokite svyravimų 
slopintuvą; siurblys neturi gauti slėgio smūgių.

Netinkamai sulygiuota mova. Sulygiuokite movą pagal movos gamintojo 
duomenis.

Per daug įkaista siurblio
veleno guolis ir pavara

Pažeistas guolis. Išmontuokite, pakeiskite guolį.

Trūksta tepimo alyvos. Pakeiskite tepimo alyvą;  
reguliariai atlikite techninę priežiūrą, žr. lentelė 8 
psl. 19, arba papildykite alyvą.

Netinkamai sulygiuota mova. Sulygiuokite movą pagal movos gamintojo 
duomenis.

Lentelė 9   Trikčių lentelė



21

11.4 Numeriai

Numeriai susiję su pridėtais skerspjūvio brėžiniais. Dalių numeriai atitinka DIN 24250. 

Per didelis variklio srovės naudojimas Per didelis pasipriešinimas slėgio linijoje (per mažas 
pumpavimo srautas).

Padidinkite slėgio linijos vardinį skerspjūvį; 
sumažinkite

Per didelis pumpuojamos medžiagos klampumas ir 
(arba) tankis.

Konsultuokitės su Fristam.

Smarkiai pažeistas siurblio veleno guolis arba pavaros 
variklis.

Išmontuokite ir įvertinkite;
konsultuokitės su Fristam.

Veleno sandariklio nuotėkis Padarytas mechaninis pažeidimas arba susidėvėjo 
veleno sandariklis.

Pakeiskite slydimo žiedo sandariklį ir radialinį veleno 
sandarinimo žiedą, įskaitant visus papildomus 
sandariklius; galbūt pakeiskite žaliavą; konsultuokitės 
su Fristam.

Veleno sandariklio sausoji eiga; per didelis įsiurbimo 
aukštis; per aukšta pumpuojamos medžiagos 
temperatūra.

Sumažinkite geodezinį įsiurbimo aukštį1; naudokite 
dvigubą veleno sandariklį; konsultuokitės su Fristam.

Per didelis blokavimo arba skalavimo vandens slėgis. Reguliuokite droseliniu vožtuvu ir manometru.

Veleno sandariklio žaliavos chemiškai neatsparios 
pumpuojamai medžiagai; per aukšta medžiagos 
temperatūra.

Konsultuokitės su Fristam;
modifikuokite į aušinimą arba dvigubą veleno 
sandariklį.

Per mažas blokavimo arba skalavimo vandens slėgis; 
užsikimšo blokavimo vandens vamzdeliai; apsitraukė 
arba buvo pažeistas veleno sandariklis.

Sureguliuokite blokavimo vandens tiekimą ir 
išleidimą; išvalykite blokavimo vandens vamzdelius; 
pakeiskite veleno sandariklį.

Užterštas arba per karštas blokavimo vanduo Naudokite geriamąjį daugiausia 70 °C temperatūros
vandenį

1Geodezinis įsiurbimo aukštis – vertikalus atstumas tarp įsiurbimo pusės skysčio lygio ir siurblio vamzdžių jungčių vidurio.

Triktis Galima priežastis Šalinimas

Lentelė 9   Trikčių lentelė

Padėtis Pavadinimas
101 Siurblio korpusas

113 Tarpinė jungė

160 Dangtis

161 Pavaros korpuso dangtis

182 Siurblio kojelė

213 Varomasis velenas

223 Varomasis velenas

232 Tiekimo sraigtas dešinėje

233 Tiekimo sraigtas kairėje

320 Įstrižas rutulinis guolis

325 Adatinis guolis

350 Guolio korpusas

360 Guolio dangtelis

365 Uždarymo dangtis

410 Profilio sandarinimo žiedas

411 Sandarinimo žiedas

412 Apskritasis sandarinimo žiedas

421 Radialinis sandarinimo žiedas

433 GLRD

490 GLRD fiksavimo plokštė

515 Veržiamasis žiedas

540 Krumpliaračio įvorė

552 Veržiamasis diskas

554 Poveržlė

562 Cilindrinis kaištis

642 Alyvos lygio stebėjimo langelis

872 Krumpliaratis

901 Šešiabriaunis varžtas

902 Kaištinis varžtas

903 Uždarymo varžtas

913 Oro išleidimo varžtas

914 Varžtas su vidiniu šešiabriauniu

922 Tiekimo sraigto veržlė

923 Guolio veržlė

930 Apsauginis įtaisas

931 Tvirtinimo plokštė

932 Tvirtinimo žiedas

940 Plokščias raktas

Padėtis Pavadinimas
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11.5 EB atitikties deklaracija 

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

Gamykla Stadthagen:

Gamykla Stadthagen: 
Gubener Str. 1 
31655 Stadthagen 
VOKIETIJA

pareiškia, kad toliau nurodytas gaminys (siurblys su varikliu): 

– dvigubo sraigtinio siurblio tipas FDS 

– serijos numeris – žr. naudojimo instrukcijos titulinį puslapį 

atitinka visas taikomas Mašinų direktyvos (2006/42/EB) 
nuostatas. 

Be to, mašina atitinka visas Elektros įrenginių direktyvos 
(2014/35/ES), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 
(2014/30/ES), Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 ir FDA nuostatas. 

Taikyti šie darnieji standartai: 

– DIN EN 809:2012-10: Bendrieji saugos technikos reikalavimai 
siurbliams ir siurblių agregatams 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Mašinų sauga. Bendrieji 
projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas. 

Už dokumentus atsakingas asmuo:  Torben Hahn 
Tel. +49(0) 5721 / 98206-11 
Adresas: žr. gamintojo adresą.

Stadthagen, 2020-5-5 

 Torben Hahn, Projektavimo ir kūrimo skyriaus vadovas

11.6 EB įmontavimo deklaracija 

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

VOKIETIJA

Gamykla Stadthagen:

Gamykla Stadthagen: 
Gubener Str. 1 
31655 Stadthagen 
VOKIETIJA

pareiškia, kad toliau nurodytas gaminys (siurblys be variklio): 

– dvigubo sraigtinio siurblio tipas FDS 

– serijos numeris – žr. naudojimo instrukcijos titulinį puslapį 

yra iš dalies sukomplektuota mašina pagal Mašinų direktyvos 
(2006/42/EB) II priedo B dalį. 

Taikyti susiję pagrindiniai pirmiau nurodytos direktyvos I priede 
nurodyti saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai ir jų laikytasi. 

Be to, ši iš dalies sukomplektuota mašina atitinka visas 
Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 ir FDA nuostatas.

Iš dalies sukomplektuotą mašiną galima pradėti eksploatuoti tik 
nustačius, kad mašiną, į kurią turi būti įmontuota iš dalies 
sukomplektuota mašina, atitinka Mašinų direktyvos 
(2006/42/EB) nuostatas. 

Taikyti šie darnieji standartai: 

– DIN EN 809:2012-10: Bendrieji saugos technikos reikalavimai 
siurbliams ir siurblių agregatams 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Mašinų sauga. Bendrieji 
projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas

Gamintojas įsipareigoja pareikalavus elektroniniu būdu perduoti 
atitinkamą iš dalies sukomplektuotos mašinos dokumentaciją. 

Buvo parengta atitinkama mašinos techninė dokumentacija 
pagal VII priedo B dalį. 

Už dokumentus atsakingas asmuo:  Torben Hahn 
Tel. +49(0) 5721 / 98206-11 
Adresas: žr. gamintojo adresą.

Stadthagen, 2020-5-5

Torben Hahn, Projektavimo ir kūrimo skyriaus vadovas
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12 2 priedas – Siurblio su laisvu veleno 
galu montavimo instrukcija 
(pasirinktis)

12.1 Saugos nurodymas

Ši montavimo instrukcija skirta tik kvalifikuotiems specialistams. 

12.2 Taikymas

Ši montavimo instrukcija taikoma siurbliams, pristatytiems be 
variklio (pasirinktis). Iš pradžių siurblys yra iš dalies 
sukomplektuota mašina.

Pav. 15 Iš dalies sukomplektuota mašina – siurblys be variklio, movos ir pagrindinio 
rėmo

Šiuo atveju netaikomi šie sukomplektuotoms mašinoms skirtos 
Originalios naudojimo instrukcijos duomenys:

– skyrius 11.5 „EB atitikties deklaracija“, psl. 22,

– skyrius 2.5.2 „Identifikacinė plokštelė“, psl. 7.

12.3 Identifikacinė plokštelė

12.4 Transportavimas be variklio

Transportuoti gali tik išmokyti darbuotojai.

Siurblį galima transportuoti krautuvais arba kranu.

Siurblį visada transportuokite įmontavimo padėtyje.

12.4.1 Saugos nurodymai

Krentančios arba nepritvirtintos dalys

Sunkūs prispaudimai. 

 Atlikdami visus transportavimo darbus, visada avėkite 
apsauginius batus.

Netinkama siurblio transportavimo padėtis

Išteka ėsdinantys, nuodingi arba taršūs skysčiai. Asmenų 
sužalojimas ir materialinė žala dėl užteršimo.

 Visada transportuokite siurblį įmontavimo padėtyje. 

Atviros, neuždaros vamzdžio jungtys

Materialinė žala dėl nešvarumų, smūgių ar drėgmės siurblyje.

 Vamzdžių jungčių dangtelius nuimkite tik prieš pat 
vamzdžių prijungimą. 

12.4.2 Transportavimas krautuvais

Nepritvirtintos dalys

Pavojus gyvybei prispaudus, galūnių prispaudimas, materialinė 
žala.

 Prieš transportuodami, apsaugokite siurblį nuo apvirtimo. 
Pritvirtinkite ant padėklo transportavimo diržais arba 
prisukite siurblį ant padėklo.

Parengimas

 Patikrinkite, ar siurblys gerai pritvirtintas ant padėklo. 
Pavyzdžiui., diržais, žr. Pav. 16 „Transportavimas vežimėliu“, 
psl. 24. 

Eiga 

1. Paimkite padėklą krautuvo šakėmis. 

2. Atsargiai vežkite padėklą į paskirties vietą ir ten padėkite. 
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Pav. 16 Transportavimas vežimėliu

12.4.3 Transportavimas kranu

Krentančios dalys

Pavojus gyvybei suspaudus, galūnių prispaudimo pavojus, 
materialinė žala.

 Naudokite tik tinkamas transportavimo ir tvirtinimo 
priemones, kurios tinka pagal siurblio svorį.

Siurblio svorio duomenis sužinosite iš siurblio identifikacinės 
plokštelės ir pridėtų su užsakymu susijusių dokumentų.

 Nepalikite siurblio pakelto ilgiau nei būtina.

 Atkreipkite dėmesį į tai, kad po siurbliu nebūtų žmonių.

Svyruojančios dalys

Prispaudimas ir sunkūs sužalojimai. 

 Kraną su siurbliu tolygiai priartinkite ir sustabdykite. 

 Atkreipkite dėmesį į tai, kad siurblio pavojaus zonoje nebūtų 
žmonių. 

Pagalbinės priemonės

– Tvirtinimo priemonės: išbandytos apvaliosios kilpos pagal 
DIN EN1492-1 ir 1492-2.

Parengimas

 Nuimkite apsaugines transportavimo priemones. 

.

Pav. 17 Transportavimas naudojant apvaliąją kilpą

Eiga

1. Įspėjimas: apvaliosios kilpos pažeidimas ir nutrūkimas. 
Pavojus gyvybei suspaudus, sunkūs prispaudimai, 
materialinė žala. 

 Netieskite apvaliosios kilpos per aštrius kampus ir 
kraštus.

Uždėkite apvaliąją kilpą aplink korpusą ir pavaros veleną, 
žr. Pav. 17 „Transportavimas naudojant apvaliąją kilpą“, psl. 24

2. Jei veleno sandariklis dvigubas, 

dėmesio – apvalioji kilpa spaudžia blokavimo vandens 
vamzdelį. Dvigubo veleno sandariklio pažeidimas.

  Nutieskite apvaliąją kilpą šalia blokavimo vandens 
vamzdelio.

3. Uždėkite kilpą ant kablio kryžmai taip, kad juosta neslystų 
nuo kablio.

4. Nustatykite svorio centrą taip, kad siurblys būtų pakeltas 
horizontalioje padėtyje.

5. Kelkite siurblį.

12.5 Pastatymo vieta

Bendrosios pastatymo vietos sąlygos nurodytos naudojimo 
instrukcijos 6.2 skyriuje skyrius 6.2 „Pastatymo vieta“, psl. 11.

12.6 Siurblio montavimas

Sąlyga (klientui):

– tinkamas (pavaros) variklis,

– pakankamų matmenų mova, (elastinė mova, pvz., KTR),

– bendras pavaros variklio ir siurblio pastatymo plotas, kad 
siurblio veleną ir pavaros variklio veleną būtų galima 
sulygiuoti.
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Netinkamas variklis ir mova

Siurblio ir movos sugadinimas.

 Naudokite tik variklius ir movas, kurie tinka pagal siurblio 
techninius duomenis. Kilus klausimų, kreipkitės į Fristam.

Nurodymas. Movos nustatymo matmenis rasite movos tiekėjo 
dokumentuose. 

Eiga 

1. Sumontuokite movos dalis ant pavaros veleno ir varomojo 
veleno.

2. Uždėkite siurblį ant pagrindinio rėmo arba pagrindo taip, 
kad pavaros veleną ir varomąjį veleną būtų galima sujungti 
su mova.

3. Šiek tiek prisukite siurblio kojelės varžtus.

4. Patikrinkite pavaros veleno ir varomojo veleno vidurio ir 
kampo poslinkį.

5. Kampo ir veleno poslinkis turi būti kuo mažesnis. Prireikus 
sulygiuokite iš naujo arba padėkite po dalimis įdėklą.

6. Priveržkite siurblį ir pavarą ant pagrindinio rėmo arba 
pagrindo.

7. Pritvirtinkite movą pagal movos gamintojo duomenis.

8. Įrenkite atskiriantį apsauginį įtaisą (movos apsaugą) pagal 
Mašinų direktyvos 2006/42/EB 1.4 punktą Privalomosios 
apsaugų ir apsauginių įtaisų savybės.

9. Dabar siurblys sumontuotas. Pradėkite eksploatuoti siurblį 
tik jei sukomplektuota mašina atitinka EB mašinų direktyvą. 

Nurodymas. Toliau skaitykite 4 skyrių skyrius 4 „Transportavimas“, 
psl. 9. 



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

Tel. +49 (0) 5721/ 98206 0 
El. paštas info@fristam.de
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