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1 Bevezető

– mellékelt dokumentumok.
– Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatok.

1.1

– Beszállítói dokumentáció (motor, tengelykapcsoló, stb.),

Előszó

– adott esetben dokumentáció a Fristam-tartozékról,

Ez az üzemeltetési utasítás a FK és FL kiszorító szivattyú összes
gyártási méretét, formáját és kivitelét ismerteti.
Az Ön szivattyúján lévő típustábláról és a mellékelt
dokumentumok között megtalálható „Megrendeléssel
kapcsolatos bizonylatokbanh nézze meg, hogy az Ön
szivattyújára milyen gyártási forma, gyártási méret, kivitel és
kiegészítés vonatkozik.

1.2

Gyártó

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
NÉMETORSZÁG
Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0
Fax: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166
E-Mail: info@fristam.de

– adott esetben bizonyítványok (anyagról szóló
tanúsítványok, stb.),
– Megfelelőségi nyilatkozat vagy Beépítési nyilatkozat.

1.6

Alapvető biztonsági útmutatások

Ezt az üzemeltetési utasítást a szivattyú használata előtt teljes
egészében olvassa el és a szivattyú használatának helyszínén
tartsa készenlétben.
Vegye figyelembe az üzemeltető országában érvényes országos
előírásokat valamint a belső üzemi munkaelőírásokat és
biztonsági előírásokat.
Fertőzés veszélye: Veszélyes szállítóközegek szállításánál vegye
figyelembe a törvényes és üzemi biztonsági előírásokat.
Minden olyan munkát, amelyet ez az üzemeltetési utasítás leír,
csak képesített szakértő személyzet végezheti el kellő
körültekintéssel.
Az elválasztó védőberendezések, üzemelés közben mindig
maradjanak a szivattyún.

1.3

A szállítmány tartalma

A szállítmány a következő részekből áll:
– Szivattyú hajtóműmotorral (= szivattyúaggregát)
opcionális: szállítás motor nélkül,
– adott esetben Fristam-tartozék,
– A csőcsatlakozások lezárásai,

1.7

Ábrázolási szabályok

A felsorolásokat vesszőkkel látták el:
– 1. rész,
– 2. rész,

– opcionális: szerelőkészlet,

Végigszámozták azokat a cselekvési utasításokat, amelyeket egy
meghatározott sorrendben kell végrehajtani:

– Dokumentáció,

1. A készülék bekapcsolása.



2. A készülék kikapcsolása.

Ellenőrizze a szállítmányt teljesség és szállítási sérülések
szempontjából. Eltérések esetén haladéktalanul tájékoztassa
a Fristam céget.

1.4

Szivattyú motor nélkül (opció)

Háromszögekkel jelölték azokat a cselekvési utasításokat,
amelyeket nem kell meghatározott sorrendben végrehajtani:


Cselekvés.



Cselekvés.

Opcionálisan a szivattyút motor nélkül is szállítják. Ebben az
esetben a 3 „Szerkezeti felépítés és működés“ fejezetig bezárólag
olvassa tovább, majd ezután a Fejezet 12 „Melléklet 2 – Szerelési
utasítás (opció)“, Oldal 31 fejezettel folytassa.

1.7.1

1.5

A Veszély jelzőszóval ellátott biztonsági utalás a személyek
olyan veszélyeztetésére figyelmeztet, amelyek szükségszerűen
halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezetnek.

A dokumentáció tartalma

A dokumentáció a következő részekből áll:
– ebből az üzemeltetési utasításból,
– Az I Mellékletben táblázatok vannak a karbantartásról,
kenésről és meghúzási nyomatékokról,
– 2. Melléklet a szerelési utasítással.

Biztonsági útmutatások

VESZÉLY

FiGYELMEZ
A Veszély jelzőszóval ellátott biztonsági utalás a személyek
olyan veszélyeztetésére figyelmeztet, amelyek szükségszerűen
halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethetnek.
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VIGYÁZAT
A Veszély jelzőszóval ellátott biztonsági utalás a személyek
olyan veszélyeztetésére figyelmeztet, amelyek közepes vagy
könnyű sérülésekhez vezethetnek.

FIGYELEM
A Figyelem jelzőszóval ellátott biztonsági utalás a dologi károkra
figyelmeztet.

2.3

Szivattyúra jellemző biztonsági
útmutatások

Nem megengedett nyomástartomány
Személyi sérülések és dologi károk a szivattyú szétdurranása és
tömítetlensége miatt.


Tartsa be a szivattyú nyomástartományát. Lásd: Fejezet 11.1.2
„Maximális szállítónyomások“, Oldal 25.

Nem megengedett hőmérséklet tartomány
Személyi sérülések és dologi károk a szivattyú szétdurranása és
tömítetlensége miatt.

2 Biztonság
2.1



Rendeltetésszerű használat

A standard kivitelű FK és FL kiszorító szivattyú arra a célra
készültek, hogy azokat az élelmiszeriparban, a gyógyszer és
biotechnológia szektorban valamint a CIP-folyamattechnikában
használják.
A FK és FL kiszorító szivattyú a kiviteltől és szerkezeti nagyságtól
függően meghatározott maximális hőmérsékletű és nyomású
szállítóközegekhez készültek. Lásd: Fejezet 11.1 „Műszaki adatok“,
Oldal 25.

Tartsa be a szivattyú hőmérséklet tartományát. Lásd
Fejezet 11.1.3 „A szállítóközeg maximális hőmérsékletei“,
Oldal 25

Hideg oltóvíz a felmelegedett szivattyúra
Dologi károk.


Oltásnál az oltó vízsugarat ne irányítsa közvetlenül a
szivattyúra.



A szivattyút minél lassabban hűtse le.

Forró készülékfelület

A szivattyú szállítási áramlásának iránya szabadon választható.
Az FK-szivattyú vákuumot tud létrehozni a szívóvezetékben.

Égési sérülések a bőrön a szivattyú megérintésénél.


A szivattyú megérintése előtt ellenőrizze a hőmérsékletet.

Minden egyes szivattyút a vevők igényei szerint terveznek. A
tömítőanyagokat a mindenkori szállítóközeghez választották ki.



A szivattyút csak alkalmas védőkesztyűvel érintse meg.

A szivattyút csak a megbízásban meghatározott alkalmazási
körülményeknél szabad üzemeltetni. Lásd a „Megrendeléssel
kapcsolatos bizonylatok” c. részt. Eltérő alkalmazási
körülményeknél vegye fel a kapcsolatot a Fristam céggel.

Zajkibocsátás a járó szivattyúnál

2.2

Előre látható hibás alkalmazás

A FK és FL kiszorító szivattyú a standard kivitelben nem
használható robbanásveszélyes légkörben. Ehhez vannak
speciális robbanásbiztos kivitelek.

Maradandó halláskárosodás. A szivattyú A-értékelt
zajnyomásszintje 80 dB (A) felett lehet.


Ha a járó szivattyú közelében tartózkodik, mindig vegyen fel
hallásvédőt.



Tartsa be a zajterhelés helyi törvényes szabályait.

2.4

Figyelmeztető és útmutató táblák

A szállítóközegben az idegen anyagrészek együttszállítása
megállíthatja és tönkreteheti a szivattyúkat.



A szivattyún lévő jelöléseket ne távolítsa el vagy ne
változtassa meg.

A tervezettől eltérő szállítóközeg tönkreteheti a szivattyúkat. A
szivattyúkat és a tömítőanyagokat (elasztomerek) egy
meghatározott szállítóközegre állították be.



A megsérült vagy elveszett jelöléseket azonnal cserélje ki az
eredetihez hasonlóval.

Ez az üzemeltetési utasítás a Fristam standard
szivattyúaggregátokat ismerteti. Kivételeknél és extrák
felszerelésénél az üzemeltető felel az üzemeltetésért. A
szivattyút csak a Fristan céggel való megállapodás szerint
szabad átalakítani vagy megváltoztatni.

2.4.1

Kép 1

Forró felület

Biztonsági jelek: „Forró felület”

Ez a jelölés arra utal, hogy az üzemelés miatt alkatrészek
forrósodhatnak fel vagy hogy itt adott esetben forró
szállítóközegeketet szállíthatnak. A szivattyú megérintése előtt
ellenőrizze a hőmérsékletet. A szivattyút csak alkalmas
védőkesztyűvel szabad megérinteni.
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2.4.2

2.6

Ne legyen szárazüzem

Ártalmatlanítás

2.6.1


A szállítási csomagolást vigye el az anyaggyűjtő helyre.

2.6.2
Kép 2



Biztonsági jelek: „Ne legyen szárazüzem”

Ez a jel arra utal, hogy a szivattyú nem viseli el a szárazüzemet. A
szivattyú beindításánál mindig legyen szállítóközeg a
szívóvezetékben és a szivattyúban. Máskülönben a szivattyú
megsérül.
2.4.3

Kenőzsírok ártalmatlanítása

A zsírokat és a zsírokkal szennyezett tárgyakat
környezetbarát módon és az érvényes előírások szerint
ártalmatlanítsa.

2.6.3


A szállítási csomagolás ártalmatlanítása

Kenőolaj ártalmatlanítás

Az olajjal és az olajjal szennyezett tárgyakat környezetbarát
módon, az érvényes előírások szerint ártalmatlanítsa.

Típustábla
1

2.6.4

10
2
3
4

9

A szivattyú ártalmatlanítása

1. A veszélyes és mérgező maradványokat környezetbarát
módon és az érvényes előírások szerint ártalmatlanítsa.
2. A szivattyút gondosan tisztítsa meg.
3. A szivattyút szedje szét külön alkatrészekre.
4. A szivattyúrészeket környezetbarát módon, az érvényes
előírások szerint ártalmatlanítsa

8
5
7
Kép 3

6

2.6.5

Típustábla a szivattyúaggregáthoz


1

Gyártó

2

Típus: Szivattyúsorozat, gyártási méret, gyártási forma, kivitel

3

Sorozatsz.: A szivattyú sorozatszáma

4

H: Szállítómagasság [m]

5

P: Motorteljesítmény [kW]

6

Gyártás éve

7

mössz: Tömeg (összes) [kg]

8

nN: Névleges hajtómű fordulatszám [1/min]

9

Q: Szállítóáramlás [m/h]

10

2.5

Elektromos és elektronikus hulladék
ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus hulladékot az érvényes
irányelvek szerint ártalmatlanítsa.

3 Szerkezeti felépítés és működés
3.1

Elvi felépítés

CE-jel

Zajkibocsátás

VIGYÁZAT
A

Zaj keletkezése a járó szivattyúnál

B

C

Halláskárosodás


Tartsa be a zajterhelés helyi törvényes szabályozását.



Amikor olyan szivattyúkat üzemeltetnek, melyek
zajnyomásszintjét 80 dB (A) értéknél nagyobbnak adták
meg, akkor hallásvédőt kell viselni.

Kép 4

Elvi felépítés példaként ábrázolva az FL kiszorítószivattyú alapján

A

Szivattyú szinkron hajtóművel

B

Tengelykapcsoló

C

Hajtóműmotor
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3.1.1

Az FK gyártási forma kivitelezései

Szivattyú szinkron hajtóművel (A)

A típustáblán jelzik a mindenkori kivitelezést, lásd Fejezet 3.6
„Típusjelölés“, Oldal 7.

11

16
15

– Nagynyomású kivitel fedél-futópersellyel
– FKF kompakt forma

14

12
13

Ezen a kivitelen nincs kuplung. A szivattyút karimával
rögzítették közvetlenül a hajtóműmotorra.
3.2.2

FL gyártási forma

Az FL kiszorító szivattyúk forgódugattyús szivattyúk. Ezt mindig
a következő kiszorító alakkal látják el:

Kép 5

Elvi felépítés példaként ábrázolva egy FL kiszorító szivattyú alapján

11

Hajtóműszekrény

12
13

Hajtótengely

14
15
16

Csőcsatlakozások

Kép 8

Együttfutó tengely

1-lapátos-kiszorító Kép 9

2-lapátos-kiszorító Kép 10 3-lapátos-kiszorító

Az FL és FL 2 gyártási formák elvben egyforma felépítésűek. Ezek
a tengelytömítésnél különböznek egymástól.

Szivattyúfedél
Szivattyúház

FL és FL2 gyártási forma kivitelezései
3.1.2

Tengelykapcsoló (B)

A kuplung összeköti a hajtóműmotor tengelyét a szivattyú (12)
hajtótengelyével. A hajtóműmotor hajtónyomatékát a kuplung
viszi át a szivattyúra.

– A kiszorítók rövid vagy hosszú gyártási formája.
Ez a kivitel lehetővé teszi azt, hogy jobban igazodjanak a
szivattyú teljesítményigényéhez.

FKF gyártási forma: Itt elmarad a kuplung.

3.3
3.1.3

Hajtóműmotor (C)

A hajtóműmotor olyan villanymotor, melynek fordulatszáma
rögzített vagy szabályozható. Ezt rácsavarozták az alapkeretre
vagy alapzatra.

3.2

Gyártási formák

A gyártási formát és a gyártási formák kivitelezéseit a
típustáblán tüntetik fel. Lásd: Fejezet 2.4.3 „Típustábla“, Oldal 5.
Az FK gyártási forma a kiszorító alakjában különbözik az FL/FL2
gyártási formától. A következőkben ismertetjük az FK, FL és FL2
gyártási formákat.
3.2.1

FK gyártási forma

Az FK kiszorító szivattyúk kördugattyús szivattyúk. Ezt mindig a
következő kiszorító alakkal látják el:

Általános kivitelezések

Minden gyártási formánál, választás szerint a következő kivitelek
lehetnek:
– egyszeres vagy kettős tengelytömítés,
Választás szerint kétfajta tömítést használhatnak: Egyszeres
tengelytömítés és kettős tengelytömítés.
A kettős tengelytömítésnél a szivattyúházon két
pótcsatlakozás van a zárófolyadék számára. Ennek az
üzemeltetési utasításnak a képein ezeket a csatlakozásokat
nem mutatják.
– Hőmérséklet kiszorítók,
A hőmérséklet kiszorítók olyan speciális kiszorítók,
amelyekkel a FK és FL kiszorító szivattyú magasabb
szállítóközeg hőmérséklettel üzemeltethetők. A hőmérséklet
kiszorítóknak nagyobb a hézagméretük. Lásd: Táblázat 10
„Axiális hézagméretek“, Oldal 23.
– vízszintes vagy függőleges szivattyúcsatlakozás,
– fűtőköpeny,
A szivattyúfedélen és házon a szivattyúra felszerelhetnek
egy-egy fűtőköpenyt.

Kép 6

6

1-lapátos-
kiszorító

Kép 7

2-lapátos-
kiszorító

– Túlfolyószelep,

(18) Kiegészítő jel 1

A túlfolyószelep egy biztonsági szelep a szivattyúfedélen. Ha
beterveztek túlfolyószelepet, akkor a csatolt dokumentumok
között van egy kiegészítő kezelési utasítás.

F
FN

– Négyszögletű befolyó.
A négyszögletű befolyó a szívócsonk megnagyobbított
nyílása.

3.4

Gyártási méretek

FL gyártási forma

FL2 gyártási forma

FK gyártási forma

FL 55

FL2 50

FK 25

FL 75

FL2 55

FK 25/30

FK 25-40/45 esetén: karimával, kuplung nélkül
FK 25-40/45 esetén: Meghajtás tengelykapcsolóval

N

FK 48 esetén: Meghajtás tengelykapcsolóval

H

FK esetén: Nagynyomású kivitel fedél-futópersellyel

S

Csatlakozások függőlegesen

V

FK-nál kettős tömítés

Ü

Túlfolyószelep

(19) Gyártási méret
XX

Gyártási méret száma

FL 100

FL2 58

FK 40

S

az FL-nél és FL2-nél: rövid gyártási forma

FL 130

FL2 75

FK 40/45

L

az FL-nél és FL2-nél: hosszú gyártási forma

FL2 100

FK 48

L3

FL2 130

az FL-nél és FL2-nél: Hosszú gyártási forma 3szárnylapátos kiszorítóval

Táblázat 1 Gyártási méretek

(20) Kiegészítő jel 2

3.5

Kiegészítők

A FK és FL kiszorító szivattyú többek között felszerelhetők a
következő kiegészítőkkel:

H

Szivattyúház fűtőpalásttal

h

Szivattyúfedél fűtőpalásttal

R

Négyszögletű befolyó

– burkolat,
Nemesacél burkolat a hajtóműmotorhoz. A burkolatot az
alapkereten rögzítik.
– Kalották.

Útmutatás: Ha a szivattyút motor nélkül szállítják (opció), akkor
először olvassa el a 12–“Melléklet 2 – Szerelési utasítás (opció)“
Oldal 31 fejezetet.

A szivattyú felállításához a kalottákat, típustól függően az
alapkeretre vagy a hajtóműmotorra teszik.
További kiegészítők lehetnek. Ha kérdése van, lépjen
kapcsolatba a Fristam céggel.

4 Szállítás
A szállítást csak kiképzett személyzettel szabad elvégeztetni.

3.6

17

Típusjelölés

18

A szivattyút a nem kötöttpályás szállítójárművekkel vagy daruval
lehet szállítani.
19

20

Kép 11 Példa egy típusjelölésre

17

Szivattyútípus

18

Kiegészítő jel 1

19

Gyártási méret

20

Kiegészítő jel 2

(17) Szivattyútípus

4.1

Biztonsági útmutatások

Leeső vagy nem rögzített szerkezeti részek
Súlyos zúzódások.


Minden szállítási munkánál általában viseljen biztonsági
cipőt.

A szivattyú helytelen szállítási helyzete

FK

Kördugattyús szivattyú, önfelszívó

Maró, mérgező vagy szennyező folyadékok kifolyása. Személyi
sérülések és dologi károk a szennyezés következtében.

FL

Forgódugattyús szivattyú



FL2

Forgódugattyús szivattyú

A szivattyút mindig a beépítési helyzetben szállítsa.
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Nyitott, nem lezárt csővezeték csatlakozások



Dologi károk a szennyeződések, ütések vagy a szivattyúban lévő
nedvesség miatt.

A szivattyút ne hagyja a szükségesnél tovább a felemelt
helyzetben.



Ügyeljen arra, hogy a szivattyú alatt ne tartózkodjanak
személyek.



A csővezetékek lezárásait csak közvetlenül a csővezetékekre
csatlakozás előtt távolítsa el.

FiGYELMEZ
4.2

Szállítás nem kötöttpályás szállítójárművel

Lengő részek
Zúzódások és súlyos sérülések

FiGYELMEZ
Nem rögzített szerkezeti részek



A darut a szivattyúval egyenletesen indítsa és állítsa meg.



Ügyeljen arra, hogy a szivattyú veszélyzónájában ne
tartózkodjanak személyek.

Súlyos sérülések, a végtagok zúzódása, dologi károk.


A szivattyút a szállítás előtt biztosítsa feldőlés ellen. A
szállítóhevederekkel rögzítse a raklapon vagy a szivattyút
csavarozza rá a raklapra.

Segédeszközök
Kötözőeszközök bevizsgált kötélhurkok a DIN EN1492-1 és 14922 előírásainak megfelelően.

A szivattyú súlyára vonatkozó adatokat lásd a szivattyú
típustábláján és a „Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatokg
között a mellékelt dokumentumokban.

Előkészítés

Előkészítés

Az eljárás módja



1. Figyelmeztetés: A kötélhurok megsérül és elszakad.
Haláleset a földnyomások, a súlyos zúzódások, a dologi
károk miatt.

Ellenőrizze, hogy a szivattyú a raklapon megfelelően
rögzítve van-e. Például hevederekkel, lásd Kép 12 „Szállítás
nem kötöttpályás szállítójárművel“, Oldal 8.



A szállításhoz használt biztosítások eltávolítása.

Az eljárás módja



1. A raklapot a nem kötöttpályás jármű villáival vegye fel.

A kötélhurkot tegye a hajtóműmotor köré, lásd Kép 13
„Szállítás kötélhurokkal, példaként bemutatva az FL 100-nál“,
Oldal 9.

2. A raklapot óvatosan vigye el a rendeltetés helyére és tegye
le.

A kötélhurkot ne vezesse át éles sarkokon és széleken.

2. A kötélhurok másik végét tegye a szivattyúház köré, lásd Kép
13 „Szállítás kötélhurokkal, példaként bemutatva az FL 100nál“, Oldal 9.
3. Kettős tengelytömítésnél:
Figyelem:A kötélhurok nyomja a záróvíz csövecskéket.
Dologi károk a kettős tengelytömítésen.

Kép 12 Szállítás nem kötöttpályás szállítójárművel

4.3

Szállítás daruval

FiGYELMEZ
Lezuhanó darabok
Haláleset a földnyomások, a végtagok súlyos zúzódása, a dologi
károk miatt


Csak alkalmas szállítóeszközöket és kötözőeszközöket
használjon. A szivattyú súlyára vonatkozó adatokat lásd a
szivattyú típustábláján és a „Megrendeléssel kapcsolatos
bizonylatokg között a mellékelt dokumentumokban.



A szivattyút ne szállítsa a motoron vagy a szivattyún lévő
gyűrűscsavaroknál fogva, mert ezeket a gyűrűscsavarokat
nem a szivattyú aggregát teljes súlyára méretezték.
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A kötélhurkot a záróvíz csövecskék mellett vezesse el.

4. Mindkét hurkot vezesse a daruhoroghoz, forgassa el és úgy
tegye rá a horogra, hogy a szalag ne csússzon el a
daruhorgon.
5. A súlypontot úgy függőzze be, hogy a szivattyút vízszintes
helyzetben emelje fel.
6. Emelje fel a szivattyút.

.

6 Felállítás
6.1

Biztonsági útmutatások

Leeső vagy nem rögzített szerkezeti részek
Súlyos zúzódások.


Minden felállítási munkánál általában viseljen biztonsági
cipőt.

Nem befejezett, instabil szerelés
Kép 13 Szállítás kötélhurokkal, példaként bemutatva az FL 100-nál

5 Tárolás
5.1

A szivattyú tárolási körülményei

A szivattyút a következő módon tárolja:
– szárazon, alacsony páratartalomnál,

Súlyos zúzódások, dologi károk.


A csavarokat a megadott meghúzási nyomatékkal, erősen
csavarja be, lásd Fejezet 11.1.1 „Meghúzási nyomatékok“,
Oldal 25).



Használjon beállítható forgatónyomatékú nyomatékkulcsot
vagy ütvecsavarozót.

Ha a gépet kalottalábra állították fel: Rezgések
Dologi károk a berendezésen és a szivattyún


Használjon félgömb alakú tányért

– fagytől és hőtől védetten, lehetőleg 20 - 25 °C között,
– szellőztetve,
– pormentes helyen.


A szivattyú minden mozgó részét háromhavonta meg kell
forgatni.

6.2

A felállítás helye

A standard felszereltségű szivattyúk felállítási helye feleljen meg
az alábbi feltételeknek:
– Nem robbanóképes légkör.
– Pormentes környezet.

5.2

A szivattyú beraktározása

Hat hónapnál hosszabb tárolási időnél a következőkre kell
ügyelni:


A szivattyú raktárba helyezése előtt a tengelytömítéseket
teljes egészében szerelje le és külön tárolja.
Ezzel kapcsolatban lásd a Fejezet 10.8 „A szivattyúfejet szerelje
le“, Oldal 15 és Fejezet 5.2.1 „Az elasztomerek tárolása“, Oldal 9
részt.

– Környezeti hőmérséklet: –20 °C-tól +40 °C-ig.
– A környező levegő páratartalma és sótartalma: 
Az adatok a motor üzemeltetési utasításában találhatók, lásd
a mellékelt dokumentumokat.
– A szivattyú súlyához megfelelően méretezett alapzat.
– Vízszintes és sík felállítási felület. A szivattyú tömegéhez
megfelelő szilárdságú felállítási felület.
– Beépítési távolságok a „motor beszállítói dokumentációjából”.
– Elegendő hely a kezeléshez és karbantartási munkákhoz.

5.2.1

Az elasztomerek tárolása

– Elegendő hozzávezetett levegő a motor hűtéséhez.

Az elasztomereket a következő módon tárolja:
– Tárolási hőmérséklet +5 °C és +20 °C között.

6.3

Zaj és rezgések csökkentése

– relatív páratartalom 70 % alatt,
– ne érje közvetlen napsugárzás,

6.3.1

– deformáció mentes tárolás.

– A szivattyút az optimális munkatartományban üzemeltesse.


5.3


Újabb üzembe helyezés

Raktárban tárolás után, az újabb üzembe helyezés előtt
ellenőrizni kell a tömítéseket, csapágyakat és olajszintet.

Elsődleges intézkedések

A szivattyút kavitáció nélkül üzemeltesse (lásd Fejezet 6.5
„Csővezetékek szerelése“, Oldal 10).

– A szívó– és nyomóvezetéket válassza el a rezgésektől.


A vezetékeket támassza alá.



A vezetékeket rendezze el.



Tegyen be rezgéscsillapító alkotórészeket.
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6.3.2


Másodlagos intézkedések

Építési intézkedések, így:
– Zaj ellen védő burkolat,
– Körbeburkolás.

6.4
6.4.1


Szivattyú alapkerettel

A szivattyút az alapkereten csavarozza össze az alappal.

6.4.2


A szivattyú rögzítése

Szivattyú alapkerettel a félgömbökön (opció)

Szivattyú felállítása félgömbökre és beállítása.

6.4.3

Futómű (opció)

1. A szivattyút állítsa fel a felállítás helyszínén. Működtesse a
görgőkön lévő rögzítőket (ha vannak) vagy a futóművet a
fékezőékekkel rögzítse.
2. A futóművet földelje, hogy levezesse az elektrosztatikus
feltöltődéseket.
3. A tömlővezetéket úgy vezesse, hogy ezek ne sérülhessenek
meg.

6.5

Csővezetékek szerelése

A csővezetékeket a következő módon földelje és csatlakoztassa.


Kép 15 Levegőpárna a csővezetékben

A csővezeték ellenállása a lehető legkisebb legyen. Kerülje a
szelepek, csőkönyökök és hirtelen csőátmenetek
szükségtelen beépítését

Kép 16 Süllyedés a csővezetékben


A csőcsatlakozásokat a szállítóközeg 
nyomásától, hőmérsékletétől és fajtájától függően
méretezze.



A csővezetékeket úgy vezesse és csatlakoztassa, hogy a
szivattyúnál ne keletkezzenek túlzott feszültségek.



A csővezetékeket csőbilincsekkel rögzítse a
mennyezetekhez, falakhoz vagy a padlóban.



A csővezetékeket állítsa be a szivattyúcsatlakozások síkjába
egy szögvassal.

6.6

Elektromos csatlakozás készítése

FiGYELMEZ
Elektrosztatikus feltöltődés
Áramütés


A csővezetékeket és szivattyút földelje.

Az elektromos csatlakozást csak villanyszerelő szakemberrel
szabad elvégeztetni.
Az eljárás módja
Kép 14 Csővezeték átmenetek

1. Vegye figyelembe a motor típustábláján lévő
teljesítményigényeket. A megadott feszültséget nem szabad
túllépni.



A csővezeték keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogyne
keletkezzenek szükségtelen nyomásveszteségek és kavitáció
a szívó vagy hozzáfolyó részben.

2. A motort csak biztosított áramkörökre csatlakoztassa, hogy
megakadályozza a túl nagy áramfelvételt.



A csővezetékbe építsen be elzárószelepet.

3. A motort a motor kapocsszekrényében lévő kapcsolási
rajznak megfelelően csatlakoztassa.



A szívóvezetékeket e lehetséges legrövidebbre készítsék el.



A szívóvezetékeket vízszintesen vagy folyamatos lejtéssel
vezesse a szivattyú aggregát irányába. A csővezetékekben
ne forduljon elő levegőpárna és süllyedés.

10

4. A kábelátvezetéseket védje meg a nedvesség bejutása ellen.

5. A motort 2-3 másodpercig kapcsolja be. Közben ellenőrizze
a motor ventillátorkerekének forgásirányát.
6. Helytelen forgásiránynál cserélje fel a pólusokat.

6.7

Csak olyan tisztítószereket használjon, amelyek megfelelnek a
mindenkori szállítóközegre vonatkozó egészségtechnikai
irányelveknek.

2. Zárja el a szivattyút.
3. Csatlakoztassa a csővezetékeket.

Záró- vagy quench-folyadékként használjon egy erre
alkalmas közeget.

6.7.1

A tisztítás elvégzése

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

Záró- vagy quench-folyadék
csatlakoztatása (opció)

A kettős tengelytömítéssel ellátott kiviteleknél a tengelytömítés
tömítőterét ki kell öblíteni záró- vagy quench-folyadékkal.


6.8

4. A szivattyút és csővezeték rendszert az első használat előtt
teljes egészében tisztítsa ki.

Csővezetékek szerelése

1. A hozzáadott öblítőcsövecskéket szerelje be és tömítse el.
2. A hozzáfolyó vezetéket lent szerelje a tengelytömítésre.

7 Üzemelés

3. A visszatérő vezetéket fent szerelje a tengelytömítésre.

7.1

Csatlakozások vízszintesen
1. példa

2. példa

Biztonsági útmutatások

Zárt szelep a nyomóvezetékben.
Személyi sérülések és dologi károk amiatt, hogy a kialakult igen
nagy nyomás következtében a berendezés szétdurran.

21
21
21
22

22



Bekapcsolás előtt és üzemelés alatt győződjön meg arról,
hogy a nyomóvezeték összes szelepe nyitva van.



Tervezzen be bypass-t a nyomás korlátozásához.

Zárt szelep a szívóvezetékben.
A tengelytömítés megsérülése a szivattyú szárazüzeme miatt.

Táblázat 2 Csatlakozások vízszintesen

Csatlakozások függőlegesen
3. példa

Bekapcsolás előtt és üzemelés alatt győződjön meg arról,
hogy a szívóvezeték összes szelepe nyitva van.



A szivattyúteljesítmény szabályozását kizárólag nyomóoldali
szeleppel végezze.

A szivattyú belsejében hiányzik a szállítóközeg

4. példa

A szivattyú szárazüzeme. A tengelytömítés megrongálódása.

21

22



21



Gondoskodjon arról, hogy üzemelés előtt és alatt mindig
legyen szállítóközeg a szivattyú belsejében.

22

Táblázat 3 Csatlakozások függőlegesen

21

Visszatérő

22

Belépő

4. A következő szerelvényeket építse be a csővezetékekbe.
– Fojtószelep a hozzáfolyó vezetékben,
– Visszatérő vezeték átfolyás-ellenőrzéssel (nyomásmérő).
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7.2

Az üzemelés elindítása

FIGYELEM
Kettős tengelytömítésnél: 
Hiányzik a zárófolyadék



A szivattyút ne hűtse le sokkszerűen.

Kavitáció és szárazüzem a szivattyúnál
A tengelytömítés megrongálódása.


Győződjön meg arról, hogy üzemelés alatt a szívóoldali
szelepek nyitva vannak.

A tengelytömítés megrongálódása.
Győződjön meg arról, hogy üzemelés alatt:


a szükséges nyomású zárófolyadék folyik át a kettős
tengelytömítésen.
A zárófolyadék nyomására megadott érték a „Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatok” részben a „Tengelytömítés metszetrajzán” található. A „Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatok” részt ehhez az üzemeltetési utasításhoz csatolták.

7.4

Az üzemelés befejezése

1. Kapcsolja ki a motort.
2. A szívóvezetékben lévő szelepet zárja el, hogy
megakadályozza a szivattyú üresjárását.
3. Zárja el a szelepet a nyomóvezetékben.

– A tömítőtérben nem szabad vákuumnak jelen lennie.
Ha a „Tengelytömítés metszetrajzán” nincs feltüntetve nyomásérték, akkor a következő érvényes:
–



Az olyan tömítések esetében, amelyekre túlnyomás nélkül zárófolyadék hat, illetve amelyeket azzal öblítenek ki,
a max. nyomás 0,2 bar lehet.

a zárófolyadék T< 70 °C hőmérsékletét betartják.

7.5

A szivattyú üzemen kívül helyezése

1. Kapcsolja ki a motort.
2. Zárja el a szelepet a szívóvezetékben.
3. Zárja el a szelepet a nyomóvezetékben.
4. A szivattyúról kapcsolja le a feszültséget.
5. A szivattyú kiürítése

1. Nyissa ki a szelepet a szívóvezetékben.
2. Nyissa ki a szelepet a nyomóvezetékben.
3. A szivattyút és szívóvezetéket a szivattyú felső széléig töltse
meg szállítóközeggel. Adott esetben űzze ki a meglévő
légzárványokat.
4. Csak a záró- és quench-folyadékkal ellátott szivattyúknál:
Ellenőrizze a szükséges zárónyomást. A maximális
zárónyomást lásd a „Tengelytömítés metszetrajzahrészben a
mellékelt dokumentumokban.

6. Tisztítsa meg a szivattyút a Fejezet 6.8 „A tisztítás elvégzése“,
Oldal 11 részben leírtak szerint.
7. Szárítsa meg a szivattyút.
8. A szivattyú belső terét védje meg a nedvesség ellen.
9. A csőcsatlakozásokat sapkákkal zárja el, hogy
megakadályozza a szennyeződés és idegen anyagok
bejutását.
10. A további műveleteket lásd a Fejezet 5 „Tárolás“, Oldal 9
helyen.

5. Kapcsolja be a motort.

7.3
7.3.1

Az üzemelés ellenőrzése

8 Tisztítás az üzemelés alatt

Biztonsági útmutatások

Idegen anyagrészek a szállítóközegben
A kiszorító megakad és a tengely elnyíródik.


A szállítóközegből ki kell zárni az idegen anyagrészeket.



Áramkorlátozást kell beépíteni, mint a hajtóműmotorra
szerelt biztosítást

8.1

CIP-eljárás

A FK és FL kiszorító szivattyú szivattyúi alkalmasak a CIPeljáráshoz (Cleaning In Place = tisztítás a helyszínen). A CIPeljárásnál az alábbi irányértékek érvényesek:
Példa egy tisztító folyamatra
1. Előöblítés vízzel:

A nyomóvezetékben a szelepek hirtelen zárnak
A szállítóközeg károsodása a szivattyú nyomáslökései miatt.

2. Lúgos öblítés nátronlúggal (NaOH), lásd: Táblázat 4 CIPtisztítás.



3. Közbenső öblítés vízzel.

A nyomóvezetékben lévő szelepet az üzemelés alatt ne zárja
el hirtelen vagy hosszabb időre.

A szivattyú hirtelen lehűlése
Feszültség okozta repedések a szivattyúban.
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4. Savas öblítés salétromsavval (HNO3), lásd: Táblázat 4 CIPtisztítás.
5. Tisztára öblítés vízzel.

A szivattyú nyomáskülönbsége 2 – 3 bar legyen, hogy a
szivattyúban elegendő áramlási mennyiséget érjenek el.
Közeg

Folyamat hőmérséklet [C°]

NaOH (kb. 1%-tól 2%-ig)

80-tól 85-ig

HNO3 (kb. 1%)

60-tól 65-ig

Táblázat 4 CIP-tisztítás

Ettől eltérő értékeknél vegye fel a kapcsolatot a Fristam céggel.

10 Karbantartás
A karbantartási időközöket lásd a Fejezet 11.2 „Karbantartási
időközök“, Oldal 26 részben.

10.1 Biztonsági útmutatások
Forgó részek
Személyi sérülések és dologi károk

8.2

SIP-eljárás

FIGYELEM
Gőznél a szivattyú szárazon fut
A tengelytömítés megrongálódása.




Mielőtt a szivattyún dolgozna, általában kapcsolja ki a
szivattyú motorját és biztosítsa azt a visszakapcsolás ellen.

Leeső vagy nem rögzített szerkezeti részek
Súlyos zúzódások.


Ha gőz áramlik át a csővezetékeken, győződjön meg arról,
hogy a szivattyú ki van kapcsolva.

Minden karbantartási munkánál általában viseljen
biztonsági cipőt.

A folyadékok ellenőrzés nélküli kiáramlása
Az FK és FL kiszorító szivattyú szivattyúk a SIP-eljáráshoz
(sterilizálás a helyszínen) csak a Fristam céggel történt
megbeszélés után alkalmasak.
Az alkalmasság az elasztomerek választásától függ.

Személyi sérülések és dologi károk a marás, mérgezés és
elszennyeződés miatt.
A szivattyú karbantartása és megtisztítása előtt:


Zárja el a szívó- és nyomórész tolózárját a szivattyú előtt és
után.



Kettős tengelytömítésnél: Zárja el a záró- vagy quenchfolyadék vezetékét.



A szivattyúházat a szivattyú megnyitása előtt teljesen ürítse
ki.

A folyamathőmérséklet nem lépheti túl a 145 °C hőmérsékletet.
Az ATEX-nél eltérőek lehetnek a hőmérsékletek, lásd az
„Alkalmazási hőmérséklet határa” ATEX kiegészítő üzemeltetési
utasítást.

A szivattyú hirtelen lehűlése

9 Üzemzavarok

Feszültség okozta repedések a szivattyúban.


Az üzemzavarokat, a lehetséges okokat és a hibajavításokat lásd
a Fejezet 11.3 „Üzemzavar táblázat“, Oldal 26 helyen.

A szivattyút ne hűtse le sokkszerűen.

Kemény csavarozószerszámok használata
A csiszolt felületek összekarcolása.

9.1

Biztonsági útmutatás

Forró felületek
Égési sérülések a bőrön, ha a szivattyúval érintkezik. A forró
szállítóközeg szállítása miatt a szivattyú nagymértékben
felforrósodhat.


Mielőtt a szivattyún dolgozik, teljesen hagyja lehűlni a
szivattyút.



A szivattyút csak hőálló védőkesztyűvel szabad megérinteni.



A csiszolt felületeknél használjon rézbetétet a dugókulcshoz.

10.2 Pótalkatrészek
Ha olyan pótalkatrészeket használ, amelyeket a Fristam nem
engedélyezett, akkor súlyos személyi sérülések és dologi károk
keletkezhetnek. Az engedélyezett pótalkatrészekkel kapcsolatos
kérdéseivel forduljon a Fristam céghez.
A Fristam cég minden kiszállított szivattyút regisztrál. A
pótalkatrészek megrendelésénél a következő információkra van
szükség:
1. A szivattyú sorozatszámát lásd a szivattyún található
típustáblán vagy a beütött számon.
2. A pótalkatrészek és szerkezeti anyagok elnevezését lásd a
„Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatoknál” a mellékelt
dokumentumok között.
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10.3 Záró- vagy quench-folyadék ellenőrzése
(opció)

23

Szellőztető csavar

24

Zárócsavar

A „zárórendszer” vagy „quench-rendszer” felszereltségű
szivattyúknál a zárófolyadék nyomását ellenőrizni kell. A
karbantartási időközöket lásd a Táblázat 17 Oldal 26 részben.

25

Olajfigyelő ablak



A zárófolyadék nyomását ellenőrizze és a megadott értékkel
hasonlítsa össze.

1. A motort kapcsolja be és addig járassa, amíg a normál üzemi
hőmérsékletet el nem éri.

A megadott érték a „Tengelytömítés metszetrajzán” a
gMegrendeléssel kapcsolatos bizonylatokg részben található. A
„Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatok” részt ehhez az
üzemeltetési utasításhoz csatolták.

2. A motort kapcsolja ki és biztosítsa a visszakapcsolás ellen.

A forró szállítóközeg és a szivattyú üzemelése miatt a
zárófolyadék felforrósodik.


Az eljárás módja

Gondoskodjon arról, hogy üzemelés alatt betartsák a
zárófolyadék T< 70 °C hőmérsékletét.

3. Tegyen megfelelő olajfelfogó edényt a zárócsavar (24) alá.
4. Vigyázat! Forró olaj. Égési sérülések a bőrön, ha a forró
olajjal érintkezik.


Viseljen hő- és olajálló védőkesztyűt.

A szellőztető csavart (23) lazítsa meg.
5. A zárócsavart (24) lazítsa meg és vegye ki.

10.4 Olajszint ellenőrzése

6. Az olajt teljesen engedje le és a helyi előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa.

Az ellenőrzés egy olajfigyelő ablakon keresztül történik, (25)
amely a hajtóműszekrényen oldalt található.

7. A zárócsavart, szellőztető csavart és a tömítéseket tisztítsa
meg.

A karbantartási időközöket lásd a Táblázat 17 Oldal 26 részben.

8. A zárócsavart és szellőztető csavart a hozzájuk tartozó
tömítésekkel szerelje be.,

10.5 Olajcsere

9. Töltsön be új olajat, közben ellenőrizze az olajszintet az
olajfigyelő ablak (25) segítségével.

A FK és FL kiszorító szivattyú gyártási formánál rendszeresen
kell olajcserét végezni. A karbantartási időközöket lásd a
Táblázat 17 Oldal 26 részben.

FL gyártási
forma

a
csőcsatlakozások
vízszintes
elhelyezkedése

a
csőcsatlakozások
függőleges
elhelyezkedése

FL/FL2 55

0,25

0,20

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

Karbantartási időközök
Nehezebb körülményeknél, így a magas páratartalom, agresszív
környezet, nagy hőmérséklet ingadozások esetén ajánlatos
minden 2000 üzemóra után olajat cserélni. Normál körülmények
között évente egyszer vagy minden 4000 üzemóra után.
Kenőanyagok és mennyiségek
A szükséges olajmennyiséget lásd a Táblázat 5 Olajcsere FL
gyártási forma és Táblázat 6 „Olajcsere FK gyártási forma“,
Oldal 14 részben.
25

23

előrelátható
olajmennyiség [l]

Olaj

SAE 15W40

Táblázat 5 Olajcsere FL gyártási forma

FK gyártási
forma

Olajmennyiség
a
csőcsatlakozások
vízszintes
elhelyezkedése

a
csőcsatlakozások
függőleges
elhelyezkedése

25 és 25/30

1,0

0,7

40 és 40/45

2,5

1,8

48

4,5

4,0

Olaj

SAE 15W40

Táblázat 6 Olajcsere FK gyártási forma

10.6 A motorcsapágyak kenése
24
Kép 17 Olajszint és olajcsere

14



A motor csapágyait a hajtóműmotor gyártójának előírásai
szerint kenje meg. Lásd a „Beszállítói dokumentációh részt a
mellékelt dokumentumok között.

10.7 Tengelytömítés csere

csillagfogantyúval. A lenyomócsavarokat az óramutató
járási irányába forgassa el addig, amíg a fedél ki nem
lazul.

A tengelytömítést cserélni kell, ha:
– szállítóközeg, záró- vagy quench-folyadék lép ki a
szivattyúból a légkör oldali részen,



– Záró- vagy quench-folyadék távozik a szállítóközegbe.

FL kiszorító szivattyúk
Egy műanyagkalapáccsal finoman üssön rá a fedélre,
hogy a fedelet meglazítsa.

Az eljárás módja
1. A szivattyúházat szerelje le, lásd Fejezet 10.8 „A szivattyúfejet
szerelje le“, Oldal 15.
2. A szivattyúházat szerelje fel, lásd a Fejezet 10.9 „A szivattyúfej
felszerelése“, Oldal 16 részt.

29

2a. Közben a tengelytömítéseket az A-F alkalmazási esettől
függően szerelje rá a tengelyekre.
30

2b. A kiszorító felszerelése.

31

2c. Zárja el a szivattyúfedelet.

Kép 19 Szerelje le a kiszorítót, példaként bemutatva az FL 100-nál

Az eljárás pontos menete a következő fejezetekben található.

3. Figyelmeztetés: Forgó géprészek. Súlyos zúzódási
sérülések a kézen.

10.8 A szivattyúfejet szerelje le



Előkészítés

A kiszorító rögzítését (29) (kiszorító anya vagy kiszorító
csavar) valamint a hozzá tartozó tömítéseket (31) lazítsa
meg és vegye le.

1. A motort kapcsolja ki és biztosítsa a visszakapcsolás ellen.

A kiszorítót (30) egy fa vagy műanyag ékkel rögzítse.

2. Zárja el a szelepet a nyomóvezetékben.

4. A kiszorítót vegye le a hajtó- és együttfutó tengelyről.

3. Zárja el a szelepet a szívóvezetékben.

5. Lazítsa meg azokat a csavarkötéseket, amelyek a
szivattyúházat összekötik a hajtómű szekrénnyel.

4. Kettős tengelytömítésnél: Zárja el a záró- vagy quenchfolyadék vezetékét.

– FL gyártási forma: Kalapos anyák a hajtómű szekrényen

5. A szivattyút teljesen ürítse ki.

– FK gyártási forma: Belsőhatlapú csavarok a
szivattyúházban

6. Lazítsa meg a szívó- és nyomócsatlakozásokat.
7. A szivattyút szerelje ki a berendezésből.
Az eljárás módja
32
33

34
28
27
26
Kép 18 Lazítsa meg a szivattyúfedelet, példaként bemutatva az FL 100-nál

1. A csavaranyákat (26) lazítsa meg a szivattyúfedélen.

Kép 20 Szerelje le a tengelytömítést, példaként bemutatva az FL 100-nál

2. Vegye le a csavaranyákat, szivattyúfedelet (27) és
fedéltömítést (28).

6. A szivattyúházat (32) vegye le.

Útmutatás: Ha a szivattyúfedelet nehéz meglazítani:


FK kiszorító szivattyúk
A szivattyúfedélen két lenyomócsavar van,

7. Figyelem: A fixpersely elvesztése (34). Dologi károk.


Állapítsa meg a fixpersely helyzetét. A fixperselyeket a
„Tengelytömítés metszetrajza“ helyen, a „Megrendeléssel
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kapcsolatos bizonylatok“ rész mutatja. A fixperselyeket
kipontozásokkal jelölik.


A tengelytömítéseket (33) vegye le a szivattyúházról
(32) és a tengelyekről. Közben a fixperselyeket (34)
vegye le.



A fixperselyeket külön tárolja.

8. Tengelytömítéstől függően a továbbiakban a következők
szerint járjon el:

10.9.1 Ügyeljen a jelölésre
A kiszorítókat és fixperselyeket semmi esetre sem szabad
felcserélni. Ezeket az együttfutó tengelyre vagy hajtótengelyre
illesztették és mindig megjelölték kipontozásokkal.


A fixpersely és kiszorító beépítése előtt vegye figyelembe a
jelöléseket:
– egy kipontozás a hajtótengelyre
– két kipontozás az együttfutó tengelyre

Egyszeres tengelytömítésnél:


A szivattyú leszerelése befejeződött.

Kettős tengelytömítésnél:
1. A tömítésfedelek a tengelyeken vannak és össze vannak
kötve a hajtómű szekrénnyel. Lásd a „Tengelytömítés
metszetrajzahrészt is a ”Megrendeléssel kapcsolatos
bizonylatokban”.
2. Lazítsa meg a tömítésfedeleket.
3. A tömítésfedelet a tömítőelemekkel együtt vegye le.

10.9 A szivattyúfej felszerelése
A szivattyú összeszerelése függ a mindenkori gyártási mérettől
és formától, valamint a mindenkori tengelytömítéstől. A
”Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatokg részben látható, hogy
milyen tengelytömítés van.

FIGYELEM

10.9.2 A tömítések felszerelése
A mindenkori szivattyúba beépített tengelytömítés a
"Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatok" részben, „Metszetrajz "
és „Pótalkatrész jegyzékh formájában található.
Ebben a fejezetben az alkatrész számok megfelelnek a
DIN 24250-nek.
Az alábbiakban a standard-tengelytömítések összeszerelését
ismertetjük az A-tól F-ig terjedő alkalmazási esetekkel. Az Ön
megrendelésre vonatkozó kiviteli formája ettől kissé eltérhet.
Bizonytalan esetekben és további tájékoztatási igény esetén
lépjen kapcsolatba a Fristam céggel.
Alkalmaz Tengelyási eset
tömítés

Gyártási
forma

Gyártási méretek

A

egyszeres

FK és FL

minden gyártási méret

B

egyszeres

FK 48

48

C

egyszeres

FL 2

minden gyártási méret

D

kettős

FK és FL

minden gyártási méret

Helytelen elasztomerek

E

kettős

FL 2

50 - 100

A szivattyú tömítetlensége.

F

kettős

FL 2

130



Gondoskodjon arról, hogy az elasztomerek a szállítóközeg
tulajdonságához igazodjanak. Lásd a „Megrendeléssel
kapcsolatos bizonylatokh részben.

Előkészítés


Minden szivattyúrészt tisztítson meg. Közben ellenőrizze a
sérüléseket és az illesztési pontosságot.



A szivattyúrészeken szükség esetén végezzen utólagos
munkákat vagy cserélje ki ezeket.



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



Minden körtömítést cseréljen ki.



A súrlódás csökkentése érdekében a körtömítéseket és
mozgó felületeket nedvesítse be vízzel, alkohollal vagy
szilikonzsírral.



A csúszógyűrűs tömítések tömítő felületeit zsíroldó
tisztítószerrel, például „OKS 2610 univerzális tisztítóval“
tisztítsa meg. Utána a tömítő felületeket már ne engedje
olajjal vagy zsírral érintkezni és ne érjen hozzá ujjal.

Tipp: A csapágyak és perselyek beragasztásához alkalmas például
az „Euro Lock A64.80” illesztőkötés.
Tipp: A menetes csapok beragasztásához alkalmas például az
„Euro Lock A24.10” csavarbiztosítás.
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Táblázat 7 Standard-tengelytömítések

Útmutatás: A következő szerelési folyamatokat csak a
hajtótengelyre vonatkozóan ábrázoltuk és ismertettük. Minden
cselekvési utasítás az együttfutó tengelyre is érvényes.
A Alkalmazási eset
Előszerelés a tengelyen:

412.64
412.63
54-3.60
472.60
Kép 21 Előszerelés a tengelyen, A alkalmazási eset

1. A tengelyt lássa el (412.64) és (412.63) körtömítéssel
Útmutatás: A 412.64 körtömítés csak FL 55 és 75 esetén van
meg.
2. Csak az FL 130 gyártási formánál:
A fixperselyt lássa el hengeres csapokkal. Közben a hengeres
csapokat központosan pozícionálja, ezzel kapcsolatban lásd

a „Tengelytömítés metszetrajza”részt a mellékelt
dokumentumokban.
3. Figyelem: A két fixpersely felcserélése. Dologi károk a
szivattyú üzemelésénél a kiszorítók megakadása vagy
csiszolódása miatt. A fixperselyeket a hajtó vagy együttfutó
tengelyhez rendelték. Lásd: Fejezet 10.9.1 „Ügyeljen a
jelölésre“, Oldal 16.


10. A szivattyúházat tegye rá a tengelyekre és tolja a hajtómű
szekrényhez.
11. Figyelem: A szivattyúház nem fekszik rá síkban a hajtómű
szekrényre. Dologi károk a szivattyúház torzulása miatt.


FL gyártási forma: Kalapos anyák a hajtómű szekrényen

A megjelölt fixperselyt (54-3.60) tolja rá a hozzá tartozó
tengelyre.

FK gyártási forma: Belsőhatlapú csavarok a
szivattyúházban.

4. A csúszógyűrűt (472.60) tolja rá a tengelyre.
5. Csak az FL 130 gyártási formánál:
A csúszógyűrűt és fixperselyt hengeres csapokkal rögzítse a
tengelyen. A „Tengelytömítés metszetrajta“ részben a
hengeres csapokat 562.61 számmal jelölték meg.
A szivattyúház előszerelése:

101

475.60
412.65
904.60
47-2.60
477.60
412.60

Gyártási formától függően a szivattyúházat a következő
kötésekkel csavarozza rá a hajtómű szekrényre.

Végső szerelés a tengelyen:
12. Csak az FL 100/130 gyártási formánál:
A hüvelyt (520.60) lássa el hengeres csapokkal. Közben a
hengeres csapot egészen süllyessze be a hüvelybe. Lásd a
„Tengelytömítés metszetrajzahrészt.
13. A körtömítést (412.62) tegye be a hüvelybe.
14. A hüvelyt tegye rá a tengelyre.
Csak az FL 100/130 gyártási formánál: Ügyeljen arra, hogy a
hengeres csapok benyúljanak a tengely erre tervezett
hornyaiba.
15. A tengelytömítés összeszerelésének befejezése a kiszorítók
ráhelyezésével, lásd Fejezet 10.9.3 „A kiszorító felszerelése.“,
Oldal 19.
B alkalmazási eset
A szivattyúház előszerelése:
93-1.60
550.63
47-2.60
412.60
101

520.60
412.62
Kép 22 Előszerelés a szivattyúházban és végső szerelés a tengelyen, A alkalmazási
eset

6. A rugót (477.60) tolja rá a GLRD-házra (47-2.60) és menetes
csappal (904.60) biztosítsa azt.
Figyelem: Nem befejezett, instabil szerelés. Dologi károk a
szivattyú üzemelésénél.


Ellenőrizze, hogy a menetes csap benyúlik-e a
szivattyúházba (101) hogy biztosítson az elfordulás
ellen.

7. A GLRD-házat szerelje fel (412.65) és (412.60)
körtömítéssel.
8. Az ellengyűrűt (475.60) tegye be a GLRD-házba.
Útmutatás: Az ellengyűrűt az excenterrel a behelyezésnél
kissé forgassa el, amíg illeszkedve be nem tehető.
9. A GLRD-házat tegye be a (101) szivattyúházba.

Kép 23 A szivattyúház előreszerelése, B alkalmazási eset

1. A GLRD-házat (47-2.60) szerelje fel körtömítéssel (412.60)
és vezesse be a szivattyúházba (101) .
2. A GLRD házat szerelje fel alátétkarikával (550.63) és rugós
rögzítőgyűrűvel(93-1.60)biztosítsa azt a szivattyúházon.
3. Az előszerelt szivattyúházat tegye rá a tengelyekre és tolja a
hajtómű szekrényhez.
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4. Figyelem: A szivattyúház nem fekszik rá síkban a hajtómű
szekrényre. Dologi károk a szivattyúház torzulása miatt.


C alkalmazási eset
A szivattyúház előszerelése:

A szivattyúházat hatlapfejű csavarokkal csavarozza rá a
hajtómű szekrényre.

472.60

Végső szerelés a tengelyen:

475.60
477.60
101

412.65

412.52
475.50
560.50
472.50
477.50
412.51
54-3.60
485.60
412.62
Kép 24 B alkalmazási eset, végső szerelés a tengelyen

5. Az ellengyűrűt lássa el (475.50) körtömítéssel (412.52).

902.3

412.82
54-3.60
412.64

6. Az ellengyűrűt úgy tolja rá a tengelyre, hogy az ellengyűrű
hornyai megfogják a szivattyúházon lévő hengeres
csapokat.

Kép 25 C alkalmazási eset

7. Figyelem: A két fixpersely felcserélése. Dologi károk a
szivattyú üzemelésénél a kiszorítók megakadása vagy
csiszolódása miatt. A fixperselyeket a hajtó vagy együttfutó
tengelyhez rendelték. Lásd: Fejezet 10.9.1 „Ügyeljen a
jelölésre“, Oldal 16.

2. Az ellengyűrűt (475.60) lássa el (477.60) rugóval és tegye
be a szivattyúházba.



A megjelölt fixperselyt (54-3.60) tolja rá a hozzá tartozó
tengelyre.

8. A menesztőt (485.60) lássa el (412.62) körtömítéssel.
9. A csúszógyűrűt (472.50) lássa el rugóval (477.50) és
körtömítéssel (412.51) .

1. A szivattyúházat (101) lássa el (412.65) körtömítésekkel.

Útmutatás: Az ellengyűrűt az excenterrel a behelyezésnél
kissé forgassa el, amíg illeszkedve be nem tehető.
3. A csúszógyűrűt(472.60) tolja rá a tengelyre.
4. A (101) szivattyúházat tegye rá a tengelyekre és tolja a
hajtómű szekrényhez.
5. Figyelem: A szivattyúház nem fekszik rá síkban a hajtómű
szekrényre. Dologi károk a szivattyúház torzulása miatt.


10. A csúszógyűrűt és menesztőt illessze össze.
Útmutatás: Ügyeljen arra, hogy a (560.50)hengeres csapok
benyúljanak a menesztő erre tervezett hornyaiba.
11. A csúszógyűrűt és menesztőt tolja rá a tengelyre.
12. A tengelytömítés összeszerelésének befejezése a kiszorítók
ráhelyezésével, lásd Fejezet 10.9.3 „A kiszorító felszerelése.“,
Oldal 19.

A kalapos anyákat tegye rá a (902.3) tőcsavarokra és a
szivattyúházat csavarozza össze a hajtómű szekrénnyel.

Végső szerelés a tengelyen (II)
6. A fixperselyt (54-3.60) lássa el (412.82) körtömítésekkel.
7. Figyelem: A két fixpersely felcserélése. Dologi károk a
szivattyú üzemelésénél a kiszorítók megakadása vagy
csiszolódása miatt. A fixperselyeket a hajtó vagy együttfutó
tengelyhez rendelték. Lásd: Fejezet 10.9.1 „Ügyeljen a
jelölésre“, Oldal 16.


A fixperselyt tolja rá a hozzá tartozó tengelyre.

8. A (412.64) körtömítéseket tegye a kiszorítók erre tervezett
hornyába.
9. A tengelytömítés összeszerelésének befejezése a kiszorítók
ráhelyezésével, lásd Fejezet 10.9.3 „A kiszorító felszerelése.“,
Oldal 19.
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D alkalmazási eset
710.60

87-1

1. Az öblítőcsövecskéket (710.60) csavarozza be a
tömítésfedélbe (47-2.60) és tömítse el.
2. A (914.60) tömítésfedelet hatlapfejű csavarokkal csavarozza
rá a (87-1) hajtómű szekrényre.
3. Az ellengyűrűt (475.61), rugókat (477.61) és
körtömítést (412.67) tegye be a tömítésfedélbe.
4. A körtömítést (412.60) tegye be a tömítésfedélbe.
5. Tovább, mint a Fejezet „C alkalmazási eset“, Oldal 18 részben.
F alkalmazási eset
87-1
710.60

471.60
914.60
421.60
412.67
Kép 26 Standard tengelytömítés, D alkalmazási eset

1. Az öblítőcsövecskéket (710.60) csavarozza be a
tömítésfedélbe (471.60) és tömítse el.
2. A tömítésfedelet lássa el (421.60) radiális tengelytömítő
gyűrűvel.
47-2.60
412.60
412.67
477.61
475.61

Útmutatás: Vegye figyelembe a radiális tengelytömítő gyűrű
beépítési irányát, lásd a hTengelytömítés metszetrajzah
részben.
3. A (914.60) tömítésfedelet hatlapfejű csavarokkal csavarozza
rá a (87-1) hajtómű szekrényre.
4. A tömítésfedelet kívülről lássa el (412.67) körtömítéssel.
5. Tovább, mint a Fejezet „A Alkalmazási eset“, Oldal 16 részben.

1. Az öblítőcsövecskéket (710.60) csavarozza be a
tömítésfedélbe (47-2.60) és tömítse el.
2. A tömítésfedelet tegye rá a (87-1) hajtómű szekrény
tőcsavarjaira.

E alkalmazási eset
47-2.60

Kép 28 Standard F alkalmazási eset

87-1

3. Az ellengyűrűt(475.61), rugót (477.61) és körtömítést
(412.67) tegye be a tömítésfedélbe.
4. A körtömítést(412.60) tegye be a tömítésfedélbe.

710.60

5. Tovább, mint a Fejezet „C alkalmazási eset“, Oldal 18 részben.
10.9.3 A kiszorító felszerelése.

35

914.60
412.60
412.67
477.61
475.61
Kép 27 Standard tengelytömítés, E alkalmazási eset

36
37
Kép 29 Szerelje be a kiszorítót, példaként bemutatva az FL 100-nál

1. Figyelem: A két kiszorító felcserélése. Dologi károk a
szivattyú üzemelésénél a kiszorítók megakadása vagy
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csiszolódása miatt. A kiszorítókat a hajtó vagy együttfutó
tengelyhez rendelték. Lásd: Fejezet 10.9.1 „Ügyeljen a
jelölésre“, Oldal 16.

Gyártási
forma



FK

A kiszorítókat(36) a körtömítéssel (37) tegye rá a hozzá
tartozó tengelyekre.

Gyártási
méret

Menet

Kiszorító rögzítés
Meghúzási nyomatékok [Nm]
Kiszorítóanya Kiszorítócsavar

2. A rögzítés módjától függően a kiszorítóanyát vagy
kiszorítócsavart (35) a következő módon szerelje:

25 és 25/30

M10

–

30

40 és 40/45

M12×1,25 –

35

48

M30×2

–

200

Táblázat 8 Meghúzási nyomatékok a kiszorító rögzítéséhez, biztosítógyűrűvel

Kiszorítóanya
1. A poliamid biztosítógyűrűt sliccelje és tegye rá a
tengelyhoronyra.

10.9.4 Zárja el a szivattyút

2. A kiszorítóanyát (35) kézzel szorosan csavarja rá a
tengelyre.
Kiszorítócsavar
1. A kiszorítócsavart lássa el körtömítésekkel.


Az FK 25-40/45 gyártási forma esetén: A kiszorítócsavart
lássa el körtömítésekkel és excentrikus alátétkarikával.



Excentrikus kiszorító rögzítéssel ellátott FL 75-100 gyártási forma esetén: A kiszorítócsavart lássa el körtömítésekkel és excentrikus alátétkarikával.

38
39

2. A kiszorítócsavart kézzel szorosan csavarja rá a tengelyre.


Az FK 25-40/45 gyártási forma esetén: Az excentrikus alátétkarikát a tengelyhez illesztve állítsa be.



Excentrikus kiszorító rögzítéssel ellátott FL 75-100 gyártási forma esetén: A kiszorítócsavart lássa el körtömítésekkel és excentrikus alátétkarikával.

3. Figyelmeztetés: Forgó géprészek. Súlyos zúzódási
sérülések a kézen.


A kiszorítót egy fa vagy műanyag ékkel rögzítse.

4. A kiszorító rögzítést az előre megadott meghúzási
nyomatékkal húzza meg. Lásd: Táblázat 8 „Meghúzási
nyomatékok a kiszorító rögzítéséhez, biztosítógyűrűvel“,
Oldal 20.
Gyártási
forma

Gyártási
méret

Menet

40
Kép 30 Zárja el a szivattyúfedelet, példaként bemutatva az FL 100-nál

1. A szivattyúfedelet (39) lássa el (38) körtömítéssel.
2. A szivattyúfedelet tolja rá a szivattyúházra és a
csavaranyákkal (40) csavarozza rá.
A fedél futóperselyes szivattyúknál
1. A tengelyeket kézzel forgassa meg a kuplungon, hogy
ellenőrizze a tengelyek szabad forgását.
2. Eredménytől függően a továbbiakban a következők szerint
járjon el:
A kiszorítók súrlódnak a szivattyúfedélen.


Kiszorító rögzítés
Meghúzási nyomatékok [Nm]
Kiszorítóanya Kiszorítócsavar

FL

50

M8

–

11

55

M16×1,5

50

–

58

M16×1,5

50

–

75

M24×1,5

100

–

75

M12×1,25 –

60

A szivattyúfedél nincs jól beállítva. Lépjen kapcsolatba a
Fristam céggel. A szivattyúfedelet újra be kell állítani és
csaposan összekötni.

A tengelyeket lehet forgatni.


A szivattyú megfelelően zárva van.

10.10 A tengelycsapágyak kicserélése


Fristam konzultáció.

excentrikus kiszorító rögzítés
100

M30 × 2

200

–

100

M16×1,5

–

120



excentrikus kiszorító rögzítés
130
130

10.11 tengelykapcsoló csere

M40 × 2

300

–

M20×1,5

–

170

excentrikus kiszorító rögzítés
Táblázat 8 Meghúzási nyomatékok a kiszorító rögzítéséhez, biztosítógyűrűvel

Csak olyan tengelykapcsolókat használjon, amelyek
igazodnak a hajtómű teljesítményéhez. Ha nyitott kérdése
van, lépjen kapcsolatba a Fristam céggel.

Az eljárás módja
1. A motort kapcsolja ki és biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
2. A tengelykapcsoló védőt szerelje le.
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3. A tengelykapcsoló abroncsok leszerelése.

Az eljárás módja

4. A motort lazítsa meg az alapkereten és vegye le a keretről.

1. A hajtóműmotort kapcsolja ki és biztosítsa a visszakapcsolás
ellen.

5. A régi tengelykapcsoló részeket környezetbarát módon
ártalmatlanítsa.
6. Az új tengelykapcsoló részeket (abroncsok, karimák,
esetleges szorítógyűrűk) tegye rá a hajtótengelyre és a
hajtóműtengelyre.
7. A motort tegye rá az alapkeretre vagy alapzatra és kissé
húzza meg a rögzítőcsavarokat.
8. Ellenőrizze a tengelyek közepének és szögének eltolódását.

2. A tengelykapcsoló védőt vegye le.
3. A tengelykapcsoló abroncsok leszerelése.
4. Tengelykapcsoló részek leszerelése a hajtóműmotorról.
5. A régi hajtóműmotort vegye le az alapkeretről vagy
alapzatról.
6. A régi hajtóműmotortól szabaduljon meg. Lásd: Fejezet 2.6
„Ártalmatlanítás“, Oldal 5.
7. Az összes tengelykapcsoló alkatrészt tisztítsa meg a
védőlakktól és zsírtól.

Kép 31 Középeltolódás

8. A tengelykapcsoló részeket (abroncsok, karimák, esetleges
szorítógyűrűk) tegye rá a hajtótengelyre és a kicserélt
motortengelyre.
9. A cseremotort tegye rá az alapkeretre vagy alapzatra és
rögzítse azt.

Kép 32 Szögeltolódás

9. A közép- és szögeltolódás eltérései a lehető legkisebbek
legyenek. Adott esetben a tengelyeket újra szabályozza be.
10. A motort csavarozza rá az alapkeretre vagy alapzatra.
11. A két tengelykapcsoló-karima távolságának méretadata a
tengelykapcsoló beépítési utasításában található. Lásd a
„Beszállítói dokumentációh részt a mellékelt dokumentumok
között.
12. A tengelykapcsoló karimákat a megadott távolságban
rögzítse a tengelyen.

10. További eljárás a 8. lépéstől: Ellenőrizze a tengelyek
közepének és szögének eltolódását a Fejezet 10.11
„tengelykapcsoló csere“, Oldal 20 részben.

10.13 A hézagméretek ellenőrzése
A hézagméret biztosítja a kiszorítók zavarmentes
mozgékonyságát. A hézagméretet ellenőrizni kell, amikor az
alábbi alkatrészek egyikét kicserélik:
FL gyártási forma
– Tengely
– Ház

13. Rögzítse a tengelykapcsoló abroncsokat. A csavarokat
közben egyenletesen és keresztirányban húzza meg. Vegye
figyelembe a tengelykapcsoló beépítési utasításában
megadott meghúzási nyomatékokat.

FK gyártási forma

14. Szerelje fel a tengelykapcsoló védőt.

– Tengely

– Hajtóműszekrény

– Ház

10.12 Hajtóműmotor csere

– Hajtóműszekrény

FKF gyártási forma: A hajtóműmotor kicseréléséhez lépjen
kapcsolatba a Fristam céggel.

– Kiszorító

Tengelykapcsoló
A tengelykapcsoló beépítési utasítása, mint beszállítói
dokumentáció a csatolt dokumentumok között van.

FK gyártási forma
A ház ill. a hajtóműszekrény kicserélésénél újra be kell állítani a
radiális hézagméretet. Ezzel kapcsolatban a szivattyút küldje el a
Fristam-vevőszolgálatnak ill. lépjen kapcsolaba a Fristam céggel,
hogy kapjon tőlük egy útmutatót a csapos összekapcsoláshoz.

FIGYELEM
10.13.1 A szivattyú előkészítése a méréshez
Túl erős hajtóműmotor
A helytelenül méretezett hajtóműmotor alkalmazása súlyos kárt
tehet a szivattyúaggregátban.


A hajtóműmotort csak vele egyenértékű motorral pótolja,
lásd a „Motor beállítói dokumentációja” részt.

Előfeltétel
– A szivattyúfedél le van szerelve,
– A kiszorítók ki vannak szerelve.
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Az eljárás módja

Gyártási
forma

Gyártási méret

Menet

Meghúzási
nyomatékok
[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

41

excentrikus kiszorító rögzítés

42
43

100

M30 × 2

100

100

M16×1,5

120

excentrikus kiszorító rögzítés

Kép 33 Szerelje be a kiszorítót, példaként bemutatva az FL 100-nál

1. Figyelem: A két kiszorító felcserélése. Dologi károk a
szivattyú üzemelésénél a kiszorítók megakadása vagy
csiszolódása miatt. A kiszorítókat a hajtó vagy együttfutó
tengelyhez rendelték. Lásd: Fejezet 10.9.1 „Ügyeljen a
jelölésre“, Oldal 16.


A kiszorítókat(42) a körtömítésekkel(43) tegye rá a hozzá
tartozó tengelyekre.

2. A rögzítés módjától függően a kiszorítóanyát vagy
kiszorítócsavart a következő módon szerelje fel:
Kiszorítóanya

130

M40 × 2

100

130

M20×1,5

170

excentrikus kiszorító rögzítés
FK

25 és 25/30

M10

30

40 és 40/45

M12×1,25

35

48

M30×2

100

Táblázat 9 A kiszorító rögzítés meghúzási nyomatékai a hézagméret
mérésénél, biztosítógyűrű nélkül

10.13.2 Axiális hézagméret mérése

Útmutatás: A poliamid biztosítógyűrűt a hézagméret
méréséhez nem szerelik fel.


A kiszorítóanyát (41) kézzel szorosan csavarja rá a
tengelyre.

Kiszorítócsavar
1. A kiszorítócsavart lássa el körtömítésekkel és
alátétkarikával.


Az FK 25-40/45 gyártási forma esetén: A kiszorítócsavart
lássa el körtömítésekkel és excentrikus alátétkarikával.



Excentrikus kiszorító rögzítéssel ellátott FL 75-100 gyártási forma esetén: A kiszorítócsavart lássa el körtömítésekkel és excentrikus alátétkarikával.

A

44

2. A kiszorítócsavart kézzel szorosan csavarja rá a tengelyre.




Az FK 25-40/45 gyártási forma esetén: Az excentrikus alátétkarikát a tengelyhez illesztve állítsa be.
Excentrikus kiszorító rögzítéssel ellátott FL 75-100 gyártási forma esetén: A kiszorítócsavart lássa el körtömítésekkel és excentrikus alátétkarikával.

3. Figyelmeztetés: Forgó géprészek. Súlyos zúzódási
sérülések a kézen.


A kiszorítót (42) egy fa vagy műanyag ékkel rögzítse.

4. A kiszorító rögzítést az előre megadott meghúzási
nyomatékkal húzza meg. Lásd: Táblázat 9 „A kiszorító
rögzítés meghúzási nyomatékai a hézagméret mérésénél,
biztosítógyűrű nélkül“, Oldal 22.

45
Kép 34 Az axiális hézagméret mérése

Előfeltétel
A szivattyú elő van készítve a méréshez.
Az eljárás módja
1. Az A távolságot a szivattyúháztól (44) a kiszorítóig (45) egy
hézagmérővel mérje meg.
2. Figyelem: Túl szoros hézagméret. A szivattyú
tönkremenetele.
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Az Ön Megbízói dokumentációiban nézzen utána, hogy
a szivattyúba standard vagy hőmérséklet kiszorítót

építettek-e be. Adott esetben lépjen kapcsolatba a
Fristam céggel.
3. A hézagméretet hasonlítsa össze a Táblázat 10 Axiális
hézagméretek adatával.
Útmutatás: Az elhasznált kiszorítók elkopnak. Ezáltal a
tűréshatárok kismértékben bővülnek.

Kiegyenlítő lemezek hozzáadása
1. Figyelmeztetés: Forgó géprészek. Súlyos zúzódási
sérülések a kézen.


A kiszorítót egy fa vagy műanyag ékkel rögzítse.

2. Vegye le a kiszorító anyákat és kiszorítókat.
3. A szükséges kiegyenlítő lemezeket ebben a helyzetben
átmenetileg tegye rá tengelyre.

Gyártás Gyártási méret
i forma

Axiális hézagméretek mm-ben
Standardkiszorítók

Hőmérsékletkiszorítók

FL

50

0,04 – 0,06

0,06 – 0,08

4. A kiszorítók és kiszorító anyák beépítése, mint a
Fejezet 10.13.1 „A szivattyú előkészítése a méréshez“,
Oldal 21részben.

55 S/L

0,13 – 0,15

0,18 – 0,20

5. A hézagméretet újra mérje meg.

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

FK

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 –

25 és 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

Táblázat 10 Axiális hézagméretek

47

4. A hézagméret nincs a megadott tűréstartományban:
A hézagméret túl nagy


Kép 35 Kiegyenlítő lemezek hozzáadása

Lásd: Fejezet „A fixpersely leköszörülése“, Oldal 23.

A hézagméret túl kicsi


46

Lásd: Fejezet „Kiegyenlítő lemezek hozzáadása“, Oldal 23.

6. A hézagméret megfelelő: A szivattyúházat szerelje le, hogy a
kiegyenlítő lemezeket a megfelelő helyre tegye.
Lásd: Fejezet 10.8 „A szivattyúfejet szerelje le“, Oldal 15.

5. Ha a hézagméret nincs a megadott tűréstartományban,
akkor tovább a Fejezet 10.13.3 „Radiális hézagméret mérése“,
Oldal 23 részhez.

7. A kiegyenlítő lemezeket (47) és fixperselyt (46) tegye rá a
tengelyre.

A fixpersely leköszörülése

8. A továbbiakban úgy járjon el, mint a Fejezet 10.9 „A
szivattyúfej felszerelése“, Oldal 16 részben a Fejezet 10.9.3 „A
kiszorító felszerelése.“, Oldal 19 részig.

1. A szivattyúházat szerelje le, lásd Fejezet 10.8 „A szivattyúfejet
szerelje le“, Oldal 15.
2. A fixperselyt vegye ki a tengely tömítőkészletéből. A
fixperselyeket pozíciója a „Tengelytömítés metszetrajza“
helyen, a „Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatok“ részben, a
csatolt dokumentumok között látható. A fixperselyeket
kipontozásokkal jelölik lásd Fejezet 10.9.1 „Ügyeljen a
jelölésre“, Oldal 16.

9. Gyártási forma szerint a további eljárás:
FL gyártási forma


A szivattyú megtisztítása, lásd: Fejezet 10.9.4 „Zárja el a
szivattyút“, Oldal 20 A hézagméret mérése befejeződött.

FK gyártási forma


Tovább a 10.13.3 Radiális hézagméret mérése fejezettel.

3. A fixperselyt köszörülje le a szükséges méretre.
4. Szerelje fel a szivattyúházat.
Lásd: Fejezet 10.9 „A szivattyúfej felszerelése“, Oldal 16.
5. A hézagméretet újra mérje meg.

10.13.3 Radiális hézagméret mérése


Az Ön Megbízói dokumentációiban nézzen utána, hogy
a szivattyúba standard vagy hőmérséklet kiszorítót építettek-e be. Szükség esetén forduljon a Fristam vállalathoz.
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Előfeltétel
A szivattyú elő van készítve a méréshez.
Az eljárás módja
1. Hézagmérővel mérje meg a hézagméretet a kiszorító és a
ház között, lásd a 36-37. ábrát: A radiális hézagméret mérése,
Oldal 24.
2. Hasonlítsa össze a mért értékeket a táblázat értékeivel, lásd a
9-10 táblázatot: Radiális hézagméretek, Oldal 24.

B
Kép 37 FK gyártási forma: Radiális hézagméret mérése

FK gyártási
forma

Radiális hézagméretek mm-ben
Standard kiszorító

25 és 25/30

C

C

Hőmérséklet kiszorítók

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

Táblázat 12 Radiális hézagméretek, FK gyártási forma

3. A kiszorító rögzítésén kézzel ellenőrizze, hogy a hajtótengely
forgatható-e.

Kép 36 FL gyártási forma: Radiális hézagméret mérése

FL
gyártási
forma

Radiális hézagméretek mm-ben
Standard kiszorító

Hőmérséklet kiszorítók

4. Eredménytől függően a továbbiakban a következők szerint
járjon el:

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

Ha a hajtótengelyt nem lehet forgatni, akkor a
hézagméretek túl kicsik.

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

A hajtótengelyt lehet forgatni.

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

A hajtótengelyt lehet forgatni és a hézagméret minden
mérési helyen egyforma. A szivattyút a következő módon
zárja le:

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

-

-

Táblázat 11 Radiális hézagméretek, FL gyártási forma
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A hajtótengelyt nem lehet forgatni.

Fristam lépjen kapcsolatba velük, hogy megrendelje a
szivattyúház csapos újraösszekapcsolására vonatkozó
dokumentációkat.

1. A kiszorító anyákat először újra szerelje ki.
2. A következő fejezetekben leírtak szerint járjon el:
Fejezet 10.9.3 „A kiszorító felszerelése.“, Oldal 19 és
Fejezet 10.9.4 „Zárja el a szivattyút“, Oldal 20.
3. A hézagméret mérése befejeződött.

11 Melléklet 1

11.1.3 A szállítóközeg maximális hőmérsékletei
FL gyártási forma

11.1 Műszaki adatok

Kiszorító típusa

maximális hőmérséklet
[°C]

11.1.1 Meghúzási nyomatékok
Csavarok és csavaranyák meghúzási nyomatékai

Normál kiszorítók

90

Hőmérséklet kiszorítók

160

Táblázat 15 Maximális szállító hőmérséklet, FL gyártási forma

Anyag: acél, szilárdsági osztály 8.8
Menet

M8

M10

M12

M16

Meghúzási nyomaték [Nm]

25

49

85

210

FK gyártási forma
Kiszorító típusa

maximális hőmérséklet

Normál kiszorítók

90

Hőmérséklet kiszorítók

150

[°C]

Anyag: Nemesacél, szilárdsági osztály 70
Menet

M8

M10

M12

M16

Meghúzási nyomaték [Nm]

17,5

35

62

144
Táblázat 16 Maximális szállító hőmérséklet, FK gyártási forma

11.1.2 Maximális szállítónyomások
FL gyártási forma
Gyártási méret

maximális szállítónyomás
[bar]

FL50

9

FL55S

9

FL55L

6

FL58S

9

FL58L

8

FL75S

12

FL75L

8

FL100S

12

FL100L

8

FL130S

12

FL 130L

8

Táblázat 13 Maximális szállítónyomások, FL gyártási forma

FK és FKH gyártási forma
Gyártási méret / Kivitel

maximális szállítónyomás
[bar]

minden gyártási méret
fedél futópersely nélkül

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

Táblázat 14 Maximális szállítónyomások, FK és FKH gyártási forma
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11.2 Karbantartási időközök
Időköz

Gyártási forma

Karbantartó tevékenység

Fejezet

naponta

Minden

Olajszint ellenőrzése

Lásd Fejezet 10.4 „Olajszint ellenőrzése“, Oldal 14

naponta

„Záró- és quench-folyadék” opció

Záró- vagy quench-folyadék ellenőrzése

Lásd Fejezet 10.3 „Záró- vagy quench-folyadék
ellenőrzése (opció)“, Oldal 14

2000h

Minden, nehezebb körülménynél

Olajcsere

Lásd Fejezet 10.5 „Olajcsere“, Oldal 14

4000h

Minden

Ellenőrizze a kiszorítóanya/-csavar szoros
illeszkedését, és szükség esetén húzza után

Lásd Fejezet 10.13 „A hézagméretek ellenőrzése“,
Oldal 21

4000h

Minden, normál körülménynél

Olajcsere

Lásd Fejezet 10.5 „Olajcsere“, Oldal 14

Szükség esetén

Minden

Tengelytömítés csere

Lásd Fejezet 10.7 „Tengelytömítés csere“, Oldal 15

Szükség esetén

Minden

Tengelykapcsoló csere

Lásd Fejezet 10.11 „tengelykapcsoló csere“, Oldal 20

Szükség esetén

Minden

Motorcsere

Lásd Fejezet 10.12 „Hajtóműmotor csere“, Oldal 21

A gyártó
előírásai szerint

Minden

Motorcsapágyak kenése;
Lásd Fejezet 10.6 „A motorcsapágyak kenése“,
a motor további karbantartási időszakait lásd Oldal 14
a „Motor beszállítói dokumentációjag részben.

Táblázat 17 Karbantartási időközök

11.3 Üzemzavar táblázat
Hibamegállapítás

lehetséges ok

Megszüntetés

A szivattyú nem szállít vagy szabálytalanul
szállít

A szivattyú belső tere nincs egészen teletöltve
folyadékkal,
feltöltve, nincs légtelenítve, nyomórész tolózárja
zárva

A szivattyú belső terét töltse meg folyadékkal;
A nyomórész tolózárját nyissa ki

A szívóvezeték el van zárva vagy eldugult

A szívóvezetéket nyissa meg vagy tisztítsa ki

1

A szállítóáramlás túl nagy

A szállítóáramlás túl kicsi, a szállítómagasság
túl kicsi

Táblázat 18 Üzemzavar táblázat
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Szivattyú geodéziai szívómagassággal : A
folyadék az álló helyzetben lesüllyed és a ház
üresen jár

A szívóvezetékbe építsen be talpszelepet.

A szívóvezeték tömítetlen, a tömítés a
szivattyúfedélen tömítetlen és levegőt szív be

A szívóvezetéket tömítse el, a fedél tömítését
cserélje ki

Légzsák a szívóvezetékben

A szívóvezetéket mindig emelkedéssel és kevés
irányváltással vezesse.

A szivattyú megakadt, idegen anyag van a
szivattyúban

A szivattyú belső terét tisztítsa ki, szemrevételező
ellenőrzés; Fristam konzultáció

A talpszelep megakadt ill. elszennyeződött

A talpszelepet tisztítsa meg, tegye
működőképessé

A szállítóközeg viszkozitása túl nagy,
nincs folyóképesség, mert túl sűrű

Fristam konzultáció

A tengelykapcsoló az előzetes túlterhelés miatt
átforgott

Fristam konzultáció

A szivattyú túlméretezett

Fristam konzultáció

Nincs szabályozószelep a nyomócsonk mögött

Szabályozószelep beépítése; fojtás szabályozása;
motor fordulatszámának csökkentése

A szivattyút túl kicsire választották, a motor
fordulatszáma túl alacsony a helytelen feszültség
miatt

Fristam konzultáció;
A csatlakozást a motor-típustábla szerint készítse
el

A szívóvezeték tömítetlen és levegőt szív be

A tömítetlenségeket szüntesse meg

A szállítóközeg viszkozitása túl nagy (túl sűrű
folyású)

esetleges átalakítás fűtésre; Fristam konzultáció

A kiszorítók elkopása; túl nagy hézagméret

Javítás

Az ellennyomás túl nagy, a túlnyomásszelep (ha
van) helytelenül szabályoz

A túlnyomásszelepet megfelelően állítsa be

Helytelen forgásirány

Végezze el a cső és elektromosság helyes
csatlakoztatását

Hibamegállapítás

lehetséges ok

Megszüntetés

Fémes zaj

Idegen anyagok a szivattyú belső terében

Szétszerelés, szakvéleményezés, adott esetben
javítás

A kiszorítók mechanikus beindulása;
A kiszorítóanya laza

szétszerelés, utómunka,
a játék megfelelő beállítása

túlzott kopás a csapágyaknál és fogaskerekeknél
túlterhelés vagy nem elégséges kenés miatt

Szétszerelés, szakvéleményezés, javítás
rendszeres karbantartás, kenőpanyag szerviz

A fordulatszám túl magas

Használjon frekvenciaátalakítóval felszerelt
motort,
Fristam konzultáció

A szivattyú szárazon jár, a tengelytömítés
szárazon jár

azonnal vezessen be szállítóközeget, azonnal
vezessen be záróvizet

Magasabb szállítóközeg hőmérsékletnél nincs
Ellenőrizze az üzemi körülményeket;
hőmérséklet kiszorító (nagyobb játékkal) beépítve Fristam konzultáció
Túl erős fojtás a nyomóvezetékben

Ellenőrizze az üzemi körülményeket;
Fristam konzultáció

Üzemelés a túlterhelési vagy részterhelési
tartományban

Szabályozza be a tervezési munkapontot

A szívóvezetékben túl nagyok az áramlási
veszteségek

Növelje a névleges átmérőket,
zárja ki a fojtást

Kavitáció

Vizsgálja meg az NPSH-értékelés feltételét; lásd
Fejezet 6.5 „Csővezetékek szerelése“, Oldal 10
Fristam konzultáció

Rezgések

A csővezetékek önsúlya és hidraulikus erői
terhelik a szivattyút.

A csővezetékeket úgy kell alátámasztani, hogy a
szivattyú ne kapjon terhelést, adott esetben be
kell építeni rezgéscsillapítót, a nyomáslökéseket
távol kell tartani a szivattyútól

Túlzott felmelegedés a szivattyú
tengelycsapágyazásánál és a hajtómű
mechanizmusnál

Csapágykárosodás

Szétszerelés, csapágycsere

Kenőolaj hiánya

A kenőolaj cserét lásd Táblázat 5 Oldal 14; a
rendszeres karbantartást lásd Táblázat 17 Oldal 26

A motor áramfelvétele túl nagy

A nyomóvezetékben túl nagy az ellenállás, a
szivattyú
fojtása túl erős, a szállítóáramlás túl kicsi

Növelje a nyomóvezeték névleges átmérőjét, a
fojtószelepet nyissa meg, a frekvenciaátlakítóval
csökkentse a fordulatszámot a motornál vagy a
szabályozó hajtásnál

A szállítóközeg viszkozitása és/vagy sűrűsége túl
nagy

Fristam konzultáció

A kiszorítót az előírásokkal ellentétben túl kicsi
játékkal szerelték be

Fristam konzultáció

Komoly károk a szivattyútengely csapágyazáson
vagy a hajtóműmotoron

Szétszerelés és szakvéleményezés,
Fristam konzultáció

A tengelytömítésen mechanikai sérülés vagy
kopás van

Cserélje ki a csúszógyűrűs tömítést és a radiális
tengelytömítő gyűrűt, beleértve az összes
melléktömítést, esetleg térjen át más anyagra;
Fristam konzultáció

A tengelytömítés szárazon fut, túl nagy a
szívómagasság, túl magas a szállítóközeg
hőmérséklete

csökkentse a geodéziai szívómagasságot;
használjon kettős tengelytömítést; Fristam
konzultáció

A záró- vagy öblítővíz nyomása túl nagy

Fojtószeleppel és nyomásmérővel szabályozza be

A tengelytömítés szerkezeti anyagai kémiailag
nem állnak ellen a szállítóközegnek, túl magas a
közeg hőmérséklete

Fristam konzultáció;
Átalakítás hűtésre vagy kettős tengelytömítésre

A záróvíz vagy öblítővíz nyomása túl alacsony, a
záróvíz csövecskéi eldugultak, a tengelytömítés
kérgessé vált vagy megsérült

A záróvíz hozzáfolyását és elfolyását szabályozza
be, a záróvíz csövecskéit tisztítsa ki, a
tengelytömítést cserélje ki

A záróvíz elszennyeződött vagy túl forró

Használjon ivóvíz minőségű, max. 70 °C
hőmérsékletű
vizet

Áramlási zaj

Szivárog a tengelytömítés

Táblázat 18 Üzemzavar táblázat
1

A „geodéziai szívómagasság” az a függőleges távolság, amely a szívóoldali folyadékszint felülete és a szivattyú-csőcsatlakozások közepe
között van.

27

/ / FK ÉS FL KISZORÍTÓ SZIVATTYÚ / / /

11.4 Számkódok
A számkód a mellékelt „metszetrajzokrag vonatkozik. Az alkatrész számok megfelelnek a DIN 24250-nek.
Alkatrész
sz.:

Elnevezés

Alkatrész
sz.:

Elnevezés

Alkatrész
sz.:

Elnevezés

101

Szivattyúház

477

Rugó a GLRD-hez

759

Szeleptányér

108

Fokozatház

478

Rugó jobbra

800

Motor

160

Fedél

479

Rugó balra

801

Peremes motor

13-1

Ház hátfala

481

Harmonika

87-1

Hajtóműszekrény

13-2

Házbetét

482

Harmonika tartó

87-2

Hajtómű burkolat

130

Házrész

484

Rugótányér

87-3

Hajtómű fedél

132

Közbenső darab

485

Menesztő

87-4

Hajtóműtalp

135

Kopópersely

500

Gyűrű

839

Érintkező

154

Közbenső fal

50-1

Rugós gyűrű

872

Fogaskerék

156

Nyomócsonk

50-2

V -gyűrű

89-1

Bélésdarab

18-1

Kupola

50-3.60

Állítógyűrű

89-2

Kupolaváz

18-2

Rezgéscsillapító

504

Távtartó gyűrű

89-3

Motortalp

182

Talp

520

Hüvely

89-4

Fogantyú

21-1

Együttfutó tengely

523

Tengelyhüvely

89-5

Védőkupak

213

Hajtótengely

524

Tengelyvédő hüvely

89-6

Kerék

23-1

Kiszorító

525

Távtartó hüvely

89-8

Laposacél

26-1

Tartó a GLRD házhoz

54-1

Fedél futópersely

89-9

Motortartó

230

Járókerék

54-2

Futópersely

89-10

Motortartó

32-1

Ferde hatásvonalú
golyóscsapágy

54-3

Fixpersely

89-11

Félgömbtalp tartó

540

Persely

892

Talplemez

32-2

Hengergörgős csapágy

543

Távtartó persely

894

Konzol

32-3

Hornyos golyóscsapágy

55-1

Legyezőtárcsa

897

Vezetődarab

32-4

Kúpgörgős csapágy

550

Tárcsa

90-1

Menetes csap

321

Radiális golyóscsapágy

551

Távtartó tárcsa

90-3

Kúposcsap

322

Radiális görgőscsapágy

554

Alátét tárcsa

90-4

Illesztett hasítottszeg

325

Tűgörgős csapágy

561

Hasítottszeg

90-5

Gyűrűscsavar

330

Csapágytartó

56-1

Feszítőcsap

900

Csavar

331

Csapágybak

56-2

Hasítottszeg

901

Hatlapfejű csavar

341

Hajtó laterna

560

Szeg

902

Tőcsavar

344

Csapágytartó laterna

562

Hengeres szeg

903

Zárócsavar

350

Csapágyház

59-2

Szorítótárcsa

904

Menetes csap

360

Csapágyfedél

59-3

Zsugortárcsa

906

Járókerék csavar

40-4

Illesztett hasítottszeg

59-4

Laterna

909

Állítócsavar

400

Lapos tömítés

59-5

Membrán

91-1

Réselt hengerfejű csavar

410

Profiltömítés

642

Olajszintfigyelő ablak

913

Szellőztető csavar

411

Tömítőgyűrű

680

Burkolat

914

Belsőhatlapú csavar

412

Körtömítő gyűrű

68-1

Védőlemez

92-1

Keresztfogantyús anya hosszú

421

Radiális tömítőgyűrű

68-2

Habanyag csík

92-2

Keresztfogantyús anya rövid

422

Filcgyűrű

68-3

Tartó a burkolathoz

92-3

Kalapos anya

423

Labirintus gyűrű

68-4

Blende

92-4

Kiszorítóanya

433

GLRD

68-5

CF-védőbádog

92-5

Lenyomó csavar

45-1

Támasztógyűrű

681

Tengelykapcsoló védelem

92-6

Kiszorító rögzítés

451

Tömszelence ház

701

Kerülő vezeték

92-7

Vállas anya

454

Tömszelence gyűrű

710

Cső

920

Hatlapfejű anya

47-1

Rugó alátétkarikával

71-1

Összekötő cső

921

Tengelyanya

47-2

GLRD - ház

715

Nadrágcső

922

Járókerék anya

47-3

Ékgyűrű

722

Karimaátmeneti darab

923

Csapágyanya

47-5

Gyűrűs anya

723

Karima

93-1

Rugós rögzítőgyűrű

471

Tömítőfedél

724

Vakkarima

930

Biztosítás

472

Csúszógyűrű

733

Csőbilincs

931

Biztosítólemez

474

Nyomógyűrű

751

Szelepház

932

Biztosítógyűrű

475

Ellengyűrű

755

Cselepcsap

940

Retesz

476

Ellengyűrű tartó

756

Szeleprugó

941

Íves retesz

28
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Elnevezés

950

Rugó
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11.5 EG Megfelelőségi nyilatkozat

11.6 EG Beépítési nyilatkozat

A gyártó:

A gyártó:

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

ezennel kinyilvánítja azt, hogy a következő termék (szivattyú
motorral):

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

ezennel kinyilvánítja azt, hogy a következő termék (szivattyú
motor nélkül):

– Centrifugálszivattyú típusok: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH,
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM

– Centrifugálszivattyú típusok: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH,
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE

– Kiszorító szivattyú típusok: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Kiszorító szivattyú típusok: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Porkeverő típus: PM

– Porkeverő típus: PM

– Sorozatszám: lásd az üzemeltetési utasítás fedőlapját

– Sorozatszám: lásd az üzemeltetési utasítás fedőlapját

megfelel a Gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EG) minden
vonatkozó rendelkezésének.

a Gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/EG) Melléklet II B
szerint nem teljes gép.

Továbbá a gép megfelel az Elektromos üzemi eszközök irányelvei (2014/35/EU), az Elektromágnes összeférhetőség
(2014/30/EU), az (EU) Nr. 1935/2004 rendelet és az FDA minden
rendelkezésének.

A fent megadott irányelv I. Melléklete szerint a fontos, alapvető
biztonsági és egészségvédelmi követelményeket alkalmazták és
betartották.

Az alábbi harmonizációs szabványokat alkalmazták:
– DIN EN 809:2012-10: Szivattyúk és szivattyú aggregátok
folyadékokhoz - Általános biztonságtechnikai követelmények
– DIN EN ISO 12100:2011-03: Gépek biztonságossága – Általános kialakítási vezérelvek – Kockázat értékelések és
kockázat csökkentés
A dokumentáció felelőse: Julia Friedsch
Tel.: +49(0)40 72556-107
Cím: lásd a gyártó címét
Hamburg, 2020.10.30.

Továbbá a nem teljes gép megfelel az 1935/2004 (EG) és FDA
rendelet minden rendelkezésének.
A nem teljes gépet csak akkor szabad üzembe helyezni, ha megállapították azt, miszerint az a gép, amelybe a nem teljes gépet
kell beépíteni, megfelel a Gépekre vonatkozó irányelv (2006/42/
EG) rendelkezéseinek.
Az alábbi harmonizációs szabványokat alkalmazták:
– DIN EN 809:2012-10: Szivattyúk és szivattyú aggregátok
folyadékokhoz - Általános biztonságtechnikai követelmények
– DIN EN ISO 12100:2011-03: Gépek biztonságossága – Általános kialakítási vezérelvek – Kockázat értékelések és
kockázat csökkentés
A gyártó kötelezi magát arra, hogy a nem teljes géppel kapcsolatos speciális dokumentációt, kérésre elektronikusan megküldi az
egyes állami hivataloknak.

Julia Friedsch / Minőségmenedzsment vezetősége

A géphez tartozó speciális műszaki dokumentációkat a VII Melléklet B része szerint készítették el.
A dokumentáció felelőse: Julia Friedsch
Tel.: +49(0)40 72556-107
Cím: lásd a gyártó címét
Hamburg, 2020.10.30.

Julia Friedsch / Minőségmenedzsment vezetősége
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12 Melléklet 2 – Szerelési utasítás (opció)

12.4 Szállítás motor nélkül
A szállítást csak kiképzett személyzettel szabad elvégeztetni.

12.1 Biztonsági útmutatás
Ez a szerelési utasítás kizárólag a szakértő személyzetnek szól.

A szivattyút a nem kötöttpályás szállítójárművekkel vagy daruval
lehet szállítani.
A szivattyút mindig a felállítási helyzetben szállítsa.

12.2 Alkalmazás

12.4.1 Biztonsági útmutatások

Ez a szerelési utasítás azokra a szivattyúkra érvényes, amelyeket
motor nélkül szállítottak (opció) és előszerelve vannak.

Leeső vagy nem rögzített szerkezeti részek
Súlyos zúzódások.


Minden szállítási munkánál általában viseljen biztonsági
cipőt.

A szivattyú helytelen szállítási helyzete
Maró, mérgező vagy szennyező folyadékok kifolyása. Személyi
sérülések és dologi károk a szennyezés következtében.
Kép 38 Nem teljes gép: Szivattyú a motor, tengelykapcsoló és alapkeret nélkül,
példaként az FL 100 alapján.

Az „Eredeti üzemeltetési utasítás” következő adatai a teljes
gépekre nem érvényesek ebben az esetben:
– Fejezet 11.5 „EG Megfelelőségi nyilatkozat“, Oldal 30,
– Fejezet 11.1.2 „Maximális szállítónyomások“, Oldal 25.

12.3 Típustábla



A szivattyút mindig a beépítési helyzetben szállítsa.

Nyitott, nem lezárt csővezeték csatlakozások
Dologi károk a szennyeződések, ütések vagy a szivattyúban lévő
nedvesség miatt.


A csővezetékek lezárásait csak közvetlenül a csővezetékekre
csatlakozás előtt távolítsa el.

12.4.2 Szállítás nem kötöttpályás szállítójárművekkel
48

FiGYELMEZ
49
50
51

56

Nem rögzített szerkezeti részek
Súlyos sérülések, a végtagok zúzódása, dologi károk.


55

A szivattyút a szállítás előtt biztosítsa feldőlés ellen. A
szállítóhevederekkel rögzítse a raklapon vagy a szivattyút
csavarozza rá a raklapra.

52
Előkészítés
54

53

Kép 39 Típustábla a hajtás nélküli szivattyúhoz

48

Gyártó

49

Típus: Szivattyúsorozat, gyártási méret, gyártási forma, kivitel

50

Sorozatsz.: A szivattyú sorozatszáma

51

H: Szállítómagasság [m]; hajtás nélkül: nincs adat

52

P: Motorteljesítmény [kW]; hajtás nélkül: nincs adat

53

Gyártás éve

54

m: Tömeg (szivattyú hajtás nélkül) [kg]

55

nN: Névleges fordulatszám [l/min]; hajtás nélkül: nincs adat

56

Q: Szállítóáramlás [m/h]; hajtás nélkül: nincs adat



Ellenőrizze, hogy a szivattyú a raklapon megfelelően
rögzítve van-e. Például hevederekkel Kép 40 „Szállítás
emelőkocsival“, Oldal 31.

Az eljárás módja
1. A raklapot a nem kötöttpályás jármű villáival vegye fel.
2. A raklapot óvatosan vigye el a rendeltetés helyére és tegye
le.

Kép 40 Szállítás emelőkocsival
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12.4.3 Szállítás daruval

.

FiGYELMEZ
Lezuhanó darabok
Haláleset a földnyomások, a végtagok összenyomása, dologi
károk miatt


Csak olyan erre alkalmas szállító és felkötő eszközöket
használjon, amelyeket a szivattyú összsúlyára méreteztek.
A szivattyú súlyára vonatkozó adatokat lásd a szivattyú
típustábláján és a „Megrendeléssel kapcsolatos bizonylatokg
között a mellékelt dokumentumokban.



A szivattyút ne hagyja a szükségesnél tovább a felemelt
helyzetben.



Ügyeljen arra, hogy a szivattyú alatt ne tartózkodjanak
személyek.

Kép 42 Szállítás daruval és kötélhurokkal, példaként bemutatva az FL100 gyártási
formán

A szivattyú kötélhurokkal fogva végzett szállításához:
1. A kötélhurkot tegye a ház és hajtómű burkolat köré.

FiGYELMEZ
Lengő részek
Zúzódások és súlyos sérülések

Lásd Kép 42 „Szállítás daruval és kötélhurokkal, példaként
bemutatva az FL100 gyártási formán“, Oldal 32
2. Kettős tengelytömítésnél:



A darut a szivattyúval egyenletesen indítsa és állítsa meg.

Figyelem:A kötélhurok nyomja a záróvíz csövecskéket.
Dologi károk a kettős tengelytömítésen.



Ügyeljen arra, hogy a szivattyú veszélyzónájában ne
tartózkodjanak személyek.



Segédeszközök
– Kötözőeszközök bevizsgált kötélhurkok a DIN EN1492-1 és
1492-2 előírásainak megfelelően.
– Gyűrűscsavar és alkalmas emelőeszköz a gyűrűscsavarhoz
Előkészítés


A kötélhurkot a záróvíz csövecskék mellett vezesse el.

3. A hurkot keresztben tegye rá úgy a horogra, hogy a szalag
ne csússzon el a daruhorgon.
4. A súlypontot úgy függőzze be, hogy a szivattyút vízszintes
helyzetben emelje fel.
5. Emelje fel a szivattyút.

12.5 A felállítás helye

A szállításhoz használt biztosítások eltávolítása.

.

57

A felállítás helyének általános feltételei az üzemeltetési
utasításban Fejezet 6.2 „A felállítás helye“, Oldal 9 találhatók.

12.6 A szivattyú felszerelése
12.6.1 FL, FKFN, FKN gyártási forma
Feltétel (vevő részéről)
– hozzáillő hajtóműmotor,
– megfelelően méretezett tengelykapcsoló,
Kép 41 Szállítás daruval és gyűrűscsavarral, példaként bemutatva az FL100 gyártási
formán

A szivattyú gyűrűscsavarnál fogva végzett szállításához:
1. a gyűrűscsavart teljesen csavarja be az erre szolgáló (57)
menetes furatba.
2. A daruhorgot rögzítse a gyűrűscsavaron, adott esetben
használjon sékelt.
3. Emelje fel a szivattyút.
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– közös felállítási felület a hajtóműmotorhoz és szivattyúhoz,
hogy a szivattyútengely és hajtóműmotor tengely irányát
egymáshoz képest be lehessen állítani.

FIGYELEM
Helytelenül méretezett motor és tengelykapcsoló
A szivattyú és tengelykapcsoló tönkremenetele


Csak olyan motorokat és tengelykapcsolókat használjon,
amelyek igazodnak a szivattyú jelleggörbéihez. Ha kérdése
van, lépjen kapcsolatba a Fristam céggel.

12.6.2 FKF gyártási forma
Feltétel (vevő részéről)
- hozzáillő hajtóműmotor.

FIGYELEM
Helytelenül méretezett motor
A szivattyú tönkremenetele

Útmutatás: A tengelykapcsoló beállítási méretei a
tengelykapcsoló beszállítói dokumentációjában találhatók.

– Csak olyan motorokat használjon, amelyek igazodnak a szivattyú jelleggörbéihez. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a
Fristam céggel.

Az eljárás módja
1. A tengelykapcsoló részeket szerelje rá a hajtótengelyre és a
hajtómű tengelyre.

Az eljárás módja
.

64

2. A szivattyút úgy tegye rá az alapkeretre vagy alapzatra, hogy
a hajtótengelyt és hajtómű tengelyt össze lehessen kötni a
tengelykapcsolóval.

62
61

63

3. A csavaros rögzítést a szivattyútalpnál lazán csavarozza rá.
60

4. Ellenőrizze a hajtótengely és hajtómű tengely közép- és
szögeltolódását.
5. A szög- és tengelyeltolódás eltérései a lehető legkisebbek
legyenek. Adott esetben újabb beállítás vagy alkatrészek
alábélelése.

59
58

6. A szivattyút és hajtóművet csavarozza rá az alapkeretre vagy
alapzatra.
7. A tengelykapcsolót a tengelykapcsoló gyártó adatai szerint
rögzítse.
8. Érintésmentes, elválasztó védőberendezés (tengelykapcsoló
védő) készítése a 2006/42/EG Gépekre vonatkozó irányelv
1.4 Fejezete ?Védőberendezésekkel szemben támasztott
követelmények“ szerint.
9. A szivattyú most fel van szerelve. A szivattyút csak akkor
helyezze üzembe, ha az megfelel az EG Gépekre vonatkozó
irányelv teljes gépre érvényes rendelkezéseinek.
Útmutatás: Tovább a Fejezet 4 „Szállítás“, Oldal 7 résszel.

Kép 43 Hajtóműmotor felszerelése az FKF gyártási formánál

1. Lazítsa meg a hajtómű burkolatok (61) rögzítőcsavarjait (63).
2. A hajtómű burkolatot távolítsa el a hajtóműszekrényről (58).
3. A lapos tömítést (63) tegye rá a csőtengelyes
hajtóműmotorra (64).
4. A hajtómű burkolatot tegye rá a lapos tömítésre és a furatok
irányát állítsa be egymáshoz képest.
Útmutatás: A radiális tengelytömítő gyűrű legyen benne a
hajtómű burkolatban.
5. A hajtómű burkolatot a rögzítőcsavarokkal (60) belülről csavarozza össze a hajtóműmotorral.
6. A lapos tömítést (59) tegye rá a hajtómű burkolatra.
7. A hajtómű szekrényt hozza össze a hajtómű burkolattal.
8. . A rögzítőcsavarokkal (62) csavarozza össze.
Útmutatás: Tovább a Fejezet 4 „Szállítás“, Oldal 7.
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