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1 Úvod

1.1 Predslov

V tomto návode na obsluhu sú uvedené opisy všetkých kon-
štrukčných veľkostí, konštrukčných tvarov a vyhotovení zariade-
ní z kategórie „Objemové čerpadlá radov FK/FL“.

Informácie o konštrukčnom tvare, konštrukčnej veľkosti, vyhoto-
vení a prídavných zariadeniach vášho čerpadla nájdete na typo-
vom štítku čerpadla a v „podkladoch k zákazke“ v priloženej do-
kumentácii.

1.2 Výrobca

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

NEMECKO

Tel.: +49 (0) 40/7 25 56 0

Fax: +49 (0) 40/7 25 56 166

E-mail: info@fristam.de

1.3 Rozsah dodávky

Dodávka obsahuje nasledujúce komponenty:

– čerpadlo s prevodovým motorom (= čerpadlový agregát),

voliteľne: dodanie bez motora,

– prípadne príslušenstvo od spoločnosti Fristam,

– kryty potrubných prípojok,

– voliteľne: montážna súprava,

– dokumentácia.

 Skontrolujte úplnosť dodávky a overte, či nedošlo 
k poškodeniam pri preprave. V prípade nezrovnalostí okam-
žite informujte spoločnosť Fristam.

1.4 Čerpadlo bez motora (voliteľná možnosť)

Voliteľne je k dispozícii možnosť dodania čerpadla aj bez moto-
ra. V tom prípade si prečítajte všetky časti po kapitolu 
3 „Konštrukcia a funkcia“ (vrátane), následne pokračujte časťou 
Kapitola 12 „Príloha 2 – návod na montáž (voliteľná možnosť)“, 
strana 33.

1.5 Rozsah dokumentácie

Dokumentácia zahŕňa nasledujúce časti:

– tento návod na obsluhu:

– príloha 1 s tabuľkami, ktoré sa týkajú údržby, mazania 
a uťahovacích momentov,

– príloha 2 s návodom na montáž.

– priložená dokumentácia:

– podklady k zákazke,

– dodávateľská dokumentácia (motor, spojka atď.),

– prípadná dokumentácia k príslušenstvu od spoločnosti 
Fristam,

– prípadné certifikáty (osvedčenia o materiáloch atď.),

– vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie o začlenení.

1.6 Základné bezpečnostné pokyny

Pred začatím používania čerpadla si prečítajte celý tento návod 
a zaistite, aby bol k dispozícii v mieste používania čerpadla.

Dodržiavajte národné predpisy platné v krajine prevádzkovania, 
ako aj interné pracovné a bezpečnostné predpisy podniku.

Nebezpečenstvo kontaminácie: v prípade čerpania nebezpeč-
ných dopravovaných médií dodržiavajte legislatívne 
a prevádzkové bezpečnostné predpisy.

Všetky práce opísané v tomto návode na obsluhu smie vykoná-
vať iba kvalifikovaný odborný personál a pri ich vykonávaní je 
nutné zachovávať obozretnosť. 

Ochranné kryty musia počas prevádzky vždy zostať na čerpadle.

1.7 Zásady formálnej úpravy

Výpočty bodov sú uvedené cez pomlčky:

– časť 1,

– časť 2.

Pokyny týkajúce sa činností, ktoré sa musia vykonávať v presne 
stanovenom poradí, sú očíslované:

1. Zapnite zariadenie.

2. Vypnite zariadenie.

Pokyny týkajúce sa činností, ktoré sa nemusia vykonávať 
v presne stanovenom poradí, sú označené šípkami:

 Činnosť.

 Činnosť.

1.7.1 Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO
Bezpečnostný pokyn označený signálnym slovom Nebezpečen-
stvo upozorňuje na ohrozenia osôb, ktoré nutne povedú 
k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam. 

VÝSTRAHA
Bezpečnostný pokyn označený signálnym slovom Varovanie 
upozorňuje na ohrozenia osôb, ktoré môžu viesť k usmrteniu 
alebo ťažkým poraneniam.
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POZOR
Bezpečnostný pokyn označený signálnym slovom Výstraha upo-
zorňuje na ohrozenia osôb, ktoré môžu viesť k stredne ťažkým 
alebo ľahkým poraneniam.

UPOZORNENIE
Bezpečnostný pokyn označený signálnym slovom Pozor upozor-
ňuje na riziko vzniku vecných škôd.

2 Bezpečnosť

2.1 Používanie v súlade s určením

Objemové čerpadlá radov FK/FL v štandardnom vyhotovení sú 
koncipované na použitie v potravinárskom priemysle, 
v odvetviach farmaceutického a biotechnologického priemyslu, 
ako aj v rámci technológií procesov CIP (čistenie na mieste).

Objemové čerpadlá radov FK/FL sú v závislosti od vyhotovenia 
a konštrukčnej veľkosti určené na použitie s dopravovanými mé-
diami s pevne stanovenými maximálnymi teplotami a tlakmi. 
Pozri časť Kapitola 11.1 „Technické údaje“, strana 26.

Čerpadlo disponuje možnosťou výberu smeru dopravovania. 
Čerpadlo radu FK môže generovať podtlak v sacom potrubí. 

Každé čerpadlo je koncipované podľa požiadaviek zákazníka. 
Tesniace materiály boli zvolené špeciálne na použitie 
s príslušným dopravovaným médiom.

Čerpadlo sa smie prevádzkovať iba v rámci podmienok použitia, 
ktoré sú zadefinované v zákazke. Pozri „podklady k zákazke“. 
V prípade odlišných podmienok použitia sa obráťte na spoloč-
nosť Fristam.

2.2 Použitie v rozpore s určením

Objemové čerpadlá radov FK/FL v štandardnom vyhotovení sa 
nesmú používať v prostredí s hroziacim rizikom výbuchu. Na 
tento účel sú k dispozícii špeciálne vyhotovenia „Ex“.

V prípade prítomnosti cudzích telies v dopravovanom médiu 
môže dôjsť k zablokovaniu a zničeniu čerpadla.

Iné než určené dopravované médium môže zničiť čerpadlá. Čer-
padlá a tesniace materiály (elastoméry) sú dimenzované na pou-
žitie s konkrétnym dopravovaným médiom.

Informácie uvedené v tomto návode na obsluhu sa týkajú štan-
dardných čerpadlových agregátov od spoločnosti Fristam. 
V prípade výnimiek a montáže dodatočných zariadení nesie zod-
povednosť za prevádzku prevádzkovateľ. Vykonávanie presta-
vieb a zmien na čerpadle je prípustné iba po dohode so spoloč-
nosťou Fristam.

2.3 Špecifické bezpečnostné pokyny týkajúce 
sa čerpadiel

Neprípustný rozsah tlaku

Riziko poranenia osôb a vzniku vecných škôd v dôsledku prask-
nutia alebo netesnosti čerpadla. 

 Dodržte rozsah tlaku čerpadla. Pozri časť Kapitola 11.1.2 „Ma-
ximálne výtlačné tlaky“, strana 26.

Neprípustný rozsah teplôt

Riziko poranenia osôb a vzniku vecných škôd v dôsledku prask-
nutia alebo netesnosti čerpadla. 

 Dodržte rozsah teplôt čerpadla. Pozri časť Kapitola 11.1.3 
„Maximálne teploty dopravovaného média“, strana 26

Hasenie rozpáleného čerpadla studenou vodou

Vecné škody.

 Pri hasení nesmerujte prúd vody priamo na čerpadlo.

 Čerpadlo nechajte vychladnúť čo najpomalšie.

Horúci povrch zariadenia

Popálenie pokožky v prípade kontaktu s čerpadlom. 

 Pred siahnutím na čerpadlo skontrolujte jeho teplotu. 

 Na čerpadlo siahajte iba s nasadenými vhodnými ochranný-
mi rukavicami.

Emisie hluku počas chodu čerpadla

Trvalé poškodenie sluchu. Vážená hladina A akustického tlaku 
čerpadla môže presahovať hodnotu 80 dB (A). 

 Pri zdržiavaní sa v blízkosti čerpadla počas jeho chodu vždy 
noste ochranu sluchu. 

 Dodržte miestne zákonné nariadenia týkajúce sa zaťaženia 
hlukom. 

2.4 Výstražné a informačné štítky

 Označenia na čerpadle neodstraňujte ani nemeňte.

 Poškodené alebo stratené označenia okamžite nahraďte no-
vými, ktoré zodpovedajú originálom.

2.4.1 Horúci povrch

Obr. 1 Bezpečnostné označenie: „horúci povrch“

Toto označenie poukazuje na to, že v dôsledku prevádzky môže 
dôjsť k zahriatiu dielov na vysoké teploty, prípadne sa môžu čer-
padlom dopravovať horúce dopravované médiá. Pred siahnutím 
na čerpadlo skontrolujte jeho teplotu. Na čerpadlo je povolené 
siahať iba s nasadenými vhodnými ochrannými rukavicami.
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2.4.2 Zákaz prevádzkovania nasucho

Obr. 2 Bezpečnostné označenie: „neprevádzkovať nasucho“

Toto označenie poukazuje na to, že čerpadlo nie je stavané na 
prevádzku nasucho. Pri uvedení čerpadla do chodu sa v sacom 
potrubí a čerpadle vždy musí nachádzať dopravované médium. 
V opačnom prípade dôjde k poškodeniu čerpadla. 

2.4.3 Typový štítok

Obr. 3 Typový štítok čerpadlového agregátu

2.5 Emisie hluku

POZOR

Generovanie hluku počas chodu čerpadla

Poškodenia sluchu

 Je potrebné dodržiavať miestne zákonné nariadenia týkajú-
ce sa zaťaženia hlukom.

 V prípade používania čerpadiel s uvedenou hladinou akus-
tického tlaku vyššou než 80 dB (A) je nutné používať ochra-
nu sluchu. 

2.6 Likvidácia

2.6.1 Likvidácia prepravného obalu

 Prepravný obal odovzdajte v zberni druhotných surovín.

2.6.2 Likvidácia mazacích tukov

 Tuky a predmety znečistené tukmi zlikvidujte ekologicky 
v súlade s platnými predpismi.

2.6.3 Likvidácia mazacieho oleja 

 Olej a predmety znečistené olejom zlikvidujte ekologicky 
v súlade s platnými predpismi.

2.6.4 Likvidácia čerpadla

1. Nebezpečné a jedovaté zvyšky zlikvidujte ekologicky 
v súlade s platnými predpismi.

2. Čerpadlo dôkladne vyčistite.

3. Čerpadlo rozoberte na jednotlivé komponenty.

4. Diely čerpadla zlikvidujte ekologicky v súlade s platnými 
predpismi.

2.6.5 Likvidácia odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení

 Odpad z elektrických a elektronických zariadení zlikvidujte 
v súlade s platnými smernicami.

3 Konštrukcia a funkcia

3.1 Základná konštrukcia

Obr. 4 Vzorové znázornenie základnej konštrukcie na základe objemového čerpadla 
radu FL

1 Výrobca

2 Typ: konštrukčný rad čerpadla, konštrukčná veľkosť, kon-
štrukčný tvar, vyhotovenie

3 S.-Nr.: sériové číslo čerpadla

4 H: dopravná výška [m]

5 P: výkon motora [kW]

6 Rok výroby

7 mges: hmotnosť (celková) [kg]

8 nN: menovité otáčky prevodovky [min-1]

9 Q: objemový prietok [m³/h]

10 Označenie CE

1

2
3

5

4

67

8

9

10

A Čerpadlo so synchronizovanou prevodovkou

B Spojka

C Prevodový motor

BA C
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3.1.1 Čerpadlo so synchronizovanou prevodovkou (A)

Obr. 5 Vzorové znázornenie základnej konštrukcie na základe objemového čerpadla 
radu FL

3.1.2 Spojka (B)

Spojka spája hriadeľ prevodového motora s hnacím 
hriadeľom (12) čerpadla. Na spojke dochádza k prenosu hnacie-
ho momentu prevodového motora na čerpadlo.

 Konštrukčný tvar FKF: v tomto prípade sa spojka nepoužíva.

3.1.3 Prevodový motor (C)

Prevodový motor je elektromotor s pevnými alebo regulovateľ-
nými otáčkami. Je priskrutkovaný na základnom ráme alebo zá-
klade. 

3.2 Konštrukčné tvary

Konštrukčný tvar a vyhotovenia konštrukčných tvarov sú uvede-
né na typovom štítku. Pozri časť Kapitola 2.4.3 „Typový štítok“, 
strana 5.

Konštrukčný tvar FK sa od konštrukčných tvarov FL/FL2 odlišuje 
tvarom rotorov. V nasledujúcej časti sú uvedené opisy kon-
štrukčných tvarov FK, FL a FL2. 

3.2.1 Konštrukčný tvar FK

Objemové čerpadlá radu FK sú čerpadlá s krúživými piestami. 
Vybavené sú rotormi s niektorým z nasledujúcich tvarov:

Vyhotovenia konštrukčného tvaru FK

Príslušné vyhotovenie je vyznačené na typovom štítku, pozri 
časť Kapitola 3.6 „Typové označenie“, strana 7.

– Vysokotlakové vyhotovenie s valcovou vložkou vo veku

– Kompaktný tvar FKF

Toto vyhotovenie je bez spojky. Čerpadlo je prírubovým 
spojom pripojené priamo na prevodový motor.

3.2.2 Konštrukčný tvar FL

Objemové čerpadlá radu FL sú čerpadlá s rotačnými piestami. 
Vybavené sú rotormi s niektorým z nasledujúcich tvarov:

Konštrukčné tvary FL a FL2 sú v zásade skonštruované rovnako. 
Odlišujú sa utesnením hriadeľa.

Vyhotovenia konštrukčného tvaru FL a FL2

– Krátky alebo dlhý konštrukčný tvar rotorov.

Toto vyhotovenie umožňuje ešte lepšie prispôsobenie požia-
davkám na výkon čerpadla.

3.3 Všeobecné vyhotovenia

Všetky konštrukčné tvary sú voliteľne k dispozícii 
v nasledujúcich vyhotoveniach:

– s jednoduchým alebo dvojitým utesnením hriadeľa;

Voliteľne je možné použiť dva druhy tesnenia: jednoduché 
utesnenie hriadeľa a dvojité utesnenie hriadeľa. 

V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa sa na telese čerpadla 
nachádzajú dve dodatočné prípojky na uzatváraciu kvapali-
nu. Tieto prípojky nie sú znázornené na obrázkoch v tomto 
návode na obsluhu.

– s vysokoteplotnými rotormi;

Špeciálne vysokoteplotné rotory umožňujú prevádzkovať 
Objemové čerpadlá radov FK/FL s dopravovanými médiami, 
ktoré majú vyššie teploty. Vysokoteplotné rotory majú väčší 
rozmer medzery. Pozri časť Tabuľka 10   „Axiálne rozmery me-
dzier“, strana 23.

– s vodorovným alebo zvislým pripojením čerpadla;

11 Skriňa prevodovky

12 Hnací hriadeľ

13 Voľnobežný hriadeľ

14 Potrubné prípojky

15 Veko čerpadla

16 Teleso čerpadla

11

12

13

14

15

16

Obr. 6 1-krídlový
rotor

Obr. 7 2-krídlový
rotor

Obr. 8 1-krídlový rotor Obr. 9 2-krídlový rotor Obr. 10 3-krídlový rotor
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– s vyhrievacím plášťom;

Veko čerpadla a teleso čerpadla je možné zvlášť vybaviť vy-
hrievacím plášťom.

– s prepúšťacím ventilom;

Prepúšťací ventil je poistný ventil na veku čerpadla. Ak je na-
plánovaná montáž prepúšťacieho ventilu, súčasťou prilože-
nej dokumentácie je dodatočný návod na obsluhu.

– pravouhlý vtokový otvor.

Pravouhlý vtokový otvor je zväčšený otvor sacieho hrdla.

3.4 Konštrukčné veľkosti

3.5 Prídavné zariadenia

Objemové čerpadlá radov FK/FL je možné vybaviť okrem iného 
aj nasledujúcimi prídavnými zariadeniami:

– obloženie;

Obloženie prevodového motora vyrobené z ušľachtilej oce-
le. Obloženie sa pripevňuje na základný rám.

– kaloty.

Kaloty na inštaláciu čerpadla sú v závislosti od typu kon-
štrukcie osadené na základnom ráme alebo prevodovom 
motore.

K dispozícii sú aj ďalšie prídavné zariadenia. V prípade otá-
zok sa obráťte na spoločnosť Fristam.

3.6 Typové označenie

Obr. 11 Príklad typového označenia

Poznámka: v prípade dodávky čerpadla bez motora (voliteľná 
možnosť) si najskôr prečítajte kapitolu 12, „Príloha 2 – návod na 
montáž (voliteľná možnosť)“ na strane 33.

4 Preprava

Prepravu smie realizovať iba vyškolený personál.

Na prepravu čerpadla je možné použiť paletové vozíky alebo že-
riav.

4.1 Bezpečnostné pokyny

Padajúce alebo nezaistené konštrukčné diely

Závažné pomliaždeniny. 

 Pri všetkých prepravných prácach bezpodmienečne noste 
bezpečnostnú obuv.

Konštrukčný tvar FL Konštrukčný tvar FL2 Konštrukčný tvar 
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

Tabuľka 1   Konštrukčné veľkosti

17 Typ čerpadla

18 Značka prídavného zariadenia 1

19 Konštrukčná veľkosť

20 Značka prídavného zariadenia 2

17 19 2018

(17) Typ čerpadla

FK Čerpadlo s krúživými piestami, samonasávacie

FL Čerpadlo s rotačnými piestami

FL2 Čerpadlo s rotačnými piestami

(18) Značka prídavného zariadenia 1 

F V prípade FK 25-40/45: s prírubou, bez spojky

FN V prípade FK 25-40/45: pohon so spojkou

N V prípade FK 48: pohon so spojkou 

H V prípade FK: vysokotlakové vyhotovenia s valcovou 
vložkou vo veku 

S Zvislé pripojenia

V V prípade FK dvojité tesnenie

Ü Prepúšťací ventil

(19) Konštrukčná veľkosť

XX Číslo konštrukčnej veľkosti

S V prípade FL a FL2: krátky konštrukčný tvar

L V prípade FL a FL2: dlhý konštrukčný tvar

L 3 V prípade FL a FL2: dlhý konštrukčný tvar s 

3-krídlovým rotorom

(20) Značka prídavného zariadenia 2 

H Teleso čerpadla s vyhrievacím plášťom

h Veko čerpadla s vyhrievacím plášťom

R Pravouhlý vtokový otvor
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Nesprávna prepravná poloha čerpadla

Únik žieravých, jedovatých alebo ekologicky škodlivých kvapa-
lín. Riziko poranenia osôb a vecných škôd v dôsledku kontami-
nácie.

 Čerpadlo vždy prepravujte v montážnej polohe. 

Otvorené a neuzavreté prípojky potrubných vedení

Vecné škody v dôsledku znečistenia, nárazov alebo vlhkosti 
v čerpadle.

 Kryty potrubných prípojok odstraňujte až bezprostredne 
pred pripojením na potrubné vedenia. 

4.2 Preprava paletovým vozíkom

VÝSTRAHA
Nezaistené konštrukčné diely

Ťažké poranenia, pomliaždeniny končatín, vecné škody.

 Pred prepravou zaistite čerpadlo proti prevráteniu. Na zais-
tenie na palete použite prepravné popruhy alebo čerpadlo 
priskrutkujte k palete.

Údaje o hmotnosti čerpadla nájdete na typovom štítku čerpadla 
a v „podkladoch k zákazke“ v priloženej dokumentácii.

Príprava

 Skontrolujte, či je čerpadlo na palete dostatočne zaistené. 
Napríklad popruhmi, pozri Obr. 12 „Preprava paletovým vozí-
kom“, strana 8. 

Postup 

1. Paletu naberte vidlicami paletového vozíka. 

2. Paletu opatrne prepravte na miesto určenia a spustite nadol. 

Obr. 12 Preprava paletovým vozíkom

4.3 Preprava žeriavom

VÝSTRAHA

Padajúce diely

Smrť v dôsledku pritlačenia, závažné pomliaždenie končatín, 
vecné škody.

 Používajte iba vhodné prepravné a viazacie prostriedky. 
Údaje o hmotnosti čerpadla nájdete na typovom štítku čer-
padla a v „podkladoch k zákazke“ v priloženej dokumentácii.

 Pri preprave čerpadlového agregátu nepoužívajte na upína-
nie závesné skrutky na motore ani na čerpadle, pretože tieto 
závesné skrutky nie sú dimenzované na celkovú hmotnosť 
čerpadlového agregátu. 

 Čerpadlo nenechávajte zdvihnuté dlhšie, než je to potrebné.

 Dávajte pozor, aby sa pod čerpadlom nezdržiavali žiadne 
osoby.

VÝSTRAHA

Kmitajúce diely

Pomliaždeniny a ťažké poranenia. 

 Žeriav so zaveseným čerpadlom uvádzajte do pohybu 
a zastavujte plynule a s citom. 

 Dávajte pozor, aby sa v nebezpečnom priestore čerpadla ne-
nachádzali žiadne osoby. 

Pomocné prostriedky

Viazacie prostriedky: preskúšané zdvíhacie popruhy v súlade 
s normami DIN EN 1492-1 a 1492-2. 

Príprava

 Odstráňte prepravné poistky. 

Postup

1. Varovanie: poškodenie a roztrhnutie zdvíhacieho popruhu. 
Smrť v dôsledku pritlačenia, závažné pomliaždeniny, vecné 
škody. 

 Zdvíhací popruh neveďte cez ostré okraje a hrany.

Zdvíhací popruh založte okolo prevodového motora, pozri 
Obr. 13 „Preprava s použitím zdvíhacieho popruhu, vzorové 
znázornenie na príklade modelu FL 100“, strana 9.

2. Druhý koniec zdvíhacieho popruhu založte okolo telesa čer-
padla, pozri Obr. 13 „Preprava s použitím zdvíhacieho popru-
hu, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100“, strana 9. 

3. V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa: 

Pozor: zdvíhací popruh tlačí na rúrku uzatváracej vody. Vec-
né škody na dvojitom utesnení hriadeľa.

  Zdvíhací popruh preveďte popri rúrkach uzatváracej vo-
dy.

4. Obe slučky priveďte ku háku žeriava, pretočte ich a zaveste 
na hák takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zošmyknutiu 
popruhu na háku žeriava. 

5. Ťažisko odmerajte a nastavte tak, aby sa čerpadlo pri zdvíha-
ní nachádzalo vo vodorovnej polohe. 

6. Zdvihnite čerpadlo. 
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.

Obr. 13 Preprava s použitím zdvíhacieho popruhu, vzorové znázornenie na príklade 
modelu FL 100

5 Skladovanie

5.1 Podmienky skladovania čerpadla

Čerpadlo skladujte takto:

– v suchu, pri nízkej vlhkosti vzduchu,

– chráňte pred mrazom a vysokými teplotami, v ideálnom prí-
pade skladujte pri teplote od 20 do 25 °C,

– vo vetraných priestoroch,

– v bezprašnom prostredí.

 Všetky pohyblivé diely čerpadla je nutné každé tri mesiace 
pretočiť.

5.2 Uskladnenie čerpadla

V prípade skladovania po dobu dlhšiu než šesť mesiacov je po-
trebné dodržať nasledujúce pokyny:

 Pred uskladnením čerpadla demontujte všetky utesnenia 
hriadeľov a uschovajte ich zvlášť. 

Viac informácií nájdete v častiach Kapitola 10.8 „Demontáž 
hlavy čerpadla“, strana 15 a Kapitola 5.2.1 „Skladovanie elasto-
mérov“, strana 9.

5.2.1 Skladovanie elastomérov

Elastoméry skladujte takto:

– teplota skladovania v rozmedzí od +5 °C do +20 °C,

– relatívna vlhkosť vzduchu nižšia než 70 %,

– mimo dosahu priameho slnečného žiarenia,

– skladovanie spôsobom, pri ktorom nedochádza 
k deformácii.

5.3 Opätovné uvedenie do prevádzky

 Pred opätovným uvedením do prevádzky po skladovaní je 
nutné skontrolovať tesnenia, ložiská a výšku hladiny oleja.

6 Inštalácia

6.1 Bezpečnostné pokyny

Padajúce alebo nezaistené konštrukčné diely

Závažné pomliaždeniny. 

 Pri všetkých inštalačných prácach bezpodmienečne noste 
bezpečnostnú obuv.

Neúplná, nestabilná montáž

Závažné pomliaždeniny, vecné škody.

 Skrutky utiahnite uvedeným uťahovacím momentom, pozri 
časť Kapitola 11.1.1 „Uťahovacie momenty“, strana 26.

 Použite momentový kľúč alebo rázový uťahovák 
s nastaviteľným uťahovacím momentom.

V prípade inštalácie na kalotové pätky: kmitania

Vecné škody na zariadení a čerpadle.

 Použite okrúhlu kalotovú podložku.

6.2 Miesto inštalácie

Miesto inštalácie čerpadiel so štandardnou výbavou musí spĺňať 
nasledujúce podmienky:

– Nevýbušná atmosféra.

– Bezprašné prostredie.

– Teplota okolitého prostredia: od –20 °C do +40 °C.

– Vlhkosť a soli vo vzduchu v prostredí: 
hodnoty nájdete v „návode na obsluhu motora“, ktorý sa na-
chádza v priloženej dokumentácii.

– Dostatočne dimenzovaný základ vzhľadom na hmotnosť 
čerpadla. 

– Vodorovná a hladká plocha v mieste inštalácie. Dostatočne 
pevná plocha v mieste inštalácie vzhľadom na hmotnosť čer-
padla.

– Dodržanie montážnych vzdialeností uvedených 
v „dokumentácii od dodávateľa motora“.

– Dostatok miesta na obsluhu a vykonávanie údržbových prác. 

– Dostatočný prívod vzduchu na chladenie motora. 

6.3 Znižovanie intenzity hluku a vibrácií

6.3.1 Primárne opatrenia

– Čerpadlo prevádzkujte v rámci optimálneho pracovného 
rozsahu. 

 Dbajte, aby pri prevádzke čerpadla nedošlo ku kavitácii 
(pozri časť Kapitola 6.5 „Inštalácia potrubných vedení“, 
strana 10).
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– Sacie a výtlačné potrubia chráňte pred vibráciami.

 Vystužte vedenia.

 Vyrovnajte vedenia.

 Použite prvky na tlmenie kmitania.

6.3.2 Sekundárne opatrenia

 Vykonajte konštrukčné opatrenia, ako napríklad:

– protihlukové obloženie,

– zabudovanie zariadenia.

6.4 Upevnenie čerpadla 

6.4.1 Čerpadlo so základným rámom

 Čerpadlo na základnom ráme zoskrutkujte so základom.

6.4.2 Čerpadlo so základným rámom na kalotách (voli-
teľná možnosť)

 Čerpadlo nainštalujte na kaloty a vyrovnajte.

6.4.3 Podvozok (voliteľná možnosť)

1. Čerpadlo nainštalujte v mieste inštalácie. Aktivujte aretačný 
mechanizmus na kolieskach (ak je k dispozícii) alebo zaistite 
podvozok podkladacími klinmi. 

2. Uzemnite podvozok s cieľom zaistiť odvádzanie elektrosta-
tických nábojov. 

3. Hadicové vedenia položte tak, aby nemohlo dôjsť k ich po-
škodeniu.

6.5 Inštalácia potrubných vedení

Potrubné vedenia klaďte a pripájajte takto:

 Odpor potrubných vedení držte na čo najnižšej hodnote: ak 
to nie je nutné, nemontujte ventily, kolená ani náhle potrub-
né prechody.

Obr. 14 Potrubné prechody

 Prierez potrubného vedenia dimenzujte tak, aby v nasávacej 
a prívodnej zóne nedochádzalo ku zbytočným stratám tlaku 
a kavitácii.

 Do výtlačného potrubia namontujte uzatvárací ventil.

 Sacie potrubia vyhotovte čo možno najkratšie.

 Sacie potrubia klaďte vodorovne alebo so stálym sklonom 
v smere čerpadlového agregátu. Dbajte na to, aby 
v potrubných vedeniach neboli žiadne vzduchové bubliny 
ani preliačiny.

Obr. 15 Vzduchová bublina v potrubnom vedení

Obr. 16 Preliačina v potrubnom vedení

 Potrubné prípojky dimenzujte v závislosti od: 
tlaku, teploty a druhu dopravovaného média.

 Potrubné vedenia klaďte a pripájajte tak, aby nedochádzalo 
ku žiadnym pnutiam na čerpadle.

 Potrubné vedenia upevnite o stropy, steny alebo do podlahy 
pomocou príchytiek na potrubia. 

 Potrubné vedenia vyrovnajte pomocou uholníka tak, aby lí-
covali s prípojkami čerpadla. 

6.6 Vytvorenie elektrického pripojenia

VÝSTRAHA

Vznik elektrostatických nábojov

Zásah elektrickým prúdom.

 Potrubné vedenia a čerpadlo uzemnite.

Elektrické pripojenie smie vykonávať iba elektrikár.

Postup

1. Dodržte hodnoty pripojenia uvedené na typovom štítku mo-
tora. Nesmie dôjsť k prekročeniu uvedeného napätia.
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2. Motor pripájate iba na istené prúdové obvody s cieľom pre-
dísť príliš vysokému odberu prúdu.

3. Motor pripojte podľa schémy zapojenia v svorkovej skrini 
motora.

4. Káblové priechodky chráňte proti vniknutiu vlhkosti.

5. Motor zapnite na 2 až 3 sekundy. Skontrolujte pritom smer 
otáčania kolesa ventilátora motora.

6. V prípade nesprávneho smeru otáčania prípadne zmeňte za-
pojenie pólov.

6.7 Pripojenie uzatváracej, resp. bariérovej 
kvapaliny (voliteľná možnosť)

V prípade vyhotovení s dvojitým utesnením hriadeľa je nutné 
preplachovať upchávkovú komoru utesnenia hriadeľa uzatvára-
cou, resp. bariérovou kvapalinou.

 Ako uzatváraciu, resp. bariérovú kvapalinu použite vhodné 
médium.

6.7.1 Inštalácia potrubných vedení

1. Zabudujte a utesnite dodané preplachovacie rúrky. 

2. Prívodné vedenie naplánujte v dolnej časti utesnenia hria-
deľa.

3. Vratné vedenie naplánujte v hornej časti utesnenia hriadeľa.

Tabuľka 2  Vodorovné pripojenia

Tabuľka 3  Zvislé pripojenia

4. Do potrubných vedení zabudujte nasledujúce armatúry.

– Škrtiaci ventil do prívodného vedenia.

– Vratné vedenie s kontrolou prietoku (manometer).

6.8 Vykonávanie čistenia

Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré zodpovedajú hygienic-
ko-technickým smerniciam pre príslušné dopravované médium.

1. Pred uzatvorením čerpadla sa uistite, že sa vnútri čerpadla 
a potrubných vedení nenachádzajú žiadne cudzie látky.

2. Uzatvorte čerpadlo.

3. Pripojte potrubné vedenia.

4. Pred prvým použitím vyčistite celé čerpadlo a systém po-
trubných vedení.

7 Prevádzka

7.1 Bezpečnostné pokyny

Zatvorené ventily vo výtlačnom potrubí 

Riziko ťažkých poranení osôb a vzniku vecných škôd v dôsledku 
prasknutia zariadenia z dôvodu naakumulovania príliš vysokého 
tlaku.

 Pred zapnutím a počas prevádzky sa uistite, že sú všetky 
ventily výtlačného potrubia otvorené. 

 Naplánujte začlenenie obtokového potrubia na obmedzova-
nie tlaku. 

Zatvorený ventil v sacom potrubí 

Poškodenie utesnenia hriadeľa v dôsledku chodu čerpadla nasu-
cho.

 Pred zapnutím a počas prevádzky sa uistite, že sú všetky 
ventily sacieho potrubia otvorené. 

Vodorovné pripojenia

Príklad 1 Príklad 2

Zvislé pripojenia

Príklad 3 Príklad 4

21

21

22

21

22

21 Vratné vedenie

22 Prívod

Zvislé pripojenia

21

22

21

22
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 Na regulovanie výkonu čerpadla používajte výlučne ventil 
na výtlačnej strane.

Absencia dopravovaného média v čerpadle

Chod čerpadla nasucho. Poškodenie utesnenia hriadeľa.

 Zaistite, aby sa pred prevádzkou a počas nej vnútri čerpadla 
neustále nachádzalo dopravované médium.

7.2 Spustenie prevádzky

UPOZORNENIE

V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa: 
Výpadok uzatváracej kvapaliny

Poškodenie utesnenia hriadeľa.

Uistite sa, že počas prevádzky platia tieto podmienky: 

 Uzatváracia kvapalina pod potrebným tlakom prúdi cez dvo-
jité utesnenie hriadeľa.

Požadovaná hodnota tlaku uzatváracej kvapaliny je uvedené 
v „podkladoch k zákazke“, konkrétne na „prierezovom výkre-
se utesnenia hriadeľa“. „Podklady k zákazke“ sú priložené 
k tomuto návodu na obsluhu. 

– Podtlak v upchávkovej komore nie je prípustný.

Ak na „prierezovom výkrese utesnenia hriadeľa“ nie je vyzna-
čený žiadny tlak, platí nasledujúce:

–  V prípade tesnení s beztlakovým obmývaním alebo pre-
plachovaním uzatváracou kvapalinou je prípustný maxi-
málny tlak na úrovni 0,2 baru. 

 Dodrží sa teplota uzatváracej kvapaliny T < 70 °C. 

1. Otvorte ventil v sacom potrubí. 

2. Otvorte ventil vo výtlačnom potrubí. 

3. Čerpadlo a sacie potrubie naplňte dopravovaným médiom 
až po horný okraj čerpadla. Zaistite, aby sa eliminovali prí-
padné existujúce vzduchové bubliny. 

4. Iba v prípade čerpadiel s uzatváracou, resp. bariérovou kva-
palinou: 

Skontrolujte, či je vytvorený potrebný uzatvárací tlak. Hod-
notu maximálneho uzatváracieho tlaku nájdete na „prierezo-
vom výkrese utesnenia hriadeľa“ v priloženej dokumentácii.

5. Zapnite motor.

7.3 Monitorovanie prevádzky

7.3.1 Bezpečnostné pokyny

Cudzie telesá v dopravovanom médiu

Zablokovanie rotorov a odstrihnutie hriadeľa. 

 Zaistite, aby sa v dopravovanom médiu nenachádzali cudzie 
telesá.

 Naplánujte inštaláciu obmedzovača prúdu ako poistného 
prvku na prevodovom motore.

Rázové zatvorenie ventilov vo výtlačnom potrubí

Poškodenie dopravovaného média v dôsledku vzniku tlakových 
rázov v čerpadle.

 Ventil vo výtlačnom potrubí počas prevádzky nezatvárajte 
rázovo alebo na dlhší čas.

Náhle ochladenie čerpadla

Trhliny spôsobené pnutím v čerpadle.

 Zaistite, aby nedošlo k prudkému ochladeniu čerpadla.

Kavitácia a chod čerpadla nasucho

Poškodenie utesnenia hriadeľa.

 Zaistite, aby boli ventily na sacej strane počas prevádzky ot-
vorené.

7.4 Ukončenie prevádzky

1. Vypnite motor.

2. Zavrite ventil v sacom potrubí, aby nedošlo k chodu čerpad-
la naprázdno.

3. Zatvorte ventil vo výtlačnom potrubí.

7.5 Vyradenie čerpadla z prevádzky

1. Vypnite motor.

2. Zatvorte ventil v sacom potrubí. 

3. Zatvorte ventil vo výtlačnom potrubí.

4. Čerpadlo uveďte do beznapäťového stavu. 

5. Vyprázdnite čerpadlo. 

6. Vyčistite čerpadlo podľa opisu uvedeného v časti 
Kapitola 6.8 „Vykonávanie čistenia“, strana 11.

7. Vysušte čerpadlo. 

8. Vnútrajšok čerpadla chráňte pred vlhkosťou.

9. Potrubné prípojky uzatvorte krytmi, aby do nich nevnikli ne-
čistoty a cudzie telesá.

10. Ďalšie kroky postupu nájdete v časti Kapitola 5 „Skladovanie“, 
strana 9.
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8 Čistenie počas prevádzky

8.1 Proces CIP

Objemové čerpadlá radov FK/FL sú vhodné na použitie v rámci 
procesov CIP (čistenie na mieste). Pri vykonávaní procesov CIP 
platia nasledujúce orientačné hodnoty:

Príklad postupu čistenia

1. Predbežné prepláchnutie vodou.

2. Prepláchnutie lúhom sodným (NaOH), pozri časť 
Tabuľka 4   Čistenie CIP.

3. Priebežné prepláchnutie vodou.

4. Prepláchnutie kyselinou dusičnou (HNO3), pozri časť 
Tabuľka 4   Čistenie CIP.

5. Finálne dôkladné prepláchnutie vodou.

Rozdielový tlak čerpadla by mal byť v rozmedzí od 2 do 3 barov, 
aby sa dosiahli dostatočné rýchlosti prúdenia v čerpadle.

V prípade odlišných hodnôt sa obráťte na spoločnosť Fristam.

8.2 Proces SIP

UPOZORNENIE

Pri použití pary beží čerpadlo nasucho

Poškodenie utesnenia hriadeľa.

 Zaistite, aby bolo čerpadlo vypnuté, keď potrubnými vede-
niami prúdi para.

Objemové čerpadlá radov FK/FL sú vhodná na použitie v rámci 
procesov SIP (sterilizácia na mieste) iba po dohode so spoloč-
nosťou Fristam. 

Vhodnosť závisí od výberu elastomérov. 

Procesná teplota nesmie prekročiť hodnotu 145 °C.

Teploty v prípade vyhotovení ATEX sa môžu líšiť, pozri časť 
„medzná hodnota teploty pri použití“ dodatočného návodu na 
obsluhu zariadenia vo vyhotovení ATEX.

9 Poruchy

Informácie o poruchách, možných príčinách a ich riešení nájdete 
v časti Kapitola 11.3 „Tabuľka porúch“, strana 27.

9.1 Bezpečnostný pokyn

Horúce povrchy

Popálenie pokožky v dôsledku kontaktu s čerpadlom. 
V dôsledku dopravovania horúceho dopravovaného média 
môže dôjsť k zahriatiu čerpadla na veľmi vysokú teplotu. 

 Pred vykonávaním prác na čerpadle nechajte čerpadlo úplne 
vychladnúť.

 Na čerpadlo je povolené siahať iba s nasadenými žiaruvzdor-
nými ochrannými rukavicami.

10 Údržba

Informácie o intervaloch údržby nájdete v časti Kapitola 11.2 „In-
tervaly údržby“, strana 27.

10.1 Bezpečnostné pokyny

Rotujúce diely

Riziko poranenia osôb a vzniku vecných škôd. 

 Pred vykonávaním prác na čerpadle bezpodmienečne vypni-
te motor čerpadla a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu.

Padajúce alebo nezaistené konštrukčné diely

Závažné pomliaždeniny. 

 Pri všetkých údržbových prácach bezpodmienečne noste 
bezpečnostnú obuv.

Nekontrolované vytečenie kvapalín

Riziko poranenia osôb a vzniku vecných škôd v dôsledku polep-
tania, otravy a znečistenia.

Pred údržbovými a čistiacimi prácami na čerpadle:

 Zatvorte sací a výtlačný posúvač pred a za čerpadlom.

 V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa: uzavrite vedenie 
uzatváracej, resp. bariérovej kvapaliny.

 Pred otvorením čerpadla úplne vyprázdnite teleso čerpadla.

Náhle ochladenie čerpadla

Trhliny spôsobené pnutím v čerpadle.

 Zaistite, aby nedošlo k prudkému ochladeniu čerpadla.

Použitie tvrdých nástrojov na skrutkovanie

Poškriabanie brúsených povrchov.

Médium Procesná teplota [°C]

NaOH (pribl. od 1 % do 
2 %) 

Od 80 do 85

HNO3 (pribl. 1 %) Od 60 do 65

Tabuľka 4  Čistenie CIP
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 V prípade brúsených povrchov používajte medený nadsta-
vec na nástrčkový kľúč.

10.2 Náhradné diely

V dôsledku použitia náhradných dielov, ktoré neschválila spo-
ločnosť Fristam, môže dôjsť k ťažkým poraneniam osôb 
a vecným škodám. V prípade otázok ku schváleným náhradným 
dielom sa obráťte na spoločnosť Fristam.

Spoločnosť Fristam vykonáva registráciu všetkých expedova-
ných čerpadiel. Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné 
uvádzať nasledujúce informácie: 

1. sériové číslo čerpadla, pozri typový štítok alebo údaj vyraze-
ný na čerpadle.

2. Názvy náhradných dielov a materiálov, pozri „podklady 
k zákazke“ v priloženej dokumentácii.

10.3 Kontrola uzatváracej a bariérovej kvapa-
liny (voliteľná možnosť)

V prípade čerpadiel s výbavou na použitie „uzatváracieho systé-
mu“ alebo „bariérového systému“ je nutné kontrolovať tlak uzat-
váracej kvapaliny. Intervaly údržby nájdete v časti Tabuľka 17 na 
strane 27.

 Skontrolujte tlak uzatváracej kvapaliny a porovnajte ho 
s uvedenou hodnotou. 

Uvedená hodnota sa nachádza na „prierezovom výkrese utes-
nenia hriadeľa“ v „podkladoch k zákazke“. „Podklady 
k zákazke“ sú priložené k tomuto návodu na obsluhu.

Vplyvom horúceho dopravovaného média a samotnej prevádz-
ky čerpadla dochádza k zohrievaniu uzatváracej kvapaliny.

 Zaistite dodržanie teploty uzatváracej kvapaliny T < 70 °C 
počas prevádzky. 

10.4 Kontrola výšky hladiny oleja

Kontrola sa vykonáva cez priezor na kontrolu oleja (25), ktorý sa 
nachádza na boku skrine prevodovky. 

Informácie o intervaloch údržby nájdete v časti Tabuľka 17 na 
strane 27.

10.5 Výmena oleja

Objemové čerpadlá radov FK/FL nutne vyžadujú pravidelné vý-
meny oleja. Intervaly údržby nájdete v časti Tabuľka 17 na 
strane 27. 

Intervaly údržby

V prípade sťažených podmienok, napríklad pri vysokej vlhkosti 
vzduchu, v agresívnom prostredí či pri veľkých teplotných výky-
voch odporúčame vykonávať výmenu každých 2000 prevádzko-
vých hodín. V štandardných podmienkach raz ročne alebo kaž-
dých 4000 prevádzkových hodín.

Mazivá a množstvá

Informácie o potrebnom množstve oleja nájdete v častiach 
Tabuľka 5   Výmena oleja, konštrukčný tvar FL a Tabuľka 6   „Výme-
na oleja, konštrukčný tvar FK“, strana 15.

Obr. 17 Výška hladiny oleja a výmena oleja

Postup

1. Zapnite motor a nechajte ho bežať, kým sa nedosiahne štan-
dardná prevádzková teplota.

2. Vypnite motor a zaistite ho pred opätovným zapnutím.

3. Pod uzatváraciu skrutku (24) postavte vhodnú nádobu na za-
chytenie oleja.

4. Výstraha! Horúci olej. Popálenie pokožky v prípade kontaktu 
s horúcim olejom. 

 Noste žiaruvzdorné ochranné rukavice odolné voči oleju.

Uvoľnite odvzdušňovaciu skrutku (23).

5. Uvoľnite a odstráňte uzatváraciu skrutku (24).

6. Vypustite všetok olej a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi 
predpismi.

7. Vyčistite uzatváraciu skrutku, odvzdušňovaciu skrutku 
a tesnenia.

8. Uzatváraciu skrutku a odvzdušňovaciu skrutku namontujte 
spolu s príslušnými tesneniami.

9. Naplňte nový olej a súčasne kontrolujte výšku hladiny oleja 
cez priezor na kontrolu oleja (25).

23 Odvzdušňovacia skrutka

24 Uzatváracia skrutka

25 Priezor na kontrolu oleja

24

2325
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10.6 Mazanie ložiska motora

 Ložisko motora mažte podľa údajov od výrobcu prevodové-
ho motora. Pozri „dodávateľskú dokumentáciu“ v priloženej 
dokumentácii.

10.7 Výmena utesnenia hriadeľa

Utesnenie hriadeľa vymeňte, keď:

– dopravované médium alebo uzatváracia, resp. bariérová 
kvapalina uniká z čerpadla na strane atmosféry,

– uzatváracia, resp. bariérová kvapalina preniká do dopravova-
ného média.

Postup

1. Demontujte teleso čerpadla, pozri časť Kapitola 10.8 „De-
montáž hlavy čerpadla“, strana 15.

2. Namontujte teleso čerpadla, pozri časť Kapitola 10.9 „Montáž 
hlavy čerpadla“, strana 16.

2a. Pritom namontujte utesnenia hriadeľa na hriadele 
v závislosti od prípadu použitia A – F.

2b. Namontujte rotory.

2c. Zatvorte veko čerpadla.

Presný postup je opísaný v nasledujúcich kapitolách.

10.8 Demontáž hlavy čerpadla

Príprava

1. Vypnite motor a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu. 

2. Zatvorte ventil vo výtlačnom potrubí. 

3. Zatvorte ventil v sacom potrubí. 

4. V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa: uzavrite vedenie 
uzatváracej, resp. bariérovej kvapaliny.

5. Čerpadlo úplne vyprázdnite. 

6. Uvoľnite prípojky sacieho a výtlačného potrubia.

7. Čerpadlo vymontujte zo zariadenia. 

Postup

Obr. 18 Uvoľnenie veka čerpadla, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100

1. Uvoľnite matice (26) na veku čerpadla.

2. Odstráňte matice, veko čerpadla (27) a tesnenie veka (28). 

Poznámka: ak uvoľňovanie veka čerpadla ide sťažka:

 Objemové čerpadlá radu FK
Na veku čerpadla sa nachádzajú dve odtláčacie skrutky 
s hviezdicovou rukoväťou. Odtláčacie skrutky otáčajte 
v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa veko ne-
uvoľní.

 Objemové čerpadlá radu FL
Veko uvoľnite tak, že naň zľahka poklepete plastovým 
kladivom.

Obr. 19 Demontáž rotorov, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100

3. Varovanie: rotujúce diely stroja. Závažné pomliaždeniny 
rúk. 

 Rotory (30) zablokujte dreveným alebo plastovým kli-
nom.

Uvoľnite a odstráňte upevnenie rotora (29) (matica rotora 
alebo skrutka rotora), ako aj príslušné tesnenia (31). 

4. Odstráňte rotory z hnacieho a voľnobežného hriadeľa.

Konštrukčný 
tvar FL

Predpokladané 
množstvo oleja [l]

Olej

Vodorovné uspo-
riadanie potrub-
ných prípojok

Zvislé usporiada-
nie potrubných 
prípojok

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

Tabuľka 5  Výmena oleja, konštrukčný tvar FL

Konštrukčný 
tvar FK

Množstvo oleja Olej

Vodorovné uspo-
riadanie potrub-
ných prípojok

Zvislé usporiada-
nie potrubných 
prípojok

25 a 25/30 1,0 0,7

SAE 15W4040 a 40/45 2,5 1,8

48 4,5 4,0

Tabuľka 6  Výmena oleja, konštrukčný tvar FK

27

26

28

29

31
30
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5. Uvoľnite skrutkové spoje, ktorými je teleso čerpadla spojené 
so skriňou prevodovky:

– konštrukčný tvar FL: klobúkové matice na skrini prevo-
dovky;

– konštrukčný tvar FK: inbusové skrutky v telese čerpadla.

Obr. 20 Odstránenie tesnenia hriadeľa, vzorové znázornenie na príklade modelu 
FL 100

6. Odstráňte teleso čerpadla (32).

7. Pozor: strata vymedzovacieho puzdra (34). Vecné škody. 

 Zistite polohu vymedzovacieho puzdra. Vymedzovacie 
puzdrá sú znázornené na „prierezovom výkrese utesnenia 
hriadeľa“ v „podkladoch k zákazke“. Vymedzovacie pu-
zdrá sú označené jamkami.

 Tesnenia hriadeľa (33) odstráňte z telesa čerpadla (32) 
a hriadeľov. Zároveň odoberte vymedzovacie 
puzdrá (34).

 Vymedzovacie puzdrá uschovajte zvlášť.

8. V závislosti od ďalšieho utesnenia hriadeľa postupujte takto:

V prípade jednoduchého utesnenia hriadeľa:

 Demontáž čerpadla je dokončená.

V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa:

1. Tesniace veká sa nachádzajú na hriadeľoch a sú spojené 
so skriňou prevodovky. Pozri aj „prierezový výkres utesne-
nia hriadeľa“ v „podkladoch k zákazke“.

2. Uvoľnite tesniace veko. 

3. Odoberte tesniace veko s tesniacimi prvkami.

10.9 Montáž hlavy čerpadla

Zostavovanie čerpadla závisí od príslušnej konštrukčnej veľkosti 
a konštrukčného tvaru, ako aj od príslušného utesnenia hriadeľa. 
Informácia o tom, ktoré utesnenie hriadeľa je použité vo vašom 
čerpadle, je uvedená v „podkladoch k zákazke“. 

UPOZORNENIE

Nesprávne elastoméry

Netesnosť čerpadla.

 Uistite sa, že sú zvolené správne elastoméry s ohľadom na 
vlastnosti dopravovaného média. Pozri informácie 
v „podkladoch k zákazke“.

Príprava

 Vyčistite všetky diely čerpadla. Zároveň skontrolujte, či nie 
sú poškodené a či presne lícujú.

 Diely čerpadla v prípade potreby opravte alebo vymeňte. 

 Zostavovanie vykonávajte dôkladne v čistých podmienkach. 
Tesnenia sa môžu ľahko poškodiť.

 Vymeňte všetky tesniace krúžky.

 Na zníženie trenia aplikujte na tesniace krúžky a trecie plo-
chy malé množstvo vody, alkoholu alebo silikónového tuku. 

 Tesniace plochy tesnení klznými krúžkami vyčistite čistiacim 
prostriedkom, ktorý rozpúšťa tuky, napr. univerzálnym čisti-
čom OKS 2610. Následne dbajte na to, aby sa už tesniace 
plochy nedostali do kontaktu s olejom ani tukmi, 
a nedotýkajte sa ich prstami. 

Tip: na nalepenie ložísk a puzdier sa hodí napríklad výplňový spojo-
vací prostriedok „Euro Lock A64.80“.

Tip: na nalepenie závitových kolíkov sa hodí napríklad prostriedok 
na zaisťovanie skrutiek „Euro Lock A24.10“.

10.9.1 Dodržiavanie značenia

V žiadnom prípade nesmie dôjsť k zámene rotorov 
a vymedzovacích puzdier. Sú prispôsobené na voľnobežný ale-
bo hnací hriadeľ a vždy označené jamkami.

 Pri montáži vymedzovacieho puzdra a rotorov dodržte ozna-
čenia:

– jedna jamka pre hnací hriadeľ,

– dve jamky pre voľnobežný hriadeľ.

10.9.2 Montáž tesnení

Utesnenie hriadeľa namontované v príslušnom čerpadle je prilo-
žené v „podkladoch k zákazke“ vo forme „prierezového výkresu“ 
a uvedené v „zozname náhradných dielov“.

Čísla dielov uvedené v tejto kapitole zodpovedajú norme 
DIN 24250.

V nasledujúcej časti je opísané zostavovanie štandardných utes-
není hriadeľa s prípadmi použitia A až F. Vaše vyhotovenie vyro-
bené na zákazku sa môže mierne odlišovať.

Ak sa vyskytnú nejasnosti alebo potrebujete podrobnejšie infor-
mácie, obráťte sa na spoločnosť Fristam.

32

33

34
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Poznámka: nasledujúce znázornenia a opisy montážnych postu-
pov sa vzťahujú iba na hnací hriadeľ. Všetky pokyny týkajúce sa 
činností platia aj pre voľnobežný hriadeľ.

Prípad použitia A

Predbežná montáž na hriadeli:

Obr. 21 Predbežná montáž na hriadeli, prípad použitia A

1. Na hriadeľ nasaďte tesniace krúžky (412.64) a (412.63).

Poznámka: tesniaci krúžok 412.64 je k dispozícii iba v prípade 
modelov FL 55 a 75.

2. Iba v prípade konštrukčného tvaru FL 130: 

Do vymedzovacieho puzdra osaďte valcové kolíky. Valcové 
kolíky pritom uveďte do stredovej polohy, pozri „prierezový 
výkres utesnenia hriadeľa“ v priloženej dokumentácii.

3. Pozor: zámena oboch vymedzovacích puzdier. Vecné škody 
pri prevádzke čerpadla v dôsledku zablokovania alebo obru-
sovania rotorov. Vymedzovacie puzdrá sú priradené hnacie-
mu alebo voľnobežnému hriadeľu. Pozri časť Kapitola 10.9.1 
„Dodržiavanie značenia“, strana 16.

 Označené vymedzovacie puzdro (54-3.60) nasuňte na 
príslušný hriadeľ. 

4. Klzný krúžok (472.60) nasuňte na hriadeľ.

5. Iba v prípade konštrukčného tvaru FL 130: 

Klzný krúžok a vymedzovacie puzdro pripevnite na hriadeľ 
valcovými kolíkmi. Na „prierezovom výkrese utesnenia hriade-
ľa“ sú valcové kolíky označené číslom 562.61.

Predbežná montáž telesa čerpadla:

Obr. 22 Predbežná montáž v telese čerpadla a finálna montáž na hriadeli, prípad po-
užitia A

6. Pružinu (477.60) nasuňte na teleso tesnenia klzným 
krúžkom (47-2.60) a zaistite závitovým kolíkom (904.60).

Pozor: neúplná, nestabilná montáž. Vecné škody pri pre-
vádzke čerpadla.

 Skontrolujte, či závitový kolík zasahuje do telesa 
čerpadla (101), aby mohol plniť funkciu poistky proti 
pretočeniu.

7. Na teleso tesnenia klzným krúžkom nasaďte tesniace 
krúžky (412.65) a (412.60).

8. Do telesa tesnenia klzným krúžkom osaďte 
protikrúžok (475.60).

Poznámka: protikrúžok s excentrom pri osádzaní pomaly 
otáčajte tak, aby zalícoval a presne zapadol na miesto.

9. Teleso tesnenia klzným krúžkom (101) vložte do telesa čer-
padla.

10. Teleso čerpadla nasaďte na hriadele a posuňte ku skrini pre-
vodovky.

11. Pozor: čerpadlo telesa nie je v rovine so skriňou prevodovky. 
Vecné škody v dôsledku ťahovej deformácie telesa čerpadla.

 V závislosti od konštrukčného tvaru priskrutkujte teleso 
čerpadla na skriňu prevodovky nasledujúcimi spojovací-
mi prvkami:

konštrukčný tvar FL: klobúkové matice na skrini prevo-
dovky;

konštrukčný tvar FK: inbusové skrutky v telese čerpadla.

Finálna montáž na hriadeli:

12. Iba v prípade konštrukčného tvaru FL 100/130:

Prípad 
použitia

Utesnenie
hriadeľa

Kon-
štrukčný 
tvar

Konštrukčné veľkosti

A Jednoduché FK a FL Všetky konštrukčné veľkosti

B Jednoduché FK 48 48

C Jednoduché FL 2 Všetky konštrukčné veľkosti

D Dvojité FK a FL Všetky konštrukčné veľkosti

E Dvojité FL 2 50 – 100

F Dvojité FL 2 130

Tabuľka 7   Štandardné utesnenia hriadeľa

54-3.60
412.63

412.64

472.60

101 412.60

520.60
412.62

412.65

47-2.60
477.60

904.60

475.60
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do puzdra (520.60) osaďte valcové kolíky. Valcové kolíky pri-
tom zatlačte úplne do puzdra. Pozri „prierezový výkres utes-
nenia hriadeľa“.

13. Tesniaci krúžok (412.62) osaďte do puzdra.

14. Puzdro nasaďte na hriadeľ. 

Iba v prípade konštrukčného tvaru FL 100/130: dávajte po-
zor, aby valcové kolíky zapadli do drážok hriadeľa, ktoré sú 
určené na tento účel.

15. Zostavovanie utesnenia hriadeľa ukončite nasadením roto-
rov, pozri časť Kapitola 10.9.3 „Montáž rotorov“, strana 20.

Prípad použitia B

Predbežná montáž telesa čerpadla:

Obr. 23  Predbežná montáž telesa čerpadla, prípad použitia B

1. Na teleso tesnenia klzným krúžkom (47-2.60) nasaďte tes-
niaci krúžok (412.60) a zaveďte ho do telesa čerpadla (101).

2. Na teleso tesnenia klzným krúžkom nasaďte 
podložku (550.63) a zaistite poistným krúžkom (93-1.60) na 
telese čerpadla.

3. Predbežne zmontované teleso čerpadla osaďte na hriadele 
a zasuňte ku skrini prevodovky.

4. Pozor: čerpadlo telesa nie je v rovine so skriňou prevodovky. 
Vecné škody v dôsledku ťahovej deformácie telesa čerpadla.

 Teleso čerpadla priskrutkujte na skriňu prevodovky 
skrutkami so šesťhrannou hlavou.

Finálna montáž na hriadeli:

Obr. 24 Prípad použitia B, finálna montáž na hriadeli

5. Na protikrúžok (475.50) nasaďte tesniaci krúžok (412.52).

6. Protikrúžok nasuňte na hriadeľ tak, aby valcové kolíky na te-
lese čerpadla zapadli do drážok protikrúžka.

7. Pozor: zámena oboch vymedzovacích puzdier. Vecné škody 
pri prevádzke čerpadla v dôsledku zablokovania alebo obru-
sovania rotorov. Vymedzovacie puzdrá sú priradené hnacie-
mu alebo voľnobežnému hriadeľu. Pozri časť Kapitola 10.9.1 
„Dodržiavanie značenia“, strana 16.

 Označené vymedzovacie puzdro (54-3.60) nasuňte na 
príslušný hriadeľ.

8. Na unášač (485.60) nasaďte tesniaci krúžok (412.62).

9. Do klzného krúžka (472.50) osaďte pružinu (477.50) 
a tesniaci krúžok (412.51).

10. Skombinujte klzný krúžok a unášač. 

Poznámka: dávajte pozor, aby valcové kolíky (560.50) za-
padli do drážok unášača, ktoré sú určené na tento účel.

11. Klzný krúžok a unášač nasuňte na hriadeľ.

12. Zostavovanie utesnenia hriadeľa ukončite nasadením roto-
rov, pozri časť Kapitola 10.9.3 „Montáž rotorov“, strana 20.

101

550.63
47-2.60

412.60

93-1.60

412.62

54-3.60
485.60

412.51
477.50

472.50

412.52
475.50

560.50
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Prípad použitia C

Predbežná montáž telesa čerpadla:

Obr. 25 Prípad použitia C

1. Na teleso čerpadla (101) nasaďte tesniace krúžky (412.65).

2. Na protikrúžok (475.60) nasaďte pružinu (477.60) a osaďte 
ho do telesa čerpadla.

Poznámka: protikrúžok s excentrom pri osádzaní pomaly 
otáčajte tak, aby zalícoval a presne zapadol na miesto.

3. Klzný krúžok (472.60) nasuňte na hriadeľ.

4. Teleso čerpadla (101) nasaďte na hriadele a posuňte ku skri-
ni prevodovky.

5. Pozor: čerpadlo telesa nie je v rovine so skriňou prevodovky. 
Vecné škody v dôsledku ťahovej deformácie telesa čerpadla.

 Klobúkové matice osaďte na závrtné skrutky (902.3) 
a teleso čerpadla zoskrutkujte so skriňou prevodovky.

Finálna montáž na hriadeli (II)

6. Na vymedzovacie puzdro (54-3.60) nasaďte tesniace 
krúžky (412.82).

7. Pozor: zámena oboch vymedzovacích puzdier. Vecné škody 
pri prevádzke čerpadla v dôsledku zablokovania alebo obru-
sovania rotorov. Vymedzovacie puzdrá sú priradené hnacie-
mu alebo voľnobežnému hriadeľu. Pozri časť Kapitola 10.9.1 
„Dodržiavanie značenia“, strana 16.

 Vymedzovacie puzdro nasuňte na príslušný hriadeľ.

8. Tesniace krúžky (412.64) osaďte do určenej drážky rotorov.

9. Zostavovanie utesnenia hriadeľa ukončite nasadením roto-
rov, pozri časť Kapitola 10.9.3 „Montáž rotorov“, strana 20.

Prípad použitia D

Obr. 26 Štandardné utesnenie hriadeľa, prípad použitia D

1. Preplachovaciu rúrku (710.60) zaskrutkujte do tesniaceho 
veka (471.60) a utesnite.

2. Do tesniaceho veka osaďte radiálny tesniaci krúžok 
hriadeľa (421.60). 

Poznámka: Dodržte smer montáže radiálneho tesniaceho 
krúžka hriadeľa, pozri „prierezový výkres utesnenia hriadeľa“.

3. Tesniace veko priskrutkujte inbusovými skrutkami (914.60) 
na skriňu prevodovky (87-1).

4. Do tesniaceho veka zvonku osaďte tesniaci krúžok (412.67). 

5. Pokračujte postupom uvedeným v časti Kapitola  „Prípad po-
užitia A“, strana 17.

Prípad použitia E

Obr. 27 Štandardné utesnenie hriadeľa, prípad použitia E
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412.65

475.60
477.60

412.82
54-3.60

412.64
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412.67
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475.61
477.61

412.67
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1. Preplachovaciu rúrku (710.60) zaskrutkujte do tesniaceho 
veka (47-2.60) a utesnite.

2. Tesniace veko priskrutkujte inbusovými skrutkami (914.60) 
na skriňu prevodovky (87-1).

3. Do tesniaceho veka osaďte protikrúžok (475.61), 
pružinu (477.61) a tesniaci krúžok (412.67).

4. Do tesniaceho veka osaďte tesniaci krúžok (412.60).

5. Pokračujte postupom uvedeným v časti Kapitola  „Prípad po-
užitia C“, strana 19.

Prípad použitia F

Obr. 28 Štandardný prípad použitia F

1. Preplachovaciu rúrku (710.60) zaskrutkujte do tesniaceho 
veka (47-2.60) a utesnite.

2. Tesniace veko nasaďte na závrtné skrutky skrine 
prevodovky (87-1).

3. Do tesniaceho veka osaďte protikrúžok (475.61), 
pružinu (477.61) a tesniaci krúžok (412.67).

4. Do tesniaceho veka osaďte tesniaci krúžok (412.60).

5. Pokračujte postupom uvedeným v časti Kapitola  „Prípad po-
užitia C“, strana 19.

10.9.3 Montáž rotorov 

Obr. 29 Montáž rotorov, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100

1. Pozor: zámena oboch rotorov. Vecné škody pri prevádzke 
čerpadla v dôsledku zablokovania alebo obrusovania roto-
rov. Rotory sú priradené hnaciemu alebo voľnobežnému 
hriadeľu. Pozri časť Kapitola 10.9.1 „Dodržiavanie značenia“, 
strana 16.

 Rotory (36) s tesniacimi krúžkami (37) nasaďte na prí-
slušné hriadele.

2. V závislosti od spôsobu upevnenia namontujte maticu roto-
ra alebo skrutku rotora (35) takto:

Matica rotora

1. Narežte poistný krúžok z polyamidu a nasaďte ho na 
drážku hriadeľa.

2. Maticu rotora (35) naskrutkujte na hriadeľ a utiahnite ru-
kou.

 Skrutka rotora

1. Na skrutku rotora nasaďte tesniace krúžky.

 V prípade konštrukčného tvaru FK 25-40/45: na skrutku 
rotora nasaďte tesniace krúžky a excentrickú podložku.

 V prípade konštrukčného tvaru FL 75-100 s excentrickým 
upevnením rotora: na skrutku rotora nasaďte tesniace 
krúžky a excentrickú podložku. 

2. Skrutku rotora naskrutkujte na hriadeľ a utiahnite rukou.

 V prípade konštrukčného tvaru FK 25-40/45: excentrickú 
podložku vyrovnajte tak, aby lícovala s hriadeľom. 

 V prípade konštrukčného tvaru FL 75-100 s excentrickým 
upevnením rotora: na skrutku rotora nasaďte tesniace 
krúžky a excentrickú podložku.

3. Varovanie: rotujúce diely stroja. Závažné pomliaždeniny 
rúk. 

 Rotory zablokujte dreveným alebo plastovým klinom.

4. Upevnenie rotora utiahnite stanoveným uťahovacím mo-
mentom. Pozri časť Tabuľka 8   „Uťahovacie momenty upevne-
nia rotora s poistným krúžkom“, strana 21.

475.61
477.61

412.67
412.60

47-2.60

710.60
87-1

36
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5. Uzatvorenie čerpadla

Obr. 30 Uzatvorenie veka čerpadla, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100

1. Do veka čerpadla (39) osaďte tesniaci krúžok (38).

2. Veko čerpadla nasuňte na teleso čerpadla a priskrutkujte 
maticami (40).

 V prípade čerpadiel s valcovou vložkou vo veku

1. Rukou potočte hriadeľmi na spojke a overte, či sa hriadele 
môžu voľne otáčať.

2. V závislosti od výsledku pokračujte takto:

Rotory šúchajú o veko čerpadla.

 Veko čerpadla nie je správne vyrovnané. Obráťte sa na 
spoločnosť Fristam. Je nutné nanovo vyrovnať veko čer-
padla a pripojiť ho pomocou kolíkov. 

Hriadele sa dajú voľne otáčať.

 Čerpadlo je správne pripojené.

10.10 Výmena ložiska hriadeľa

 Obráťte sa na spoločnosť Fristam.

10.11 Výmena spojky

 Používajte iba spojky, ktoré sú dimenzované na výkon pre-
vodovky. V prípade nezodpovedaných otázok sa obráťte na 
spoločnosť Fristam.

Postup

1. Vypnite motor a zaistite ho pred opätovným zapnutím.

2. Demontujte ochranu spojky.

3. Demontujte gumovú obruč spojky.

4. Motor odpojte od základného rámu a odoberte.

5. Všetky diely spojky ekologicky zlikvidujte.

6. Na hnací hriadeľ a hriadeľ prevodovky osaďte nové diely 
spojky (gumové obruče, príruby, prípadne upínacie krúžky).

7. Motor uložte na základný rám alebo základ a zľahka podoťa-
hujte upevňovacie skrutky.

8. Skontrolujte stredové presadenie a uhlové presadenie hria-
deľov. 

Obr. 31 Stredové presadenie

Obr. 32 Uhlové presadenie

9. Odchýlky od stredového a uhlového presadenia držte na čo 
najnižšej úrovni. V prípade potreby nanovo vyrovnajte hria-
dele.

10. Motor priskrutkujte na základný rám alebo základ.

11. Rozmerový údaj týkajúci sa vzdialenosti oboch prírub spojky 
nájdete v návode na montáž spojky. Pozri „dodávateľskú do-
kumentáciu“ v priloženej dokumentácii.

12. Prírubu spojky pripevnite na hriadeľ a dodržte stanovenú 
vzdialenosť.

13.  Pripevnite gumovú obruč spojky. Skrutky pritom doťahujte 
rovnomerne a do kríža. Dodržte uťahovacie momenty uve-
dené v návode na montáž spojky.

14. Namontujte ochranu spojky.

10.12 Výmena prevodového motora

Konštrukčný tvar FKF: Ak potrebujete vymeniť prevodový motor, 
obráťte sa na spoločnosť Fristam.

Kon-
štrukčný 
tvar

Konštrukčná 
veľkosť

Závit Upevnenie rotora
uťahovacie momenty 
v [Nm]

Matica 
rotora

Skrutka 
rotora

FL 50 M8 – 11

55 M16 × 1,5 50 –

58 M16 × 1,5 50 –

75 M24 x 1,5 100 –

75 M12 × 1,25 – 60

Excentrické upevnenie rotora

100 M30 × 2 200 –

100 M16 × 1,5 – 120

Excentrické upevnenie rotora

130 M40 × 2 300 –

130 M20 × 1,5 – 170

Excentrické upevnenie rotora

FK 25 a 25/30 M10 – 30

40 a 40/45 M12 × 1,25 – 35

48 M30 × 2 200 –

Tabuľka 8  Uťahovacie momenty upevnenia rotora s poistným krúžkom

39
38

40
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Spojka

Návod na montáž spojky je k dispozícii ako dodávateľská doku-
mentácia a nachádza sa v priloženej dokumentácii.

UPOZORNENIE

Prevodový motor s príliš vysokým výkonom

Použitie nesprávne dimenzovaného prevodového motora môže 
spôsobiť vážne škody na čerpadlovom agregáte.

 Prevodový motor nahrádzajte iba rovnocenným motorom, 
pozri „dokumentáciu od dodávateľa motora“.

Postup

1. Vypnite prevodový motor a zaistite ho pred opätovným zap-
nutím.

2. Odoberte ochranu spojky.

3. Demontujte gumovú obruč spojky.

4. Demontujte diely spojky z prevodového motora.

5. Starý prevodový motor odpojte od základného rámu alebo 
základu.

6. Starý prevodový motor zlikvidujte. Pozri časť Kapitola 2.6 
„Likvidácia“, strana 5.

7. Všetky diely spojky očistite od ochranného laku a tuku.

8. Na hnací hriadeľ a vymenený hriadeľ motora osaďte nové 
diely spojky (gumové obruče, príruby, prípadne upínacie 
krúžky).

9. Vymenený motor uložte na základný rám alebo základ 
a pripevnite.

10. Pokračujte krokom č. 8: „Skontrolujte stredové presadenie 
a uhlové presadenie hriadeľov“ v časti Kapitola 10.11 „Výmena 
spojky“, strana 21.

10.13 Kontrola rozmerov medzier

Rozmer medzery zaručuje bezporuchovú pohyblivosť rotorov. 
Axiálny rozmer medzery je nutné skontrolovať v prípade výme-
ny niektorého z nasledujúcich konštrukčných dielov:

Konštrukčný tvar FL

– Hriadeľ

– Teleso

– Skriňa prevodovky

Konštrukčný tvar FK

– Hriadeľ

– Teleso

– Skriňa prevodovky

– Rotor

Konštrukčný tvar FK

Pri výmene telesa, resp. skrine prevodovky je potrebné nanovo 
nastaviť radiálny rozmer medzery. Na tento účel odošlite čer-
padlá do servisného strediska spoločnosti Fristam, príp. sa obráť-
te na spoločnosť Fristam a vyžiadajte si návod na spájanie kolík-
mi.

10.13.1 Príprava čerpadla na meranie

Predpoklad

– veko čerpadla je demontované,

– rotory sú demontované.

Postup

Obr. 33 Montáž rotorov, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100

1. Pozor: zámena oboch rotorov. Vecné škody pri prevádzke 
čerpadla v dôsledku zablokovania alebo obrusovania roto-
rov. Rotory sú priradené hnaciemu alebo voľnobežnému 
hriadeľu. Pozri časť Kapitola 10.9.1 „Dodržiavanie značenia“, 
strana 16.

 Rotory (42) s tesniacimi krúžkami (43) nasaďte na prí-
slušné hriadele.

2. V závislosti od spôsobu upevnenia namontujte maticu roto-
ra alebo skrutku rotora takto:

Matica rotora

Poznámka: meranie rozmeru medzery sa vykonáva bez na-
montovania poistného krúžka z polyamidu.

 Maticu rotora (41) naskrutkujte na hriadeľ a utiahnite ru-
kou. 

 Skrutka rotora

1. Na skrutku rotora nasaďte tesniace krúžky a podložku.

 V prípade konštrukčného tvaru FK 25-40/45: na skrutku 
rotora nasaďte tesniace krúžky a excentrickú podložku.

 V prípade konštrukčného tvaru FL 75-100 s excentrickým 
upevnením rotora: na skrutku rotora nasaďte tesniace 
krúžky a excentrickú podložku. 

2. Skrutku rotora naskrutkujte na hriadeľ a utiahnite rukou.

 V prípade konštrukčného tvaru FK 25-40/45: excentrickú 
podložku vyrovnajte tak, aby lícovala s hriadeľom.

42

41

43
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 V prípade konštrukčného tvaru FL 75-100 s excentrickým 
upevnením rotora: na skrutku rotora nasaďte tesniace 
krúžky a excentrickú podložku. 

3. Varovanie: rotujúce diely stroja. Závažné pomliaždeniny 
rúk. 

 Rotory (42) zablokujte dreveným alebo plastovým kli-
nom.

4. Upevnenie rotora utiahnite stanoveným uťahovacím mo-
mentom. Pozri časť Tabuľka 9   „Uťahovacie momenty upevne-
nia rotora pri meraní rozmeru medzery bez poistného krúžka“, 
strana 23.

10.13.2 Odmeranie axiálneho rozmeru medzery 

Obr. 34 Meranie axiálneho rozmeru medzery

Predpoklad

Čerpadlo je pripravené na meranie.

Postup

1. Vzdialenosť A od telesa čerpadla (44) k rotoru (45) odmeraj-
te lístkovým štrbinomerom.

2. Pozor: príliš tesný rozmer medzery. Zničenie čerpadla. 

 V podkladoch k zákazke zistite, či sú v čerpadle namon-
tované štandardné alebo vysokoteplotné rotory. 
V prípade potreby sa obráťte na spoločnosť Fristam.

3. Rozmer medzery porovnajte s hodnotou v časti 
Tabuľka 10   Axiálne rozmery medzier. 

Poznámka: v dôsledku používania dochádza 
k opotrebúvaniu rotorov. V dôsledku toho sa mierne zväčšu-
jú tolerančné rozsahy.

4. Ak rozmer medzery neleží v uvedenom tolerančnom rozsa-
hu: 

Príliš veľký rozmer medzery

 Pozri časť Kapitola  „Obrúsenie vymedzovacieho puzdra“, 
strana 23.

Príliš malý rozmer medzery

 Pozri časť Kapitola  „Pridanie vyrovnávacích podložiek“, 
strana 24.

5. Ak rozmer medzery leží v uvedenom tolerančnom rozsahu, 
pokračujte na časť Kapitola 10.13.3 „Odmeranie radiálneho 
rozmeru medzery“, strana 24.

Obrúsenie vymedzovacieho puzdra

1. Demontujte teleso čerpadla, pozri časť Kapitola 10.8 „De-
montáž hlavy čerpadla“, strana 15.

2. Z tesniacej súpravy hriadeľa odoberte vymedzovacie pu-
zdro. Polohy vymedzovacích puzdier sú znázornené na „prie-

Kon-
štrukčný 
tvar

Konštrukčná veľ-
kosť

Závit Uťahovacie 
momenty 
v [Nm]

FL 50 M8 11

55 M16 × 1,5 25

58 M16 × 1,5 25

75 M24 x 1,5 50

75 M12 × 1,25 60

Excentrické upevnenie rotora

100 M30 × 2 100

100 M16 × 1,5 120

Excentrické upevnenie rotora

130 M40 × 2 100

130 M20 × 1,5 170

Excentrické upevnenie rotora

FK 25 a 25/30 M10 30

40 a 40/45 M12 × 1,25 35

48 M30 × 2 100

Tabuľka 9  Uťahovacie momenty upevnenia rotora pri meraní rozmeru medzery 
bez poistného krúžka

44

45

A

Kon-
štrukčn
ý tvar

Konštrukčná 
veľkosť

Axiálne rozmery medzier v mm

Štandardný
rotor

Vysokoteplotný
rotor

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 –

FK 25 a 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

Tabuľka 10  Axiálne rozmery medzier



/ / OBJEMOVÉ ČERPADLÁ RADOV FK/FL / / /

24

rezovom výkrese utesnenia hriadeľa“ v „podkladoch 
k zákazke“, ktoré nájdete v priloženej dokumentácii. Vyme-
dzovacie puzdrá sú označené jamkami, pozri časť 
Kapitola 10.9.1 „Dodržiavanie značenia“, strana 16.

3. Vymedzovacie puzdro obrúste na potrebný rozmer.

4. Namontujte teleso čerpadla.

Pozri časť Kapitola 10.9 „Montáž hlavy čerpadla“, strana 16.

5. Znova odmerajte rozmer medzery.

Pridanie vyrovnávacích podložiek

1. Varovanie: rotujúce diely stroja. Závažné pomliaždeniny 
rúk. 

 Rotory zablokujte dreveným alebo plastovým klinom.

2. Odoberte matice rotorov a rotory.

3. Potrebné vyrovnávacie podložky dočasne nasaďte na hria-
dele v tejto polohe.

4. Namontujte rotory a matice rotorov podľa časti 
Kapitola 10.13.1 „Príprava čerpadla na meranie“, strana 22.

5. Znova odmerajte rozmer medzery.

Obr. 35 Pridanie vyrovnávacích podložiek

6. Správny rozmer medzery: demontujte teleso čerpadla, aby 
ste mohli osadiť vyrovnávacie podložky na správne miesto. 

Pozri časť Kapitola 10.8 „Demontáž hlavy čerpadla“, strana 15.

7. Vyrovnávacie podložky (47) a vymedzovacie puzdro (46) na-
saďte na hriadeľ.

8. Pokračujte podľa postupu uvedeného v častiach 
Kapitola 10.9 „Montáž hlavy čerpadla“, strana 16 až 
Kapitola 10.9.3 „Montáž rotorov“, strana 20.

9. Pokračujte v závislosti od konštrukčného tvaru:

Konštrukčný tvar FL

 Uzatvorte čerpadlo, pozri časť Kapitola 5. „Uzatvorenie 
čerpadla“, strana 21. Meranie rozmeru medzery je dokon-
čené. 

Konštrukčný tvar FK

 Pokračujte kapitolou 10.13.3 Odmeranie radiálneho roz-
meru medzery.

10.13.3 Odmeranie radiálneho rozmeru medzery

 V podkladoch k zákazke zistite, či je v čerpadle namonto-
vaný štandardný alebo vysokoteplotný rotor. V prípade 
potreby sa obráťte na spoločnosť Fristam.

Predpoklad

Čerpadlo je pripravené na meranie.

Postup

1. Rozmer medzery medzi rotormi a telesom odmerajte lístko-
vým štrbinomerom, pozri obr. 36 – 37, meranie radiálneho 
rozmeru medzery, Strana 24.

2. Namerané hodnoty porovnajte s hodnotami z tabuliek, pozri 
tabuľky 11 a 12 s radiálnymi rozmermi medzier, Strana 24.

Obr. 36 Konštrukčný tvar FL: meranie radiálneho rozmeru medzery

47
46

Kon-
štrukčný 
tvar FL

Radiálne rozmery medzier v mm

Štandardné rotory Vysokoteplotné rotory

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 – 0,39

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 – –

Tabuľka 11  Radiálne rozmery medzier, konštrukčný tvar FL

B

C C
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Obr. 37 Konštrukčný tvar FK: meranie radiálneho rozmeru medzery

3. Na upevnení rotora rukou skontrolujte, či sa hnací hriadeľ dá 
otáčať. 

4. V závislosti od výsledku pokračujte takto:

Hnací hriadeľ sa nedá otáčať.

Ak sa hnací hriadeľ nedá otáčať, rozmery medzier sú príliš 
tesné.

 Obráťte sa na spoločnosť Fristam a objednajte si podkla-
dy týkajúce sa nového spojenia telesa čerpadla kolíkmi.

Hnací hriadeľ sa dá otáčať.

Ak sa hnací hriadeľ dá otáčať a rozmer medzery je rovnaký 
na všetkých miestach merania, čerpadlo uzatvorte takto:

1. Najskôr znova demontujte matice rotorov.

2. Postupujte podľa nasledujúcich kapitol: Kapitola 10.9.3 
„Montáž rotorov“, strana 20 a Kapitola 5. „Uzatvorenie čer-
padla“, strana 21.

3. Meranie rozmeru medzery je dokončené.

Konštrukčný 
tvar FK

Radiálne rozmery medzier v mm

Štandardné rotory Vysokoteplotné rotory

25 a 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

Tabuľka 12  Radiálne rozmery medzier, konštrukčný tvar FK



/ / OBJEMOVÉ ČERPADLÁ RADOV FK/FL / / /

26

11 Príloha 1

11.1 Technické údaje

11.1.1 Uťahovacie momenty

Uťahovacie momenty skrutiek a matíc

Materiál: oceľ, pevnostná trieda 8.8

Materiál: ušľachtilá oceľ, pevnostná trieda 70

11.1.2 Maximálne výtlačné tlaky

Konštrukčný tvar FL

Konštrukčný tvar FK a FKH

11.1.3 Maximálne teploty dopravovaného média

Konštrukčný tvar FL

Konštrukčný tvar FK

Závit M8 M10 M12 M16

Uťahovací moment 
[Nm]

25 49 85 210

Závit M8 M10 M12 M16

Uťahovací moment 
[Nm]

17,5 35 62 144

Konštrukčná veľkosť Maximálny výtlačný tlak

[bar]

FL 50 9

FL 55S 9

FL 55L 6

FL 58S 9

FL 58L 8

FL 75S 12

FL 75L 8

FL 100S 12

FL 100L 8

FL 130S 12

FL 130L 8

Tabuľka 13  Maximálne výtlačné tlaky, konštrukčný tvar FL

Konštrukčná veľkosť/vyhotove-
nie

Maximálny výtlačný tlak

[bar]

Všetky konštrukčné veľkosti
Bez valcovej vložky vo veku

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

Tabuľka 14  Maximálne výtlačné tlaky, konštrukčný tvar FK a FKH

FKNH/FKNHV 48 20

Typ rotorov Maximálna teplota

[°C]

Štandardné rotory 90

Vysokoteplotné rotory 160

Tabuľka 15  Maximálna teplota dopravovaného média, konštrukčný tvar FL

Typ rotorov Maximálna teplota

[°C]

Štandardné rotory 90

Vysokoteplotné rotory 150

Tabuľka 16  Maximálna teplota dopravovaného média, konštrukčný tvar FK

Konštrukčná veľkosť/vyhotove-
nie

Maximálny výtlačný tlak

[bar]

Tabuľka 14  Maximálne výtlačné tlaky, konštrukčný tvar FK a FKH
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11.2 Intervaly údržby

11.3 Tabuľka porúch

Interval Konštrukčný tvar Činnosť údržby Kapitola

Denne Všetky Kontrola výšky hladiny oleja Pozri časť Kapitola 10.4 „Kontrola výšky hladiny 
oleja“, strana 14

Denne Voliteľná možnosť „uzatváracia 
a bariérová kvapalina“

Kontrola uzatváracej, resp. bariérovej kvapa-
liny

Pozri časť Kapitola 10.3 „Kontrola uzatváracej 
a bariérovej kvapaliny (voliteľná možnosť)“, 
strana 14

2000 h Všetky, v sťažených podmienkach Výmena oleja Pozri časť Kapitola 10.5 „Výmena oleja“, strana 14

4000 h Všetky Kontrola pevnosti osadenia matice/skrutky 
rotora, prípadne dotiahnutie

Pozri časť Kapitola 10.13 „Kontrola rozmerov 
medzier“, strana 22

4000 h Všetky, v štandardných podmien-
kach

Výmena oleja Pozri časť Kapitola 10.5 „Výmena oleja“, strana 14

V prípade 
potreby

Všetky Výmena utesnenia hriadeľa Pozri časť Kapitola 10.7 „Výmena utesnenia hria-
deľa“, strana 15

V prípade 
potreby

Všetky Výmena spojky Pozri časť Kapitola 10.11 „Výmena spojky“, 
strana 21

V prípade 
potreby

Všetky Výmena motora Pozri časť Kapitola 10.12 „Výmena prevodového 
motora“, strana 21

Podľa údajov od 
výrobcu

Všetky Namazanie ložiska motora;
ďalšie intervaly údržby motora nájdete 
v „dokumentácii od dodávateľa motora“.

Pozri časť Kapitola 10.6 „Mazanie ložiska motora“, 
strana 15

Tabuľka 17  Intervaly údržby

Nález Možná príčina Odstránenie

Čerpadlo nedopravuje alebo dopravuje nerov-
nomerne

Vnútrajšok čerpadla nie je úplne naplnený
kvapalinou; neodvzdušnený; výtlačný posúvač 
zatvorený

Naplnenie vnútrajška čerpadla kvapalinou;
otvorenie výtlačného posúvača

Sacie potrubie je uzatvorené alebo upchaté Otvorenie alebo vyčistenie sacieho potrubia

Čerpadlo s geodetickou sacou výškou1: kvapalina
pri nečinnosti opadáva a teleso sa vyprázdňuje

Montáž pätkového ventilu do sacieho potrubia

Sacie potrubie netesné; tesnenie na veku čerpadla 
netesní a nasáva vzduch

Utesnenie sacieho potrubia; výmene tesnenia 
veka

Vzduchová bublina v sacom potrubí Položenie sacieho potrubia so stálym sklonom 
a minimom presmerovaní

Čerpadlo zablokované; cudzie teleso v čerpadle Vyčistenie vnútrajška čerpadla; vizuálna kontrola; 
obráťte sa na spoločnosť Fristam

Pätkový ventil zablokovaný, príp. znečistený Vyčistenie pätkového ventilu; obnovenie funkcie

Príliš vysoká viskozita dopravovaného média;
nedokáže tiecť, pretože je príliš viskózne

Obráťte sa na spoločnosť Fristam

Došlo k preťaženiu spojky a následne k jej
poškodeniu

Obráťte sa na spoločnosť Fristam

Príliš vysoký objemový prietok Predimenzované čerpadlo Obráťte sa na spoločnosť Fristam

Chýba regulačný ventil za výtlačným hrdlom Namontovanie regulačného ventilu; regulovanie 
škrtením; zníženie otáčok motora

Tabuľka 18  Tabuľka porúch
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Príliš nízky objemový prietok, príliš malá 
dopravná výška

Zvolené príliš malé čerpadlo; príliš nízke otáčky 
motora z dôvodu nesprávneho napätia

Obráťte sa na spoločnosť Fristam;
vykonajte zapojenie podľa typového štítku 
motora

Sacie potrubie netesní a nasáva vzduchu Odstránenie netesností

Príliš vysoká viskozita dopravovaného média (prí-
liš viskózna kvapalina)

Prípadná prestavba na verziu s vyhrievaním; 
obráťte sa na spoločnosť Fristam

Opotrebenie rotorov; príliš veľký rozmer medzery Oprava

Príliš vysoký protitlak; pretlakový ventil (ak je 
k dispozícii) reguluje nesprávne

Správne nastavenie pretlakového ventilu

Nesprávny smer otáčania Správne vyhotovenie potrubného a elektrického 
pripojenia

Kovový zvuk Cudzie teleso vnútri čerpadla Demontáž, posúdenie, prípadne oprava

Mechanický rozbeh rotorov;
uvoľnená matica rotora

Demontáž, oprava,
správne nastavenie vôle

Nadmerné opotrebenie ložísk a ozubených kolies
v dôsledku preťaženia alebo nedostatočného 
mazania

Demontáž, posúdenie, oprava,
pravidelná údržba; servis s použitím mazív

Príliš vysoké otáčky Použitie motora s frekvenčným meničom;
obráťte sa na spoločnosť Fristam

Čerpadlo beží nasucho; utesnenie hriadeľa pra-
cuje nasucho

Okamžité privedenie dopravovaného média; 
okamžité privedenie uzatváracej vody

Zvýšená teplota dopravovaného média, pričom 
nie sú namontované vysokoteplotné rotory 
(s väčšou vôľou)

Kontrola prevádzkových podmienok;
obráťte sa na spoločnosť Fristam

Príliš veľké škrtenie vo výtlačnom potrubí Kontrola prevádzkových podmienok;
obráťte sa na spoločnosť Fristam

Zvuk prúdenia Preťaženie alebo čiastočné zaťaženie v rámci pre-
vádzky

Regulácia prevádzkového bodu tak, aby spadal do 
dimenzovaného rozsahu

Príliš veľké straty pri prúdení v sacom potrubí Zväčšenie menovitých svetlostí,
eliminácia škrtenia

Kavitácia Kontrola podmienok na určenie NPSH, pozri časť 
Kapitola 6.5 „Inštalácia potrubných vedení“, 
strana 10
Obráťte sa na spoločnosť Fristam

Kmitania Vlastná hmotnosť a hydraulické sily potrubných 
vedení zaťažujú čerpadlo.

Potrubné vedenia je potrebné vystužiť tak, aby 
nedochádzalo k zaťažovaniu čerpadla; prípadne 
montáž tlmičov kmitania; eliminácia prípadných 
tlakových rázov pôsobiacich na čerpadlo

Nadmerné zohrievanie čerpadlového
uloženia hriadeľa a hnacieho ústrojenstva

Poškodenie ložiska Demontáž, výmena ložiska

Nedostatok mazacieho oleja Pozri informácie o výmene mazacieho oleja v časti 
Tabuľka 5 na strane 15; pozri informácie 
o pravidelnej údržbe v časti Tabuľka 17 na 
strane 27

Príliš vysoký odber prúdu zo strany motora Príliš vysoký odpor vo výtlačnom potrubí; čer-
padlo
príliš priškrtené; príliš nízky objemový prietok

Zväčšenie menovitej svetlosti výtlačného potru-
bia; otvorenie škrtiaceho ventilu; zníženie otáčok 
pomocou frekvenčného meniča na motore alebo 
regulovateľnej prevodovke

Príliš vysoká viskozita a/alebo hustota dopravova-
ného média

Obráťte sa na spoločnosť Fristam

Rotory sú namontované s príliš malou vôľou 
v rozpore s nastavovacími údajmi

Obráťte sa na spoločnosť Fristam

Masívne poškodenie uloženia hriadeľa čerpadla 
alebo prevodového motora

Demontáž a posúdenie;
obráťte sa na spoločnosť Fristam

Nález Možná príčina Odstránenie

Tabuľka 18  Tabuľka porúch
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Únik na utesnení hriadeľa Mechanické poškodenie alebo opotrebenie utes-
nenia hriadeľa

Výmena tesnenia klzným krúžkom a radiálneho 
tesniaceho krúžka hriadeľa vrátane všetkých 
pomocných tesnení; eventuálne výmena mate-
riálu; obráťte sa na spoločnosť Fristam

Utesnenie hriadeľa pracuje nasucho; príliš veľká 
sacia výška; príliš vysoká teplota dopravovaného 
média

Zníženie geodetickej sacej výšky; použitie dvoj-
itého utesnenia hriadeľa; obráťte sa na spoločnosť 
Fristam

Príliš vysoký tlak uzatváracej alebo preplachovacej 
vody

Regulácia škrtiacim ventilom a manometrom

Materiály utesnenia hriadeľa nie sú chemicky sta-
bilné voči dopravovanému médiu; príliš vysoká 
teplota médií

Obráťte sa na spoločnosť Fristam;
Prestavba na chladenie alebo dvojité utesnenie 
hriadeľa

Príliš nízky tlak uzatváracej alebo preplachovacej 
vody; rúrky uzatváracej vody sa upchali; utesnenie 
hriadeľa stvrdlo alebo poškodené;

Regulácia prítoku a odtoku uzatváracej vody; 
vyčistenie rúrok uzatváracej vody; výmena utes-
nenia hriadeľa

Znečistená alebo príliš horúca uzatváracia voda Použite pitnú vodu s teplotou max. 70 °C
na tento účel

1„Geodetická sacia výška“ je zvislá vzdialenosť medzi povrchom hladiny kvapaliny na sacej strane a stredom potrubných prípojok čerpadla.

Nález Možná príčina Odstránenie

Tabuľka 18  Tabuľka porúch



/ / OBJEMOVÉ ČERPADLÁ RADOV FK/FL / / /

30

11.4 Zoznam číselných kódov 
dielov

Zoznam číselných kódov dielov sa vzťahuje na priložené „prierezové výkresy“. Čísla dielov zodpovedajú norme DIN 24250.

Č. dielu Názov
101 Teleso čerpadla

108 Článkové teleso

160 Veko

13-1 Zadná stena telesa

13-2 Vložka do telesa

130 Diel telesa

132 Medzikus

135 Klzné puzdro

154 Medzistena

156 Výtlačné hrdlo

18-1 Kalota

18-2 Tlmič kmitania

182 Pätka

21-1 Voľnobežný hriadeľ

213 Hnací hriadeľ

23-1 Rotor

26-1 Držiak telesa tesnenia klzným 
krúžkom

230 Obežné koleso

32-1 Radiálne axiálne guľôčkové 
ložisko

32-2 Valčekové ložisko

32-3 Guľôčkové ložisko

32-4 Kužeľové valivé ložisko

321 Radiálne guľôčkové ložisko

322 Radiálne valčekové ložisko

325 Ihlové ložisko

330 Nosič ložiska

331 Ložisková konzola

341 Medzipríruba pohonu

344 Medzipríruba ložiskovej konzoly

350 Teleso ložiska

360 Veko ložiska

40-4 Zalícovaný ryhovaný kolík

400 Ploché tesnenie 

410 Profilované tesnenie

411 Tesniaci krúžok 

412 Tesniaci krúžok s kruhovým 
prierezom

421 Radiálny tesniaci krúžok

422 Plstený tesniaci krúžok

423 Labyrintový krúžok

433 Tesnenie klzným krúžkom 

45-1 Oporný krúžok

451 Teleso upchávky

454 Upchávkový krúžok

47-1 Pružina s podložkou

47-2 Teleso tesnenia klzným krúž-
kom

47-3 Klinový krúžok

47-5 Kruhová matica

471 Tesniace veko
472 Klzný krúžok

474 Prítlačný krúžok

475 Protikrúžok

476 Nosič protikrúžku

477 Pružina pre tesnenie klzným 
krúžkom

478 Pružina pravá

479 Pružina ľavá

481 Vlnovec

482 Nosič vlnovca

484 Miska pružiny

485 Unášač

500 Krúžok

50-1 Pružná podložka

50-2 V-krúžok

50-3,60 Nastavovací krúžok

504 Rozperný krúžok

520 Puzdro

523 Puzdro hriadeľa

524 Ochranné puzdro hriadeľa

525 Dištančné puzdro

54-1 Valcová vložka do veka

54-2 Valcová vložka

54-3 Vymedzovacie puzdro

540 Vložka

543 Rozperná objímka

55-1 Vejárovitá podložka

550 Podložka

551 Rozperná podložka

554 Podložka pod skrutku

561 Ryhovaný kolík

56-1 Upínací kolík

56-2 Ryhovaný klinec

560 Kolík

562 Valcový kolík

59-2 Upínacia podložka

59-3 Zverné upínacie puzdro

59-4 Medzipríruba

59-5 Membrána

642 Priezor na kontrolu hladiny oleja

680 Obloženie

68-1 Oporný plech

68-2 Penové pásy

68-3 Držiak obloženia

68-4 Diafragma

68-5 Ochranný plech pre prírubu CF

681 Ochrana spojky

701 Obtokové potrubie

710 Potrubie

71-1 Spojovacie potrubie

715 Potrubie tvaru Y

722 Prírubový prechodový kus
723 Príruba

724 Zaslepovacia príruba

Č. dielu Názov
733 Príchytka na potrubie

751 Teleso ventilu

755 Vložka ventilu

756 Pružina ventilu

759 Tanier ventilu

800 Motor

801 Prírubový motor

87-1 Skriňa prevodovky

87-2 Kryt prevodovky

87-3 Veko prevodovky

87-4 Pätka prevodovky

839 Kontakt

872 Ozubené koleso

89-1 Hranatá podložka

89-2 Kalotový podstavec

89-3 Pätka motora

89-4 Rukoväť

89-5 Ochranná krytka

89-6 Koleso

89-8 Plochá oceľ

89-9 Nosič motora

89-10 Nosič motora

89-11 Nosič kalotovej pätky

892 Základová platňa

894 Konzola

897 Vodiaci kus

90-1 Čap so závitom

90-3 Kužeľový kolík

90-4 Zalícovaný ryhovaný kolík

90-5 Závesná skrutka

900 Skrutka

901 Skrutka so šesťhrannou hlavou

902 Závrtná skrutka

903 Uzatváracia skrutka

904 Závitový kolík

906 Skrutka obežného kolesa

909 Nastavovacia skrutka

91-1 Skrutka s valcovou hlavou so 
zárezom

913 Odvzdušňovacia skrutka

914 Inbusová skrutka

92-1 Matica s hviezdicovou rukovä-
ťou, dlhá

92-2 Matica s hviezdicovou rukovä-
ťou, krátka

92-3 Klobúková matica

92-4 Matica rotora

92-5 Odtláčacia skrutka

92-6 Upevnenie rotora

92-7 Matica s nákružkom

920 Šesťhranná matica

921 Matica hriadeľa
922 Matica obežného kolesa

Č. dielu Názov
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923 Ložisková matica

93-1 Rozperný poistný krúžok

930 Poistka

931 Poistný plech

932 Poistný krúžok

940 Zalícované pero

941 Segmentový klin

950 Pružina

Č. dielu Názov
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11.5 Vyhlásenie o zhode ES

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

týmto vyhlasuje, že nasledujúci výrobok (čerpadlo s motorom):  

– odstredivé čerpadlá typov: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH, 
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM;

– objemové čerpadlá typov: FK, FKL, FL, FL2, FL3;

– práškové miešadlo typu: PM;

– sériové číslo: pozri titulnú stranu návodu na obsluhu;

zodpovedá všetkým platným ustanoveniam smernice 
o strojových zariadeniach (2006/42/ES).

Strojové zariadenie ďalej zodpovedá všetkým ustanoveniam 
smernice o elektrických zariadeniach (2014/35/EÚ) 
a smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/
EÚ), nariadenia (ES) č. 1935/2004 a FDA.

Boli uplatnené nasledujúce harmonizované normy:

– DIN EN 809:2012-10: Kvapalinové čerpadlá a čerpacie ag-
regáty. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpečnosť strojov. Všeobec-
né zásady konštruovania strojov. Posudzovanie 
a znižovanie rizika.

Osoba zodpovedná za dokumentáciu: Julia Friedsch
Tel.: +49 (0) 40 72556 107
Adresa: pozri adresu výrobcu

Hamburg, 30. 10. 2020

Julia Friedsch/vedenie oddelenia manažérstva kvality

11.6 Vyhlásenie o začlenení ES

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

týmto vyhlasuje, že v prípade nasledujúceho výrobku (čerpadlo 
bez motora):   

– odstredivé čerpadlá typov: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH, 
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE;

– objemové čerpadlá typov: FK, FKL, FL, FL2, FL3;

– práškové miešadlo typu: PM;

– sériové číslo: pozri titulnú stranu návodu na obsluhu;

ide podľa smernice o strojových zariadeniach (2006/42/ES), 
príloha II B o neúplné strojové zariadenie.

Uplatňujú a dodržiavajú sa relevantné základné požiadavky na 
bezpečnosť a ochranu zdravia podľa prílohy I smernice uvedenej 
vyššie.

Neúplné strojové zariadenie ďalej zodpovedá všetkým ustano-
veniam nariadenia (ES) č. 1935/2004 a FDA.

Neúplné strojové zariadenie sa smie uviesť do prevádzky až vte-
dy, keď sa overí, že stroj, do ktorého sa má začleniť neúplné stro-
jové zariadenia, zodpovedá ustanoveniam smernice 
o strojových zariadeniach (2006/42/ES).

Boli uplatnené nasledujúce harmonizované normy:

– DIN EN 809:2012-10: Kvapalinové čerpadlá a čerpacie ag-
regáty. Všeobecné bezpečnostné požiadavky

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpečnosť strojov. Všeobec-
né zásady konštruovania strojov. Posudzovanie 
a znižovanie rizika

Výrobca sa zaväzuje, že príslušným orgánom jednotlivých štátov 
na požiadanie poskytne špeciálne podklady k neúplnému stro-
jovému zariadeniu v elektronickej podobe.

Ku strojovému zariadeniu boli vyhotovené špeciálne technické 
podklady podľa prílohy VII, časť B.

Osoba zodpovedná za dokumentáciu: Julia Friedsch
Tel.: +49 (0) 40 72556 107
Adresa: pozri adresu výrobcu

Hamburg, 30. 10. 2020

Julia Friedsch/vedenie oddelenia manažérstva kvality
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12 Príloha 2 – návod na montáž (voliteľná 
možnosť)

12.1 Bezpečnostný pokyn

Tento návod na montáž je určený výlučne pre odborný perso-
nál. 

12.2 Použitie

Tento návod na montáž platí pre čerpadlá, ktoré sa dodávajú 
bez motora (voliteľná možnosť) a predmontované.

Obr. 38 Neúplné strojové zariadenie: čerpadlo bez motora, spojky a základného rá-
mu, vzorové znázornenie na základe modelu FL 100

V tomto prípade neplatia nasledujúce údaje z „originálneho ná-
vodu na obsluhu“ ku úplným strojovým zariadeniam:

– Kapitola 11.5 „Vyhlásenie o zhode ES“, strana 32,

– Kapitola 11.1.2 „Maximálne výtlačné tlaky“, strana 26.

12.3 Typový štítok

Obr. 39 Typový štítok čerpadla bez pohonu

12.4 Preprava bez motora

Prepravu smie vykonávať iba vyškolený personál.

Na prepravu čerpadla je možné použiť paletové vozíky alebo že-
riav.

Čerpadlo vždy prepravujte v montážnej polohe.

12.4.1 Bezpečnostné pokyny

Padajúce alebo nezaistené konštrukčné diely

Závažné pomliaždeniny. 

 Pri všetkých prepravných prácach bezpodmienečne noste 
bezpečnostnú obuv.

Nesprávna prepravná poloha čerpadla

Únik žieravých, jedovatých alebo ekologicky škodlivých kvapa-
lín. Riziko poranenia osôb a vecných škôd v dôsledku kontami-
nácie.

 Čerpadlo vždy prepravujte v montážnej polohe. 

Otvorené a neuzavreté prípojky potrubných vedení

Vecné škody v dôsledku znečistenia, nárazov alebo vlhkosti 
v čerpadle.

 Kryty potrubných prípojok odstraňujte až bezprostredne 
pred pripojením na potrubné vedenia. 

12.4.2 Preprava paletovými vozíkmi

VÝSTRAHA
Nezaistené konštrukčné diely

Ťažké poranenia, pomliaždeniny končatín, vecné škody.

 Pred prepravou zaistite čerpadlo proti prevráteniu. Na zais-
tenie na palete použite prepravné popruhy alebo čerpadlo 
priskrutkujte k palete.

Príprava

 Skontrolujte, či je čerpadlo na palete dostatočne zaistené. 
Napríklad popruhmi, Obr. 40 „Preprava paletovým vozíkom“, 
strana 33.  

Postup 

1. Paletu naberte vidlicami paletového vozíka. 

2. Paletu opatrne prepravte na miesto určenia a spustite nadol. 

Obr. 40 Preprava paletovým vozíkom

48 Výrobca

49 Typ: konštrukčný rad čerpadla, konštrukčná veľkosť, kon-
štrukčný tvar, vyhotovenie

50 S.-Nr.: sériové číslo čerpadla

51 H: dopravná výška [m]; bez pohonu: žiadny údaj

52 P: výkon motora [kW]; bez pohonu: žiadny údaj

53 Rok výroby

54 m: hmotnosť (čerpadlo bez pohonu) [kg]

55 nN: menovité otáčky [min-1]; bez pohonu: žiadny údaj

56 Q: objemový prietok [m³/h]; bez pohonu: žiadny údaj

48

49
50

53

51

54

55

56

52
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12.4.3 Preprava žeriavom

VÝSTRAHA

Padajúce diely

Smrť v dôsledku pritlačenia, pomliaždenie končatín, vecné ško-
dy.

 Používajte iba vhodné prepravné a viazacie prostriedky, kto-
ré sú dimenzované na celkovú hmotnosť čerpadla.

Údaje o hmotnosti čerpadla nájdete na typovom štítku čer-
padla a v „podkladoch k zákazke“ v priloženej dokumentácii.

 Čerpadlo nenechávajte zdvihnuté dlhšie, než je to potrebné.

 Dávajte pozor, aby sa pod čerpadlom nezdržiavali žiadne 
osoby.

VÝSTRAHA

Kmitajúce diely

Pomliaždeniny a ťažké poranenia. 

 Žeriav so zaveseným čerpadlom uvádzajte do pohybu 
a zastavujte plynule a s citom. 

 Dávajte pozor, aby sa v nebezpečnom priestore čerpadla ne-
nachádzali žiadne osoby. 

Pomocné prostriedky

– Viazacie prostriedky: preskúšané zdvíhacie popruhy v súlade 
s normami DIN EN 1492-1 a 1492-2.

– Závesná skrutka a vhodné zdvíhacie zariadenie na použitie 
so závesnou skrutkou

Príprava

 Odstráňte prepravné poistky. 
.

Obr. 41 Preprava žeriavom s použitím závesnej skrutky, vzorové znázornenie na prí-
klade modelu FL 100

Postup pri preprave čerpadla s použitím závesnej skrutky:

1. Závesnú skrutku úplne zaskrutkujte do závitového 
otvoru (57) určeného na tento účel. 

2. Hák žeriava upnite do závesnej skrutky, v prípade potreby 
použite závesný strmeň.

3. Zdvihnite čerpadlo. 

.

Obr. 42 Preprava žeriavom s použitím zdvíhacieho popruhu, vzorové znázornenie na 
príklade modelu FL 100

Postup pri preprave čerpadla s použitím zdvíhacieho popruhu:

1. Zdvíhací popruh založte okolo telesa a krytu prevodovky. 

Pozri Obr. 42 „Preprava žeriavom s použitím zdvíhacieho pop-
ruhu, vzorové znázornenie na príklade modelu FL 100“, 
strana 34

2. V prípade dvojitého utesnenia hriadeľa: 

Pozor: zdvíhací popruh tlačí na rúrku uzatváracej vody. Vec-
né škody na dvojitom utesnení hriadeľa.

  Zdvíhací popruh preveďte popri rúrkach uzatváracej vo-
dy.

3. Popruh prekrížte a zaveste na hák takým spôsobom, aby ne-
mohlo dôjsť k zošmyknutiu popruhu na háku.

4. Ťažisko odmerajte a nastavte tak, aby sa čerpadlo pri zdvíha-
ní nachádzalo vo vodorovnej polohe.

5. Zdvihnite čerpadlo.

12.5 Miesto inštalácie

Všeobecné podmienky týkajúce sa miesta inštalácie nájdete 
v návode na obsluhu, Kapitola 6.2 „Miesto inštalácie“, strana 9.

12.6 Montáž čerpadla

12.6.1 Konštrukčný tvar FL, FKFN, FKN

Predpoklad (na strane zákazníka)

– vhodný prevodový motor,

– dostatočne dimenzovaná spojka,

– plocha na spoločnú inštaláciu prevodového motora 
a čerpadla tak, aby bolo možné nastaviť hriadeľ čerpadla 
a hriadeľ prevodového motora voči sebe navzájom.

57
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UPOZORNENIE

Nesprávne dimenzovanie motora a spojky

Zničenie čerpadla a spojky

 Používajte iba motory a spojky, ktoré sú prispôsobené cha-
rakteristikám čerpadla. V prípade otázok sa obráťte na spo-
ločnosť Fristam.

Poznámka: nastavovacie rozmery spojky nájdete v dokumentácii 
od dodávateľa spojky. 

Postup 

1. Diely spojky namontujte na hnací hriadeľ a prevodový hria-
deľ.

2. Čerpadlo uložte na základný rám alebo základ tak, aby bolo 
možné prepojiť hnací hriadeľ a prevodový hriadeľ so spoj-
kou.

3. Zľahka priskrutkujte skrutkové upevnenie na pätke čerpadla.

4. Skontrolujte stredové a uhlové presadenie hnacieho hriade-
ľa a prevodového hriadeľa.

5. Odchýlky od uhlového a hriadeľového presadenia držte na 
čo najnižšej úrovni. V prípade potreby vyrovnajte nanovo 
alebo podložte podložkami.

6. Čerpadlo a prevodovku priskrutkujte na základný rám alebo 
základ.

7. Pripevnite spojku podľa údajov od výrobcu spojky.

8. Vyhotovte ochranný kryt zabraňujúci dotyku (ochrana spoj-
ky) podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES, 
časť 1.4 „Požadované vlastnosti ochranných krytov 
a ochranných zariadení“.

9. Čerpadlo je namontované. Čerpadlo uveďte do prevádzky, 
až keď bude zodpovedať definícii úplného strojového zaria-
denia v súlade s ustanoveniami smernice ES o strojových za-
riadeniach. 

Poznámka: pokračujte časťou Kapitola 4 „Preprava“, strana 7.

12.6.2 Konštrukčný tvar FKF

Predpoklad (na strane zákazníka)

– vhodný prevodový motor

UPOZORNENIE

Nesprávne dimenzovaný motor

Zničenie čerpadla

 Používajte iba motory, ktoré sú prispôsobené charakteristi-
kám čerpadla. V prípade otázok sa obráťte na spoločnosť 
Fristam.

Postup

.

Obr. 43 Montáž prevodového motora v prípade konštrukčného tvaru FKF

1. Uvoľnite upevňovacie skrutky (62) krytu prevodovky (61).

2. Kryt prevodovky odstráňte zo skrine prevodovky (58).

3. Ploché tesnenie (63) osaďte na prevodový motor (64) 
s dutým hriadeľom.

4. Kryt prevodovky nasaďte na ploché tesnenie a zarovnajte ot-
vory. 

Poznámka: v kryte prevodovky musí byť osadený radiálny tes-
niaci krúžok.

5. Kryt prevodovky zvnútra zoskrutkujte upevňovacími 
skrutkami (60) s prevodovým motorom.

6. Ploché tesnenie (59) osaďte na kryt prevodovky.

7. Skriňu prevodovky spojte s krytom prevodovky.

8. Zoskrutkujte upevňovacími skrutkami (62). 

Poznámka: pokračujte časťou Kapitola 4 „Preprava“, strana 7.
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Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
NEMECKO

Tel.: +49 (0) 40/7 25 56 0
Fax: +49 (0) 40/7 25 56 166
E-mail: info@fristam.de
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