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1 Εισαγωγή

1.1 Πρόλογος

Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν όλα τα μεγέθη, τα 
μοντέλα και τις εκδόσεις των Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL.

Στην πινακίδα τύπου της αντλίας σας και στα  „Συνοδευτικά 
έγγραφα παραγγελίας“ που περιλαμβάνονται στα συνημμένα 
έγγραφα τεκμηρίωσης, αναφέρονται το μοντέλο, το μέγεθος, η 
έκδοση και οι προσθήκες που ισχύουν για την αντλίας σας.

1.2 Κατασκευαστής

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

DEUTSCHLAND

Τηλ: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

Φαξ: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166

E-Mail: info@fristam.de

1.3 Περιεχόμενα παραδοτέου προϊόντος

Το παραδοτέο προϊόν αποτελείται από:

– Αντλία με κινητήρα μετάδοσης (ενσωματούμενη μονάδα 
αντλίας)

κατ' επιλογή: Παράδοση χωρίς μοτέρ,

– ενδεχομένως παρελκόμενα Fristam,

– Καλύμματα των συνδέσεων σωλήνων,

– κατ' επιλογή: σετ συναρμολόγησης,

– Τεκμηρίωση.

 Ελέγξτε το παραδοτέο προϊόν ως προς την πληρότητα και 
ενδεχόμενες ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που 
διαπιστώσετε αποκλίσεις, ενημερώστε άμεσα την  Fristam.

1.4 Αντλία χωρίς κινητήρα (επιλογή)

Κατ΄επιλογή η αντλία παραδίδεται και χωρίς κινητήρα. Σε αυτή 
την περίπτωση διαβάστε έως και το κεφάλαιο 3 „Διάταξη και 
λειτουργία“, και συνεχίστε με το Κεφάλαιο 12 „Παράρτημα 2 – 
Οδηγίες συναρμολόγησης (Κατ' επιλογή)“, σελίδα 34.

1.5 Περιεχόμενα τεκμηρίωσης

Η τεκμηρίωση αποτελείται από:

– το προκείμενο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, 

– Παράρτημα 1 με πίνακες για τη συντήρηση, λίπανση και 
τις ροπές σύσφιξης

– Παράρτημα 2 με οδηγίες συναρμολόγησης.

– τα συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης.

– Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας,

– Έγγραφα τεκμηρίωσης τρίτων προμηθευτών (κινητήρας, 
συμπλέκτης κλπ.),

– ενδεχομένως και έγγραφα τεκμηρίωσης παρελκόμενων 
της Fristam

– ενδεχομένως πιστοποιητικά (πιστοποιητικά πρώτων 
υλών κλπ.),

– Δήλωση συμμόρφωσης ή δήλωση ενσωμάτωσης.

1.6 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας πριν 
την χρήση της αντλίας και φροντίστε, ώστε να είναι πάντα 
διαθέσιμες στο χώρο εγκατάστασης της αντλίας.

Τηρείτε πάντα τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς καθώς και 
τους εσωτερικούς κανόνες εργασίας και ασφάλειας της 
επιχείρησης.

Κίνδυνος μόλυνσης: Σε περίπτωση άντλησης επικίνδυνων 
υλικών προς μεταφορά, τηρείτε τους προβλεπόμενους από τη 
νομοθεσία και την επιχείριση κανόνες ασφαλείας.

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από 
ειδικευμένο προσωπικό με τη δέουσα προσοχή. 

Οι διαχωριστικές προστατευτικές διατάξεις πρέπει να 
παραμένουν πάντα στην αντλία, όσο αυτή βρίσκεται σε 
λειτουργία.

1.7 Συμβάσεις απεικόνισης

Οι απαριθμήσεις συνοδεύονται από παύλες:

– Μέρος 1,

– Μέρος 2.

Οι οδηγίες ενεργειών που πρέπει να εκτελούνται κατά ορισμένη 
σειρά, είναι αριθμημένες:

1. Ενεργοποίηση συσκευής.

2. Απενεργοποίηση συσκευής

Οι οδηγίες ενεργειών που δεν πρέπει να εκτελούνται κατά 
ορισμένη σειρά, συνοδεύονται από τρίγωνα:

 Ενέργεια.

 Ενέργεια.

1.7.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη Κίνδυνος 
προειδοποιεί για σωματικούς κινδύνους, οι οποίοι έχουν ως 
αναπόφευκτη συνέπεια την πρόκληση θανάσιμου ή σοβαρού 
τραυματισμού. 
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Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη Προειδοποίηση 
προειδοποιεί για κινδύνους που έχουν ως ενδεχόμενη συνέπεια 
την πρόκληση θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού. 

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη Προσοχή 
προειδοποιεί για κινδύνους που έχουν ως ενδεχόμενη συνέπεια 
την πρόκληση περιορισμένου ή ελαφρού τραυματισμού.

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη Προσοχή σε 
πλαγιογραφή χωρίς σύμβολο προειδοποιεί για υλικές ζημιές.

2 Ασφάλεια

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Οι Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL στη βασική έκδοση έχουν 
σχεδιαστεί για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, στους κλάδους 
φαρμακευτικής και βιοτεχνολογίας, καθώς και στην τεχνολογία 
συστημάτων αυτόματου καθαρισμού CIP.

Οι Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL προορίζονται για αντλούμενα 
μέσα υλικά με καθορισμένες μέγιστες θερμοκρασίες και πιέσεις, 
ανάλογα με το εκάστοτε μοντέλο και μέγεθος. Βλέπε 
Κεφάλαιο 11.1 „Τεχνικά στοιχεία“, σελίδα 26.

Η κατεύθυνση ροής άντλησης της αντλίας μπορεί να επιλεγεί 
ελεύθερα. Η αντλία FK μπορεί να δημιουργήσει υποπίεση στον 
αγωγό αναρρόφησης. 

Κάθε αντλία σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. 
Τα υλικά στεγανοποίησης επιλέγονται για το εκάστοτε 
αντλούμενο μέσο.

Η λειτουργία της αντλίας επιτρέπεται μόνο υπό τις καθορισμένες 
στην παραγγελία συνθήκες χρήσης. Βλέπε„Συνοδευτικά έγγραφα 
παραγγελίας“. Εάν υφίστανται αποκλίνουσες συνθήκες χρήσης, 
επικοινωνήστε με τη Fristam.

2.2 Μη ενδεδειγμένη χρήση

Οι Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL στη βασική έκδοση δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 
Για αυτό το σκοπό διατίθενται ειδικές εκδόσεις με αντιεκρηκτική 
προστασία.

Η μεταφορά ξένων σωμάτων μαζί με το μέσο προς άντληση 
ενδέχεται να προκαλέσει εμπλοκή ή βλάβη στις αντλίες.

Ένα μη προβλεπόμενο αντλούμενο μέσο ενδέχεται να 
καταστρέψει τις αντλίες. Οι αντλίες και τα υλικά στεγανοποίησης 
(ελαστομερή) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ένα ορισμένο 
αντλούμενο μέσο.

Στο προκείμενο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφονται 
ενσωματούμενες σε γραμμή παραγωγής αντλίες της Fristam στη 
βασική έκδοση. Σε περίπτωση εξαιρέσεων και συναρμολόγησης 

συμπληρωματικών εξαρτημάτων την ευθύνη για τη λειτουργία 
φέρει ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης. Μετασκευές και 
τροποποιήσεις επί της αντλίας επιτρέπονται μόνο κατόπιν 
σχετικής συνεννόησης με τη Fristam.

2.3 Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας της αντλίας

Μη επιτρεπτό εύρος πίεσης

Σωματικές και υλικές ζημιές λόγω έκρηξης και διαρροών της 
αντλίας. 

 Τηρείτε το προβλεπόμενο εύρος πίεσης της αντλίας Βλέπε 
Κεφάλαιο 11.1.2 „Μέγιστες πιέσεις μεταφοράς“, σελίδα 26.

Μη επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας

Σωματικές και υλικές ζημιές λόγω έκρηξης και διαρροών της 
αντλίας. 

 Τηρείτε το προβλεπόμενο εύρος θερμοκρασίας της αντλίας. 
ΒλέπεΚεφάλαιο 11.1.3 „Μέγιστες θερμοκρασίες αντλούμενου 
μέσου“, σελίδα 27

Κρύο νερό σβέσης σε υπερθερμασμένη αντλία

Υλικές ζημιές.

 Σε περίπτωση σβέσης μην κατευθύνετε τον πίδακα νερού 
σβέσης απευθείας πάνω στην αντλία.

 Αφήνετε τις αντλίες να κρυώσουν για επαρκές χρονικό 
διάστημα.

Καυτή επιφάνεια μηχανήματος

Εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με την αντλία. 

 Πριν αγγίξετε την αντλία, ελέγξτε τη θερμοκρασία. 

 Αγγίζετε την αντλία μόνο με κατάλληλα γάντια προστασίας.

Στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία της αντλίας

Μόνιμες βλάβες ακοής. Το επίπεδο της A-σταθμισμένης 
ηχητικής πίεσης στην αντλία μπορεί να υπερβεί τα 80 dB (A). 

 Κατά την παραμονή κοντά στην αντλία όταν αυτή βρίσκεται 
σε λειτουργία χρησιμοποιείτε πάντα ωτασπίδες. 

 Τηρείτε τους προβλεπόμενους από την εθνική νομοθεσία 
περί ηχορύπανσης κανονισμούς. 

2.4 Πινακίδες προειδοποιήσεων και 
επισημάνσεων

 Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε τα σήματα πάνω στην αντλία.

 Τα σήματα που έχουν χαθεί ή υποστεί φθορά πρέπει να 
αντικαθίστανται άμεσα από αυθεντικά σήματα.

2.4.1 Θερμή επιφάνεια

Εικ. 1 Σήμανση ασφαλείας: „Θερμή επιφάνεια“
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Το σήμα αυτό επισημαίνει πως κατά τη λειτουργία επιμέρους 
εξαρτήματα μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία ή 
ενδεχομένως πως αντλούνται θερμά μέσα. Πριν αγγίξετε την 
αντλία, ελέγξτε τη θερμοκρασία. Αγγίζετε την αντλία μόνο 
φορώντας κατάλληλα γάντια προστασίας.

2.4.2 Όχι ξηρή λειτουργία

Εικ. 2 Σήμα ασφαλείας: „Όχι ξηρή λειτουργία“

Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι η αντλία δεν αντέχει ξηρή 
λειτουργία.  Κατά την εκκίνηση της αντλίας πρέπει πάντα να 
υπάρχει αντλούμενο μέσο στον αγωγό αναρρόφησης και στην 
αντλία. Σε αντίθετη περίπτωση η αντλία θα υποστεί ζημιά. 

2.4.3 Πινακίδα τύπου

Εικ. 3 Πινακίδα τύπου μονάδας ενσωματούμενης αντλίας

2.5 Στάθμη θορύβου

Ανάπτυξη θορύβου κατά τη λειτουργία της αντλίας

Ακουστικές βλάβες

 Απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων από την  εθνική 
νομοθεσία περί ηχορύπανσης κανονισμών.

 Κατά τη χρήση αντλιών για τις οποίες αναφέρεται στάθμη 
θορύβου άνω των 80 dB (A), απαιτείται η χρήση ωτασπίδων. 

2.6 Απόρριψη

2.6.1 Απόρριψη συσκευασίας μεταφοράς

 Παραδώστε τη συσκευασία μεταφοράς σε σημείο συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών.

2.6.2 Απόρριψη λιπαντικών γράσων

 Απορρίψτε τα γράσα και τα αντικείμενα που έχουν 
επιμολυνθεί με γράσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας και τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

2.6.3 Απόρριψη των λιπαντικών λαδιών 

 Απορρίψτε τα λάδια και αντικείμενα που έχουν επιμολυνθεί 
με λάδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας και τους ισχύοντες κανονισμούς

2.6.4 Απόρριψη της αντλίας

1. Απορρίψτε τα επικίνδυνα και τοξικά κατάλοιπα σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και τους 
ισχύοντες κανονισμούς.

2. Καθαρίστε σχολαστικά την αντλία.

3. Αποσυναρμολογήστε την αντλία στα επιμέρους στοιχεία.

4. Απορρίψτε τα επιμέρους στοιχεία της αντλίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και τους 
ισχύοντες κανονισμούς

2.6.5 Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
απορριμμάτων

 Απορρίψτε τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

1 Κατασκευαστής

2 Τύπος: σειρά αντλίας, μέγεθος, μοντέλο, έκδοση

3 S.-Nr.: Αριθμός σειράς της αντλίας

4 H: Ύψος μεταφοράς [m]

5 P: Ισχύς κινητήρα [kW]

6 Έτος κατασκευής

7 mges: Μάζα (σύνολο) [kg]

8 nN: Ονομαστικός αριθμός στροφών -[1/min]

9 Q: Όγκος ροής μεταφοράς [m³/h]

10 Σήμα CE

1

2
3

5

4

67

8

9

10
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3 Διάταξη και λειτουργία 

3.1 Βασική διάταξη

Εικ. 4 Βασική διάταξη στο παράδειγμα της αντλίας εκτοπίσεως FL

3.1.1 Αντλία με κιβώτιο πρόωσης ομόρροπου 
φρεζαρίσματος (Α)

Εικ. 5 Βασική διάταξη στο παράδειγμα της αντλίας εκτοπίσεως FL

3.1.2 Συμπλέκτης (Β)

Ο συμπλέκτης συνδέει τον άξονα από τον κινητήρα μετάδοσης 
με τον κινητήριο  άξονα (12) της αντλίας. Στο συμπλέκτη 
μεταδίδεται η ροπή κίνησης του κινητήρα μετάδοσης προς την 
αντλία.

 Μοντέλο FKF: Εδώ δεν υπάρχει συμπλέκτης.

3.1.3 Κινητήρας μετάδοσης κίνησης (C)

Ο κινητήρας μετάδοσης κίνησης είναι ένα ηλεκτρικό μοτέρ με 
σταθερό ή ρυθμιζόμενο αριθμό στροφών. Είναι βιδωμένος στο 
πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο. 

3.2 Μοντέλα

Το μοντέλο και οι εκδόσεις των μοντέλων αναγράφονται στην 
πινακίδα τύπου. Βλέπε Κεφάλαιο 2.4.3 „Πινακίδα τύπου“, σελίδα 5.

Το μοντέλο FK διαφέρει από τα μοντέλα FL/FL2 ως προς το 
σχήμα των ροτόρων. Στη συνέχεια περιγράφονται τα μοντέλα 
FK, FL και FL2. 

3.2.1 Μοντέλο FK

Οι αντλίες εκτοπίσεως FK είναι κυκλικές εμβολοφόρες αντλίες. 
Είναι εξοπλισμένες με τα εξής σχήματα ρότορα:

Εκδόσεις του μοντέλου FK

Στην πινακίδα τύπου αναγράφεται η εκάστοτε έκδοση, βλέπε  
Κεφάλαιο 3.6 „Ονομασία τύπου“, σελίδα 7.

– Έκδοση υψηλής πίεσης με χιτώνιο κυλίνδρου καπακιού

– Μοντέλο FKF compact

Αυτή η έκδοση δεν διαθέτει συμπλέκτη. Η αντλία συνδέεται 
απευθείας στον κινητήρα μετάδοσης με φλάντζα.

3.2.2 Μοντέλο FL

Οι αντλίες εκτοπίσεως FL είναι περιστροφικές εμβολοφόρες 
αντλίες. Είναι εξοπλισμένες με τα εξής σχήματα ρότορα:

Τα μοντέλα FL και FL2 έχουν βασικά την ίδια δομή. Διαφέρουν 
ως προς τη στεγανοποίηση άξονα.

Εκδόσεις του μοντέλου FL και FL2

– Μικρό ή μεγάλο μήκος σχήματος ρότορα

Αυτή η έκδοση καθιστά δυνατή μία πρόσθετη προσαρμογή στις 
απαιτήσεις ισχύος της αντλίας.

A Αντλία με κιβώτιο πρόωσης ομόρροπου φρεζαρίσματος

B Συμπλέκτης

C Κινητήρας μετάδοσης κίνησης

11 Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης

12 Κινητήριος άξονας

13 Άξονας παράλληλης πρόωσης

14 Συνδέσεις σωλήνων

15 Καπάκι αντλίας

16 Περίβλημα αντλίας

BA C

11

12

13

14

15

16

Εικ. 6 Ρότορας ενός
λοβού

Εικ. 7 Ρότορας δύο
λοβών

Εικ. 8 Ρότορας ενός 
λοβού

Εικ. 9 Ρότορας δύο 
λοβών

Εικ. 10 Ρότορας τριών 
λοβών
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3.3 Γενικές εκδόσεις

Για όλα τα μοντέλα είναι δυνατή η επιλογή μίας από τις εξής 
εκδόσεις:

– Απλή ή διπλή στεγανοποίηση άξονα

Κατ΄επιλογή είναι δυνατή η χρήση δύο τύπων 
στεγανοποίησης:  Απλή στεγανοποίηση άξονα και διπλή 
στεγανοποίηση άξονα. 

Στη διπλή στεγανοποίηση άξονα, στο περίβλημα της αντλίας 
υπάρχουν δύο πρόσθετες συνδέσεις για το υγρό φραγής. 
Στις εικόνες του προκείμενου εγχειριδίου οδηγιών χρήσεις 
δεν απεικονίζονται οι συνδέσεις αυτές.

– Ρότορας θερμοκρασίας,

Οι ρότορες θερμοκρασίας είναι ειδικοί ρότορες, με τους 
οποίους είναι δυνατή η λειτουργία των Αντλίες εκτοπίσεως 
FK και FL με υψηλότερη θερμοκρασία αντλούμενων μέσων. 
Οι ρότορες θερμοκρασίας έχουν μεγαλύτερο διάκενο. Βλέπε 
Πίνακας10   „Διάκενο διάκενο“, σελίδα 24.

– οριζόντια ή κατακόρυφη σύνδεση αντλίας

– Περίβλημα θέρμανσης,

Η αντλία μπορεί να εξοπλιστεί στο καπάκι της και στο 
περίβλημα με ένα περίβλημα θέρμανσης.

– Βαλβίδα υπερπλήρωσης

Η βαλβίδα υπερπλήρωσης είναι μία βαλβίδα ασφαλείας στο 
καπάκι της αντλίας. Εφόσον προβλέπεται η ύπαρξη 
βαλβίδας υπερπλήρωσης, στα συνοδευτικά έγγραφα 
περιλαμβάνεται ένα πρόσθετο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

– Τετράγωνη εισαγωγή.

Η τετράγωνη εισαγωγή είναι ένα μεγαλύτερο άνοιγμα του 
στομίου αναρρόφησης.

3.4 Μεγέθη

3.5 Πρόσθετα εξαρτήματα

Οι Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL μπορούν μεταξύ άλλων να είναι 
εξοπλισμένες με τα εξής πρόσθετα εξαρτήματα:

– Επένδυση

Επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα για τον κινητήρα 
μετάδοσης κίνησης. Η επένδυση είναι στερεωμένη στο 
πλαίσιο βάσης.

– Ελάσματα έδρασης.

Για την τοποθέτηση της αντλίας τα ελάσματα έδρασης 
τοποθετούνται ανάλογα με το μοντέλο στο πλαίσιο βάσης ή 
στον κινητήρα μετάδοσης.

Επίσης υφίσταται η δυνατότητα επιπλέον 
συμπληρωματικών εξαρτημάτων. Εάν έχετε ερωτήσεις 
επικοινωνήστε με την Fristam.

3.6 Ονομασία τύπου

Εικ. 11 Παράδειγμα ονομασίας τύπου

Μοντέλο FL Μοντέλο FL2 Μοντέλο FK

FL 55 FL2 50 FK 25

FL 75 FL2 55 FK 25/30

FL 100 FL2 58 FK 40

FL 130 FL2 75 FK 40/45

FL2 100 FK 48

FL2 130

Πίνακας1   Μεγέθη

17 Τύπος αντλίας

18 Πρόσθετο σήμα 1

19 Μέγεθος

20 Πρόσθετο σήμα 2

(17) Τύπος αντλίας

FK Κυκλική, εμβολοφόρος αντλία με αυτοαναρρόφηση

FL Περιστροφική εμβολοφόρος αντλία

FL2 Περιστροφική εμβολοφόρος αντλία

(18) Πρόσθετο σήμα 1 

F στις FK 25-40/45: με φλάντζα χωρίς συμπλέκτη

FN στις FK 25-40/45: Κινητήρας με συμπλέκτη

N στις FK 48: Κινητήρας με συμπλέκτη 

H στην FK: Εκδόσεις υψηλής πίεσης με χιτώνιο 
κυλίνδρου καπακιού 

S Συνδέσεις κάθετα

V στις FK διπλή στεγανοποίηση

Ü Βαλβίδα υπερπλήρωσης

(19) Μέγεθος

XX Αριθμός μεγέθους

S στις FL και FL2: σχήμα μικρού μήκους 

L στις FL και FL2: σχήμα μεγάλου μήκους

L 3 στις FL και FL2: σχήμα μεγάλου μήκους με 

ρότορα τριών λοβών

(20) Πρόσθετο σήμα 2 

H Περίβλημα αντλίας με επένδυση θέρμανσης

h Καπάκι αντλίας με επένδυση θέρμανσης

R Τετράγωνη εισαγωγή

17 19 2018
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Υπόδειξη: Στην περίπτωση παράδοσης της αντλίας χωρίς 
κινητήρα (επιλογή) διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο 12 
“Παράρτημα 2 – Οδηγίες συναρμολόγησης (Κατ' επιλογή)” στη 
σελίδα 34 .

4 Μεταφορά

Η εργασίες μεταφοράς επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά 
από καταρτισμένο προσωπικό.

Η μεταφορά της αντλίας είναι δυνατή με παλετοφόρο όχημα ή 
γερανό.

4.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Ενδεχόμενο πτώσης μη ασφαλισμένων εξαρτημάτων

Σοβαρές συνθλίψεις 

 Σε όλες τις εργασίες μεταφοράς φοράτε πάντα 
προστατευτικά γάντια,

Λανθασμένη θέση μεταφοράς της αντλίας

Διαρροή διαβρωτικών, τοξικών ή ρυπογόνων υγρών. Σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές λόγω μόλυνσης.

 Μεταφέρετε την αντλία πάντα σε θέση τοποθέτησης. 

Ανοιχτές, μη σφραγισμένες συνδέσεις σωλήνων

Υλικές ζημιές λόγω ρύπων, προσκρούσεων και υγρασίας στην 
αντλία.

 Αφαιρείτε τα καλύμματα των συνδέσεων των σωλήνων λίγο 
πριν τη σύνδεση στους αγωγούς. 

4.2 Μεταφορά με παλετοφόρο

Μη ασφαλισμένα εξαρτήματα

Σοβαροί τραυματισμοί, σύνθλιψη άκρων, υλικές ζημιές.

 Πριν τη μεταφορά ασφαλίστε την αντλία από ενδεχόμενο 
ανατροπής. Σταθεροποιήστε με ιμάντες μεταφοράς πάνω 
στην παλέτα ή βιδώστε την αντλία στην παλέτα.

Για στοιχεία σχετικά με το βάρος της αντλίας βλέπε πινακίδα 
τύπου και „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ στα συνημμένα 
έγγραφα.

Προετοιμασία

 Ελέγξτε, εάν η αντλία είναι επαρκώς ασφαλισμένη επάνω 
στην παλέτα. Για παράδειγμα με ιμάντες, βλέπε Εικ. 12 
„Μεταφορά με παλετοφόρο“, σελίδα 8. 

Διαδικασία 

1. Σηκώστε την παλέτα με τις περόνες του παλετοφόρου. 

2. Μεταφέρετε προσεκτικά την παλέτα στον προορισμό της και 
αποθέστε την. 

Εικ. 12 Μεταφορά με παλετοφόρο

4.3 Μεταφορά με γερανό

Ενδεχόμενο πτώσης εξαρτημάτων

Θάνατος από συντριβή , σοβαρή σύνθλιψη άκρων, υλικές ζημίες.

 Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα μέσα μεταφοράς και 
πρόσδεσης. Για στοιχεία σχετικά με το βάρος της αντλίας 
βλέπε πινακίδα τύπου και „Συνοδευτικά έγγραφα 
παραγγελίας“ στα συνοδευτικά έγγραφα.

 Μην μεταφέρετε το ενσωματούμενο στοιχείο της αντλίας 
από τους κρίκους ανάρτησης στον κινητήρα, γιατί δεν είναι 
σχεδιασμένοι να αντέχουν το συνολικό βάρος του στοιχείου 
της αντλίας. 

 Μην αφήνετε την αντλία σε υπερυψωμένη θέση για 
περισσότερο από όσο χρειάζεται.

 Φροντίστε, ώστε να μην βρίσκονται άτομα κάτω από την 
αντλία.

Αιωρούμενα εξαρτήματα

Συνθλίψεις και σοβαροί τραυματισμοί. 

 Η εκκίνηση και το σταμάτημα του γερανού με την αντλία 
πρέπει να γίνεται ομαλά. 

 Φροντίστε, ώστε να μην βρίσκονται άτομα στην επικίνδυνη 
περιοχή. 

Βοηθητικά μέσα

Μέσα πρόσδεσης: ελεγμένοι στρογγυλοί ιμάντες ανύψωσης 
βάσει DIN EN1492-1 και 1492-2. 

Προετοιμασία

 Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς 

Διαδικασία

1. Προειδοποίηση: Πρόκληση φθοράς και ρήξη του ιμάντα. 
Θάνατος λόγω συντριβής, σοβαρές συνθλίψεις, υλικές 
ζημιές. 

 Μην περνάτε τους ιμάντες από κοφτερές γωνίες και 
ακμές.
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Περάστε τον ιμάντα γύρω από τον κινητήρα μετάδοσης, 
βλέπε Εικ. 13 „Παράδειγμα μεταφοράς με ιμάντα της FL 100“, 
σελίδα 9.

2. Περάστε το άλλο άκρο του ιμάντα γύρω από το περίβλημα 
της αντλίας, βλέπε Εικ. 13 „Παράδειγμα μεταφοράς με ιμάντα 
της FL 100“, σελίδα 9. 

3. Σε διπλή στεγανοποίηση άξονα: 

Προσοχή: Ο ιμάντας πιέζει  τα σωληνάκια του νερού 
φραγής. Υλικές ζημιές στη διπλή στεγανοποίηση άξονα.

  Περάστε τον ιμάντα μακριά από τα σωληνάκια του 
νερού φραγής.

4. Φέρετε τις δύο θηλιές του ιμάντα στο άγκιστρο του γερανού, 
περιστρέψτε και περάστε τις από το άγκιστρο κατά τρόπο, 
ώστε ο ιμάντας να εδράζεται σταθερά χωρίς να γλιστράει 
στο άγκιστρο του γερανού. 

5. Υπολογίστε το κέντρο βάρους κατά τρόπο, ώστε η αντλία να 
ανυψωθεί σε οριζόντια θέση. 

6. Ανυψώστε την αντλία. 
.

Εικ. 13 Παράδειγμα μεταφοράς με ιμάντα της FL 100

5 Αποθήκευση

5.1 Συνθήκες αποθήκευσης της αντλίας

Αποθηκεύετε την αντλία στις εξής συνθήκες:

– σε ξηρό μέρος με μικρή ατμοσφαιρική υγρασία,

– προστατευμένη από παγετό και καύσωνα, κατά προτίμηση 
στους 20 έως 25 °C

– με εξαερισμό,

– χωρίς σκόνη.

 Όλα τα κινούμενα εξαρτήματα της αντλίας πρέπει να 
περιστρέφονται κάθε τρεις μήνες.

5.2 Αποθήκευση της αντλίας

Εάν ο χρόνος αποθήκευσης υπερβεί τους έξι μήνες, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 Πριν την αποθήκευση της αντλίας αποσυναρμολογήστε 
πλήρως τις στεγανοποιήσεις και φυλάξτε τις ξεχωριστά. 

Βλέπε σχετικά Κεφάλαιο 10.8 „Αποσυναρμολόγηση κεφαλής 
της αντλίας“, σελίδα 15 και Κεφάλαιο 5.2.1 „Αποθήκευση των 
ελαστομερών“, σελίδα 9.

5.2.1 Αποθήκευση των ελαστομερών

Αποθηκεύετε τα ελαστομερή στις εξής συνθήκες:

– Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ +5  °C και +20  °C,

– σχετική ατμοσφαιρική κάτω από 70 %,

– μηδενική έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

– αποθήκευση χωρίς παραμορφώσεις.

5.3 Εκ νέου θέση σε λειτουργία

 Μετά από αποθήκευση και πριν την εκ νέου θέση σε 
λειτουργία απαιτείται ο έλεγχος των στεγανοποιήσεων, των 
εδράνων και της στάθμης λαδιού.

6 Εγκατάσταση

6.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Ενδεχόμενο πτώσης μη ασφαλισμένων εξαρτημάτων

Σοβαρές συνθλίψεις 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης φοράτε 
πάντα προστατευτικά γάντια.

Ατελής, ασταθής συναρμολόγηση

Σοβαρές συνθλίψεις, υλικές ζημιές.

 Σφίξτε τους κοχλίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ροπές 
σύσφιξης, βλέπε Κεφάλαιο 11.1.1 „Ροπές σύσφιξης“, σελίδα 26.

 Χρησιμοποιήστε ένα δυναμομετρικό κλειδί ή αερόκλειδο με 
ρυθμιζόμενη ροπή σύσφιξης.

Σε περίπτωση εγκατάστασης με ελάσματα έδρασης: 
ταλαντώσεις

Υλικές ζημιές στο σύστημα και στην αντλία.

 Χρησιμοποιήστε ροδέλες ελασμάτων έδρασης.

6.2 Θέση εγκατάστασης

Η θέση εγκατάστασης αντλιών με βασικό εξοπλισμό πρέπει να 
πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

– Μη εκρηκτική ατμόσφαιρα.

– Περιβάλλον χωρίς σκόνη.

– Θερμοκρασία περιβάλλοντος: –20  °C έως +40  °C.
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– Υγρασία και αλατότητα του αέρα περιβάλλοντος: 
Για τις τιμές ανατρέξτε στις „Οδηγίες χρήσης κινητήρα“, βλέπε 
στα συνημμένα έγγραφα.

– Ένα υπόβαθρο το οποίο να αντέχει το βάρος της αντλίας. 

– Οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια εγκατάστασης. Επαρκής για 
τη μάζα της αντλίας, σταθερότητα της επιφάνειας 
εγκατάστασης.

– Αποστάσεις ενσωμάτωσης βάσει της „Τεκμηρίωση 
προμηθευτή κινητήρα“.

– Επαρκής χώρος για το χειρισμό και τις εργασίες συντήρησης. 

– Επαρκής παροχή αέρα για τη ψύξη του κινητήρα. 

6.3 Μείωση θορύβου και δονήσεων

6.3.1 Βασικά μέτρα

– Λειτουργείτε την αντλία στο βέλτιστο χώρο εργασίας. 

 Λειτουργείτε την αντλία χωρίς σπηλαίωση (βλέπε 
Κεφάλαιο 6.5 „Εγκατάσταση σωλήνων“, σελίδα 10).

– Απομονώστε τους αγωγούς αναρρόφησης και πίεσης από 
ταλαντώσεις.

 Υποστηρίξτε τους αγωγούς.

 Ευθυγραμμίστε τους αγωγούς.

 Χρησιμοποιήστε στοιχεία απόσβεσης κραδασμών.

6.3.2 Δευτερεύοντα μέτρα

 Λάβετε δομικά μέτρα, όπως:

– Επένδυση ηχομόνωσης

– Εγκιβωτισμός

6.4 Στερέωση αντλίας 

6.4.1 Αντλία με πλαίσιο βάσης

 Βιδώστε την αντλία με το πλαίσιο βάσης στο υπόβαθρο.

6.4.2 Αντλία με πλαίσιο βάσης σε ελάσματα έδρασης (κατ' 
επιλογή)

 Τοποθετήστε και ευθυγραμμίστε την αντλία στα ελάσματα 
έδρασης.

6.4.3 Κινούμενο πλαίσιο (κατ' επιλογή)

1. Τοποθετήστε την αντλία στη θέση εγκατάστασης. Πατήστε 
τους συγκρατητήρες στους κυλίνδρους (εφόσον υφίστανται) 
ή σταθεροποιήστε το πλαίσιο με σφήνες. 

2. Γειώστε το πλαίσιο για την απαγωγή των ηλεκτρικών 
φορτίων. 

3. Διευθετήστε τους εύκαμπτους σωλήνες κατά τρόπο, ώστε να 
μην μπορούν να υποστούν ζημιά.

6.5 Εγκατάσταση σωλήνων

Τοποθετήστε και συνδέστε τους σωλήνες κατά τον εξής τρόπο:

 Φροντίστε, ώστε η αντίσταση των σωλήνων να είναι όσο το 
δυνατό μικρότερη: Αποφύγετε την περιττή εγκατάσταση 
βαλβίδων, καμπύλων και συνδέσμων σωληνώσεων.

Εικ. 14 Σύνδεσμοι σωλήνων

 Σχεδιάστε τη διατομή των σωλήνων κατά τρόπο, ώστε να 
μην προκύπτουν άσκοπες απώλειες πίεσης και σπηλαίωση 
στην περιοχή αναρρόφησης και πίεσης.

 Τοποθετήστε τη βαλβίδα φραγής στον αγωγό πίεσης.

 Οι αγωγοί αναρρόφησης πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο 
μικροί.

 Διευθετήστε τους αγωγούς αναρρόφησης κατά τρόπο, ώστε 
να βρίσκονται σε οριζόντια ή συνεχώς καθοδική θέση προς 
την κατεύθυνση της μονάδας της αντλίας. Αποκλείστε το 
ενδεχόμενο παγίδευσης άνω και κάτω στρωμάτων αέρα.

Εικ. 15 Άνω στρώμα αέρα στον αγωγό

Εικ. 16 Κάτω στρώμα αέρα στον αγωγό

 Σχεδιάστε τις συνδέσεις των αγωγών σε συνάρτηση: 
της πίεσης, θερμοκρασίας και του είδους του αντλούμενου 
μέσου.
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 Διευθετήστε και συνδέστε τους αγωγούς κατά τρόπο, ώστε 
να μην ασκούνται δυνάμεις παραμόρφωσης στην αντλία.

 Στερεώστε τους αγωγούς με κολιέ σωλήνων στις οροφές, 
στους τοίχους ή στο δάπεδο. 

 Ευθυγραμμίστε τους αγωγούς με τη βοήθεια μίας γωνίας 
προς τις συνδέσεις της αντλίας. 

6.6 Ηλεκτρική σύνδεση

Ηλεκτροστατική φόρτιση

Ηλεκτροπληξία.

 Γειώστε τους αγωγούς και την αντλία.

Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά 
από ειδικευμένο προσωπικό.

Διαδικασία

1. Λάβετε υπόψη τις τιμές σύνδεσης στην πινακίδα τύπου του 
κινητήρα. Δεν επιτρέπεται καμία υπέρβαση της 
αναγραφόμενης ηλεκτρικής τάσης.

2. Συνδέετε τον κινητήρα μόνο σε ασφαλισμένα ηλεκτρικά 
κυκλώματα, προς αποτροπή μίας υπερβολικά υψηλής 
κατανάλωσης ρεύματος.

3. Συνδέστε τον κινητήρα σύμφωνα με το σχέδιο 
συνδεσμολογίας του κινητήρα.

4. Προστατεύστε τις διόδους καλωδίων από την εισχώρηση 
υγρασίας.

5. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα για 2 έως 3 δευτερόλεπτα. 
Ελέγξτε τη φορά περιστροφής του ανεμιστήρα του 
κινητήρα.

6. Εάν η φορά είναι λάθος αλλάξτε τη θέση των πόλων.

6.7 Σύνδεση υγρού φραγής ή απόσβεσης (κατ' 
επιλογή)

Στα μοντέλα με διπλή στεγανοποίηση άξονα ο θάλαμος 
στεγανοποίησης της στεγανοποίησης άξονα πρέπει να πλυθεί με 
υγρό φραγής ή απόσβεσης.

 Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέσο ως υγρό φραγής ή 
απόσβεσης .

6.7.1 Εγκατάσταση σωλήνων

1. Τοποθετήστε και στεγανοποιήστε τα περιεχόμενα στο 
παραδοτέο προϊόν  σωληνάκια πλύσης. 

2. Περάστε τον αγωγό παροχής στο κάτω μέρος της 
στεγανοποίησης άξονα.

3. Προβλέπεται διέλευση του αγωγού επιστροφής στο άνω μέ-
ρος της στεγανοποίησης άξονα.

Πίνακας2  Συνδέσεις οριζόντια

Πίνακας3  Συνδέσεις κάθετα

4. Τοποθετήστε τα ακόλουθα εξαρτήματα στις σωληνώσεις.

– Στραγγαλιστική βαλβίδα στον αγωγό παροχής

– Αγωγός επιστροφής με διάταξη ελέγχου ροής (μανόμε-
τρο).

6.8 Διενέργεια καθαρισμού

Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα καθαρισμού που πληρούν τις 
απαιτήσεις των υγειονομικών τεχνικών οδηγιών για το εκάστοτε 
αντλούμενο μέσο.

1. Βεβαιωθείτε ότι πριν τη σφράγιση της αντλίας δεν υπάρχουν 
ξένες ουσίες στο εσωτερικό της αντλίας και των αγωγών.

2. Σφραγίστε την αντλία.

3. Συνδέστε τους αγωγούς.

4. Καθαρίστε πλήρως την αντλία και το σύστημα αγωγών πριν 
την πρώτη χρήση.

Συνδέσεις οριζόντια

Παράδειγμα 1 Παράδειγμα 2

Συνδέσεις κάθετα

Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 4

21 Επιστροφή

22 Είσοδος

21

21

22

21

22

21

22

21

22
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7 Λειτουργία

7.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Κλειστή βαλβίδα στον αγωγό πίεσης 

Σοβαρές σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από έκρηξη του 
συστήματος λόγω υπερβολικά υψηλής πίεσης.

 Πριν την ενεργοποίηση και κατά τη λειτουργία βεβαιωθείτε 
πως όλες οι βαλβίδες στον αγωγό πίεσης  είναι ανοιχτές. 

 Προβλέψτε μία παράκαμψη για τον περιορισμό της πίεσης. 

Κλειστή βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης 

Πρόκληση ζημιάς στη στεγανοποίησης άξονα λόγω ξηρής 
λειτουργίας της αντλίας.

 Πριν την ενεργοποίηση και κατά τη λειτουργία βεβαιωθείτε 
πως όλες οι βαλβίδες του αγωγού αναρρόφησης είναι 
ανοιχτές. 

 Ρυθμίστε την ισχύ της αντλίας αποκλειστικά με τη βαλβίδα 
από την πλευρά πίεσης.

Απουσία αντλούμενου μέσου εντός της αντλίας

Ξηρή λειτουργία της αντλίας. Πρόκληση ζημιών στη 
στεγανοποίηση άξονα.

 Εξασφαλίστε ότι πριν από και κατά τη λειτουργία υπάρχει 
πάντα αντλούμενο μέσο στο εσωτερικό της αντλίας.

7.2 Εκκίνηση λειτουργίας

Σε διπλή στεγανοποίηση άξονα: 
απώλεια του νερού φραγής

Πρόκληση ζημιάς στη στεγανοποίηση άξονα.

Εξασφαλίστε ότι κατά τη λειτουργία: 

 το υγρό φραγής θα ρέει με την απαιτούμενη πίεση διαμέσου 
της διπλής στεγανοποίησης άξονα.

Για την προβλεπόμενη τιμή πίεσης του υγρού στεγανοποίη-
σης ανατρέξτε στα "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ στο 
“Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα“. Τα "Συνοδευτικά 
έγγραφα παραγγελίας" επισυνάπτονται στο παρόν εγχειρί-
διο. 

– Δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός υποπίεσης στον χώρο 
στεγανοποίησης.

Εάν στο “Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα“ δεν ανα-
φέρεται καμία τιμή πίεσης, τότε ισχύουν τα εξής .

–  Σε στεγανοποιήσεις που φορτίζονται ή ξεπλένονται με 
υγρό φραγής χωρίς πίεση, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
είναι 0,2 bar. 

 η θερμοκρασία του υγρού φραγής θα διατηρείται στους 
T < 70 °C. 

1. Ανοίξτε τη βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης. 

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα στον αγωγό πίεσης. 

3. Γεμίστε την αντλία και τον αγωγό αναρρόφησης μέχρι την 
άνω ακμή της αντλίας με αντλούμενο μέσο. Εφόσον 
χρειάζεται, αφήστε να διαφύγει ο παγιδευμένος αέρας. 

4. Στις αντλίες με υγρό φραγής ή απόσβεσης: 

Ελέγξτε την απαιτούμενη πίεση φραγής. Για μέγιστη πίεση 
φραγής βλέπε στοιχεία σε  „Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης 
άξονα“ στα συνημμένα έγγραφα.

5. Εκκινήστε τον κινητήρα.

7.3 Επιτήρηση λειτουργίας

7.3.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Ξένα σώματα στο αντλούμενο μέσο

Εμπλοκή των ροτόρων και διάτμηση του άξονα. 

 Αποκλείστε τα ξένα σώματα από το αντλούμενο μέσο.

 Προβλέψτε ένα περιορισμό τάσης ως ασφάλεια στον 
κινητήρα μετάδοσης κίνησης.

Απότομο κλείσιμο των βαλβίδων στον αγωγό πίεσης

Πρόκληση ζημιάς στο αντλούμενο μέσο λόγω υδραυλικών 
πληγμάτων στην αντλία.

 Μην κλείνετε απότομα ή για μεγάλα διαστήματα τη βαλβίδα 
στον αγωγό πίεσης

Ξαφνική ψύξη της αντλίας

Ρωγμές στην αντλία.

 Αποφεύγετε την ξαφνική ψύξη της αντλίας.

Σπηλαίωση και ξηρή λειτουργία της αντλίας

Πρόκληση ζημιάς στη στεγανοποίηση άξονα.

 Εξασφαλίστε ότι κατά τη λειτουργία οι βαλβίδες από την 
πλευρά αναρρόφησης είναι ανοιχτές.

7.4 Τερματισμός λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα.

2. Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης, για να 
αποτραπεί η εκκένωση της αντλίας.

3. Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό πίεσης.

7.5 Παύση λειτουργίας της αντλίας

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα.

2. Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης. 

3. Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό πίεσης.

4. Αποσυνδέστε την αντλία από την παροχή τάσης. 
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5. Αδειάστε την αντλία. 

6. Καθαρίστε την αντλία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.8 
„Διενέργεια καθαρισμού“, σελίδα 11.

7. Στεγνώστε την αντλία. 

8. Προστατεύστε το εσωτερικό της αντλίας από την υγρασία.

9. Σφραγίστε τις συνδέσεις αγωγών με καπάκια για να 
αποτραπεί η εισχώρηση ρύπων και ξένων σωμάτων.

10. Περαιτέρω ενέργειες, βλέπε Κεφάλαιο 5 „Αποθήκευση“, 
σελίδα 9.

8 Καθαρισμός κατά τη λειτουργία

8.1 Μέθοδος CIP

Οι Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL είναι κατάλληλες για τη μέθοδο 
CIP (Cleaning In Place). Στη μέθοδο CIP ισχύουν οι εξής τιμές 
αναφοράς:

Παράδειγμα κύκλου καθαρισμού

1. Πρόπλυση με νερό.

2. Πλύση αλκαλικού διαλύματος με διάλυμα καυστικής σόδας 
(NaOH), βλέπε Πίνακας4   Καθαρισμός CIP.

3. Ενδιάμεση πλύση με νερό.

4. Πλύση οξέος με νιτρικό οξύ με (HNO3), βλέπε 
Πίνακας4   Καθαρισμός CIP.

5. Ξέπλυμα με νερό.

Η διαφορική πίεση της αντλίας πρέπει να ανέρχεται σε 2 έως 3 
bar, ώστε να επιτυγχάνονται επαρκείς ταχύτητες ροής στην 
αντλία.

Σε περίπτωση απόκλισης τιμών επικοινωνήστε με τη Fristam.

8.2 Μέθοδος SIP

Εάν υπάρχει ατμός η αντλία είναι σε ξηρή λειτουργία

Πρόκληση ζημιάς στη στεγανοποίηση άξονα.

 Εάν διέρχεται ατμός από τις σωληνώσεις, βεβαιωθείτε πως η 
αντλία είναι απενεργοποιημένη.

Οι Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL είναι κατάλληλες για τη μέθοδο 
SIP (Sterilisation In Place) μόνο κατόπιν σχετικής συνεννόησης 
με τη Fristam . 

Η καταλληλότητα εξαρτάται από την επιλογή των ελαστομερών. 

Η θερμοκρασία επεξεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
145 °C.

Οι θερμοκρασίες στο ATEX μπορεί να διαφέρουν βλέπε „Όρια 
θερμοκρασίας λειτουργίας“ στο πρόσθετο εγχειρίδιο ATEX .

9 Βλάβες

Για βλάβες, πιθανές αιτίες και προτάσεις αποκατάστασης βλέπε 
Κεφάλαιο 11.3 „Πίνακας βλαβών“, σελίδα 28.

9.1 Υπόδειξη ασφαλείας

Θερμές επιφάνειες

Εγκαύματα από επαφή με την αντλία. Από την άντληση καυτών 
αντλούμενων μέσων η αντλία μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες. 

 Πριν την εκτέλεση εργασιών στην αντλία, αφήνετε την να 
κρυώσει εντελώς.

 Αγγίζετε την αντλία μόνο με γάντια προστασίας, ανθεκτικά 
στις υψηλές θερμοκρασίες.

10 Συντήρηση

Για διαστήματα συντήρησης βλέπεΚεφάλαιο 11.2 „Διαστήματα 
συντήρησης“, σελίδα 28.

10.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Περιστρεφόμενα εξαρτήματα

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. 

 Πριν την έναρξη εργασιών επί της αντλίας πάντα 
απενεργοποιείτε τον κινητήρα και ασφαλίστε από ακούσια 
επανενεργοποίηση.

Μέσο Θερμοκρασία επεξεργασίας [°C]

NaOH (περ. 1% έως 2%) 80 έως 85

HNO3 (περ. 1%) 60 έως 65

Πίνακας4  Καθαρισμός CIP
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Ενδεχόμενο πτώσης μη ασφαλισμένων εξαρτημάτων

Σοβαρές συνθλίψεις 

 Σε όλες τις εργασίες συντήρησης φοράτε πάντα 
προστατευτικά γάντια.

Ανεξέλεγκτη εκροή υγρών

Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές λόγω διάβρωσης 
δηλητηρίασης και έκθεσης σε ρύπους.

Πριν την έναρξη των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού 
στην αντλία:

 Κλείστε τη συρόμενη βαλβίδα αναρρόφησης και πίεσης 
μπροστά και πίσω από τη βαλβίδα.

 Σε διπλή στεγανοποίηση άξονα: Αποκλείστε τον αγωγό 
υγρού φραγής ή απόσβεσης.

 Αδειάστε εντελώς το περίβλημα της αντλίας πριν ανοίξετε 
την αντλία.

Ξαφνική ψύξη της αντλίας

Ρωγμές στην αντλία.

 Μην ψύχετε την αντλία απότομα.

Χρήση εργαλείων βιδώματος

Εκδορές σε λειασμένες επιφάνειες

 Στις λειασμένες επιφάνειες χρησιμοποιείτε προσάρτημα 
χαλκού για σωληνωτά κλειδιά.

10.2 Ανταλλακτικά

Με τη χρήση μη εγκεκριμένων από τη Fristam ανταλλακτικών, 
είναι δυνατή η πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και 
υλικών ζημιών. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα εγκεκριμένα 
ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Fristam.

Η Fristam καταχωρεί σε αρχείο όλες τις παραδοθείσες αντλίες. 
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών απαιτούνται τα εξής 
στοιχεία: 

1. Αριθμός σειράς της αντλίας, βλέπε πινακίδα τύπου ή 
στοιχεία επί της αντλίας.

2. Ονομασία των ανταλλακτικών και υλικών, βλέπε  
„Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας “ στα συνημμένα 
έγγραφα.

10.3 Έλεγχος υγρού φραγής και απόσβεσης 
(κατ' επιλογή)

Σε αντλίες με εξοπλισμό για "Σύστημα φραγής ή "Σύστημα από-
σβεσης" πρέπει να ελεγχθεί η πίεση του υγρού φραγής. Για 
διαστήματα συντήρησης βλέπε Πίνακας 17 στη σελίδα 28.

 Ελέγξτε την πίεση του υγρού φραγής και συγκρίνετε με την 
προβλεπόμενη τιμή. 

Η προβλεπόμενη τιμή βρίσκεται στο „Σχέδιο τομής της 
στεγανοποίησης άξονα“ στα „Συνοδευτικά έγγραφα 
παραγγελίας“. Τα „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ 
επισυνάπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Το υγρό φραγής θερμαίνεται από το θερμό αντλούμενο μέσο 
και τη λειτουργία της αντλίας.

 Εξασφαλίστε ότι κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία του 
υγρού φραγής διατηρείται στους T < 70 °C. 

10.4 Έλεγχος στάθμης λαδιού

Ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείται μέσω ενός γυάλινου 
δείκτη στάθμης (25), που βρίσκεται πλευρικά στο κιβώτιο 
μετάδοσης. 

Για διαστήματα συντήρησης βλέπε Πίνακας 17 στη σελίδα 28.

10.5 Αλλαγή λαδιού 

Στις Αντλίες εκτοπίσεως FK και FL απαιτείται η τακτική αλλαγή 
του λαδιού. Για διαστήματα συντήρησης βλέπε Πίνακας 17 στη 
σελίδα 28. 

Διαστήματα συντήρησης

Σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία αέρα, διαβρωτικό 
περιβάλλον, υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας συνιστάται η 
αλλαγή κάθε 2000 ώρες λειτουργίας. Σε κανονικές συνθήκες μία 
φορά ετησίως ή κάθε 4000 ώρες λειτουργίας.

Λιπαντικές ουσίες και ποσότητες

Για την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού, βλέπε Πίνακας5   Αλλαγή 
λαδιού μοντέλο FL και Πίνακας6   „Αλλαγή λαδιού μοντέλο FK“, 
σελίδα 15.

Εικ. 17 Στάθμη λαδιού και αλλαγή λαδιού

Διαδικασία

1. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να 
λειτουργήσει μέχρι να επιτευχθεί η κανονική θερμοκρασία 
λειτουργίας.

2. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε από ακούσια 
επανενεργοποίηση.

23 Κοχλίας εξαέρωσης

24 Κοχλίας ασφάλισης

25 Δείκτης στάθμης λαδιού

24

2325
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3. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο συλλογής λαδιού κάτω 
από τον κοχλία ασφάλισης (24).

4. Προσοχή! Καυτό λάδι. Εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με 
καυτό λάδι. 

 Φοράτε γάντια προστασίας ανθεκτικά στη θερμότητα 
και στο λάδι.

Ξεβιδώστε τον κοχλία εξαέρωσης (23).

5. Ξεσφίξτε και αφαιρέστε τον κοχλία ασφάλισης  (24).

6. Αδειάστε τελείως το λάδι και απορρίψτε το σύμφωνα με τους 
σχετικούς κανονισμούς

7. Καθαρίστε τους κοχλίες ασφάλισης και εξαέρωσης και τα 
στεγανοποιητικά παρεμβύσματα.

8. Τοποθετήστε τους κοχλίες ασφάλισης και εξαέρωσης και τα 
αντίστοιχα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα..

9. Γεμίστε με νέο λάδι, ελέγχοντας την ένδειξη στάθμη στο 
γυάλινο δείκτη (25).

10.6 Λίπανση εδράνου κινητήρα

 Λιπάνετε το έδρανο του κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του κινητήρα. Βλέπε „Τεκμηρίωση 
προμηθευτών “ στα συνημμένα έγγραφα.

10.7  Αλλαγή στεγανοποίησης άξονα

Αλλάξτε τη στεγανοποίηση άξονα, εάν:

– το αντλούμενο μέσο, το υγρό φραγής ή απόσβεσης 
εξέρχεται από την αντλία στην εξωτερική πλευρά 
(ατμόσφαιρας).

– σημειώνεται διαρροή του υγρού φραγής ή απόσβεσης στο 
αντλούμενο μέσο.

Διαδικασία

1. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας, βλέπε 
Κεφάλαιο 10.8 „Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας“, 
σελίδα 15.

2. Συναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας, βλέπε 
Κεφάλαιο 10.9 „Συναρμολόγηση κεφαλής αντλίας“, σελίδα 16.

2a. Ταυτόχρονα συναρμολογήστε τις στεγανοποιήσεις άξονα 
στους άξονες ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής A-F

2b. Συναρμολογήστε το ρότορα.

2c. Ασφαλίστε το καπάκι αντλίας.

Η ακριβής διαδικασία περιγράφεται στα ακόλουθα κεφάλαια:

10.8 Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας

Προετοιμασία

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε από ακούσια 
επανενεργοποίηση. 

2. Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό πίεσης. 

3. Κλείστε τη βαλβίδα στον αγωγό αναρρόφησης. 

4. Σε διπλή στεγανοποίηση άξονα: Αποκλείστε τον αγωγό 
υγρού φραγής ή απόσβεσης.

5. Αδειάστε πλήρως την αντλία. 

6. Λύστε τις συνδέσεις αναρρόφησης και πίεσης.

7. Αποσυναρμολογήστε την αντλία από το σύστημα. 

Διαδικασία

Εικ. 18 Λύσιμο καπακιού αντλίας στο παράδειγμα της FL 100

1. Λύστε τα περικόχλια (26) στο καπάκι της αντλίας.

2. Αφαιρέστε τα περικόχλια, το καπάκι της αντλίας (27) και το 
στεγανοποιητικό παρέμβυσμα του καπακιού (28). 

Υπόδειξη: Εάν το καπάκι της αντλίας λύνεται δύσκολα:

 Αντλίες εκτοπίσεως FK
Στο καπάκι της αντλίας βρίσκονται δύο κοχλίες εξολκής 
με αστεροειδή λαβή. Περιστρέψτε τους κοχλίες εξολκής 
δεξιόστροφα μέχρι να λυθεί το καπάκι.

Μοντέλο FL προβλεπόμενη 
ποσότητα λαδιού [l]

Λάδι

οριζόντια 
διάταξη των 
συνδέσεων 
σωλήνων

κάθετη διάταξη 
των συνδέσεων 
σωλήνων 

FL/FL2  55 0,25 0,20

SAE 15W40

FL/FL2  75 0,60 0,50

FL/FL2 100 1,80 1,30

FL 130 2,10 1,70

FL2 50 0,15 0,15

FL2 58 0,25 0,25

Πίνακας5  Αλλαγή λαδιού μοντέλο FL

Μοντέλο FK Ποσότητα λαδιού Λάδι

οριζόντια 
διάταξη των 
συνδέσεων 
σωλήνων

κάθετη διάταξη 
των συνδέσεων 
σωλήνων

25 και 25/30 1,0 0,7

SAE 15W4040 και 40/45 2,5 1,8

48 4,5 4,0

Πίνακας6  Αλλαγή λαδιού μοντέλο FK

27

26

28
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 Αντλίες εκτοπίσεως FL
Χτυπήστε ελαφρά με ένα ελαστικό σφυρί στο καπάκι 
μέχρι να λυθεί το καπάκι.

Εικ. 19 Αποσύνδεση ρότορα στο παράδειγμα της FL 100

3. Προειδοποίηση: Περιστρεφόμενα μηχανικά εξαρτήματα. 
Σοβαρές συνθλίψεις του χεριού. 

 Μπλοκάρετε το ρότορα (30) με μια ξύλινη ή πλαστική 
σφήνα.

Λύστε και αφαιρέστε τη στερέωση ρότορα (29) (περικόχλιο 
ή κοχλίας ρότορα) και τα αντίστοιχα στεγανοποιητικά (31) . 

4. Αφαιρέστε τον ρότορα από τον κινητήριο άξονα και τον 
άξονα παράλληλης πρόωσης.

5. Λύστε τις κοχλιωτές συνδέσεις που συνδέουν το περίβλημα 
αντλίας με το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης:

– Μοντέλο FL: Τυφλά περικόχλια στο κιβώτιο μετάδοσης

– Μοντέλο FK: κοχλίες με εσωτερικό εξάγωνο στο 
περίβλημα της αντλίας

Εικ. 20 Αφαίρεση στεγανοποίησης άξονα στο παράδειγμα της FL 100

6. Αφαιρέστε το περίβλημα της αντλίας (32).

7. Προσοχή: Απώλεια του σταθερού χιτωνίου (34). Υλικές 
ζημιές. 

 Εντοπίστε τη θέση του σταθερού χιτωνίου. Τα σταθερά 
χιτώνια απεικονίζονται στο „Σχέδιο τομής της 
στεγανοποίησης άξονα“ στα „Συνοδευτικά έγγραφα 

παραγγελίας“. Τα σταθερά χιτώνια είναι σημαδεμένα με 
κόκκους.

 Αφαιρέστε τις στεγανοποιήσεις άξονα (33) από το 
περίβλημα της αντλίας (32) και τους άξονες. Ταυτόχρονα 
αφαιρέστε τα σταθερά χιτώνια (34).

 Φυλάξτε ξεχωριστά τα σταθερά χιτώνια.

8. Ανάλογα με τη στεγανοποίηση άξονα συνεχίστε ως εξής:

Σε απλή στεγανοποίηση άξονα:

 Η αποσυναρμολόγηση της αντλίας ολοκληρώθηκε.

Σε διπλή στεγανοποίηση άξονα:

1. Τα καπάκια της στεγανοποίησης βρίσκονται στους 
άξονες και είναι συνδεδεμένα με το κιβώτιο μετάδοσης 
κίνησης. Βλέπε επίσης „Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης 
άξονα “ στα „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“.

2. Λύστε τα καπάκια της στεγανοποίησης. 

3. Αφαιρέστε τα καπάκια της στεγανοποίησης με τα 
στοιχεία στεγανοποίησης.

10.9 Συναρμολόγηση κεφαλής αντλίας

Η συναρμολόγηση της αντλίας εξαρτάται από το εκάστοτε 
μέγεθος και μοντέλο αντλίας όπως και την αντίστοιχη 
στεγανοποίηση άξονα. Για να βρείτε ποια στεγανοποίηση άξονα 
υπάρχει ανατρέξτε στα „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“. 

Λανθασμένα ελαστομερή

Μη στεγανή αντλία

 Διασφαλίστε, ότι τα ελαστομερή είναι κατάλληλα για το 
είδος του αντλούμενου μέσου. Βλέπε „Συνοδευτικά έγγραφα 
παραγγελίας“.

Προετοιμασία

 Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα της αντλίας. Παράλληλα 
ελέγξτε για την ύπαρξη φθορών και την ακρίβεια 
προσαρμογής. 

 Εφόσον χρειάζεται, επεξεργαστείτε ή αντικαταστήστε τα 
εξαρτήματα της αντλίας. 

 Εκτελέστε τη συναρμολόγηση με τη δέουσα προσοχή σε 
καθαρές συνθήκες. Οι στεγανοποιήσεις μπορούν εύκολα να 
υποστούν φθορές.

 Αντικαταστήστε όλα τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης.

 Για τη μείωση της τριβής, επαλείψτε τα παρεμβύσματα 
στεγανοποίησης και τις επιφάνειες ολίσθησης με νερό, 
αλκοόλ ή γράσο σιλικόνης. 

 Καθαρίστε τις στεγανοποιητικές επιφάνειες στους 
ολισθαίνοντες στεγανοποιητικούς δακτυλίους με 
λιποδιαλυτικό καθαριστικό π.χ. με το "Καθαριστικό γενικής 
χρήσης OKS 2610". Μετά αποφύγετε την επαφή των 
στεγανοποιητικών επιφανειών με λάδι, γράσο και μην τις 
αγγίζετε με τα δάχτυλα. 

29

31
30

32

33

34
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Συμβουλή: Για τη συγκόλληση εδράνων και χιτωνίων ενδείκνυται 
π.χ. η συγκρατητική κόλλα „Euro Lock A64.80“.

Συμβουλή: Για τη συγκόλληση ακέφαλων κοχλιών ενδείκνυται π.χ. η 
κόλλα ασφάλισης κοχλιών „Euro Lock A24.10“.

10.9.1 Τήρηση σήμανσης

 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να μπερδεύονται οι 
ρότορες και τα σταθερά χιτώνια Είναι προσαρμοσμένα στον 
άξονα παράλληλης πρόωσης ή στον κινητήριο άξονα και έχουν 
σημαδευτεί με κόκκους.

 Πριν την συναρμολόγηση των σταθερών χιτωνίων και των 
ροτόρων λάβετε υπόψη τις σημάνσεις:

– ένας κόκκος για τον κινητήριο άξονα

– δύο κόκκοι για τον άξονα παράλληλης πρόωσης

10.9.2 Συναρμολόγηση στεγανοποιητικών 

Η τοποθετημένη στην εκάστοτε αντλία στεγανοποίηση άξονα 
επισυνάπτεται στα „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ υπό τη 
μορφή ενός „Σχεδίου τομής“ και „Λίστα ανταλλακτικών“.

Οι αριθμοί εξαρτημάτων σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχούν στο 
DIN 24250.

Στη συνέχεια περιγράφεται η συναρμολόγηση των βασικών 
στεγανοποιήσεων άξονα με τις περιπτώσεις εφαρμογής Α έως F. 
Η προσαρμοσμένη στην παραγγελία σας έκδοση ενδέχεται να 
διαφέρει ελαφρά. 

Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τη Fristam.

Υπόδειξη: Οι ακόλουθες διαδικασίες συναρμολόγησης 
παρουσιάζονται και περιγράφονται μόνο για τον κινητήριο 
άξονα. Όλες οι οδηγίες ενεργειών ισχύουν και για τον άξονα 
παράλληλης πρόωσης.

Περίπτωση εφαρμογής A

Προσυναρμολόγηση στον άξονα:

Εικ. 21 Προσυναρμολόγηση στον άξονα, περίπτωση εφαρμογής Α

1. Περάστε στον άξονα τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης 
 (412.64) και (412.63).

Υπόδειξη: Παρέμβυσμα στεγανοποίησης 412.64 υφίσταται μόνο 
στα FL 55 και 75 .

2. Μόνο στο μοντέλο FL 130: 

Εφοδιάστε το σταθερό χιτώνιο με κυλινδρικές κοπίλιες. 
Τοποθετήστε τις κοπίλιες στο κέντρο, βλέπε σχετικά „Σχέδιο 
τομής άξονα“ στα συνημμένα έγγραφα.

3. Προσοχή: Μπέρδεμα των δύο σταθερών χιτωνίων. Υλικές 
ζημιές κατά τη λειτουργία της αντλίας λόγω εμπλοκής ή 
τριβής των ροτόρων. Τα σταθερά χιτώνια αντιστοιχούν στον 
κινητήριο άξονα ή στον άξονα πρόωσης. Βλέπε 
Κεφάλαιο 10.9.1 „Τήρηση σήμανσης“, σελίδα 17.

 Ωθήστε το σημαδεμένο σταθερό χιτώνιο  (54-3.60) στον 
εκάστοτε αντίστοιχο άξονα. 

4. Ωθήστε το δακτύλιο ολίσθησης  (472.60) στον άξονα.

5. Μόνο στο μοντέλο FL 130: 

Στερεώστε το δακτύλιο ολίσθησης και το σταθερό χιτώνιο 
με κυλινδρικές κοπίλιες στον άξονα. Στο „Σχήμα τομής της 
στεγανοποίησης άξονα“ οι κυλινδρικές κοπίλιες φέρουν τον 
αριθμό 562.61.

Προσυναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας:

Περίπτω
ση 
εφαρμογ
ής

Στεγανοποίησ
η
άξονα

Μοντέλο Μεγέθη

A απλή FK και FL όλα τα μεγέθη

B απλή FK 48 48

C απλή FL 2 όλα τα μεγέθη

D διπλή FK και FL όλα τα μεγέθη

E διπλή FL 2 50 - 100

F διπλή FL 2 130

Πίνακας7   Βασικές στεγανοποιήσεις άξονα

54-3.60
412.63

412.64

472.60
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Εικ. 22 Προσυναρμολόγηση στο περίβλημα αντλίας και τελική συναρμολόγηση στον 
άξονα, περίπτωση εφαρμογής Α

6. Ωθήστε το ελατήριο  (477.60) στο περίβλημα GLRD (47-
2.60) και ασφαλίστε με ακέφαλο κοχλία (904.60).

Προσοχή: Ατελής, ασταθής συναρμολόγηση. Υλικές ζημιές 
κατά τη λειτουργία της αντλίας.

 ελέγξτε, εάν ο ακέφαλος κοχλίας πιάνει στο περίβλημα 
της αντλίας (101), ώστε να λειτουργεί ως ασφάλεια 
περιστροφής.

7. Περάστε στο περίβλημα GLRD τους στεγανοποιητικούς 
δακτύλιους  (412.65) και (412.60).

8. Τοποθετήστε τον κόντρα δακτύλιο (475.60) στο περίβλημα 
GLRD.

Υπόδειξη: Κατά την τοποθέτηση περιστρέψτε ελαφρά τον 
κόντρα δακτύλιο με το έκκεντρο μέχρι να μπορεί να 
τοποθετηθεί και να ταιριάζει.

9. Τοποθετήστε το περίβλημα GLRD στο περίβλημα της 
αντλίας (101).

10. Τοποθετήστε το περίβλημα της αντλίας στους άξονες και 
ωθήστε στο κιβώτιο μετάδοσης.

11. Προσοχή: Το περίβλημα της αντλίας δεν εφάπτεται στο 
κιβώτιο μετάδοσης. Υλικές ζημιές λόγω στρέβλωσης του 
περιβλήματος της αντλίας.

 Ανάλογα με το μοντέλο, βιδώστε το περίβλημα της 
αντλίας με τους ακόλουθους συνδέσμους στο κιβώτιο 
μετάδοσης κίνησης.

Μοντέλο FL: τυφλά περικόχλια στο κιβώτιο μετάδοσης

Μοντέλο FK: κοχλίες με εσωτερικό εξάγωνο στο 
περίβλημα της αντλίας.

Τελική συναρμολόγηση στον άξονα:

12. Μόνο στο μοντέλο FL 100/130:

Εφοδιάστε τον κάλυκα (520.60) με κυλινδρικές κοπίλιες. 
Βυθίστε την κυλινδρική κοπίλια εντελώς στον κάλυκα. Βλέπε 
„Σχήμα τομής στεγανοποίησης άξονα“.

13. Τοποθετήστε το δακτύλιο στεγανοποίησης (412.62) στον 
κάλυκα.

14. Τοποθετήστε τον κάλυκα στον άξονα. 

Μόνο στο μοντέλο FL 100/130: Προσέξτε, ώστε οι 
κυλινδρικές κοπίλιες να διέρχονται από τις προβλεπόμενες 
για το σκοπό αυτό εγκοπές.

15. Ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίησης 
άξονα με τοποθέτηση των ροτόρων, βλέπε Κεφάλαιο 10.9.3 
„Συναρμολόγηση ροτόρων“, σελίδα 21.

Περίπτωση εφαρμογής Β

Προσυναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας:

Εικ. 23  Προσυναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας, περίπτωση εφαρμογής Β

1. Τοποθετήστε στο περίβλημα GLRD (47-2.60) δακτύλιο 
στεγανοποίησης (412.60) και περάστε στο το στο 
περίβλημα της αντλίας (101).

2. Τοποθετήστε στο περίβλημα GLRD τη ροδέλα (550.63) και 
ασφαλίστε με το δακτύλιο στήριξης (93-1.60) στο 
περίβλημα της αντλίας.

3. Τοποθετήστε το προσυναρμολογημένο περίβλημα της 
αντλίας στους άξονες και ωθήστε στο κιβώτιο μετάδοσης.

4. Προσοχή: Το περίβλημα της αντλίας δεν εφάπτεται στο 
κιβώτιο μετάδοσης. Υλικές ζημιές λόγω στρέβλωσης του 
περιβλήματος της αντλίας.

 Βιδώστε το περίβλημα της αντλίας με εξαγωνικούς 
κοχλίες στο κιβώτιο μετάδοσης.

Τελική συναρμολόγηση στον άξονα:

101 412.60

520.60
412.62

412.65

47-2.60
477.60

904.60

475.60

101

550.63
47-2.60

412.60

 93-1.60
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Εικ. 24 Περίπτωση εφαρμογής Β, τελική συναρμολόγηση στον άξονα

5. Εφοδιάστε τον κόντρα δακτύλιο (475.50) με δακτύλιο 
στεγανοποίησης (412.52).

6. Ωθήστε τον κόντρα δακτύλιο στον άξονα κατά τρόπο, ώστε 
οι εγκοπές του κόντρα δακτυλίου να πιάνουν στους 
ακέφαλους κοχλίες στο περίβλημα της αντλίας.

7. Προσοχή: Μπέρδεμα των δύο σταθερών χιτωνίων. Υλικές 
ζημιές κατά τη λειτουργία της αντλίας λόγω εμπλοκής ή 
τριβής των ροτόρων. Τα σταθερά χιτώνια αντιστοιχούν στον 
κινητήριο άξονα ή στον άξονα πρόωσης. 
ΒλέπεΚεφάλαιο 10.9.1 „Τήρηση σήμανσης“, σελίδα 17.

 Ωθήστε το σημαδεμένο σταθερό χιτώνιο (54-3.60) στον 
εκάστοτε αντίστοιχο άξονα.

8. Περάστε στο συνδετήρα  (485.60) ένα δακτύλιο 
στεγανοποίησης (412.62).

9. Εφοδιάστε το δακτύλιο ολίσθησης (472.50) με ελατήριο 
 (477.50) και δακτύλιο στεγανοποίησης (412.51).

10. Ενώστε το δακτύλιο ολίσθησης και το συνδετήρα. 

Υπόδειξη: προσέξτε ώστε οι κυλινδρικές κοπίλιες (560.50) 
να πιάνουν στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό εγκοπές 
του συνδετήρα.

11. Ωθήστε το δακτύλιο ολίσθησης με το συνδετήρα στον 
άξονα.

12. Ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίησης 
άξονα με τοποθέτηση των ροτόρων, βλέπε Κεφάλαιο 10.9.3 
„Συναρμολόγηση ροτόρων“, σελίδα 21.

Περίπτωση εφαρμογής C

Προσυναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας:

Εικ. 25 Περίπτωση εφαρμογής C

1. Περάστε στο περίβλημα της αντλίας (101) τα παρεμβύσματα 
στεγανοποίησης (412.65).

2. Εφοδιάστε τον κόντρα δακτύλιο(475.60) με ελατήριο 
(477.60) και τοποθετήστε στο περίβλημα της αντλίας.

Υπόδειξη: κατά την τοποθέτηση περιστρέψτε ελαφρά τον 
κόντρα δακτύλιο με το έκκεντρο μέχρι να μπορεί να 
τοποθετηθεί και να ταιριάζει.

3. Περάστε το δακτύλιο ολίσθησης (472.60) στον άξονα.

4. Τοποθετήστε το περίβλημα της αντλίας (101) στους άξονες 
και ωθήστε στο κιβώτιο μετάδοσης.

5. Προσοχή: Το περίβλημα της αντλίας δεν εφάπτεται στο 
κιβώτιο μετάδοσης. Υλικές ζημιές λόγω στρέβλωσης του 
περιβλήματος της αντλίας.

 Τοποθετήστε τα τυφλά περικόχλια στο ακέφαλους 
κοχλίες (902.3) και βιδώστε το περίβλημα της αντλίας με 
το κιβώτιο μετάδοσης.

Τελική συναρμολόγηση στον άξονα (II)

6. Περάστε στο σταθερό χιτώνιο (54-3.60) τα στρογγυλά 
στεγανοποιητικά (412.82).

7. Προσοχή: Μπέρδεμα των δύο σταθερών χιτωνίων. Υλικές 
ζημιές κατά τη λειτουργία της αντλίας λόγω εμπλοκής ή 
τριβής των ροτόρων. Τα σταθερά χιτώνια αντιστοιχούν στον 
κινητήριο άξονα ή στον άξονα πρόωσης. Βλέπε 
Κεφάλαιο 10.9.1 „Τήρηση σήμανσης“, σελίδα 17.

 Περάστε τα χιτώνια στον εκάστοτε αντίστοιχο άξονα.

8. Τοποθετήστε τα στρογγυλά στεγανοποιητικά (412.64) στην 
προβλεπόμενη εγκοπή των ροτόρων.

9. Ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίησης 
άξονα με τοποθέτηση των ροτόρων, βλέπε Κεφάλαιο 10.9.3 
„Συναρμολόγηση ροτόρων“, σελίδα 21.
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Περίπτωση εφαρμογής D

Εικ. 26 Βασική στεγανοποίηση άξονα,   παράδειγμα εφαρμογής D

1. Βιδώστε το σωληνάκι πλύσης  (710.60) στο καπάκι 
στεγανοποίησης (471.60) και στεγανοποιήστε.

2. Εφοδιάστε το καπάκι στεγανοποίησης με ακτινικό 
στεγανοποιητικό δακτύλιο άξονα (421.60). 

Υπόδειξη: λάβετε υπόψη την κατεύθυνση τοποθέτησης του 
ακτινικού στεγανοποιητικού δακτυλίου άξονα, βλέπε „Σχήμα 
τομής της στεγανοποίησης άξονα“.

3. Βιδώστε με τους κοχλίες με εσωτερικό εξάγωνο (914.60)το 
καπάκι στεγανοποίησης στο κιβώτιο μετάδοσης (87-1).

4. Εφοδιάστε το καπάκι στεγανοποίησης από τα έξω με 
δακτύλιο στεγανοποίησης (412.67). 

5. Συνέχεια όπως στο Κεφάλαιο  „Περίπτωση εφαρμογής A“, 
σελίδα 17.

Περίπτωση εφαρμογής Ε

Εικ. 27 Βασική στεγανοποίηση άξονα, περίπτωση εφαρμογής Ε

1. Βιδώστε το σωληνάκι πλύσης  (710.60) στο καπάκι 
στεγανοποίησης (47-2.60) και στεγανοποιήστε.

2. Βιδώστε με τους κοχλίες με εσωτερικό εξάγωνο (914.60) το 
καπάκι στεγανοποίησης στο κιβώτιο μετάδοσης (87-1).

3. Τοποθετήστε τον κόντρα δακτύλιο (475.61), τα 
ελατήρια (477.61) και το δακτύλιο 
στεγανοποίησης (412.67) στο καπάκι στεγανοποίησης.

4. Τοποθετήστε το δακτύλιο στεγανοποίησης (412.60) στο 
καπάκι στεγανοποίησης.

5. Συνέχεια όπως στο Κεφάλαιο  „Περίπτωση εφαρμογής C“, 
σελίδα 19.

Περίπτωση εφαρμογής F

Εικ. 28 Βασική-περίπτωση εφαρμογής F

1. Βιδώστε το σωληνάκι πλύσης (710.60) στο καπάκι 
στεγανοποίησης (47-2.60) και στεγανοποιήστε το.

2. Τοποθετήστε το καπάκι στεγανοποίησης στους ακέφαλους 
κοχλίες του κιβωτίου μετάδοσης (87-1).

3. Τοποθετήστε τον κόντρα δακτύλιο (475.61), το 
ελατήριο (477.61) και το δακτύλιο 
στεγανοποίησης (412.67) στο καπάκι στεγανοποίησης.

4. Τοποθετήστε το δακτύλιο στεγανοποίησης (412.60) στο 
καπάκι στεγανοποίησης.

5. Συνέχεια όπως στο Κεφάλαιο  „Περίπτωση εφαρμογής C“, 
σελίδα 19.
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10.9.3 Συναρμολόγηση ροτόρων 

Εικ. 29 Συναρμολόγηση ροτόρων στο παράδειγμα της FL 100

1. Προσοχή: Μπέρδεμα των δύο ροτόρων. Υλικές ζημιές κατά 
τη λειτουργία της αντλίας λόγω εμπλοκής ή τριβής των 
ροτόρων. Οι ρότορες αντιστοιχούν στον κινητήριο άξονα ή 
στον άξονα πρόωσης. Βλέπε Κεφάλαιο 10.9.1 „Τήρηση 
σήμανσης“, σελίδα 17.

 Τοποθετήστε τους ρότορες (36) με δακτύλιο 
στεγανοποίησης  (37) στους εκάστοτε αντίστοιχα 
προβλεπόμενους άξονες.

2. Ανάλογα με το είδος στερέωσης, συναρμολογήστε το 
περικόχλιο ή τον κοχλία ρότορα (35) με τον εξής τρόπο:

Περικόχλιο ρότορα

1. Σχίστε το δακτύλιο ασφάλισης από πολυαμίδιο και 
τοποθετήστε τον στο περικόχλιο άξονα.

2. Βιδώστε με το χέρι το περικόχλιο ρότορα (35) στον 
άξονα.

 Κοχλίας ρότορα

1. Εφοδιάστε τον κοχλία ρότορα με δακτύλιο 
στεγανοποίησης.

 Στο μοντέλο FK 25-40/45: Τοποθετήστε στον κοχλία πτε-
ρυγίου στρογγυλά παρεμβύσματα στεγανοποίησης και 
ροδέλα.

 Στο μοντέλο FL 75-100 με έκκεντρη στερέωση πτερυγί-
ου: Τοποθετήστε στον κοχλία πτερυγίου στρογγυλά πα-
ρεμβύσματα στεγανοποίησης και ροδέλα.

2. Βιδώστε με το χέρι το κοχλία ρότορα στον άξονα.

 Στο μοντέλο FK 25-40/45: Ευθυγραμμίστε την έκκεντρη 
ροδέλα ως προς τον άξονα. 

 Στο μοντέλο FL 75-100 με έκκεντρη στερέωση πτερυγί-
ου: Τοποθετήστε στον κοχλία πτερυγίου στρογγυλά πα-
ρεμβύσματα στεγανοποίησης και ροδέλα.

3. Προειδοποίηση: Περιστρεφόμενα μηχανικά εξαρτήματα. 
Σοβαρές συνθλίψεις του χεριού. 

 Ακινητοποιήστε τους ρότορες με ξύλινη ή πλαστική 
σφήνα.

4. Σφίξτε τη στερέωση των ροτόρων με τις προβλεπόμενες 
ροπές σύσφιξης. Βλέπε Πίνακας8   „Ροπές σύσφιξης για 
στερέωση ροτόρων με δακτύλιο ασφάλισης“, σελίδα 21.

10.9.4 Σφράγιση αντλίας 

Εικ. 30 Σφράγιση καπακιού αντλίας, στο παράδειγμα της FL 100

1. Εφοδιάστε το καπάκι αντλίας (39) με δακτύλιο 
στεγανοποίησης (38).

2. Ωθήστε το καπάκι αντλίας στο περίβλημα της αντλίας και 
βιδώστε με περικόχλια (40).

 Σε αντλίες με κυλινδρικά χιτώνια καπακιού

1. Περιστρέψτε με το χέρι τους άξονες στο συμπλέκτη για να 
ελέγξετε, εάν οι άξονες κινούνται απρόσκοπτα.

2. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ενεργήστε ως εξής:

Οι ρότορες τρίβονται στο καπάκι της αντλίας.

 Το καπάκι αντλίας δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά. 
Επικοινωνήστε με τη Fristam. Το καπάκι αντλίας πρέπει 
να ευθυγραμμιστεί και στερεωθεί εκ νέου. 

Οι άξονες δεν μπορούν να περιστραφούν.

 Η αντλία έχει σφραγιστεί σωστά.

36

35

37

Μοντέλο Μέγεθος Σπείρωμα Στερέωση ρότορα
Ροπές σύσφιξης σε [Nm]

Περικόχλιο 
ρότορα

Κοχλίας 
ρότορα

FL 50 M8 – 11

55 M16×1,5 50 –

58 M16×1,5 50 –

75 M24×1,5 100 –

75 M12×1,25 – 60

έκκεντρη στερέωση πτερυγίου

100 M30 × 2 200 –

100 M16×1,5 – 120

έκκεντρη στερέωση πτερυγίου

130 M40 × 2 300 –

130 M20×1,5 – 170

έκκεντρη στερέωση πτερυγίου

FK 25 και 25/30 M10 – 30

40 και 40/45 M12×1,25 – 35

48 M30×2 200 –

Πίνακας8  Ροπές σύσφιξης για στερέωση ροτόρων με δακτύλιο ασφάλισης

39
38

40
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10.10 Αλλαγή εδράνου άξονα

 Επικοινωνήστε με τη Fristam.

10.11 Αλλαγή συμπλέκτη 

 Χρησιμοποιείτε μόνο συμπλέκτες, που έχουν προσαρμοστεί 
στην ισχύ του κινητήρα μετάδοσης κίνησης. Εάν έχετε 
απορίες επικοινωνήστε με τη Fristam.

Διαδικασία

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε από ακούσια 
επανενεργοποίηση.

2. Αποσυναρμολογήστε το προστατευτικό συμπλέκτη.

3. Αφαιρέστε τα ελαστικά συμπλέκτη.

4. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κινητήρα από το πλαίσιο 
βάσης.

5. Απορρίψτε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη με 
περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.

6. Τοποθετήστε τα νέα εξαρτήματα συμπλέκτη (ελαστικά, 
φλάντζα, ενδεχομένως δακτυλίους ασφάλισης) στον 
κινητήριο άξονα και στον άξονα του συμπλέκτη.

7. Τοποθετήστε τον κινητήρα στο πλαίσιο βάσης ή στο 
υπόβαθρο και βιδώστε ελαφρά τους κοχλίες στερέωσης.

8. Ελέγξτε την κεντρική και την εγκάρσια μετατόπιση των 
αξόνων 

Εικ. 31 Κεντρική μετατόπιση

Εικ. 32 Εγκάρσια μετατόπιση

9. Διατηρήστε τις αποκλίσεις από την κεντρική και την 
εγκάρσια μετατόπιση όσο το δυνατό μικρότερες. 
Ενδεχομένως ευθυγραμμίστε ξανά τους άξονες.

10. Βιδώστε τον κινητήρα στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο.

11. Για τις τιμές απόστασης μεταξύ των δύο φλαντζών 
συμπλέκτη ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης 
συμπλέκτη. Βλέπε „Τεκμηρίωση προμηθευτών “ στα 
συνημμένα έγγραφα.

12. Στερεώστε τη φλάντζα συμπλέκτη με την προβλεπόμενη 
απόσταση στον άξονα.

13.  Στερεώστε τα ελαστικά του συμπλέκτη. Για το σκοπό αυτό 
σφίξτε τους κοχλίες ομοιόμορφα και σταυρωτά. Λάβετε 
υπόψη τις προβλεπόμενες ροπές σύσφιξης στις οδηγίες 
συναρμολόγησης συμπλέκτη.

14. Συναρμολογήστε το προστατευτικό συμπλέκτη.

10.12 Αλλαγή κινητήρα μετάδοσης κίνησης

Μοντέλο FKF: Για την αλλαγή του κινητήρα μετάδοσης κίνησης 
επικοινωνήστε με τη Fristam.

Συμπλέκτης

Οι οδηγίες τοποθέτησης συμπλέκτη περιλαμβάνονται ως 
εγχειρίδια προμηθευτών στα συνημμένα έγγραφα. 

Υπερβολικά ισχυρός κινητήρας μετάδοσης κίνησης

Η χρήση ενός κινητήρα που έχει λανθασμένη διαστασιολόγηση 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη μονάδα της αντλίας.

 Αντικαταστήστε τον κινητήρα μετάδοσης κίνησης μόνο με 
κινητήρα αντίστοιχης ισχύος, βλέπε „Τεκμηρίωση 
προμηθευτή κινητήρα“.

Διαδικασία

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε από ακούσια 
επανενεργοποίηση.

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό συμπλέκτη.

3. Αφαιρέστε τα ελαστικά του συμπλέκτη.

4. Αποσυνδέστε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη από τον 
κινητήρα.

5. Ξεβιδώστε τον παλαιό κινητήρα από το πλαίσιο βάσης ή το 
υπόβαθρο.

6. Απορρίψτε τον παλαιό κινητήρα. Βλέπε Κεφάλαιο 2.6 
„Απόρριψη“, σελίδα 5.

7. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα ου συμπλέκτη από τη 
προστατευτική βαφή και το γράσο.

8. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη (ελαστικά, 
φλάντζα, δακτυλίους ασφάλισης) στον κινητήριο άξονα και 
στον άξονα του νέου κινητήρα.

9. Βιδώστε τον νέο κινητήρα στο πλαίσιο βάσης ή στο 
υπόβαθρο.

10. Συνεχίστε από το στάδιο 8: „Έλεγχος κεντρικής και εγκάρσιας 
μετατόπισης των αξόνων“ στο Κεφάλαιο 10.11 „Αλλαγή 
συμπλέκτη“, σελίδα 22.

10.13 Έλεγχος διάκενου

Το διάκενο διασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση των ροτόρων. 
Το αξονικό διάκενο πρέπει να ελέγχεται, εάν ένα από τα 
ακόλουθα εξαρτήματα αντικατασταθεί:

Μοντέλο FL

– Άξονας

– Περίβλημα

– Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης

Μοντέλο FK

– Άξονας



23

– Περίβλημα

– Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης

– Ρότορας

Μοντέλο FK

Σε περίπτωση αντικατάστασης του περιβλήματος ή/και του 
κιβωτίου μετάδοσης απαιτείται εκ νέου ρύθμιση του διακένου. 
Για το σκοπό αυτό στείλτε την αντλία στο τμήμα υποστήριξης 
πελατών της Fristam ή επικοινωνήστε με τη Fristam για να 
λάβετε ένα εγχειρίδιο οδηγιών αρμολόγησης.

10.13.1 Προετοιμασία αντλίας για μέτρηση

Προϋπόθεση

– Το καπάκι της αντλίας έχει αφαιρεθεί,

– Ο ρότορας έχει αφαιρεθεί.

Διαδικασία

Εικ. 33 Συναρμολόγηση ρότορα στο παράδειγμα της FL 100

1. Προσοχή: Μπέρδεμα των δύο ροτόρων. Υλικές ζημιές κατά 
τη λειτουργία της αντλίας λόγω εμπλοκής ή τριβής των 
ροτόρων. Οι ρότορες κατατάσσονται στον κινητήριο άξονα  
ή στον άξονα παράλληλης πρόωσης. Βλέπε Κεφάλαιο 10.9.1 
„Τήρηση σήμανσης“, σελίδα 17.

 Τοποθετήστε τους ρότορες (42) με τα παρεμβύσματα 
στεγανοποίησης (43) στους αντίστοιχους άξονες.

2. Ανάλογα με τον τρόπο στερέωσης συναρμολογήστε το 
περικόχλιο ή τον κοχλία ρότορα κατά τον εξής τρόπο:

Περικόχλιο ρότορα

Υπόδειξη: Ο δακτύλιος ασφάλισης από πολυαμίδιο δεν 
συναρμολογείται κατά τη μέτρηση του διακένου.

 Σφίξτε με το χέρι το περικόχλιο του ρότορα (41) στον 
άξονα. 

 Κοχλίας ρότορα

1. Περάστε στον κοχλία ρότορα τα παρεμβύσματα 
στεγανοποίησης και τη ροδέλα.

 Στο μοντέλο FK 25-40/45: Τοποθετήστε στον κοχλία πτε-
ρυγίου στρογγυλά παρεμβύσματα στεγανοποίησης και 
ροδέλα.

 Στο μοντέλο FL 75-100 με έκκεντρη στερέωση πτερυγί-
ου: Τοποθετήστε στον κοχλία πτερυγίου στρογγυλά πα-
ρεμβύσματα στεγανοποίησης και ροδέλα.

2. Βιδώστε με το χέρι τον κοχλία ρότορα στον άξονα.

 Στο μοντέλο FK 25-40/45: Ευθυγραμμίστε την έκκεντρη 
ροδέλα ως προς τον άξονα. 

 Στο μοντέλο FL 75-100 με έκκεντρη στερέωση πτερυγί-
ου: Τοποθετήστε στον κοχλία πτερυγίου στρογγυλά πα-
ρεμβύσματα στεγανοποίησης και ροδέλα.

3. Προειδοποίηση: Περιστρεφόμενα εξαρτήματα 
μηχανήματος. Σοβαρές συνθλίψεις του χεριού. 

 Μπλοκάρετε το ρότορα (42) με μία ξύλινη ή πλαστική 
σφήνα.

4. Σφίξτε τη στερέωση του ρότορα με την προβλεπόμενη ροπή 
σύσφιξης. Βλέπε Πίνακας9   „Ροπές σύσφιξης για τη στερέωση 
του ρότορα κατά τη μέτρηση διακένου χωρίς δακτύλιο 
ασφάλισης“, σελίδα 23.

42

41

43

Μοντέλο Μέγεθος Σπείρωμα Ροπές 
σύσφιξης 
σε[Nm]

FL 50 M8 11

55 M16×1,5 25

58 M16×1,5 25

75 M24×1,5 50

75 M12×1,25 60

έκκεντρη στερέωση πτερυγίου

100 M30 × 2 100

100 M16×1,5 120

έκκεντρη στερέωση πτερυγίου

130 M40 × 2 100

130 M20×1,5 170

έκκεντρη στερέωση πτερυγίου

FK 25 και 25/30 M10 30

40 και 40/45 M12×1,25 35

48 M30×2 100

Πίνακας9  Ροπές σύσφιξης για τη στερέωση του ρότορα κατά τη μέτρηση 
διακένου χωρίς δακτύλιο ασφάλισης
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10.13.2 Μέτρηση αξονικού διακένου 

Εικ. 34 Μέτρηση του αξονικού διακένου

Προϋπόθεση

Η αντλία έχει προετοιμαστεί για τη μέτρηση.

Διαδικασία

1. Μετρήστε την απόσταση A μεταξύ περιβλήματος της 
αντλίας (44) και ρότορα (45) με μετρητή ανοχών.

2. Προσοχή: Υπερβολικά μικρό διάκενο. Πρόκληση βλάβης 
στην αντλία. 

 Εξακριβώστε στα συνοδευτικά έγγραφα της 
παραγγελίας, εάν στην αντλία έχουν τοποθετηθεί 
κανονικοί ρότορες ή ρότορες θερμοκρασίας.  Εφόσον 
χρειάζεται, επικοινωνήστε με τη Fristam.

3. Συγκρίνετε το διάκενο με την τιμή στον Πίνακας10   Διάκενο 
διάκενο. 

Υπόδειξη: Οι μεταχειρισμένοι ρότορες υπόκεινται σε 
φυσιολογική φθορά χρήσης. Αυτό έχει ως επακόλουθο την 
ελάχιστη επέκταση των ανοχών.

4. Εάν το διάκενο δεν βρίσκεται στο καθορισμένο εύρος 
ανοχών: 

Διάκενο πολύ μεγάλο

 Βλέπε Κεφάλαιο  „Λείανση σταθερού χιτωνίου“, σελίδα 24.

Διάκενο πολύ μικρό

 Βλέπε Κεφάλαιο  „Προσθέστε τα ελάσματα αντιστάθμισης“, 
σελίδα 24.

5. Εάν το διάκενο βρίσκεται στο καθορισμένο εύρος ανοχών, 
συνέχεια στο Κεφάλαιο 10.13.3 „Μέτρηση αξονικού διάκενου“, 
σελίδα 25.

Λείανση σταθερού χιτωνίου

1. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας, βλέπε 
Κεφάλαιο 10.8 „Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας“, 
σελίδα 15.

2. Αφαιρέστε το σταθερό χιτώνιο από το σετ στεγανοποίησης 
του άξονα. Η θέση των σταθερών χιτωνίων απεικονίζεται 
στο  „Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα“ στα 
„Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ στα συνημμένα 
έγγραφα. Τα σταθερά χιτώνια είναι σημαδεμένα με κόκκους, 
βλέπε Κεφάλαιο 10.9.1 „Τήρηση σήμανσης“, σελίδα 17.

3. Λειάνετε τα σταθερά χιτώνια στο απαιτούμενο μέγεθος.

4. Συναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας.

Βλέπε Κεφάλαιο 10.9 „Συναρμολόγηση κεφαλής αντλίας“, 
σελίδα 16.

5. Μετρήστε ξανά το διάκενο.

Προσθέστε τα ελάσματα αντιστάθμισης

1. Προειδοποίηση: Περιστρεφόμενα εξαρτήματα 
μηχανήματος. Σοβαρές συνθλίψεις του χεριού. 

 Μπλοκάρετε τον ρότορα με μία ξύλινη ή πλαστική 
σφήνα.

2. Αφαιρέστε το περικόχλιο ρότορα και το ρότορα.

3. Στο σημείο αυτό τοποθετήστε προσωρινά τα απαραίτητα 
ελάσματα αντιστάθμισης στους άξονες.

4. Συναρμολογήστε τον ρότορα και το περικόχλιο ρότορα 
όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10.13.1 „Προετοιμασία 
αντλίας για μέτρηση“, σελίδα 23.

5. Μετρήστε ξανά το διάκενο.

Μοντέλ
ο

Μέγεθος Αξονικό διάκενο σε mm

Βασική έκδοση
ρότορα

Ρότορας
θέρμανσης

FL 50 0,04 – 0,06 0,06 – 0,08

55 S/L 0,13 – 0,15 0,18 – 0,20

58 S/L 0,10 – 0,13 0,15 – 0,18

75 S/L 0,17 – 0,19 0,22 – 0,24

75 L3 0,17 – 0,19 0,22 – 0,24

100 S/L 0,21 – 0,23 0,29 – 0,31

100 L3 0,20 – 0,22 0,29 – 0,31

130 S 0,21 – 0,23 0,29 – 0,31

130 L 0,25 – 0,27 0,33 – 0,35

130 XL 0,27 – 0,29 0,33 –

Πίνακας10  Διάκενο διάκενο

44

45

A

FK 25 και 25/30 0,03 – 0,04 0,11 – 0,13

40 0,06 – 0,08 0,11 – 0,13

40/45 0,08 – 0,10 0,13 – 0,15

48 0,15 – 0,17 0,25 – 0,27

Μοντέλ
ο

Μέγεθος Αξονικό διάκενο σε mm

Βασική έκδοση
ρότορα

Ρότορας
θέρμανσης

Πίνακας10  Διάκενο διάκενο
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Εικ. 35 Προσθήκη ελασμάτων αντιστάθμισης

6. Διάκενο σωστό: Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα της 
αντλίας για να τοποθετήσετε τα ελάσματα αντιστάθμισης 
στη σωστή θέση. 

Βλέπε Κεφάλαιο 10.8 „Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της 
αντλίας“, σελίδα 15.

7. Τοποθετήστε τα ελάσματα αντιστάθμισης (47) και το 
σταθερό χιτώνιο (46) στον άξονα.

8. Συνεχίστε όπως στο Κεφάλαιο 10.9 „Συναρμολόγηση κεφαλής 
αντλίας“, σελίδα 16 έως Κεφάλαιο 10.9.3 „Συναρμολόγηση 
ροτόρων“, σελίδα 21.

9. Συνεχίστε ανάλογα με το μοντέλο:

Μοντέλο FL

 Σφραγίστε την αντλία, βλέπε Κεφάλαιο 10.9.4 „Σφράγιση 
αντλίας“, σελίδα 21. Η μέτρηση των διακένων 
ολοκληρώθηκε. 

Μοντέλο FK

 Συνέχεια στο κεφάλαιο 10.13.3 Μέτρηση αξονικού 
διάκενου.

10.13.3 Μέτρηση αξονικού διάκενου

 Ανατρέξτε στα έγγραφα της παραγγελίας, προκειμένου 
να διαπιστώσετε εάν η αντλία διαθέτει φτερωτή με κανο
νικά πτερύγια ή πτερύγια υψηλών θερμοκρασιών. Επι-
κοινωνήστε με τη Fristam, εφόσον χρειαστεί.

Προϋπόθεση

Η αντλία είναι προετοιμασμένη για τη μέτρηση.

Διαδικασία

1. Μετρήστε με φίλερ το διάκενο μεταξύ του πτερυγίου και του 
περιβλήματος, βλέπε Εικ. 36-37 Μέτρηση του αξονικού διάκε-
νου, Σελίδα 25.

2. Συγκρίνετε τις τιμές της μέτρησης με τις τιμές του πίνακα, 
βλέπε πίνακα 9-10 Διαστάσεις αξονικού διάκενου, Σελίδα 25.

Εικ. 36 Μοντέλο FL: Μέτρηση του αξονικού διάκενου

Εικ. 37 Μοντέλο FK: Μέτρηση του αξονικού διάκενου

47
46 Μοντέλο 

FL
Διαστάσεις αξονικού διάκενου σε mm

Κανονικά πτερύγια Πτερύγια ανθεκτικά στις 
υψηλές θερμοκρασίες

B C B C

50 0,06-0,12 0,09-0,12 0,09-0,15 0,12-0,15

55 S 0,10-0,16 0,20-0,23 0,15-0,21 0,26-0,29

55 L 0,12-0,18 0,23-0,26 0,17-0,22 0,27-0,30

58 S/L 0,10-0,16 0,17-0,20 0,14-0,20 0,22-0,24

75 S 0,14-0,20 0,27-0,30 0,17-0,24 0,30-0,33

75 L 0,20-0,26 0,33-0,36 0,22-0,29 0,35-0,38

75 L3 0,22-0,30 0,35-0,39 0,22-0,30 0,35-,039

100 S 0,23-0,30 0,40-0,45 0,26-0,33 0,43-0,48

100 L 0,31-0,39 0,48-0,53 0,34-0,42 0,52-0,56

100 L3 0,33-0,41 0,50-0,56 0,33-0,41 0,50-0,56

130 S 0,27-0,35 0,47-0,53 0,30-0,38 0,50-0,55

130 L 0,36-0,44 0,56-0,61 0,38-0,46 0,58-0,64

130 XL 0,47-0,55 0,67-0,73 - -

Πίνακας11  Διαστάσεις αξονικού διάκενου μοντέλο FL

B

C C
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3. Στη στερέωση του ρότορα ελέγξτε με το χέρι, εάν ο 
κινητήριος άξονας μπορεί να περιστραφεί. 

4. Ανάλογα με τα αποτελέσματα ενεργήστε ως εξής:

Ο κινητήριος άξονας δεν μπορεί να περιστραφεί.

Εάν ο κινητήριος άξονας δεν μπορεί να περιστραφεί , τα 
διάκενα είναι πολύ στενά.

 Επικοινωνήστε με τη Fristam, για να παραγγείλετε 
έγγραφα τεκμηρίωσης για την εκ νέου στερέωση του 
περιβλήματος της αντλίας.

Ο κινητήριος άξονας μπορεί να περιστραφεί.

Εάν ο κινητήριος άξονας μπορεί να περιστραφεί τότε το 
διάκενο είναι ίδιο σε όλα τα σημεία μέτρησης. Σφραγίστε την 
αντλία ως εξής:

1. Πρώτα αφαιρέστε ξανά τα περικόχλια των ροτόρων.

2. Διαδικασία όπως περιγράφεται στα ακόλουθα κεφάλαια:

Κεφάλαιο 10.9.3 „Συναρμολόγηση ροτόρων“, σελίδα 21 και 
Κεφάλαιο 10.9.4 „Σφράγιση αντλίας“, σελίδα 21.

3. Η μέτρηση του διακένου έχει ολοκληρωθεί.

11 Παράρτημα 1

11.1 Τεχνικά στοιχεία

11.1.1 Ροπές σύσφιξης

Ροπές σύσφιξης για κοχλίες και περικόχλια

Υλικό: Χάλυβας, κλάση αντοχής 8.8

Υλικό: Χάλυβας, κλάση αντοχής 70

11.1.2 Μέγιστες πιέσεις μεταφοράς 

Μοντέλο FL

Μοντέλο FK Διαστάσεις αξονικού διάκενου σε mm

Κανονικά πτερύγια Πτερύγια ανθεκτικά 
στις υψηλές 
θερμοκρασίες

25 και 25/30 0,02-0,05 0,07-0,10

40 0,04-0,07 0,11-0,14

40/45 0,03-0,07 0,10-0,13

48 0,08-0,12 0,13-0,17

Πίνακας12   Διαστάσεις αξονικού διάκενου μοντέλο FK

Σπείρωμα M8 M10 M12 M16

Ροπή σύσφιξης [Nm] 25 49 85 210

Σπείρωμα M8 M10 M12 M16

Ροπή σύσφιξης [Nm] 17,5 35 62 144

Μέγεθος μέγιστη πίεση μεταφοράς

[bar]

FL50 9

FL55S 9

FL55L 6

FL58S 9

FL58L 8

FL75S 12

FL75L 8

FL100S 12

FL100L 8

FL130S 12

FL 130L 8

Πίνακας13  Μέγιστες πιέσεις μεταφοράς μοντέλου FL
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Μοντέλο FK και FKH

11.1.3 Μέγιστες θερμοκρασίες 
αντλούμενου μέσου

Μοντέλο FL

Μοντέλο FK

Μέγεθος/Έκδοση μέγιστη πίεση μεταφοράς

[bar]

όλα τα μεγέθη
χωρίς χιτώνιο κυλίνδρου καπακιού

5

FKFH/FKFNH 25 15

FKFHV/FKFNHV 25 12

FKFH/FKFNH 25/30 12

FKFHV/FKFNHV 25/30 12

FKFH/FKFNH 40 18

FKFHV/FKFNHV 40 12

FKFH/FKFNH 40/45 12

FKFHV/FKFNHV 40/45 12

FKNH/FKNHV 48 20

Πίνακας14  Μέγιστες πιέσεις μεταφοράς μοντέλου FK και FKH

Τύπος ρότορα μέγιστη θερμοκρασία

[°C]

Κανονικός ρότορας 90

Ρότορας θερμοκρασίας 160

Πίνακας15  Μέγιστη θερμοκρασία μεταφοράς μοντέλου FL

Τύπος ρότορα μέγιστη θερμοκρασία

[°C]

Κανονικός ρότορας 90

Ρότορας θερμοκρασίας 150

Πίνακας16  Μέγιστη θερμοκρασία μεταφοράς μοντέλου FK
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11.2 Διαστήματα συντήρησης

11.3 Πίνακας βλαβών

Διάστημα Μοντέλο Εργασία συντήρησης Κεφάλαιο

Καθημερινά Όλα Έλεγχος στάθμης λαδιού Βλέπε Κεφάλαιο 10.4 „Έλεγχος στάθμης λαδιού“, 
σελίδα 14

Καθημερινά Επιλογή "Έλεγχος υγρού φραγής και 
απόσβεσης"

Ελέγξτε το υγρό φραγής και απόσβεσης Βλέπε Κεφάλαιο 10.3 „Έλεγχος υγρού φραγής και 
απόσβεσης (κατ' επιλογή)“, σελίδα 14

2000h Όλα, σε δυσμενείς συνθήκες Αλλαγή λαδιού Βλέπε Κεφάλαιο 10.5 „Αλλαγή λαδιού“, σελίδα 14

4000h Όλα Ελέγξτε τη σταθερή εφαρμογή και κατά 
περίπτωση σφίξτε το παξιμάδι/τη βίδα 
εκτόπισης

Βλέπε Κεφάλαιο 10.13 „Έλεγχος διάκενου“, σελίδα 22

4000h Όλα, σε κανονικές συνθήκες Αλλαγή λαδιού Βλέπε Κεφάλαιο 10.5 „Αλλαγή λαδιού“, σελίδα 14

Εφόσον 
χρειάζεται

Όλα Αλλαγή στεγανοποίησης άξονα Βλέπε Κεφάλαιο 10.7 „Αλλαγή στεγανοποίησης 
άξονα“, σελίδα 15

Εφόσον 
χρειάζεται

Όλα Αλλαγή συμπλέκτη ΒλέπεΚεφάλαιο 10.11 „Αλλαγή συμπλέκτη“, 
σελίδα 22

Εφόσον 
χρειάζεται

Όλα Αλλαγή κινητήρα Βλέπε Κεφάλαιο 10.12 „Αλλαγή κινητήρα μετάδοσης 
κίνησης“, σελίδα 22

Βάσει στοιχείων 
κατασκευαστή

Όλα Λίπανση εδράνου κινητήρα,
για πρόσθετα διαστήματα συντήρησης του 
κινητήρα, βλέπε „Τεκμηρίωση προμηθευτή 
κινητήρα“.

Βλέπε Κεφάλαιο 10.6 „Λίπανση εδράνου κινητήρα“, 
σελίδα 15

Πίνακας17  ∆ιαστήματα συντήρησης

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Αποκατάσταση

Η αντλία δεν μεταφέρει ή μεταφέρει σε μη 
τακτά διαστήματα

Ανεπαρκής πλήρωση εσωτερικού της αντλίας με 
υγρό,  δεν έχει εξαερωθεί, η συρόμενη δικλείδα 
πίεσης είναι κλειστή

Γεμίστε το εσωτερικό της αντλίας με υγρό,
ανοίξτε τη συρόμενη δικλείδα πίεσης

φραγή ή έμφραξη αγωγού αναρρόφησης Ανοίξτε ή καθαρίστε

αντλία με γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης1: πτώση 
υγρού σε ακινητοποίηση και πλήρης εκκένωση 
περιβλήματος

Τοποθετήστε δικλείδα πέδησης στον αγωγό 
αναρρόφησης.

Διαρροές αγωγού αναρρόφησης, διαρροές 
στεγανοποίησης καπακιού αντλίας και εισαγωγή 
αέρα

Στεγανοποιήστε τον αγωγό αναρρόφησης, 
αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση καπακιού

Αεροθυλάκιο  στον αγωγό αναρρόφησης Διευθετήστε τον αγωγό αναρρόφησης με συνεχή 
ανοδική κατεύθυνση και λίγες εκτροπές

Εμπλοκή αντλίας, ξένα σώματα στην αντλία Καθαρίστε το εσωτερικό της αντλίας, διενεργήστε 
οπτικό έλεγχο, επικοινωνήστε με τη Fristam 

Εμπλοκή ή/και εναπόθεση ρύπων σε βαλβίδα 
πέδησης 

Καθαρίστε τη βαλβίδα πέδησης, αποκαταστήστε 
τη λειτουργία της

Υπερβολικά υψηλό ιξώδες αντλούμενου μέσου,
αδυναμία ροής λόγω υπερβολικά γλοιώδους υφής

Επικοινωνήστε με τη Fristam 

Αποσύνδεση συμπλέκτη λόγω προηγηθείσας 
υπερφόρτωσης

Επικοινωνήστε με τη Fristam

Υπερβολική ροή μεταφοράς Υπερδιαστασιολογημένη αντλία Επικοινωνήστε με τη Fristam

Απουσία ρυθμιστικής βαλβίδας πίσω από το 
στόμιο πίεσης

Τοποθέτηση ρυθμιστικής βαλβίδας, 
στραγγαλιστική ρύθμιση, μείωση αρ. στροφών

Πίνακας18  Πίνακας βλαβών
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Υπερβολικά μικρή ροή μεταφοράς, 
υπερβολικά μικρό ύψος μεταφοράς

Επιλογή υπερβολικά μικρής αντλίας, ανεπαρκής 
αριθμός στροφών κινητήρα, λόγω λανθασμένης 
τάσης

Επικοινωνήστε με τη Fristam ,
ηλεκτρική σύνδεση βάσει στοιχείων πινακίδας 
τύπου κινητήρα

Μη στεγανός αγωγός αναρρόφησης, τραβάει 
αέρα

Αποκαταστήστε τις διαρροές

Υπερβολικά υψηλό ιξώδες αντλούμενου μέσου 
(υπερβολικά γλοιώδης υφή)

ενδεχομένως μετατροπή σε θέρμανση, 
επικοινωνήστε με τη Fristam

Φθορά ροτόρων, υπερβολικά μεγάλο διάκενο Επισκευή, 

Υπερβολικά υψηλή αντίθετη πίεση, λάθος 
ρύθμιση βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης (εφόσον 
υφίσταται)

Ρυθμίστε σωστά τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Λανθασμένη φορά περιστροφής Διενεργήστε σωστά τις ηλεκτρικές συνδέσεις και 
τις συνδέσεις αγωγών

Μεταλλικός θόρυβος Ξένα σώματα στο εσωτερικό της αντλίας Αποσυναρμολόγηση, αξιολόγηση, ενδεχομένως 
επισκευή

Μηχανική εκκίνηση των ροτόρων, 
χαλαρό περικόχλιο ρότορα

Αποσυναρμολόγηση, λείανση,
σωστή ρύθμιση ανοχών

Υπερβολική φθορά εδράνων και γραναζιών
λόγω υπερφόρτωσης ή ελλιπούς λίπανσης

Αποσυναρμολόγηση, αξιολόγηση, επισκευή
τακτική συντήρησης, σέρβις λίπανσης

Υπερβολικά υψηλός αριθμός στροφών Χρησιμοποιήστε κινητήρα με μετατροπέα 
συχνότητας 
επικοινωνήστε με τη Fristam

Η αντλία λειτουργεί ξηρή, η στεγανοποίηση άξονα 
λειτουργεί ξηρή

Άμεση τροφοδοσία αντλούμενου μέσου και 
νερού φραγής

Σε αυξημένη θερμοκρασία αντλούμενου μέσου 
δεν έχει συναρμολογηθεί ρότορας θερμοκρασίας 
(με μεγαλύτερες ανοχές διακένου)

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας,
επικοινωνήστε με τη Fristam

Υπερβολικά ισχυρός στραγγαλισμός στον αγωγό 
πίεσης

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας,
επικοινωνήστε με τη Fristam

Θόρυβος ροής Λειτουργία σε εύρος υπερβολικού ή μερικού 
φορτίου

Ρύθμιση σημείου εργασίας της σχεδίασης

Υπερβολικά υψηλές απώλειες ροής στον αγωγό 
αναρρόφησης

Αυξήστε τα ονομαστικά πλάτη,
αποκλείστε το στραγγαλισμό

Σπηλαίωση Ελέγξτε τη συνθήκη για την αξιολόγηση NPSH, 
βλέπε Κεφάλαιο 6.5 „Εγκατάσταση σωλήνων“, 
σελίδα 10
επικοινωνήστε με τη Fristam

Δονήσεις Το βάρος και οι υδραυλικές δυνάμεις των αγωγών 
επιβαρύνουν την αντλία.

Οι αγωγοί πρέπει να στηρίζονται κατά τρόπο, 
ώστε να μην επιβαρύνεται η αντλία, ενδεχομένως 
τοποθετήστε αποσβεστήρες κραδασμών, κρατάτε 
μακριά τα υδραυλικά πλήγματα από την αντλία

Υπερβολική θέρμανση εδράνου αντλίας-
άξονα και κινητήριου μηχανισμού μετάδοσης 
κίνησης

Βλάβη εδράνου Αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση εδράνου

Έλλειψη λαδιού λίπανσης Αλλαγή λαδιού λίπανσης, βλέπε Πίνακας 5 στη 
σελίδα 15, τακτική συντήρηση βλέπε Πίνακας 17 
στη σελίδα 28

Υπερβολική κατανάλωση ρεύματος κινητήρα Υπερβολικά υψηλή αντίσταση στον αγωγό πίεσης, 
υπερβολικός στραγγαλισμός
αντλίας, υπερβολικά μικρή ροή μεταφοράς

Αυξήστε το ονομαστικό πλάτος του αγωγού 
πίεσης, ανοίξτε τη βαλβίδα στραγγαλισμού, 
μειώστε τον αριθμό στροφών μέσω του 
μετατροπέα συχνότητας στον κινητήρα ή 
μηχανισμό μετάδοσης

Υπερβολικά υψηλό ιξώδες ή/και πυκνότητα του 
αντλούμενου μέσου

Επικοινωνήστε με τη Fristam

Αντίθετα από τις προδιαγραφές, οι ρότορες 
συναρμολογήθηκαν με πολύ μικρή ανοχή

Επικοινωνήστε με τη Fristam

Εκτενής ζημιά στο έδρανο αντλίας-άξονα ή στον 
κινητήρα μετάδοσης κίνησης.

Αποσυναρμολόγηση και αξιολόγηση,
επικοινωνήστε με τη Fristam

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Αποκατάσταση

Πίνακας18  Πίνακας βλαβών
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Διαρροή στη στεγανοποίηση άξονα Μηχανική ζημία ή φθορά της στεγανοποίησης 
άξονα

Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο 
ολίσθησης και τον ακτινικό στεγανοποιητικό 
δακτύλιο άξονα μαζί με όλα τα δευτερεύοντα 
στεγανοποιητικά στοιχεία, εφόσον χρειάζεται 
αλλάξτε το υλικό, επικοινωνήστε με τη Fristam 

Ξηρή λειτουργία της στεγανοποίησης άξονα, 
υπερβολικό ύψος αναρρόφησης, υπερβολικά 
υψηλή θερμοκρασία αντλούμενου μέσου

Μειώστε το γεωδαιτικό ύψος, τοποθετήστε διπλή 
στεγανοποίηση άξονα, επικοινωνήστε με τη Fris-
tam 

Υπερβολικά υψηλή πίεση νερού φραγής ή πλύσης Ρυθμίστε με στραγγαλιστική βαλβίδα και 
μανόμετρο

Τα υλικά της στεγανοποίησης άξονα είναι χημικά 
ασταθή έναντι του αντλούμενου μέσου, 
υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία υλικών

Επικοινωνήστε με τη Fristam,
Μετατροπή σε ψύξη ή διπλή στεγανοποίηση

Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού φραγής ή 
πλύσης, έμφραξη στα σωληνάκια του νερού 
φραγής, σχηματισμός κρούστας ή βλάβη στη 
στεγανοποίηση.

Ρυθμίστε την παροχή και εκροή νερού, καθαρίστε 
τα σωληνάκια του νερού φραγής, αντικαταστήστε 
τη στεγανοποίηση άξονα

Ακάθαρτο ή υπερβολικά θερμό νερό φραγής Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό με μέγιστη 
θερμοκρασία 
70 °C

1Το "γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης" είναι η κάθετη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της αναρροφώμενης στάθμης και του μέσου των 
συνδέσεων αντλίας-αγωγών.

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Αποκατάσταση

Πίνακας18  Πίνακας βλαβών
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11.4 Κλειδάριθμος

Ο κλειδάριθμος αναφέρεται στα συνημμένα „Σχέδια τομής“. Οι αριθμοί εξαρτημάτων αντιστοιχούν στο DIN 24250.

Αρ. 
εξαρτήματ
ος

Ονομασία

101 Περίβλημα αντλίας

108 Κλιμακωτό περίβλημα

160 Καπάκι

13-1 Πίσω τοίχωμα περιβλήματος

13-2 Προσάρτημα περιβλήματος

130 Τμήμα περιβλήματος

132 Ενδιάμεσο στέλεχος

135 Αντιτριβικός δακτύλιος

154 Ενδιάμεσο τοίχωμα

156 Στόμιο πίεσης

18-1 Έλασμα έδρασης

18-2 Αποσβεστήρας κραδασμών

182 Πόδι

21-1 Άξονας παράλληλης πρόωσης

213 Κινητήριος άξονας

23-1 Ρότορας

26-1 Στήριγμα περιβλήματος GLRD

230 Φτερωτή

32-1 Κωνικό έδρανο

32-2 Κυλινδρικό έδρανο

32-3 Σφαιρικό αυλακωτό έδρανο 

32-4 Έδρανο κωνικών κυλίνδρων

321 Ακτινικό έδρανο με σφαιρίδια 
κύλισης

322 Ακτινικό κυλινδρικό έδρανο

325 Βελονοειδές έδρανο

330 Φορέας εδράνου

331 Βάση εδράνου

341 Δακτύλιος κινητήριου άξονα

344 Δακτύλιος φορέα εδράνου

350 Περίβλημα εδράνου

360 Καπάκι εδράνου

40-4 Οδηγός πείρος

400 Παρέμβυσμα 

410 Στεγανοποίηση με προφίλ

411 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 

412 Στρογγυλός στεγανοποιητικός 
δακτύλιος 

421 Ακτινικός στεγανοποιητικός 
δακτύλιος

422 Τσιμούχα

423 Δακτύλιος λαβυρίνθου

433 GLRD 

45-1 Δακτύλιος υποστήριξης

451 Περίβλημα στυπιοθλίπτη

454 Δακτύλιος στυπιοθλίπτη

47-1 Ελατήριο με δίσκο

47-2 Περίβλημα GLRD 

47-3 Σφηνοειδής δακτύλιος

47-5 Περικόχλιο δακτυλίου

471 Καπάκι στεγανοποίησης
472 Δακτύλιος ολίσθησης

474 Δακτύλιος πίεσης

475 Κόντρα δακτύλιος

476 Φορέας κόντρα δακτυλίου

477 Ελατήριο για GLRD

478 Ελατήριο δεξιά

479 Ελατήριο αριστερά

481 Πτυσσόμενο διάφραγμα

482 Φορέας πτυσσόμενου 
διαφράγματος

484 Έδρα ελατηρίου

485 Συνδετήρας

500 Δακτύλιος

50-1 Δακτύλιος ελατηρίου

50-2 Δακτύλιος V 

50-3.60 Ρυθμιστικός δακτύλιος

504 Αποστάτης

520 Κάλυκας

523 Κάλυκας άξονα

524 Κάλυκας προστασίας άξονα

525 Σφήνα

54-1 Χιτώνιο κυλίνδρου καπακιού

54-2 Χιτώνιο κυλίνδρου

54-3 Σταθερό χιτώνιο

540 Χιτώνιο

543 Χιτώνιο αποστάτης

55-1 Οδοντωτή ροδέλα

550 Ροδέλα

551 Δίσκος αποστάτης

554 Ροδέλα

561 Πείρος

56-1 Περόνη σύσφιξης

56-2 Αυλακωτός ήλος

560 Κοπίλια

562 Κυλινδρική κοπίλια

59-2 Δίσκος ασφάλισης

59-3 Δίσκος συστολής

59-4 Δακτύλιος αντλίας

59-5 Μεμβράνη

642 Δείκτης στάθμης λαδιού

680 Επένδυση

68-1 Έλασμα στήριξης

68-2 Ταινία αφρώδους υλικού

68-3 Βάση για επένδυση

68-4 Διάφραγμα

68-5 Προστατευτικό έλασμα CF

681 Προστατευτικό συμπλέκτη

701 Αγωγός παράκαμψης

710 Αγωγός

71-1 Αγωγός σύνδεσης

715 Διχαλωτός αγωγός

722 Μούφα σύνδεσης φλάντζας

723 Φλάντζα
724 Τυφλή φλάντζα

Αρ. 
εξαρτήματ
ος

Ονομασία

733 Κολιέ σωλήνα

751 Περίβλημα βαλβίδας

755 Πείρος βαλβίδας

756 Ελατήριο βαλβίδας

759 Πιατάκι βαλβίδας

800 Κινητήρας

801 Κινητήρας στερεωμένος με 
φλάντζα

87-1 Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης

87-2 Κάλυμμα μετάδοσης κίνησης

87-3 Καπάκι μετάδοσης κίνησης

87-4 Βάση μηχανισμού μετάδοσης 
κίνησης

839 Επαφή

872 Γρανάζι

89-1 Στέλεχος προσθήκης

89-2 Σκελετός ελάσματος έδρασης

89-3 Πόδι στήριξης κινητήρα

89-4 Χειρολαβή

89-5 Καπάκι προστασίας

89-6 Τροχός

89-8 Χαλυβδόφυλλο

89-9 Φορέας κινητήρα

89-10 Φορέας κινητήρα

89-11 Φορέας ποδιού ελάσματος 
έδρασης

892 Βάση

894 Κονσόλα

897 Οδηγός ευθυγράμμισης

90-1 Ακέφαλος κοχλίας

90-3 Κωνικός πείρος

90-4 Οδηγός πείρος

90-5 Κοχλιοδακτύλιος

900 Κοχλίας

901 Εξαγωνικός κοχλίας

902 Μπουζόνι πώματος

903 Κοχλίας ασφαλείας

904 Ακέφαλος κοχλίας

906 Κοχλίας φτερωτής

909 Ρυθμιστικός κοχλίας

91-1 Κυλινδρικός κοχλίας με εγκοπή

913 Κοχλίας εξαέρωσης

914 Κοχλίας εσωτ. εξαγώνου

92-1 Παξιμάδι σταυροειδούς λαβής, 
μακρύ

92-2 Παξιμάδι σταυροειδούς λαβής, 
κοντό

92-3 Περικόχλιο προστασίας

92-4 Περικόχλιο ρότορα

92-5 Κοχλίας εξολκής

92-6 Στερέωση ρότορα

92-7 Περικόχλιο με κολάρο

920 Εξαγωνικό περικόχλιο

Αρ. 
εξαρτήματ
ος

Ονομασία
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921 Περικόχλιο άξονα

922 Περικόχλιο φτερωτής

923 Περικόχλιο εδράνου

93-1 Δακτύλιος συγκράτησης

930 Ασφάλεια

931 Έλασμα ασφάλισης

932 Δακτύλιος ασφάλισης

940 Επίπεδη σφήνα

941 Ημικυκλική σφήνα

950 Ελατήριο

Αρ. 
εξαρτήματ
ος

Ονομασία
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11.5 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Ο κατασκευαστής: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

Δηλώνει δια της παρούσης, πως το κάτωθι προϊόν (αντλίας με κι-
νητήρα):  

– Αντλίες φυγόκεντρες, τύποι: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH, 
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM

– Αντλίες θετικής εκτόπισης, τύποι: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Αναμίκτες κόνεων, τύποι: PM

– Σειριακός αριθμός: βλέπε εξώφυλλο εγχειριδίου λειτουρ-
γίας

πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανήματα 
(2006/42/EΚ).

Επίσης το μηχάνημα πληροί όλες τις απαιτήσεις των οδηγιών 
Ηλεκτρολογικό υλικό (2014/35/EΕ) και Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (2014/30/EΕ), Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1935/2004 και 
FDA.

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα.

– DIN EN 809:2012-10: Αντλίες και συγκροτήματα αντλιών 
για υγρά - Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις Ασφαλείας

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Ασφάλεια μηχανημάτων – Βα-
σικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Αξιολόγηση και 
μείωση κινδύνων

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης: Julia Friedsch
Τηλ.: +49(0)40 72556-107
Διεύθυνση: βλέπε διεύθυνση κατασκευαστή

Αμβούργο, 30.10.2020

Julia Friedsch / Διεύθυνση τμ. Διαχείρισης Ποιότητας

11.6 Δήλωση ενσωμάτωσης ΕΚ

Ο κατασκευαστής: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

Δηλώνει δια της παρούσης, πως το κάτωθι προϊόν (αντλίας με κι-
νητήρα):   

– Αντλίες φυγόκεντρες, τύποι: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH, 
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE

– Αντλίες θετικής εκτόπισης, τύποι: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Αναμίκτες κόνεων, τύποι: PM

– Σειριακός αριθμός: βλέπε εξώφυλλο εγχειριδίου λειτουρ-
γίας

βάσει της οδηγίας Μηχανήματα (2006/42/EΚ) Παράρτημα II B 
συνιστά ένα ημιτελές μηχάνημα.

Οι σχετικές, βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας της 
υγείας βάσει του παραρτήματος Ι της ως άνω οδηγίας εφαρμό
στηκαν και τηρήθηκαν.

Επίσης το ημιτελές μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις των Κανονι-
σμών (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 και FDA.

Το ημιτελές μηχάνημα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνον, 
εάν προηγουμένως έχει διαπιστωθεί πως η μηχανή στην οποία 
πρέπει να ενσωματωθεί το ημιτελές μηχάνημα, πληροί τους 
όρους της οδηγίας Μηχανήματα (2006/42/EΚ).

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα.

– DIN EN 809:2012-10: Αντλίες και συγκροτήματα αντλιών 
για υγρά - Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις Ασφαλείας

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Ασφάλεια μηχανημάτων – Βα-
σικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Αξιολόγηση και 
μείωση κινδύνων

Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση, να υποβάλει 
ηλεκτρονικώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα ειδικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης του ημιτελούς μηχανήματος στις εκάστοτε αρμόδι
ες υπηρεσίες.

Τα σχετικά με το μηχάνημα ειδικά έγγραφα τεχνικής τεκμηρίω-
σης, όπως προβλέπονται στο παράρτημα VII Μέρος B, έχουν συ-
νταχθεί.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης: Julia Friedsch
Τηλ.: +49(0)40 72556-107
Διεύθυνση: βλέπε διεύθυνση κατασκευαστή

Αμβούργο, 30.10.2020

Julia Friedsch / Διεύθυνση τμ. Διαχείρισης Ποιότητας
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12 Παράρτημα 2 – Οδηγίες 
συναρμολόγησης (Κατ' επιλογή)

12.1 Υπόδειξη ασφαλείας

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών συναρμολόγησης απευθύνεται 
αποκλειστικά σε ειδικευμένο προσωπικό. 

12.2 Εφαρμογή

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών συναρμολόγησης ισχύει για αντλίες 
που παραδόθηκαν χωρίς κινητήρα (κατ΄επιλογή) και 
προσυναρμολογημένες.

Εικ. 38 Ημιτελές μηχάνημα: Αντλία χωρίς κινητήρα, συμπλέκτη και πλαίσιο βάσης, 
στο παράδειγμα της FL 100

Τα ακόλουθα στοιχεία από το "Πρωτότυπο εγχειρίδιο 
λειτουργίας" για πλήρη μηχανήματα δεν ισχύουν στην 
περίπτωση αυτή:

– Κεφάλαιο 11.5 „Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ“, σελίδα 33,

– Κεφάλαιο 11.1.2 „Μέγιστες πιέσεις μεταφοράς“, σελίδα 26.

12.3 Πινακίδα τύπου

Εικ. 39 Πινακίδα τύπου για αντλία χωρίς κινητήρα

12.4 Μεταφορά χωρίς κινητήρα

Η μεταφορά επιτρέπεται να εκτελείται αποκλειστικά από 
καταρτισμένο προσωπικά.

Η μεταφορά της αντλίας είναι δυνατή με παλετοφόρο όχημα ή 
γερανό.

Μεταφέρετε την αντλία πάντα στη θέση εγκατάστασης.

12.4.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Ενδεχόμενο πτώσης μη ασφαλισμένων εξαρτημάτων

Σοβαρές συνθλίψεις 

 Σε όλες τις εργασίες μεταφοράς φοράτε πάντα 
προστατευτικά γάντια,

Λανθασμένη θέση μεταφοράς της αντλίας

Διαρροή διαβρωτικών, τοξικών ή ρυπογόνων υγρών. Σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές λόγω μόλυνσης.

 Μεταφέρετε την αντλία πάντα στη θέση τοποθέτησης. 

Ανοιχτές, μη σφραγισμένες συνδέσεις σωλήνων

Υλικές ζημιές λόγω ρύπων, προσκρούσεων και υγρασίας στην 
αντλία.

 Αφαιρείτε τα καλύμματα των συνδέσεων των σωλήνων λίγο 
πριν τη σύνδεση στους αγωγούς. 

12.4.2 Μεταφορά με παλετοφόρα

Μη ασφαλισμένα εξαρτήματα

Σοβαροί τραυματισμοί, σύνθλιψη άκρων, υλικές ζημιές.

 Πριν τη μεταφορά ασφαλίστε την αντλία από ενδεχόμενη 
ανατροπή. Σταθεροποιήστε με ιμάντες μεταφοράς πάνω 
στην παλέτα ή βιδώστε την αντλία στην παλέτα.

Προετοιμασία

 Ελέγξτε, εάν η αντλία είναι επαρκώς ασφαλισμένη επάνω 
στην παλέτα. Για παράδειγμα με ιμάντες Εικ. 40 „Μεταφορά 
με παλετοφόρο“, σελίδα 35.  

Διαδικασία 

1. Σηκώστε την παλέτα με τις περόνες του παλετοφόρου. 

2. Μεταφέρετε προσεκτικά την παλέτα στον προορισμό της και 
αφήστε την. 

48 Κατασκευαστής

49 Τύπος: σειρά αντλίας, μέγεθος, μοντέλο, έκδοση

50 S.-Nr.: Αριθμός σειράς της αντλίας

51 H: Ύψος μεταφοράς [m]; χωρίς κινητήρα: δεν υπάρχουν 
στοιχεία

52 P: Ισχύς κινητήρα [kW]; χωρίς κινητήρα: δεν υπάρχουν στοιχεία

53 Έτος κατασκευής

54 m: Μάζα (Αντλία χωρίς κινητήρα) [kg]

55 nN: Ονομαστικός αριθμός στροφών -[1/min], χωρίς κινητήρα: 
δεν υπάρχουν στοιχεία

48

49
50

53

51

54

55

56

52

56 Q: Ροή μεταφοράς [m³/h]; χωρίς κινητήρα: δεν υπάρχουν 
στοιχεία
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Εικ. 40 Μεταφορά με παλετοφόρο

12.4.3 Μεταφορά με γερανό

Ενδεχόμενο πτώσης εξαρτημάτων

Θάνατος από συντριβή, σύνθλιψη άκρων, υλικές ζημιές.

 Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς και 
πρόσδεσης, σχεδιασμένα να αντέχουν το συνολικό βάρος 
της αντλίας.

Για στοιχεία για το βάρος της αντλίας βλέπε πινακίδα τύπου 
και  „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ στα συνημμένα 
έγγραφα τεκμηρίωσης.

 Μην αφήνετε την αντλία σε υπερυψωμένη θέση για 
περισσότερο από όσο χρειάζεται.

 Φροντίστε, ώστε να μην παρευρίσκονται άτομα κάτω από 
την αντλία.

Αιωρούμενα εξαρτήματα

Συνθλίψεις και σοβαροί τραυματισμοί. 

 Η εκκίνηση και το σταμάτημα του γερανού με την αντλία 
πρέπει να γίνεται ομαλά. 

 Φροντίστε, ώστε να μην παρευρίσκονται άτομα στην 
επικίνδυνη περιοχή. 

Βοηθητικά μέσα

– Μέσα πρόσδεσης: ελεγμένοι ιμάντες βάσει DIN EN1492-1 και 
1492-2.

– Κοχλιοδακτύλιος και κατάλληλο ανυψωτικό εξάρατημα για 
κοχλιοδακτύλιους.

Προετοιμασία

 Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς 

.

Εικ. 41 Μεταφορά με γερανό και κοχλιοδακτύλιο στο παράδειγμα της FL100 

Για τη μεταφορά της αντλίας στον κοχλιοδακτύλιο:

1. Βιδώστε τον κοχλιοδακτύλιο εντελώς στην προβλεπόμενη 
οπή σπειρώματος (57). 

2. Στερεώστε το άγκιστρο του γερανού στον κοχλιοδακτύλιο, 
εφόσον χρειάζεται χρησιμοποιείστε ένα αγκύλιο.

3. Ανυψώστε την αντλία. 

.

Εικ. 42 Μεταφορά με γερανό και στρογγυλό ιμάντα στο παράδειγμα της FL100

Για τη μεταφορά της αντλίας με στρογγυλό ιμάντα:

1. Περάστε τον ιμάντα γύρω από το περίβλημα και το καπάκι 
μετάδοσης κίνησης. 

Βλέπε Εικ. 42 „Μεταφορά με γερανό και στρογγυλό ιμάντα στο 
παράδειγμα της FL100“, σελίδα 35

2. Σε διπλή στεγανοποίηση άξονα: 

Προσοχή: Ο ιμάντας πιέζει  τα σωληνάκια του νερού 
φραγής. Υλικές ζημιές στη διπλή στεγανοποίηση άξονα.

  Περάστε τον ιμάντα μακριά από τα σωληνάκια του 
νερού φραγής.

3. Περάστε τις θηλιές του ιμάντα σταυρωτά στο άγκιστρο κατά 
τρόπο, ώστε ο ιμάντας να εδράζεται σταθερά στο άγκιστρο 
χωρίς να γλιστράει.

4. Υπολογίστε το κέντρο βάρους κατά τρόπο, ώστε η αντλία να 
ανυψωθεί σε οριζόντια θέση.

5. Ανυψώστε την αντλία.

57
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12.5 Θέση εγκατάστασης

Για τις γενικές προϋποθέσεις για τον χώρο εγκατάστασης 
ανατρέξτε στο  Κεφάλαιο 6.2 „Θέση εγκατάστασης“, σελίδα 9 του 
εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας.

12.6 Συναρμολόγηση αντλίας

12.6.1 Μοντέλο FL, FKFN, FKN

Προϋπόθεση (από την πλευρά του πελάτη)

– κατάλληλος κινητήρας μετάδοσης,

– επαρκώς διαστασιολογημένος συμπλέκτης,

– κοινή επιφάνεια τοποθέτησης κινητήρα και αντλίας, ώστε να 
είναι δυνατή η ευθυγράμμιση του άξονα της αντλίας και του 
άξονα του κινητήρα μετάδοσης κίνησης.

Λανθασμένος σχεδιασμός κινητήρα και συμπλέκτη

Καταστροφή της αντλίας και του συμπλέκτη.

 Χρησιμοποιείτε μόνο κινητήρες και συμπλέκτες, που 
αντιστοιχούν στις χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας. 
Εάν έχετε ερωτήσεις επικοινωνήστε με τη Fristam.

Υπόδειξη: για τις διαστάσεις ρύθμισης του συμπλέκτη ανατρέξτε 
στην τεκμηρίωση του προμηθευτή του συμπλέκτη. 

Διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη στον 
κινητήριο άξονα και στον άξονα μετάδοσης κίνησης.

2. Τοποθετήστε την αντλία στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο 
κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του κινητήριου 
άξονα και του άξονα μετάδοσης με το συμπλέκτη.

3. Βιδώστε ελαφρά την κοχλιωτή στερέωση στο πόδι της 
αντλίας.

4. Ελέγξτε την κεντρική και εγκάρσια μετατόπιση του 
κινητήριου άξονα και του άξονα μετάδοσης κίνησης.

5. Φροντίστε, ώστε οι αποκλίσεις εγκάρσιας μετατόπισης και 
μετατόπισης άξονα να είναι όσο το δυνατό μικρότερες. 
Εφόσον χρειάζεται ευθυγραμμίστε ξανά ή τοποθετήστε 
τάκους.

6. Βιδώστε την αντλία και το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης 
στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο.

7. Στερεώστε το συμπλέκτη σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του συμπλέκτη.

8. Κατασκευάστε μία διαχωριστική, προστατευτική διάταξη 
(προστατευτικό συμπλέκτη) βάσει της οδηγίας Μηχανήματα 
2006/42/EΚ Κεφάλαιο 1.4 „Απαιτήσεις συστημάτων 
προστασίας“ .

9. Η αντλία είναι τώρα συναρμολογημένη. Θέστε την αντλία σε 
λειτουργία μόνον εάν πληροί τους όρους πλήρους 
μηχανήματος της Οδηγίας Μηχανήματα ΕΚ. 

Υπόδειξη: Συνέχεια με Κεφάλαιο 4 „Μεταφορά“, σελίδα 8.

12.6.2 Μοντέλο FKF

Προϋπόθεση (από την πλευρά του πελάτη)

– Κατάλληλος κινητήρας μετάδοσης κίνησης

Λανθασμένα σχεδιασμένος κινητήρας

Καταστροφή της αντλίας

 Χρησιμοποιείτε μόνο κινητήρες που αντιστοιχούν στις 
χαρακτηριστικές καμπύλες της αντλίας. Εάν έχετε ερωτήσεις 
επικοινωνήστε με τη Fristam.

Διαδικασία

.

Εικ. 43 Συναρμολόγηση κινητήρα μετάδοσης στο μοντέλο FKF

1. Ξεβιδώστε τους κοχλίες στερέωσης (62) του καπακιού του 
μηχανισμού μετάδοσης (61).

2. Αφαιρέστε το καπάκι του μηχανισμού μετάδοσης από το 
κιβώτιο του μηχανισμού μετάδοσης (58).

3. Τοποθετήστε παρέμβυσμα (63) στον κινητήρα μετάδοσης 
(64) με κοίλο άξονα.

4. Τοποθετήστε το καπάκι στο παρέμβυσμα και ευθυγραμμίστε 
μεταξύ τους τις οπές. 

Υπόδειξη: Ο ακτινικός στεγανοποιητικός δακτύλιος πρέπει να 
έχει εφαρμόσει στο καπάκι του μηχανισμού μετάδοσης.

5. Βιδώστε το καπάκι του μηχανισμού μετάδοσης από μέσα με 
τους κοχλίες στερέωσης (60) με τον κινητήρα μετάδοσης.

6. Τοποθετήστε το παρέμβυσμα (59) στο καπάκι του 
μηχανισμού μετάδοσης.

7. Τοποθετήστε το καπάκι στο κιβώτιο μετάδοσης.

8. Βιδώστε με τους κοχλίες στερέωσης (62). 

Υπόδειξη: Συνέχεια με Κεφάλαιο 4 „Μεταφορά“, σελίδα 8.

58
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