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1 Wprowadzenie

– załączone dokumenty:
– dokumenty dotyczące zlecenia

1.1

– dokumentacja poddostawców (silnik, sprzęgło, itd.)

Przedmowa

– ewentualnie dokumentacja osprzętu Fristam

W niniejszej instrukcji obsługi opisano wszystkie produkowane
wielkości, rodzaje konstrukcji i wersje pomp wirnikowych serii
FPC.
Informacja, jaka konstrukcja, wielkość i wersja są właściwe dla
danej pompy, znajduje się na tabliczce identyfikacyjnej na pompie i w „Dokumentach dotyczących zlecenia” w załączonych dokumentach.

– ewentualnie certyfikaty (świadectwa materiałowe itd.)
– deklaracja zgodności lub deklaracja włączenia maszyny
nieukończonej.

1.6

Konwencje prezentacji

Wyliczenia są opatrzone kreskami:

1.2

Producent

– Część 1

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

– Część 2

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

Instrukcje numerowane dotyczą czynności, które należy wykonywać w ustalonej kolejności:

21033 Hamburg
NIEMCY
Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0
Faks: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166
E-mail: info@fristam.de

1.3

Zakres dostawy

Zawartość dostawy:
– pompa z silnikiem = agregat pompowy
opcja: bez silnika
– pokrywy ochronne przyłączy rurowych
– opcja: zestaw montażowy
– ewentualnie osprzęt Fristam
– dokumentacja
►

Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i czy nie ma uszkodzeń transportowych. W razie niezgodności niezwłocznie
poinformować firmę Fristam.

1. Włączyć urządzenie.
2. Wyłączyć urządzenie.
Instrukcje opatrzone trójkątem dotyczą czynności, których nie
trzeba wykonywać w ustalonej kolejności:
►

Czynność

►

Czynność

1.6.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Komunikat ze słowem sygnalizującym „Niebezpieczeństwo”
wskazuje na zagrożenia, które nieuchronnie powodują śmierć
lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE
Komunikat ze słowem sygnalizującym „Ostrzeżenie” wskazuje
na zagrożenia, które mogą spowodować śmierć lub poważne
obrażenia.

UWAGA

1.4

Pompa bez silnika (opcja)

Opcjonalnie pompa dostarczana jest również bez silnika. W tym
przypadku czytać dalej do rozdziału 3 „Konstrukcja i działanie“
włącznie, następnie kontynuować od rozdziału Rozdział 11 „Załącznik 2 – Instrukcja montażu (opcja)“, strona 30.

1.5

Komunikat ze słowem sygnalizującym „Uwaga” wskazuje na zagrożenia, które mogą spowodować drobne lub umiarkowane
obrażenia.

OSTROŻNIE
Komunikat ze słowem sygnalizującym „Ostrożnie” ostrzega
przed szkodami materialnymi.

Zakres dokumentacji

Zawartość dokumentacji:
– niniejsza instrukcja obsługi
– załącznik 1 z tabelami dotyczącymi konserwacji, smarowania i momentów dokręcenia.
– załącznik 2 z instrukcją montażu.
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2 Bezpieczeństwo
2.1

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

►

Przed użyciem pompy przeczytać w całości niniejszą instrukcję obsługi i udostępnić ją w miejscu pracy pompy.

►

Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju użytkownika oraz wewnątrzzakładowych przepisów BHP.

►

Wszystkie opisane tutaj prace wolno wykonywać tylko osobom wykwalifikowanym, z zachowaniem odpowiedniej
ostrożności.

►

Niebezpieczeństwo skażenia: podczas pompowania niebezpiecznych mediów przestrzegać obowiązujących uregulowań prawnych i wewnątrzzakładowych przepisów BHP.

►

Osłony muszą być zawsze zamontowane na pompie podczas pracy urządzenia.

2.4
►

Nie usuwać ani nie zmieniać oznakowań na pompie.

►

Uszkodzone lub zagubione oznakowania natychmiast zastępować oznakowaniami zgodnymi z oryginalnymi.

2.4.1

Rys. 1

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompy wirnikowe FPC zaprojektowano do użytkowania w przemyśle spożywczym, w sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w technologii czyszczenia CIP.
Pompy wirnikowe FPC stosuje się zazwyczaj jako pompy powrotne w technologii czyszczenia CIP, do opróżniania zbiorników, pompowania mediów zawierających gazy oraz jako pompy
do transportu produktów. Pompy wirnikowe umożliwiają również opróżnianie rurociągów po stronie ssawnej.
Każdą pompę projektuje się wg specyfikacji klienta. Materiały
uszczelniające dobiera się do danego medium. Za pomocą pompy wolno tłoczyć tylko to medium, do którego została ona zaprojektowana (patrz „Dokumenty dotyczące zlecenia” w załączonych dokumentach).
Pompy wirnikowe serii FPC zaprojektowano do pracy z prędkościami obrotowymi 2900 1/min albo 3500 1/min. Niższa prędkość obrotowa pogarsza zasysanie i ma negatywny wpływ na
pompowanie.

2.3

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Pomp wirnikowych serii FPC w wersji standardowej nie wolno
używać w atmosferze wybuchowej. Do takich warunków przewidziano specjalne wersje Ex.
Tłoczenie mediów innych niż te, dla których pompę zaprojektowano może zniszczyć pompę.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje standardowe agregaty pompowe firmy Fristam. W razie odstępstw i montażu dodatkowego
wyposażenia odpowiedzialność za eksploatację ponosi użytkownik.
Przebudowy i modyfikacje pomp są dozwolone tylko za zgodą
firmy Fristam.

6

Kierunek obrotów

Oznakowanie kierunku obrotów wirnika

Oznakowanie to przedstawia kierunek obrotów wirnika. Znak
znajduje się na pompie.
2.4.2

Rys. 2

2.2

Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne

Gorąca powierzchnia

Znak bezpieczeństwa: „Gorąca powierzchnia”

Znak ten informuje, że podczas pracy części mogą się rozgrzać
lub że urządzenie może pompować gorące media. Pompy wolno dotykać tylko w odpowiednich rękawicach ochronnych.
2.4.3

Rys. 3

Nie dopuszczać do suchobiegu

Znak bezpieczeństwa: „Nie dopuszczać do suchobiegu“

Znak oznacza, że pompa nie może pracować na sucho. W chwili
włączenia pompy w przewodzie ssawnym i w pompie musi się
znajdować medium. W przeciwnym razie pompa się uszkodzi.

2.4.4

2.6

Tabliczka znamionowa
1
2
3

10

2.6.1
►

4

9

8

6

Konstrukcja KF: Utylizacja smarów

Smary i powleczone nimi przedmioty utylizować zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

Tabliczka znamionowa agregatu pompowego

2.6.3

1

Producent

1. Starannie oczyścić pompę. Pozostałości utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

2

Typ: seria, wielkość, konstrukcja, wersja pompy

2. Rozłożyć pompę na części.

3

S.-Nr.: numer seryjny pompy

4

H: wysokość podnoszenia [m]

5

P: moc silnika [kW]

6

Rok produkcji

2.6.4

7

mges: masa (całkowita) [kg]

►

8

nN: znamionowa prędkość obrotowa [1/min]

9

Q: natężenie przepływu [m³/h]

Rys. 4

10

2.5
►

7

►

Utylizacja opakowań transportowych

Opakowanie transportowe dostarczyć do punktu zbiórki surowców wtórnych.

2.6.2
5

Utylizacja

Utylizacja pompy

3. Części pompy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
Utylizacja złomu elektrycznego i elektronicznego

Złom elektryczny i elektroniczny utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Znak CE

Emisja akustyczna

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących obciążenia
hałasem. Wartości emisji akustycznej dla pomp patrz
Rozdział 10.1 „Dane techniczne“, strona 23.

UWAGA
Generowanie hałasu podczas pracy pompy
Uszkodzenia słuchu
►

Podczas eksploatacji pomp o poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 80 dB (A) nosić ochronniki słuchu.
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3 Konstrukcja i działanie
3.1

Konstrukcja podstawowa

11

Przyłącze przewodu tłocznego

12

Uszczelnienie wału

13

Wirnik

14

Pokrywa pompy

15

Wirnik ślimakowy

16

Pokrywa wirnika ślimakowego

17

Przyłącze przewodu ssawnego

18

Korpus pompy

19

Przewód recyrkulacyjny

Uszczelnienie wału (12)
B

A

Rys. 5

Do wyboru są dwa rodzaje uszczelnienia:

C

– pojedyncze uszczelnienie wału
– podwójne uszczelnienie wału

Konstrukcja podstawowa pomp przedstawiona przykładowo

A

Głowica pompy

B

Łącznik

C

Silnik elektryczny

3.1.1

Przy podwójnym uszczelnieniu wału na korpusie pompy
muszą się znajdować dwa dodatkowe przyłącza do cieczy
zaporowej. Na poniższych rysunkach nie przedstawiono tych
przyłączy.
3.1.2

Głowica pompy (A)

11

Łącznik (B) i silnik elektryczny (C)

20

21

19

18

23

12

Rys. 7

17

22

Łącznik i silnik elektryczny

20

Łącznik

21

Przyłącze elektryczne

22

Silnik elektryczny

23

Wał pompy

Łącznik (20)
Łącznik łączy korpus pompy z silnikiem. W zależności od wielkości pompy możliwe są dwie wersje:

13

16
14

15

– korpus pompy połączony z łącznikiem poprzez połączenie
kołnierzowe.
– korpus pompy wsunięty do łącznika i tam zamontowany zaciskowo.
Konstrukcje z łącznikiem:
– FPC…V

Rys. 6

8

Głowica pompy

– KF
Wewnątrz łącznika z łapą znajduje się dodatkowe ułożyskowanie wału pompy.

Silnik elektryczny (22)

3.3

Klucz oznakowania pompy

Można montować następujące typy silników:
– Silnik normatywny IEC z łożyskiem stałym (po stronie napędu) oraz wpustem i czopem wału w następujących rodzajach
konstrukcji:
– IM B5: konstrukcja z kołnierzem

C 353 VA
25

24

Rys. 10 Przykład oznakowania typu

– IM B3/B5: konstrukcja z kołnierzem i łapą

24

Typ pompy

W silniku normatywnym IEC wał pompy Fristam jest zaciśnięty na czopach wału silnika.

25

Wielkość

26

Znak dodatkowy 1

3.2

Rodzaje konstrukcji

Rodzaje konstrukcji są podane na tabliczce. Patrz Rozdział 2.4.4
„Tabliczka znamionowa“, strona 7.
Poniżej przedstawiono przykład:
– łącznik zamontowany zaciskowo

(24) Typ pompy
FPC...V

A, B, C, D
KF
V

Konstrukcja FPC...V

Silnik:

silnik normatywny IEC, konstrukcja B3/B5

Konstrukcja:

z łącznikiem

Rys. 9

zwarty wspornik łożyska z łapą
łącznik ze stali nierdzewnej, podwójne
uszczelnienie wału, ø 75mm przy szyjce łącznika

Wersje
Wersja

3.2.2

wersje, patrz Rozdział 3.4 „Wersje“, strona 9

Konstrukcja FPC…V

3.4

Rys. 8

przedłużony wał wkładany jako wał pompy

(26) Znak dodatkowy 1

– bez osłony,
patrz Rozdział 3.4 „Wersje“, strona 9.
3.2.1

26

Konstrukcja KF

Osłona

Łapy kaloty

Łapa silnika

A

jest

jest

brak

B

brak

brak

jest

C

brak

jest

brak

D

jest

brak

jest

Tabela 1 Wersje

Wskazówka: W przypadku dostawy pompy bez silnika (opcja)
przeczytać najpierw rozdział „Załącznik 2 – Instrukcja montażu
(opcja)” na stronie 30.

Konstrukcja KF

Silnik:

silnik normatywny IEC, konstrukcja B5

Konstrukcja:

zwarty wspornik łożyska z łapą
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4 Transport
4.1

Transport

Transport wolno przeprowadzać tylko osobom przeszkolonym.
Pompę można transportować na wózkach widłowych albo za
pomocą dźwigu.
Pompę transportować zawsze w pozycji do zabudowy.
4.1.1
►

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo zranienia przez spadające lub niezabezpieczone elementy konstrukcji.
– Stosować tylko właściwe środki transportu i elementy
mocujące. Dane dotyczące masy pompy – patrz tabliczka znamionowa pompy i „Dokumenty dotyczące zlecenia“
w załączonych dokumentach.
– Przed transportem zabezpieczyć pompę przed przewróceniem się. Zamocować pasami transportowymi na palecie lub przyśrubować pompę do palety.
– Nie pozostawiać pompy w pozycji podniesionej dłużej
niż to konieczne.

►

Uszkodzenie pompy przez zanieczyszczenia, wstrząsy lub
wilgoć.

4.1.3

OSTRZEŻENIE
Spadające części
Śmierć wskutek przygniecenia, zmiażdżenie kończyn, szkody
materialne.
►

Nie transportować pompy za śruby z uchem na silniku i korpusie, ponieważ śruby te nie są zaprojektowane na masę całkowitą.

►

Stosować tylko elementy mocujące zaprojektowane na
masę całkowitą pompy.

►

Zapewnić, aby pod pompą nie przebywały osoby.

OSTRZEŻENIE
Drgające części
Zmiażdżenia i poważne obrażenia.
►

Równomiernie ruszać i zatrzymywać się dźwigiem z pompą.

►

Zapewnić, aby w strefie niebezpiecznej pompy nie przebywały osoby.

Środki pomocnicze

– Folię ochronną zdjąć dopiero przed montażem.

Elementy mocujące: przetestowane zawiesia o obwodzie zamkniętym zgodnie z DIN EN1492-1 i 1492-2.

– Osłony przyłączy rurowych zdjąć bezpośrednio przed
przyłączeniem do przewodów rurowych.

Przygotowanie
►

4.1.2

Transport na wózkach widłowych

Przygotowanie
►

Transport za pomocą dźwigu

Sprawdzić, czy pompa jest odpowiednio zabezpieczona na
palecie.

Zdjąć zabezpieczenia transportowe.

Sposób postępowania
1. Dwukrotnie przełożyć zawiesie przez tylny koniec silnika. Nie
układać na kołpaku wentylatora (patrz Rys. 12 Transport za
pomocą dźwigu).

1. Podnieść paletę widłami wózka widłowego.

2. Drugi koniec zawiesia założyć między łącznik a korpus pompy. Nie układać zawiesia na ostrych narożnikach ani krawędziach.

2. Ostrożnie zawieźć paletę na miejsce przeznaczenia i odstawić.

3. Oba zawiesia przeprowadzić do haka dźwigu i przekręcić o
180°, aby taśma spoczywała na haku i ślizgała się.

Sposób postępowania

4. Przy podwójnym uszczelnieniu wału:
Ostrożnie: Zawiesie uciska na rurki wody zaporowej. Szkody
materialne na podwójnym uszczelnieniu wału.
►

Zawiesie przeprowadzić obok rurek wody zaporowej.

5. Ustawić środek ciężkości, tak aby podnosić pompę w pozycji
poziomej.
6. Podnieść pompę.
Rys. 11 Transport na wózku paletowym
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5.3.1

Składowanie elastomerów

Warunki składowania
– temperatura składowania między +5°C a +20°C
– względna wilgotność powietrza poniżej 70%
– brak bezpośredniego nasłonecznienia
– składowanie bez odkształceń

5.4
Rys. 12 Transport za pomocą dźwigu

5 Składowanie
5.1
►

►

Przed ponownym uruchomieniem magazynowanej pompy
sprawdzić uszczelki, łożyska i smarowanie.

6 Ustawienie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Korozja: pod plandeką może się skraplać woda, która niszczy
pompę.

6.1
►

►

– Nosić obuwie ochronne.
– Przestrzegać nośności i odpowiedniego umieszczenia
elementów mocujących.

Warunki składowania

Pompę składować w następujących warunkach:

►

– w suchym pomieszczeniu o niewielkiej wilgotności powietrza

Niebezpieczeństwo zranienia wskutek niestabilnego montażu.
– Przykręcić śruby podanym momentem dokręcenia (patrz
Rozdział 10.1.1 „Momenty dokręcenia śrub i nakrętek“,
strona 23)

– chronić przed niską i wysoką temperaturą, optymalnie
20 do 25°C

– Używać klucza dynamometrycznego lub wkrętaka udarowego z regulowanym momentem obrotowym.

– w pomieszczeniu wietrzonym
– w pomieszczeniu wolnym od pyłu

5.3

►

Szkody materialne wskutek drgań przy ustawianiu łap kaloty.
– Stosować talerz kaloty.

6.2

Miejsce ustawienia

Przed złożeniem do magazynu uszczelnienia wału trzeba
przygotować w różny sposób:

Miejsce ustawienia pomp z wyposażeniem standardowym musi
spełniać następujące warunki:

– Pojedyncze uszczelnienie wału

– Atmosfera niewybuchowa.

Zluzować nakrętkę wirnika ślimakowego, aby odprężyć
uszczelkę i uniknąć sklejenia elastomerów.
– Podwójne uszczelnienie wału
Kompletnie wymontować uszczelnienie wału i przechowywać je osobno, aby uniknąć sklejenia elastomerów.
Informacja o uszczelnieniu wału znajduje się w „Dokumentach dotyczących zlecenia“.
►

►

Złożenie do magazynu

Jeżeli okres składowania jest dłuższy niż sześć miesięcy, przestrzegać poniższej zasady:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo zranienia przez spadające części.

– Zapewnić odpowiednią wentylację.

5.2

Ponowne uruchomienie

Wszystkie ruchome części pompy trzeba obracać co trzy
miesiące.

– Bezpyłowe otoczenie.
– Temperatura otoczenia: –20°C do +40°C
– Wilgotność i zawartość soli w powietrzu:
wartości są podane w dokumentacji od dostawcy silnika.
Znajduje się ona w załączonych dokumentach.
– Fundament o wymiarach dostosowanych do masy pompy.
– Pozioma i równa powierzchnia ustawienia. Wytrzymałość
powierzchni ustawienia dostosowana do masy pompy.
– Rezerwa miejsca na prace konserwacyjne.
– Dopływ powietrza zapewniający chłodzenie silnika.
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6.3

Zmniejszenie hałasu i drgań

6.3.1
►

Działania podstawowe

– Opór rurociągów utrzymywać na możliwie niskim poziomie: unikać niepotrzebnego montażu zaworów, kolanek
i ostrych przejść rurociągów.

Pompę eksploatować w optymalnym zakresie pracy.
– Pompa nie może pracować ze zbyt niskim obciążeniem.
Unikać zbyt mocnego dławienia. Z niską wydajnością
pracować tylko podczas regulacji.
– Nie ustawiać bardzo dużej wydajności pompy. W razie
potrzeby w przewodzie tłocznym zamontować ogranicznik przepływu.
– Pompę eksploatować bez kawitacji (patrz Rozdział 6.4.1
„Montaż rurociągów“, strona 12).

►

Przewód ssawny i tłoczny odizolować od drgań.
– Podeprzeć przewody.
– Wyprostować przewody.
– Zastosować elementy do izolacji drgań.

6.3.2
►

Działania dodatkowe

Rys. 13 Przejścia rurociągów

– Przekrój przewodów rurowych zaprojektować w taki
sposób, aby uniknąć niepotrzebnych strat ciśnienia oraz
kawitacji w obszarze zasysania i spełnić warunek
NPSHinstalacja > NPSHpompa

Przygotować elementy konstrukcyjne takie jak:
– osłona dźwiękochłonna

Kwestię tę sprawdzić już w fazie projektowania.

– obudowa dźwiękoszczelna

6.4

Mocowanie pompy

Rodzaje konstrukcji FPC...V

– Rurociągi projektować zależnie od: ciśnienia, temperatury i rodzaju tłoczonego medium.
– Rurociągi podłączyć do pompy bez naprężeń montażowych, aby nie przenosiły się one na pompę.

►

Wersja A i C:
ustawić pompę na kalotach i wypoziomować.

– Rurociągi mocować obejmami do stropów, ścian albo
podłogi.

►

Wersja B i D:
przykręcić łapę silnika do fundamentu.

– Za pomocą kątownika ustawić rurociągi współosiowo do
przyłączy pompy.

Konstrukcja KF
►

Wersja A i C:
ustawić pompę na kalotach i wypoziomować.

►

Wersja B i D:
przykręcić zwarty wspornik łożyska do fundamentu.

6.4.2

Instalacja rurociągów w przypadku pracy w charakterze pompy samozasysającej

Podwozie (opcja)
1. Ustawić pompę w miejscu montażu. Użyć hamulców postojowych przy rolkach (jeżeli są) lub ustalić podwozie klinami
hamującymi.

II

2. Uziemić podwozie, aby zapewnić odprowadzanie ładunków
elektrostatycznych.
3. Ułożyć przewód giętki, tak aby wykluczyć jego uszkodzenie.

6.4.1
►

I

Montaż rurociągów

Rurociągi ułożyć i podłączyć jak poniżej:
Rys. 14 Układanie przewodu ssawnego i tłocznego
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Jeżeli pompa ma pracować jako pompa samozasysająca (wytwarzanie próżni w ujemnym rurociągu po stronie ssawnej), wymaga ona zapasu cieczy, patrz Tabela 2 na stronie 13. Przewód
ssawny i tłoczny wykonać zgodnie z rysunkiem, tak aby ciecz pozostawała w pompie i nie spłynęła przez rurociąg. Króciec tłoczny musi być zawsze skierowany pionowo do góry.
Wielkość

Wymiar I
wm

Wymiar II
wm

Zapas cieczy
wI

3521/3522

>0,2

>1,5

2,8

3531/3532

> 0,2

> 1,5

3,5

3541/3542

> 0,2

> 1,5

4,5

Tabela 2 Instalacja rurociągów

6.5

I

II
Rys. 15 Instalacja przewodów rurowych

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Przyłącze elektryczne musi wykonać elektryk.
1. Przestrzegać wartości podłączeniowych na tabliczce znamionowej silnika. Nie wolno przekraczać podanego napięcia.
2. Podłączyć silnik zgodnie ze schematem połączeń w skrzynce
zaciskowej silnika.
3. Chronić przepusty kablowe przed wnikaniem wilgoci.
4. Włączyć silnik na 2 do 3 sekund z niewielką prędkością obrotową. Porównać przy tym kierunek obrotu wirnika wentylatora silnika ze strzałką kierunku obrotu na głowicy pompy.
5. W razie potrzeby zamienić bieguny.

I

Powrót

II

Zasilanie

4. Do przewodów rurowych zainstalować następujące armatury:
– Zamontować wziernik w przewodzie powrotnym.

6.7

Czyszczenie

Stosować wyłącznie środki czyszczące zgodne z wytycznymi higieniczno-technicznymi dla danego tłoczonego medium.
1. Przed zamknięciem pompy upewnić się, że we wnętrzu
pompy i w przewodach rurowych nie znajdują się ciała obce.
2. Zamknąć pompę.

6.6

Podłączenie cieczy zaporowej albo chłodzącej (opcja)

W przypadku wersji z podwójnym uszczelnieniem wału przestrzeń uszczelniająca musi być przepłukana cieczą zaporową lub
cieczą chłodzącą gazy.
►

Jako ciecz zaporową albo chłodzącą stosować odpowiedni
środek, na przykład wodę.

6.6.1

Instalacja przewodów rurowych

1. Zamontować i uszczelnić dostarczone razem rurki
płuczkowe.
2. Przewód dopływowy przewidzieć na dole przy uszczelnieniu wału.
3. Przewód odpływowy przewidzieć u góry przy uszczelnieniu
wału.

3. Podłączyć przewody rurowe.
4. Przed pierwszym użyciem wyczyścić całą pompę i układ
rurociągów.

7 Eksploatacja
7.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

►

Niebezpieczeństwo oparzenia: wskutek pompowania gorącego medium pompa może się mocno rozgrzać. Sprawdzić
temperaturę przed dotknięciem pompy.

►

Emisja akustyczna: poziom ciśnienia akustycznego pomp w
skali A może przekraczać 80 dB (A). W pobliżu pracującej
pompy zawsze nosić ochraniacze słuchu.

►

Niebezpieczeństwo pęknięcia: przekroczenie dopuszczalnego zakresu ciśnienia i temperatury może spowodować pęknięcia i nieszczelność pompy. Utrzymywać zakres ciśnienia i
temperatury pompy, patrz „Dokumenty dotyczące zlecenia“ w
załączonych dokumentach.

►

Niebezpieczeństwo pęknięcia: w przypadku pożaru gorąca
pompa może się rozerwać wskutek użycia zimnego środka
gaśniczego. Nie schładzać nadmiernie pompy podczas gaszenia.
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►

►

Pompa pracuje wstecz mimo wyłączenia awaryjnego: po wyłączeniu awaryjnym pompa pracuje wstecz ze względu na
obecność medium w przewodzie tłocznym. Zamontować zawór zwrotny w przewodzie tłocznym.
Zniszczenie uszczelnienia wału, jeżeli pompa pracuje wstecz.
Praca wstecz niszczy sprężyny w uszczelnieniu wału. Poza
tym podczas pracy wstecz luzuje się wirnik ślimakowy, co
może skutkować uszkodzeniem całej głowicy pompy. Pompę zawsze eksploatować zgodnie z zalecanym kierunkiem
obrotów. Patrz Rozdział 2.4.1 „Kierunek obrotów“, strona 6.

7.2

7.3

W trakcie pracy przestrzegać następujących punktów:
►

Uszkodzenie uszczelnienia wału: regulacja wydajności pompy poprzez zawór od strony ssawnej może spowodować
uszkodzenie pompy i uszczelnień wału. Regulację wydajności pompy przeprowadzać wyłącznie za pomocą zaworu od
strony tłocznej.

►

Uszkodzenie tłoczonego medium: gwałtowne lub długotrwałe zamknięcie zaworu w przewodzie tłocznym w trakcie
pracy może spowodować uszkodzenie pompy lub medium
wskutek uderzeń ciśnienia. W trakcie pracy nie zamykać zaworu w przewodzie tłocznym w gwałtowny sposób ani na
dłuższy czas.

►

Uszkodzenie pompy: przekroczenie wydajności może powodować uszkodzenie pompy i uszczelnień wału. Nie przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej 3500 1/min.

►

Uszkodzenie silnika podczas pracy z przetwornicą częstotliwości (FU): w silnikach zasilanych z przetwornicy częstotliwości zbyt niska prędkość obrotowa prowadzi do przegrzania silnika.
Przestrzegać wskazówek podanych w dokumentacji poddostawcy silnika, która znajduje się w załączonych dokumentach.

Rozpoczęcie eksploatacji
OSTROŻNIE

Uszkodzenie uszczelnień wału
Jeżeli pompa pracuje bez medium, następuje uszkodzenie
uszczelnienia pierścieniem ślizgowym.
►

Zapewnić, aby przed rozpoczęciem i w czasie eksploatacji
medium sięgało do wysokości górnej krawędzi króćca tłocznego.

OSTROŻNIE
Uszkodzenie podwójnych uszczelnień wału
Jeżeli pompa pracuje bez cieczy zaporowej, następuje uszkodzenie uszczelnienia wału.
Zabezpieczyć, aby w trakcie eksploatacji:
►

ciecz zaporowa przepływa z koniecznym ciśnieniem przez
podwójne uszczelnienie wału,
Podana wartość dla ciśnienia cieczy zaporowej znajduje się
w „Dokumentach dotyczących zlecenia” na „Rysunki przekrojowym uszczelnienia wału”. „Dokumenty dotyczące zlecenia“ zostały załączone do niniejszej instrukcji obsługi.
– Podciśnienie w przestrzeni uszczelniającej jest niedopuszczalne.
Jeżeli w „Rysunku przekrojowym uszczelnienia wału” nie zaznaczono żadnego ciśnienia, obowiązuje:
–

►

W przypadku uszczelek napełnianych lub płukanych
bezciśnieniowo cieczą zaporową , dopuszczalne jest ciśnienie maksymalne 0,2 bar.

temperatura cieczy zaporowej T< 70 °C zostaje utrzymana.

1. Otworzyć zawór w przewodzie ssawnym.
2. Zamknąć zawór w przewodzie tłocznym.
3. Pompę i przewód ssawny napełnić medium pompowanym
do wysokości górnej krawędzi pompy. Wypuścić ewentualne
pęcherzyki powietrza.
4. Włączyć silnik. Pompa tłoczy teraz w kierunku zamkniętego
zaworu w przewodzie tłocznym. Ogranicza to prąd załączeniowy.
5. Powoli otworzyć zawór w przewodzie tłocznym i uregulować punkt pracy.
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Obserwacja pracy

7.4

Zakończenie pracy

1. Wyłączyć silnik.
2. Zamknąć zawór w przewodzie ssawnym, aby zapobiec
opróżnieniu pompy.
3. Zamknąć zawór w przewodzie tłocznym.

7.5

Wyłączenie pompy z ruchu

1. Wyłączyć silnik.
2. Zamknąć zawór w przewodzie ssawnym.
3. Zamknąć zawór w przewodzie tłocznym.
4. Odłączyć pompę od napięcia.
5. Opróżnić pompę.
6. Oczyścić pompę.
7. Osuszyć pompę.
8. Chronić wnętrze pompy przed wilgocią, na przykład za pomocą żelu krzemionkowego.
9. Zamknąć przyłącza rurowe pokrywami, aby nie dostał się do
nich brud ani ciała obce.
10. Dalsze czynności – patrz Rozdział 5 „Składowanie“, strona 11.

7.6

Czyszczenie podczas pracy

7.6.1

Procedura CIP

9 Konserwacja
Częstotliwość konserwacji patrz Strona 24.

Pompy serii FPC można czyścić metodą CIP (Cleaning In Place).
W procedurze CIP obowiązują następujące wartości orientacyjne:
Przykład przebiegu czyszczenia

9.1
►

Wirujące części: niebezpieczeństwo zranienia. Przed zdjęciem osłon wyłączyć silnik pompy i zabezpieczyć go przed
ponownym włączeniem.

►

Niebezpieczeństwo oparzenia: wskutek pompowania gorącego medium pompa może się mocno rozgrzać. Sprawdzić
temperaturę przed dotknięciem pompy.

►

Porażenie prądem: podczas przepływu cieczy przez instalację dochodzi do naładowania elektrostatycznego. Uziemić
przewody rurowe i pompę.

►

Niekontrolowany wypływ cieczy: przed konserwacją i regulacją pompy:

1. Wstępne płukanie wodą
2. Płukanie ługiem sodowym (NaOH, patrz
Tabela 3 Czyszczenie metodą CIP).
3. Płukanie pośrednie wodą
4. Płukanie kwasem azotowym (HNO3, patrz
Tabela 3 Czyszczenie metodą CIP).
5. Płukanie do czysta wodą
Środek

Temperatura procesu [°C]

NaOH (ok. 1– 2%)

80 – 85

HNO3 (ok. 1%)

60 – 65

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

– zamknąć zasuwę ssawną i tłoczną przed i za pompą,
– zamknąć przewód cieczy zaporowej lub cieczy chłodzącej.

Tabela 3 Czyszczenie metodą CIP

►

Różnica ciśnień w pompie powinna wynosić 2 – 3 barów, aby
osiągnąć odpowiednie prędkości przepływu.

Wypływające ciecze: przypalenia i zabrudzenie. Przed otwarciem pompy całkowicie opróżnić korpus pompy.

►

Pęknięcia naprężeniowe: nie schładzać pompy szokowo.
Szkody materialne wskutek zarysowania szlifowanych powierzchni. Do powierzchni szlifowanej stosować wkład miedziany do kluczy nasadowych.

W razie odmiennych wartości skontaktować się z firmą Fristam.
7.6.2

Procedura SIP

Pompy serii FPC wolno sterylizować metodą SIP (Sterilisation In
Place) tylko w porozumieniu z firmą Fristam.
Adekwatność metody zależy od doboru elastomerów.

9.2
►

Stosowanie części zamiennych niezatwierdzonych przez Fristam Pumpen KG (GMBH & Co.) może spowodować poważne szkody osobowe lub materialne. Z pytaniami dotyczącymi dopuszczonych części zamiennych zwracać się do firmy
Fristam.

►

Fristam rejestruje wszystkie wysłane pompy. Do zamówienia
części zamiennych w firmie Fristam niezbędne są następujące informacje:

Temperatura procesu wynosi maksymalnie 145°C.
W przypadku wersji ATEX temperatury mogą się różnić – patrz
dodatkowa instrukcja obsługi dotycząca wersji ATEX, rozdział
„Granice temperatury”.

Części zamienne

numer seryjny, patrz
– tabliczka znamionowa lub

8 Zakłócenia

– wytłoczenie na korpusie pompy
Zakłócenia, możliwe przyczyny i środki zaradcze patrz
Rozdział 10.3 „Tabela zakłóceń“, strona 25.

8.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

►

Niebezpieczeństwo oparzenia: wskutek pompowania gorącego medium pompa może się bardzo mocno rozgrzać.
Sprawdzić temperaturę przed dotknięciem pompy.

►

Pompa pracuje wstecz mimo wyłączenia awaryjnego:
w przypadku wyłączenia awaryjnego pompa może nadal
pracować wstecz ze względu na obecność medium w przewodzie tłocznym. Zamontować zawór zwrotny.

9.3

Kontrola cieczy zaporowej albo chłodzącej
(opcja)

W pompach z wyposażeniem do „system zaporowy“ lub „system
tłumienia“ trzeba codziennie sprawdzać ciśnienie cieczy zaporowej.
►

Sprawdzać ciśnienie cieczy zaporowej i porównywać z wymaganą wartością.
Wymagana wartość znajduje się w „Dokumentach dotyczących zlecenia“ na „rysunku przekrojowym“ uszczelnienia wału.
„Dokumenty dotyczące zlecenia“ są załączone do niniejszej instrukcji obsługi.
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►

Ciecz zaporowa nagrzewa się przez gorące medium i pracę
pompy.

3. Zdemontować nakrętkę łożyskową (30) i podkładkę zabezpieczającą (31).

Zapewnić, aby w trakcie pracy temperatura cieczy zaporowej T utrzymywała się na poziomie <70°C.

4. Zdjąć zewnętrzny pierścień łożyska wałeczkowego.

9.4
►

Smarowanie łożysk silnika

Łożyska silnika smarować zgodnie z informacjami producenta silnika (patrz „Dokumentacja poddostawcy silnika”).

9.5
9.5.1

►

Smarowanie łożysk wału
Konstrukcji FPC...V

6. Dosmarować łożysko wałeczkowe (27).

Patrz Tabela 4 Ilości smaru łożyskowego – konstrukcja KF.

Konstrukcja KF

Nie smarować łożysk kulkowych zwykłych, lecz wymieniać je
w całości.

– W stałych warunkach eksploatacji zwiększenie poboru prądu, poziomu hałasu lub drgań jest oznaką zużycia. W takich
przypadkach łożysko kulkowe zwykłe należy wymienić.
►

5. Powierzchnie wszystkich części wyczyścić i sprawdzić, czy
nie są uszkodzone. W razie potrzeby wymienić.
Zaleca się stosowanie smaru łożyskowego typu: JAX HALOGuard FG-2 lub alternatywnie białego smaru NSF H1.
Można stosować również inny markowy smar równorzędnej
jakości i lepkości.

Konstrukcje FPC…V nie posiadają dodatkowego łożyska wału i
dlatego nie trzeba ich smarować.
9.5.2

Wskazówka: wszystkie części konstrukcji zaznaczone na powyższej ilustracji na szaro pozostają na wale.

7. Założyć zewnętrzny pierścień z powrotem na wał.
8. Założyć blachę zabezpieczającą i nakrętkę łożyskową na wał
i dokręcić nakrętkę łożyskową.
9. Wcisnąć wał pompy z łożyskiem z powrotem do łącznika.
10. Zamontować pokrywę łożyska (29).

9.6

Wymiana silnika

Silnik normatywny IEC w FPC...V

Łożyska wałeczkowe smarować smarem łożyskowym.
Rodzaj konstrukcji

Ilość smaru łożyskowego

KF 1

20 g

KF 2

40 g

KF 3

60 g

1. Wyłączyć silnik i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem.
2. Zdemontować głowicę pompy (patrz Rozdział 9.8 „Demontaż
głowicy pompy“, strona 17).
3. Zdemontować łącznik z silnika.

Tabela 4 Ilości smaru łożyskowego – konstrukcja KF

4. Zdemontować wał.

Warunek

5. Wymienić silnik.

– Głowica pompy jest zdemontowana.
– Silnik jest zdemontowany.

6. Zamontować i wyosiować wał (patrz Rozdział 9.11 „Konstrukcja FPC...V: Montaż i wyosiowanie wału pompy“, strona 22).

Sposób postępowania

7. Zamontować łącznik.

1. Zdemontować pokrywę łożyska (29).

8. Tylko połączenie kołnierzowe: w razie potrzeby sprawdzić
wielkość szczeliny (patrz Rozdział 9.9 „Sprawdzenie wymiarów
szczeliny“, strona 17).

2. Wał pompy (27) z ułożyskowaniem wycisnąć w stronę silnika.
27

28

9. Wymienić uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i zamontować głowicę pompy (patrz Rozdział 9.10 „Montaż głowicy
pompy“, strona 18).
Silnik normatywny IEC w konstrukcji KF
1. Wyłączyć silnik i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem.
2. Zdemontować silnik ze zwartego wspornika łożyska z łapą.

29
31
Rys. 16 Konstrukcja KF, łożysko wału

16

30

3. Zutylizować silnik zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Patrz Rozdział 2.6.4 „Utylizacja złomu elektrycznego i elektronicznego“, strona 7.
4. Wstawić wpust ze starego silnika do nowego silnika.
5. Przykręcić silnik do zwartego wspornika łożyska z łapą.

9.7

Wymiana uszczelnienia wału

1. Zluzować przewód recyrkulacyjny (32) między pokrywą wirnika ślimakowego (34) a obudową.

Uszczelnienie wału trzeba wymienić, jeżeli:
– z pompy po stronie atmosferycznej wydostaje się medium,
ciecz zaporowa lub ciecz chłodząca.
– ciecz zaporowa wycieka do tłoczonego medium.

2. Odkręcić nakrętki (35) na pokrywie pompy.
3. Zdjąć nakrętki, podkładki, pokrywę wirnika ślimakowego
(34) i uszczelkę pokrywy (33).
45

Sposób postępowania
1. Zdemontować głowicę pompy (patrz Rozdział 9.8 „Demontaż
głowicy pompy“, strona 17).
2. Wymienić uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i zamontować głowicę pompy, patrz Rozdział 9.10 „Montaż głowicy
pompy“, strona 18. Zależnie od uszczelnienia wału:
►

Zamontować uszczelki na wale.

►

Zmontować korpus pompy.

►

Zamontować korpus pompy na łączniku.

►

Zamontować uszczelnienie pierścieniem ślizgowym.

►

Zamontować wirnik.

►

Przykręcić pokrywę pompy.

►

Zamontować wirnik ślimakowy.

►

Przykręcić pokrywę wirnika ślimakowego.

►

Zamontować przewód recyrkulacyjny.

9.8
9.8.1

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Rys. 18 Wirnik

4. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zranienia podczas przytrzymywania wirnika ślimakowego ręką. Zablokować wał
(43) przez otwór w łączniku narzędziem (44).
5. Zluzować wirnik ślimakowy (36) i zdjąć wraz z uszczelką o
przekroju okrągłym (38).

Demontaż głowicy pompy

6. Odkręcić nakrętki (37) na pokrywie pompy.
7. Zdjąć nakrętki, podkładki, pokrywę pompy (39) i uszczelkę
pokrywy (40).

Przygotowanie

1. Wyłączyć silnik i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem.
2. Zamknąć zawór w przewodzie tłocznym.

8. Zdjąć z wału pierścień zabezpieczający (41), wirnik (42) i
wpust (45).
9. Tylko w pompach z podwójnym uszczelnieniem wału: zdjąć
rurki płuczące do cieczy zaporowej lub chłodzącej.

3. Zamknąć zawór w przewodzie ssawnym.
4. Całkowicie opróżnić pompę.

10. Głowicę pompy z uszczelnieniem wału po stronie pompy
zdjąć z wału w następujący sposób:

9.8.2

10a. Wariant z połączeniem zaciskowym

Sposób postępowania

1. Odkręcić śrubę zaciskową.

32

2. Lekko rozszerzyć połączenie zaciskowe za pomocą klina.
3. Wyciągnąć korpus pompy z połączenia zaciskowego.
10b. Wariant z połączeniem kołnierzowym
1. Odkręcić i wyjąć śruby złączne na kołnierzu.
2. Zdjąć korpus pompy.
11. Wymontować uszczelnienie wału z korpusu pompy.

9.9
35
Rys. 17 Pokrywa pompy

34

33

Sprawdzenie wymiarów szczeliny

Położenie wirnika określa pozycja na wale. Wymiary szczeliny
ustawia się położeniem korpusu pompy w stosunku do wirnika.
Wskazówka: wielkość szczeliny sprawdzić w tabeli 5.

17
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Warunki
– Korpus pompy jest na stałe połączony z łącznikiem.
– Pokrywa pompy jest zdemontowana.
– Wirnik jest nasadzony i nakrętka wirnika ślimakowego
dokręcona.
9.9.1

Pomiar szczeliny między wirnikiem a pokrywą
pompy

1. Zmierzyć suwmiarką wysokość H pokrywy pompy (46).
46
Rys. 21 Wielkość szczeliny wirnik-obudowa

Wielkość

Wielkość szczeliny w mm
wirnik / pokrywa pompy

wirnik / obudowa

3521/3522

0,5

0,5

3531/3532

0,5

1,5

3541/3542

1,0

1,0

Tabela 5 Standardowa wielkość szczeliny

Rys. 19 Wysokość

9.10 Montaż głowicy pompy

2. Zmierzyć suwmiarką odległość A od korpusu pompy (47) do
wirnika (48), patrz rys. „Odległość” na stronie 18.

Montaż pompy zależy od danej wielkości i konstrukcji, jak również od danego uszczelnienia wału (patrz „Dokumenty dotyczące
zlecenia“) w załączonych dokumentach.

47

OSTROŻNIE
Niewłaściwe elastomery
Nieszczelność pompy.
►

48

Upewnić się, że elastomery są dostosowane do właściwości
tłoczonego medium. Patrz w „Dokumentach dotyczących zlecenia“.

Przygotowanie

Rys. 20 Odległość

►

Wszystkie części pompy wyczyścić i sprawdzić pod kątem
uszkodzeń i dokładności dopasowania.

►

W razie potrzeby naprawić lub wymienić części pompy.

►

Montaż przeprowadzić w czystym miejscu, dokładnie i bez
użycia siły. Uszczelki mogą się trwale odkształcić lub częściowo pęknąć.

►

Wymienić wszystkie uszczelki o przekroju okrągłym.

►

Uszczelki o przekroju okrągłym i powierzchnie przesuwu
zwilżyć wodą, alkoholem lub smarem silikonowym, aby
zmniejszyć tarcie.

►

Powierzchnie uszczelniające uszczelnień pierścieniem ślizgowym czyścić środkami czyszczącymi rozpuszczającymi
tłuszcze, jak np. „Uniwersalny środek czyszczący OKS 2610“.
Następnie nie stykać już powierzchni uszczelniających z olejem ani smarem i nie dotykać ich palcami.

3. Obliczyć wielkość szczeliny (wielkość szczeliny = A – H).
4. Porównać wielkość szczeliny z Tabela 5 „Standardowa wielkość szczeliny“, strona 18.
9.9.2

Pomiar szczeliny wirnik-obudowa

1. Zmierzyć szczelinę wirnik-obudowa szczelinomierzem listkowym (Rys. 21 „Wielkość szczeliny wirnik-obudowa“, strona 18).
2. Porównać wielkość szczeliny z Tabela 5 „Standardowa wielkość szczeliny“, strona 18.
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Rada: do wklejenia łożysk i panewek nadaje się na przykład klej
montażowy „Euro Lock A64.80“.
Rada: do wklejenia wkrętów bez łba nadaje się na przykład klej do
śrub „Euro Lock A24.10“.

Wariant zastosowania

Pompa

Uszczelnienie
wału

A

FPC/FPC...V

pojedyncze

B

FPC/FPC...V

podwójne

9.10.1 Regulacja szczeliny w połączeniu kołnierzowym

Tabela 6 Standardowe uszczelnienia wału

Wskazówka: w pompach z połączeniem kołnierzowym szczelinę
reguluje się za pomocą podkładek wyrównawczych. Aby określić
dokładną liczbę i grubość potrzebnych podkładek wyrównawczych, wirnik ślimakowy, wirnik i wpust należy najpierw zmontować zgodnie z poniższym opisem, a następnie zdemontować.

Wariant zastosowania A

1. Korpus pompy (49) i blachy wyrównawcze (50) wsunąć na
wał aż do kołnierza (51) i połączyć śrubami.

II

I

Rys. 23 Wariant zastosowania A

Na powyższej ilustracji elementy konstrukcji są zebrane według
stadiów montażu:

49
50
51
Rys. 22 Regulacja szczeliny w połączeniu kołnierzowym

2. Nasunąć zabierak na wał.
3. Włożyć do wału wpust i nasunąć wirnik.

I

Montaż korpusu pompy

II

Zakończenie montażu na wale

93-1.60
474.63
475.60
412.65
412.60
412.61
47-2.60

4. Dokręcić wirnik ślimakowy.
5. Sprawdzić wymiary szczeliny (patrz Rozdział 9.9 „Sprawdzenie wymiarów szczeliny“, strona 17).
6. Zdemontować wirnik ślimakowy, wirnik i wpust.
7. Zdjąć korpus pompy.
8. Jeżeli wielkość szczeliny się nie zgadza:
►

wyregulować za pomocą odpowiednich blach wyrównawczych.

9.10.2 Montaż uszczelek

562.60

Rodzaj uszczelnienia wału zabudowanego w danej pompie jest
podany w „Dokumentach dotyczących zlecenia” w formie „rysunku przekrojowego” i „listy części zamiennych”.

Abb. 24 Wariant zastosowania A, montaż korpusu pompy

Numery części w tym rozdziale odpowiadają normie DIN 24250.

Aby wstępnie zmontować korpus pompy (I):

Poniżej opisany jest montaż standardowych uszczelnień wału w
wariantach zastosowania A i B. Wersja w danym zamówieniu
może się od nich różnić. W sprawie niejasności lub dalszych informacji należy się skontaktować z firmą Fristam.

1. Wkleić klejem kołek walcowy (562.60) do korpusu uszczelnienia pierścieniem ślizgowym (47-2.60).

101

Wskazówka: kołki walcowe przykleić do korpusu uszczelnienia pierścieniem ślizgowym, tak aby w stanie zmontowanym
nie dotykały wału. Kołki walcowe muszą całkowicie wejść
w otwory pierścienia (475.60) współpracującego. Jeśli w
pierścieniu współpracującym nie ma otworów, kołki walco-

19
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we muszą wejść w podłużne wycięcia pierścienia współpracującego (patrz „Rysunek przekrojowy uszczelnienia wału”).

Wariant zastosowania B

2. Zaopatrzyć korpus uszczelnienia pierścieniem ślizgowym
w uszczelki o przekroju okrągłym (412.60), (412.61).
3. Wsunąć zmontowany korpus uszczelnienia pierścieniem ślizgowym do korpusu pompy (101).
4. Zamontować w korpusie pompy pierścień
dociskowy (474.63) i zabezpieczyć pierścieniem osadczym
rozprężnym (93-1.60).

I

II

Korpus pompy jest teraz zmontowany.
5. Pierścień współpracujący (475.60) zaopatrzyć w uszczelkę o
przekroju okrągłym (412.65).

Abb. 26 Wariant zastosowania B

6. Wsunąć pierścień współpracujący do korpusu uszczelnienia
pierścieniem ślizgowym.

Na powyższej ilustracji elementy konstrukcji są zebrane według
stadiów montażu:

Wskazówka: wsuwać, tak aby kołki walcowe korpusu
uszczelnienia pierścieniem ślizgowym wchodziły do otworów podłużnych pierścienia współpracującego.
Korpus uszczelnienia pierścieniem ślizgowym jest teraz
zmontowany.

I

Montaż uszczelnienia wału na wale od strony silnika

II

Montaż uszczelnienia wału na wale od strony pompy

475.61

472.61

474.61

550.62

50-3.60

7. Zmontowany korpus pompy (101) zamontować na wale
zgodnie z opisem w Rozdział 9.10.3 „Montaż korpusu pompy“,
strona 21.
412.62

412.64

474.60

472.60

904.61
412.67

412.66

479.60

Abb. 27 Wariant zastosowania B, montaż uszczelnienia wału od strony silnika (I)

Aby zamontować uszczelnienie wału od strony silnika (I):
485.60

478.60

412.63

Abb. 25 Wariant zastosowania A, zakończenie montażu na wale

1. Tylko w FPC...V: zamocować pierścień ustalający na wale (503.60) za pomocą wkrętów bez łba (904.61).
Wkręty bez łba powlec klejem do śrub. Pozycja na wale:
patrz „rysunek przekrojowy uszczelnienia wału“.

Aby zakończyć montaż na wale (II):

2. Tarczę (550.62) wsunąć na wał.

8. Na pierścień ślizgowy (472.60) założyć uszczelki o przekroju
okrągłym (412.63).

3. Na pierścień ślizgowy (472.61) założyć uszczelkę o przekroju
okrągłym (412.66).

9. Na zabierak (485.60) założyć uszczelki o przekroju
okrągłym (412.62) i (412.64).

4. Wsunąć sprężynę (479.60) z pierścieniem
dociskowym (474.61) i pierścień ślizgowy (472.61) na wał.
Ścięty koniec sprężyny zatrzasnąć w otworze podłużnym
pierścienia ślizgowego.

10. Wsunąć pierścień ślizgowy z pierścieniem dociskowym
(474.60), sprężyną (478.60) i zabierakiem na wał. Ścięty koniec sprężyny zatrzasnąć w pierścieniu ślizgowym.
11. Zakończenie montażu uszczelnienia wału przez nałożenie
wirnika, patrz Rozdział 9.10.4 „Montaż wirnika“, strona 21.
Wskazówka: ścięty koniec sprężyny zatrzasnąć w otworze
podłużnym pierścienia ślizgowego.
12. Zakończenie montażu uszczelnienia wału przez nałożenie
wirnika, patrz Rozdział 9.10.4 „Montaż wirnika“, strona 21.

5. Zamontować korpus pompy, patrz Rozdział 9.10.3 „Montaż
korpusu pompy“, strona 21.
6. Uszczelkę o przekroju okrągłym (412.67) umieścić w pierścieniu współpracującym (475.61) i włożyć do korpusu
uszczelnienia pierścieniem ślizgowym (47-2.60).
Uszczelnienie wału jest teraz zmontowane od strony silnika.
Aby zamontować uszczelnienie wału od strony pompy (II):
7. Montaż uszczelnienia wału od strony pompy zgodnie z opisem w Rozdział „Wariant zastosowania A“, strona 19.
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9.10.3 Montaż korpusu pompy
Pompa z połączeniem kołnierzowym

7. Uwaga: niebezpieczeństwo zranienia podczas przytrzymywania wirnika ślimakowego ręką. Zablokować wał narzędziem przez otwór w łączniku.
8. Włożyć uszczelkę o przekroju okrągłym w wirnik ślimakowy,
zablokować wał przed obracaniem się i naciągnąć wirnik ślimakowy.
Gwint

Moment dokręcenia

M16

100 Nm

Tabela 7 Moment dokręcenia wirnika ślimakowego

9. Wskazówka: nie wolno dokręcać wirnika ślimakowego
wkrętarką udarową.

52

10. Wyregulować szczelinę przez przesuwanie głowicy pompy w
granicach połączenia zaciskowego (patrz Rozdział 9.9
„Sprawdzenie wymiarów szczeliny“, strona 17). Wypoziomować powierzchnię króćca tłocznego (przyłącze przewodu
tłocznego).

53

54

11. Dokręcić śrubę zaciskową (56):

Rys. 28 Montaż korpusu pompy z połączeniem kołnierzowym
►

Wsunąć korpus pompy (52) i blachy wyrównawcze (53) na
wał aż do kołnierza (54) i połączyć śrubami (patrz
Rozdział 10.1 „Dane techniczne“, strona 23).

Pompa z połączeniem zaciskowym
55

Gwint

Moment dokręcenia

M10

45 Nm

M12

75 Nm

Silnik standardowy

Tabela 8 Momenty dokręcenia połączenia zaciskowego

12. Dalej jak w rozdziale Rozdział 9.10.5 „Zamykanie pompy“,
strona 22.
56
9.10.4 Montaż wirnika
65

Rys. 29 Montaż korpusu pompy z połączeniem zaciskowym

1. Lekko rozszerzyć połączenie zaciskowe za pomocą klina (55).
2. Tylko w wariancie z podwójnym uszczelnieniem wału: wsunąć zestaw uszczelniający od strony silnika na wał pompy.

64

63

62

61

60

59

58

57

Rys. 30 Montaż wirnika

1. Rozciąć plastikowy pierścień zabezpieczający (62) i włożyć
go do rowka wału.

3. Wmontować kompletny korpus uszczelnienia wału z
uszczelkami w korpus pompy i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.

2. Nasunąć wpust (65) i wirnik (63) na wał.

4. Wsunąć korpus pompy przez wał pompy w połączenie zaciskowe i lekko przykręcić śrubę zaciskową (56).

3. Uwaga: Niebezpieczeństwo zranienia podczas przytrzymywania wirnika ręką.

5. Wsunąć zestaw uszczelniający od strony pompy na wał.
6. Założyć wpust, rozcięty plastikowy pierścień zabezpieczający i wirnik.

►

Zablokować wirnik drewnianym klinem.

4. Do pokrywy pompy (60) założyć uszczelkę o przekroju okrągłym (61) i przykręcić pokrywę do korpusu nakrętkami kołpakowymi (58).
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5. OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo zranienia podczas przytrzymywania wirnika ślimakowego ręką. Zablokować wał narzędziem przez otwór w łączniku (64).
6. Nakręcić wirnik ślimakowy (57) z uszczelką o przekroju okrągłym (59) na wał i dokręcić (moment dokręcenia = 100 Nm).
7. Wskazówka: nie wolno dokręcać wirnika ślimakowego
wkrętarką udarową.
8. Uwaga: Usunąć narzędzie bezpośrednio po zakończeniu
montażu.
9.10.5 Zamykanie pompy
69

4. Czop wału silnika i krawędzie rowka wpustu oszlifować papierem ściernym, aby zlikwidować nierówności i zadziory.
5. Czop wału silnika w obrębie odsadzenia wału posmarować
żelem uszczelniającym, np. „Stucarit 309”.
6. Wsunąć wał pompy z podkładką skurczową na czop wału silnika aż do odsadzenia wału.
7. Dokręcić śruby podkładki skurczowej na krzyż:
Gwint

Moment dokręcenia

M5

6 Nm

M6

12 Nm

M8

30 Nm

8. Założyć czujnik zegarowy na wał pompy w celu sprawdzenia
tolerancji bicia względem kołnierza silnika.

68

67

66

Rys. 31 Pokrywa pompy

1. Nasunąć pokrywę wirnika ślimakowego (67) z uszczelką o
przekroju okrągłym (66). Przykręcić nakrętki (68) z podkładkami.
2. Połączyć pokrywę wirnika ślimakowego z korpusem przewodem recyrkulacyjnym (69) z uszczelkami o przekroju okrągłym.

9.11 Konstrukcja FPC...V: Montaż i wyosiowanie
wału pompy
Wskazówka: po wymianie silnika IEC zamontować i wyosiować
wał pompy.

UWAGA
Wirujące części
Stłuczenia i poważne obrażenia
►

Wyłączyć silnik i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem.

1. Wyjąć wpust z czopa wału silnika.
2. W silnikach elektrycznych o mocy ponad 30 kW: założyć
wpust jednostronnie ścięty dostarczony w komplecie.
3. Czop wału silnika i otwór wału pompy odtłuścić środkiem
czyszczącym, jak np. „Uniwersalny środek czyszczący OKS
2610“.
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9. Sprawdzić bicie promieniowe wału pompy zależnie od mocy
silnika.
– silnik < 30 kW: maks. bicie promieniowe = 0,06 mm
– silnik > 30 kW: maks. bicie promieniowe = 0,08 mm
10. W razie potrzeby wyregulować bicie promieniowe wału
pompy.

10 Załącznik 1
10.1 Dane techniczne
10.1.1 Momenty dokręcenia śrub i nakrętek
Materiał: stal, klasa wytrzymałości 8.8
Gwint

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Moment dokręcenia
[Nm]

11

27

54

93

230

464

Materiał: stal nierdzewna, klasa wytrzymałości 70
Gwint

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Moment dokręcenia
[Nm]

7,4

17,5

36

62

150

303

Materiał: stal nierdzewna, klasa wytrzymałości 80
Gwint

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Moment dokręcenia
[Nm]

10

24

49

80

203

393

10.1.2 Emisja akustyczna
Wielkość

Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)

3522

76

3532

79

3542

79

Tabela 9 Emisja hałasu

Podane wartości obowiązują dla przyłącza elektrycznego 50 Hz
i pracy pompy z najlepszym współczynnikiem sprawności. W innych punktach pracy poziom ciśnienia akustycznego może się
znacznie różnić. Patrz „Charakterystyka pompy” w załączonych
dokumentach.
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10.2 Częstotliwość konserwacji1
Rodzaj konstrukcji

Częstotliwość

Prace konserwacyjne

Rozdział

Wszystkie z opcją „ciecz zaporowa i ciecz chłodząca”

codziennie

Kontrola cieczy zaporowej lub cieczy chłodzącej

Patrz Rozdział 9.3 „Kontrola cieczy zaporowej albo chłodzącej
(opcja)“, strona 15

KF1, KF2, KF3

5000 h

Smarowanie łożysk wału

Patrz Rozdział 9.5.2 „Konstrukcja KF“, strona 16

Wszystkie

W razie potrzeby Wymiana uszczelnienia wału

Patrz Rozdział 9.7 „Wymiana uszczelnienia wału“, strona 17

Wszystkie

W razie potrzeby Wymiana silnika

Patrz Rozdział 9.6 „Wymiana silnika“, strona 16

FPC...V

W razie potrzeby Wymiana wału

Patrz Rozdział 9.11 „Konstrukcja FPC...V: Montaż i wyosiowanie
wału pompy“, strona 22

Wszystkie

Według danych
producenta

Patrz Rozdział 9.4 „Smarowanie łożysk silnika“, strona 16

Smarowanie łożyska silnika

Tabela 10 Częstotliwość konserwacji

1

Częstotliwość konserwacji silnika sprawdzić w „Instrukcji obsługi silnika”.
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10.3 Tabela zakłóceń
Objaw

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Pompa nie tłoczy lub tłoczy nierównomiernie

Zamknięty / zatkany przewód ssawny

Otworzyć / oczyścić przewód ssawny

Zabrudzony filtr ssący

Wyczyścić filtr ssący

Zamknięty zawór odcinający od strony tłocznej

Otworzyć przewód tłoczny

Pompa niecałkowicie napełniona cieczą

Układ rur zainstalować w ten sposób, aby również
na postoju korpus był napełniony cieczą

Pompa z wysokością niwelacyjną ssania1;
ciecz opada podczas postoju

Zamontować zawór stopowy w przewodzie ssawnym

Nieszczelny przewód ssawny (zasysa powietrze)

Uszczelnić przewód ssawny

Zablokowany, zabrudzony zawór stopowy

Odblokować, wyczyścić zawór stopowy

Zbyt duża wysokość ssania

Ustawić pompę niżej
Zmniejszyć wysokość ssania

Kieszeń powietrzna w przewodzie ssawnym

Przewód ssawny zawsze układać ze wzniosem

Zbyt dużo powietrza lub gazu w medium pompo- Zamontować zawór odpowietrzający
wanym

Zbyt duże natężenie przepływu

Zbyt niskie natężenie przepływu, zbyt niska
wysokość podnoszenia

Metaliczny odgłos

Wlot powietrza przy uszczelnieniu wału

Sprawdzić zamontowanie uszczelnienia wału
Wymienić elastomery

Kawitacja przy wejściu wirnika,
Zbyt duży opór w przewodzie ssawnym,
Zbyt duża wysokość ssania,
Wartości NPSH instalacji niedopasowane do
pompy.

Zoptymalizować przewód ssawny,
Zwiększyć wysokość napływu,
Obniżyć temperaturę tłoczonego medium,
Skontaktować się z firmą Fristam

Zbyt szeroko otwarty zawór od strony tłocznej

Przydławić zawór

Zbyt duża średnica przewodu tłocznego

Zmniejszyć średnicę nominalną rury,
Wstawić kryzę

Zbyt duża średnica wirnika

Stoczyć średnicę zewnętrzną wirnika
Zmniejszyć prędkość obrotową za pomocą przetwornicy częstotliwości
Skontaktować się z firmą Fristam

Dobrano za małą pompę

Skontaktować się z firmą Fristam

Dobrano za małą średnicę wirnika

Skontaktować się z firmą Fristam
Wymienić wirnik

Niewłaściwy kierunek obrotów silnika

Zamienić przyłącza w skrzynce zaciskowej silnika

Zbyt niska prędkość obrotowa
(niewłaściwe napięcie)

Przyłącze skorygować zgodnie z tabliczką znamionową silnika

Zbyt małe średnice nominalne rurociągów

Zastosować większe średnice rur

Opory w rurociągu ssawnym lub tłocznym zbyt
duże

Zoptymalizować system rurociągów,
Zmniejszyć liczbę kolanek i zaworów
Skontaktować się z firmą Fristam

Zatkany rurociąg lub nagromadzenie osadów

Wyczyścić rurociągi

Ciało obce/osad w wirniku

Wymontować i oczyścić wirnik

Niewłaściwie ustawiony wirnik

Sprawdzić i na nowo ustawić szczeliny wirnika

Zbyt duża gęstość tłoczonego medium
Zbyt duża lepkość tłoczonego medium

Skontaktować się z firmą Fristam

Ciała obce we wnętrzu pompy

Demontaż, ocena, naprawa

Wirnik lub wirnik ślimakowy ociera się

Sprawdzić kierunek obrotów, wyregulować
ponownie szczelinę wirnika, wymienić pierścień
zabezpieczający, dokręcić wirnik ślimakowy kluczem dynamometrycznym

Pompa/ uszczelnienie wału pracuje na sucho

Natychmiast doprowadzić medium,
Otworzyć zasuwę ssawną

Tabela 11 Tabela zakłóceń
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Objaw

Możliwa przyczyna

Sposób usunięcia

Dźwięk przepływu

Eksploatacja wbrew projektowi w obszarze przeciążenia lub obszarze częściowego obciążenia

Wyregulować punkt pracy zgodnie z projektem

Zbyt duże straty przepływu w przewodzie ssawnym

Zwiększyć średnice nominalne,
skrócić rurociąg,
uniemożliwić odgazowanie

Kawitacja

Sprawdzić warunek dla oceny NPSH,
Skontaktować się z firmą Fristam

Drgania

Przewody ssawny i tłoczny niedopuszczalnie
obciążają pompę

Podeprzeć rurociągi, aby pompa nie była obciążona, w razie potrzeby zamontować tłumiki
drgań, nie dopuszczać do uderzeń ciśnienia
w pompie

Nadmierne rozgrzanie ułożyskowania wału

Uszkodzenie łożyska

Wymienić łożysko

Zbyt wysoki pobór prądu przez silnik

Zbyt duże natężenie przepływu

Przydławić przewód tłoczny lub
zmniejszyć prędkość obrotową za pomocą przetwornicy częstotliwości

Wyciek z uszczelnienia wału

Zbyt duża średnica wirnika

Stoczyć średnicę koła wirnikowego,
skontaktować się z firmą Fristam

Zbyt duża lepkość i / lub gęstość medium

Skontaktować się z firmą Fristam

Poważne uszkodzenie ułożyskowania wału,
odkształcony wał

Demontaż, ocena, naprawa przez firmę Fristam.

Zluzowany wirnik ślimakowy

Wymontować wirnik, ocenić odsadzenie wału,
sprawdzić uszczelnienie wału, dokręcić nakrętkę
wirnika ślimakowego wymaganym momentem,
w razie potrzeby wymienić element konstrukcyjny. Wymienić pierścień zabezpieczający

Uszkodzenie mechaniczne / zużycie uszczelnienia Wymienić uszczelnienie wału łącznie z elastomewału, promieniowego pierścienia uszczelniająrami, w razie potrzeby zmienić materiał
cego wał
Skontaktować się z firmą Fristam

Tabela 11 Tabela zakłóceń
1.

Suchobieg uszczelnienia wału,
zbyt duża wysokość ssania,
zbyt wysoka temperatura tłoczonego medium

Podwyższyć ciśnienie napływu do pompy,
zmniejszyć wysokość ssania,
zastosować podwójne uszczelnienie wału,
skontaktować się z firmą Fristam

Zbyt wysokie ciśnienie wody zaporowej

Wyregulować zaworem dławiącym

Zbyt niskie ciśnienie wody zaporowej

Wymienić promieniowy pierścień uszczelniający
wał

Zatkane rurki wody,
(w konsekwencji uszkodzenie promieniowego
pierścienia uszczelniającego wał)
Brudna woda zaporowa

Wyczyścić rurki wody,
wyregulować dopływ i odpływ wody,
stosować wodę o jakości wody pitnej i temp.
maks. 70°C

Zbyt wysoka temperatura tłoczonego medium

Skontaktować się z firmą Fristam
Przeróbka na podwójne uszczelnienie wału

„Wysokość niwelacyjna ssania” to pionowa odległość między powierzchnią poziomu cieczy po stronie ssania a osią wirnika.
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10.4 Klucz numerów części
Ogólny klucz numerów części dotyczy dołączonych „rysunków przekrojowych“. Numery części odpowiadają normie DIN 24250.
Nr części
101
108
160
160-1
13-1
13-2
130
132
135
154
156
18-1
18-2
182
21-1
213
23-1
23-4
26-1
230
32-1
32-2
32-3
32-4
321
322
325
330
331
341
344
350
360
40-4
400
410
411
412
421
422
423
433
45-1
451
454
47-1
47-2
47-3
47-5

Nazwa
Korpus pompy
Kadłub wieloczłonowy
Pokrywa
Pokrywa wirnika ślimakowego
Ścianka tylna korpusu
Wkładka do obudowy
Część obudowy
Element pośredni
Tuleja ścieralna
Ścianka działowa
Króciec tłoczny
Kalota
Amortyzator drgań
Łapa
Wał współbieżny
Wał napędowy
Wypornik
Wirnik ślimakowy
Uchwyt obudowy uszczelnienia pierścieniem ślizgowym
Wirnik
Łożysko kulkowe skośne
Łożysko wałeczkowe
Łożysko kulkowe zwykłe
Łożysko stożkowe
Łożysko kulkowe poprzeczne
Łożysko wałeczkowe
poprzeczne
Łożysko igiełkowe
Wspornik łożyska
Kozioł łożyskowy
Łącznik napędu
Łącznik wspornika łożyska
Obudowa łożyska
Pokrywa łożyska
Kołek z karbem
Uszczelka płaska
Uszczelka kształtowa
Pierścień uszczelniający
Uszczelka o przekroju okrągłym
Promieniowy pierścień
uszczelniający
Pierścień filcowy
Pierścień labiryntowy
Uszczelnienie pierścieniem
ślizgowym
Pierścień oporowy
Dławnica
Pierścień dławika
Sprężyna z podkładką
Korpus uszczelnienia pierścieniem ślizgowym
Pierścień klinowy
Nakrętka z uchem

Nr części
471
472
474
475
476
477
478
479
481
482
484
485
500
50-1
50-2
50-3.60
504
520
523
524
525
54-1
54-2
54-3
540
543
55-1
550
551
554
561
56-1
56-2
560
562
59-2
59-3
59-4
59-5
642
680
68-1
68-2
68-3
68-4
68-5
681
701
702
710
71-1
715

Nazwa
Pokrywa uszczelki
Pierścień ślizgowy
Pierścień dociskowy
Pierścień współpracujący
Wspornik pierścienia współpracującego
Sprężyna do uszczelnienia
pierścieniem ślizgowym
Sprężyna prawa
Sprężyna lewa
Miech
Wspornik miecha
Miseczka sprężyny
Zabierak
Pierścień
Pierścień sprężysty
Pierścień o przekroju V
Pierścień ustalający
Pierścień dystansowy
Tuleja
Tuleja wału
Tuleja ochronna wału
Tuleja dystansowa
Tuleja prowadząca pokrywy
Tuleja prowadząca
Tuleja ustalająca
Tuleja
Tuleja dystansowa
Podkładka wachlarzowa
Podkładka
Podkładka dystansowa
Podkładka
Kołek z karbem
Kołek sprężysty
Nitokołek
Trzpień
Kołek walcowy
Podkładka zaciskowa
Podkładka skurczowa
Łącznik
Membrana
Wziernik poziomu oleju
Osłona
Blacha oporowa
Taśma piankowa
Uchwyt okładziny
Kryza
Osłona blaszana CF
Osłona sprzęgła
Przewód obejściowy
Przewód recyrkulacyjny
Rura
Rura łącząca
Rozgałęźnik

Nr części
722
723
724
733
751
755
756
759
800
801
87-1
87-2
87-3
87-4
839
872
89-1
89-2
89-3
89-4
89-5
89-6
89-8
89-9
89-10
89-11
892
894
897
90-1
90-3
90-4
90-5
900
901
902
903
904
906
909
91-1

Nazwa
Zwężka dwukołnierzowa
Kołnierz
Kołnierz zaślepiający
Zacisk rurowy
Kadłub zaworu
Trzpień zaworu
Sprężyna zaworu
Grzybek zaworu
Silnik
Silnik kołnierzowy
Korpus przekładni
Kołpak przekładni
Pokrywa przekładni
Łapa przekładni
Zestyk
Koło zębate
Wkładka
Stojak kaloty
Łapa silnika
Uchwyt
Kołpak ochronny
Koło
Płaskownik stalowy
Łoże silnika
Łoże silnika
Wspornik podstawy kaloty
Podstawa
Konsola
Element prowadzący
Kołek gwintowany
Kołek stożkowy
Kołek z karbem
Śruba z uchem
Śruba
Śruba z łbem sześciokątnym
Śruba dwustronna
Śruba zamykająca
Wkręt bez łba
Śruba wirnika
Śruba ustalająca
Śruba z łbem walcowym z
przecięciem

913
914

Śruba odpowietrzająca
Śruba z łbem walcowym z
gniazdem sześciokątnym
Nakrętka krzyżowa długa
Nakrętka krzyżowa krótka
Nakrętka kołpakowa
Nakrętka wypornika
Śruba odciskowa
Zamocowanie wypornika
Nakrętka z kołnierzem
Nakrętka sześciokątna
Nakrętka wału

92-1
92-2
92-3
92-4
92-5
92-6
92-7
920
921
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Nr części
922
923
93-1
930
931
932
940
941
950

28

Nazwa
Nakrętka wirnika
Nakrętka łożyska
Pierścień osadczy rozprężny
Zabezpieczenie
Blacha zabezpieczająca
Pierścień zabezpieczający
Wpust
Sprężyna talerzowa
Sprężyna

10.5 Deklaracja zgodności WE
Producent:

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

niniejszym deklaruje, że poniższy produkt (pompa z silnikiem):
– Typy pomp wirnikowych: FP, FPE, FPC...V, FPH, FPEH,
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPC, FPM, FSM

10.6 Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej WE
Producent:

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

oświadcza, że w przypadku poniższego produktu (pompa bez
silnika):

– Typy pomp wyporowych: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Typy pomp wirnikowych: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH,
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPC

– Typ mieszalnika materiałów sypkich: PM

– Typy pomp wyporowych: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Numer seryjny: patrz strona tytułowa instrukcji eksploatacji

– Typ mieszalnika materiałów sypkich: PM

spełniają wszystkie odpowiednie wymogi dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).
Maszyna spełnia ponadto wszystkie wymogi dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego (2014/35/UE) oraz dyrektywy
ws. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE),
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i FDA.
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
– DIN EN 809:2012-10: Pompy i agregaty pompowe do cieczy – Ogólne wymagania bezpieczeństwa
– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn –
Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
Odpowiedzialny za dokumentację: Julia Friedsch
Tel.: +49(040) 72556-107
Adres: patrz adres producenta
Hamburg, 02.10.2020

– Numer seryjny: patrz strona tytułowa instrukcji eksploatacji
zgodnie z dyrektywą maszynową (2006/42/WE) Załącznik II B
chodzi o maszynę nieukończoną.
Zastosowano i spełniono zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z załącznikiem I wyżej
wymienionej dyrektywy.
Maszyna nieukończona spełnia ponadto wszystkie wymogi rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i FDA.
Maszynę nieukończoną wolno eksploatować, tylko jeżeli zostanie stwierdzone, że maszyna, w którą będzie wbudowana maszyna nieukończona spełnia wymagania Dyrektywy Maszynowej
(2006/42/WE).
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
– DIN EN 809:2012-10: Pompy i agregaty pompowe do cieczy – Ogólne wymagania bezpieczeństwa
– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
Na żądanie organów poszczególnych państw członkowskich
producent zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowej dokumentacji maszyny nieukończonej w formie elektronicznej.

Julia Friedsch / kierowniczka działu zarządzania jakością

Przynależna do maszyny szczegółowa dokumentacja techniczna
została sporządzona zgodnie z załącznikiem VII, część B.
Odpowiedzialny za dokumentację: Julia Friedsch
Tel.: +49(0)40 72556-107
Adres: patrz adres producenta
Hamburg, 02.10.2020

Julia Friedsch / kierowniczka działu zarządzania jakością
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11 Załącznik 2 – Instrukcja montażu
(opcja)
11.1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa
Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona wyłącznie dla
osób wykwalifikowanych.

11.2 Zastosowanie

73

H: wysokość podnoszenia [m]; bez napędu: brak danych

74

P: moc silnika [kW]; bez napędu: brak danych

75

Rok produkcji

76

m: masa (pompa bez napędu) [kg]

77

nN: nominalna prędkość obrotowa [1/min]; bez napędu: brak
danych

78

Q: natężenie przepływu [m³/h]; bez napędu: brak danych

11.4 Transport bez silnika

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy pomp, które zostały dostarczone bez silnika (opcja) i zmontowane.

Transport wolno przeprowadzać tylko osobom przeszkolonym.
Pompę można transportować na wózkach widłowych albo za
pomocą dźwigu.
Pompę transportować zawsze w pozycji do zabudowy.
11.4.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Spadające lub niezabezpieczone elementy konstrukcyjne
Ciężkie zmiażdżenia.
►

Przy wszystkich pracach transportowych zawsze nosić obuwie ochronne.

Niewłaściwe położenie transportowe pompy
Rys. 32 Maszyna nieukończona: pompa bez silnika, przykład na podstawie konstrukcji KF

Poniższe dane z „Oryginalnej instrukcji obsługi” dla maszyn
ukończonych są w tym przypadku nieważne:
– Rozdział 10.5 „Deklaracja zgodności WE”, strona 29,

Wyciek cieczy żrących, trujących lub brudzących. Szkody osobowe lub materialne wskutek skażenia.
►

Pompę transportować zawsze w pozycji do zabudowy.

Odkryte, niezamknięte przyłącza rurociągów

– Rozdział 10.1.2 „Emisja akustyczna”, strona 23,

Szkody materialne wskutek zanieczyszczeń, wstrząsów lub wilgoci w pompie.

– Rozdział 2.4.4 „Tabliczka znamionowa”, strona 7.

►

11.3 Tabliczka znamionowa

11.4.2 Transport na wózkach widłowych

Osłony przyłączy rurociągów zdjąć bezpośrednio przed przyłączeniem do rurociągów.

OSTRZEŻENIE
70
71
72
73

78
77

74
76

Rys. 33 Tabliczka znamionowa dla pompy bez napędu

75

Niezabezpieczone elementy konstrukcyjne
Ciężkie obrażenia przez przygniecenie, zmiażdżenie kończyn,
szkody materialne.
►

Przed transportem zabezpieczyć pompę przed przewróceniem się. Zamocować pasami transportowymi na palecie lub
przyśrubować pompę do palety.

Przygotowanie
Sprawdzić, czy pompa jest odpowiednio zabezpieczona na palecie. Przykład z pasami Rys. 34 „Transport na wózku widłowym“,
strona 31.

70

Producent

Sposób postępowania

71

Typ: seria, wielkość, konstrukcja, wersja pompy

1. Podnieść paletę widłami wózka widłowego.

72

S.-Nr.: numer seryjny pompy
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2. Ostrożnie zawieźć paletę na miejsce przeznaczenia i odstawić.

Przygotowanie
►

Zdjąć zabezpieczenia transportowe.

Transport KF z zawiesiem o obwodzie zamkniętym:
Sposób postępowania
1. Zawiesie dwukrotnie owinąć wokół szyjki łącznika (patrz
Rys. 35 „Transport za pomocą dźwigu“, strona 31).

Rys. 34 Transport na wózku widłowym

11.4.3 Transport za pomocą dźwigu

2. Drugi koniec zawiesia przeciągnąć do haka dźwigu i zaczepić.
3. Ustawić środek ciężkości, tak aby podnosić pompę w pozycji
poziomej.
4. Podnieść pompę.

OSTRZEŻENIE
Spadające części

11.5 Miejsce ustawienia

Śmierć wskutek przygniecenia, zmiażdżenie kończyn, szkody
materialne.

Ogólne warunki dotyczące miejsca ustawienia – patrz instrukcja
obsługi Rozdział 6.2 „Miejsce ustawienia”, strona 11 .

►

Stosować tylko odpowiednie środki transportu i elementy
mocujące zaprojektowane na masę całkowitą pompy.
Dane dotyczące masy pompy patrz tabliczka znamionowa
pompy i rozdział „Dokumenty dotyczące zlecenia“ w załączonych dokumentach.

►

Nie pozostawiać pompy w pozycji podniesionej dłużej niż to
konieczne.

►

Zapewnić, aby pod pompą nie przebywały osoby.

11.6 Montaż pompy
11.6.1 Konstrukcja KF
Warunek (po stronie klienta)
– odpowiedni silnik

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE
Drgające części
Zmiażdżenia i poważne obrażenia.
►

Równomiernie ruszać i zatrzymywać się dźwigiem z pompą.

►

Zapewnić, aby w strefie niebezpiecznej pompy nie przebywały osoby.

Środki pomocnicze
– Elementy mocujące: przetestowane zawiesia o obwodzie zamkniętym, zgodnie z DIN EN1492-1 i 1492-2.
– Śruba z uchem i odpowiednia dźwignica do śruby z uchem

Niewłaściwie obliczony silnik
Zniszczenie pompy
►

Stosować tylko silniki dopasowane do charakterystyk pompy. W razie pytań skontaktować się z firmą Fristam.

Sposób postępowania
1. Wstawić wpust do rowka silnika.
2. Wał silnika wsunąć do zwartego wspornika łożyska.
3. Silnik przykręcić do zwartego wspornika łożyska. Dokręcić
śruby na krzyż.

Rys. 35 Transport za pomocą dźwigu
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