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4

1 Inledning

– Bifogade dokument:
– Orderspecifik dokumentation

1.1

– Dokumentation från underleverantörer (motor, o.s.v.)

Förord

– Eventuell dokumentation till Fristam-tillbehör

Denna bruksanvisning beskriver FPC-centrifugalpumparnas olika storlekar, modeller och utföranden.

– Eventuella certifikat (materialintyg o.s.v.)

Pumpens storlek, modell och utförande anges på typskylten och
i "Orderspecifik dokumentation” i de bifogade dokumenten.

1.2

Tillverkare

– Försäkran om överensstämmelse eller försäkran om inbyggnad.

1.6

Framställning

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Uppräkningar har ett streck framför:

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

– Del 1

21033 Hamburg

– Del 2

TYSKLAND
Tfn: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

Instruktioner som måste utföras i en föreskriven ordningsföljd är
numrerade:

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

1. Starta apparaten.

E-post: info@fristam.de

2. Stäng av apparaten.

1.3

Leverans

I leveransen ingår:

Instruktioner som inte behöver utföras i en föreskriven ordningsföljd är markerade med trianglar:
►

Instruktion

►

Instruktion

– Pump med motor = pumpaggregat
Tillval: utan motor

1.6.1

Säkerhetsanvisningar

– Täcklock för röranslutningarna
– Tillval: Monteringssats
– Eventuellt Fristam-tillbehör
– Dokumentation
►

Kontrollera att leveransen är komplett och att det inte uppstått transportskador. Kontakta genast Fristam vid avvikelser.

1.4

Pump utan motor (tillval)

Som tillval kan pumpen levereras utan motor. Läs i detta fall vidare till och med kapitel 3 „Konstruktion och funktion“ och fortsätt sedan med Kapitel 11 „Bilaga 2 – Monteringsanvisning (tillval)“, sidan 30.

1.5

En säkerhetsanvisning med signalordet ”Fara” varnar för faror
för personer som alltid leder till dödsfall eller allvarliga personskador.

En säkerhetsanvisning med signalordet ”Varning” varnar för faror för personer som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

En säkerhetsanvisning med signalordet ”Försiktig” varnar för faror för personer som kan leda till medelsvåra eller lättare personskador.

Dokumentationens delar

Dokumentationen består av:
– Denna bruksanvisning

En säkerhetsanvisning med signalordet ”Observera” varnar för
materiella skador.

– Bilaga 1 med tabeller för underhåll, smörjning och om
åtdragningsmoment.
– Bilaga 2 med monteringsanvisning.
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2 Säkerhet
2.1
►

Grundläggande säkerhetsanvisningar

Läs igenom denna bruksanvisning innan pumpen tas i drift.
Bruksanvisningen ska förvaras i närheten av pumpens användningsplats.

►

Följ gällande föreskrifter i användningslandet samt interna
arbets- och säkerhetsföreskrifter.

►

Alla arbeten som beskrivs här får endast utföras försiktigt av
kvalificerad fackpersonal.

►

Risk för kontamination: Vid transport av farliga pumpmedier
måste lagstadgade och företagsinterna bestämmelser följas.

►

Frånskiljande skyddsanordningar skall alltid sitta kvar på
pumpen under drift.

2.2

Avsedd användning

FPC-centrifugalpumparnas har utvecklats för användning inom
livsmedelsindustrin, inom läkemedels- och biotekniksektorn,
samt för CIP-processteknik.
FCP-centrifugalpumpar används vanligtvis som CIP-returpumpar, för tanktömning, för transport av medier i gasform, men
även som produktpumpar. Med dessa cirkulationspumpar är det
möjligt att evakuera rörledningarna på sugsidan.

2.4

Varnings- och informationsskyltar

►

Skyltarna på pumpen får inte tas bort eller förändras.

►

Skadade eller borttappade skyltar måste genast ersättas (originaltroget).

2.4.1

Fig. 1

Rotationsriktning

Skylt, pumphjulets rotationsriktning

Denna skylt visar pumphjulets rotationsriktning. Skylten sitter
på pumpen.
2.4.2

Fig. 2

Het yta

Säkerhetsskylt: ”Het yta”

Denna skylt talar om att delar kan bli heta under drift eller att
heta pumpmedier transporteras. Pumpen får endast vidröras
om lämpliga skyddshandskar används.
2.4.3

Ingen torrkörning

Varje pump har konstruerats enligt kundens önskemål. Tätningsmaterial har valts för det aktuella pumpmediet. Pumpen
får endast transportera det medium som den anpassats för (se
"Orderspecifik dokumentation" i de bifogade dokumenten).
FPC-cirkulationspumpar är konstruerade för drift med varvtal på
2 900 varv/min resp. 3 500 varv/min. Vid lägre varvtal försämras
sugprestandan och påverkar därmed pumpens prestanda.

2.3

Ej tillåten användning

FPC-centrifugalpumpar får i standardutförande inte användas i
explosiv miljö. För detta finns speciella ex-utföranden.
Om pumpen transporterar icke avsedda medier kan den förstöras.
I denna bruksanvisning beskrivs standardpumpaggregat från
Fristam. Vid undantag och vid montering av extra tillbehör är
användaren ansvarig för driften.
Ombyggnader eller modifieringar av pumpen får endast ske efter överenskommelse med Fristam.
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Fig. 3

Säkerhetsskylt: ”Ingen torrkörning”

Skylten talar om att pumpen inte tål torrkörning. När pumpen
startas måste det alltid finnas pumpmedium i sugledningen och
i pumpen. Annars kan pumpen skadas.

2.4.4

2.6

Typskylt
1
2
3

10

4

9

2.6.1
►

5
8
Fig. 4

Tillverkare

2

Typ: pumpserie, storlek, modell, utförande

3

S.-Nr.: Pumpens serienummer

4

H: Uppfordringshöjd [m]

5

P: Motoreffekt [kW]

6

Tillverkningsår

7

mges: massa (totalt) [kg]

8

nN: nominellt varvtal [1/min]

9

Q: Flöde [m³/h]

2.5

6

Typskylt för pumpaggregat

1

10

►

7

Avfallshantera transportförpackningen

Lämna in transportförpackningen för återvinning.

2.6.2
►

Avfallshantering

Modell KF: Avfallshantera smörjfetter

Fetter och föremål som har förorenats av fetter ska avfallshanteras enligt gällande bestämmelser.

2.6.3

Skrota pumpen

1. Rengör pumpen noggrant. Avfallshantera resterna enligt
gällande bestämmelser.
2. Ta isär pumpen i dess separata delar.
3. Avfallshantera pumpdelarna enligt gällande bestämmelser.
2.6.4
►

Avfallshantera el- och elektronikavfall

El- och elektronikavfall ska avfallshanteras enligt gällande
bestämmelser.

CE-märkning

Ljudemission

Följ lagstadgade bestämmelser om bullerbelastning. Pumpens ljudemission, se Kapitel 10.1 „Tekniska data“, sidan 24.

Bullerutveckling när pumpen är igång
Hörselskador
►

När pumpar som har en ljudtrycksnivå på över 80 dB (A) används måste hörselskydd användas.
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3 Konstruktion och funktion
3.1

Principiell konstruktion

11

Anslutning tryckledning

12

Axeltätning

13

Pumphjul

14

Pumplock

15

Rotor

16

Rotorlock

17

Anslutning sugledning

18

Pumphus

19

Returledning

Axeltätning (12)
B

A

Fig. 5

Man kan valfritt välja mellan två olika tätningstyper:

C

– enkel axeltätning
– dubbel axeltätning

Principiell konstruktion av pumparna visas som exempel

A

Pumphuvud

B

Mellanstycke

C

Elmotor

3.1.1

När en dubbel axeltätning används finns två extra anslutningar för spärrvätskan på pumphuset. På bilderna nedan visas inte dessa anslutningar.
3.1.2

Pumphuvud (A)

11

Mellanstycke (B) och elmotor (C)

20

21

19

18
23
Fig. 7

12

17

22

Mellanstycke och elmotor

20

Mellanstycke

21

Elanslutning

22

Elmotor

23

Pumpaxel

Mellanstycke (20)
Mellanstycket förbinder pumphuset med motorn. Beroende på
pumpens storlek är två olika utföranden möjliga:
– Pumphuset skruvas fast på mellanstycket med hjälp av en
flänsanslutning.
13

16
14

15

– Pumphuset sticks in i mellanstycket och monteras med en
klämanslutning.
Modeller med mellanstycke:
– FPC…V

Fig. 6

8

Pumphuvud

– KH
Inne i mellanstycket med fot finns en extra lagring för pumpaxeln.

3.3

Elmotor (22)

Pumpnyckel

Följande motortyper kan ha monterats:
– IEC-motor med bärlager på drivsidan och kil och axeltappar i
följande modeller:
– IM B5: modell med fläns

C 353 VA
25

24
Fig. 10

26

Exempel på en typbeteckning

– IM B3/B5: modell med fläns och fot
När en IEC-motor används kopplas en Fristam-pumpaxel fast
på motoraxelns tapp.

3.2

Modeller

Modellen anges på typskylten. Se Kapitel 2.4.4 „Typskylt“, sidan 7.

24

Pumptyp

25

Storlek

26

Extra tecken 1

(24) Pumptyp
FPC...V

Förlängd insticksaxel som pumpaxel

I exemplet visas följande:
– mellanstycket monterat med klämanslutning
– utan inklädnad,
se Kapitel 3.4 „Utföranden“, sidan 9.

(26) Extra tecken 1
A, B, C, D
KF
V

3.2.1

Modell FPC…V

3.4
Fig. 8

Modell FPC...V

Motor:

IEC-motor, modell B3/B5

Konstruktion:

med mellanstycke

Utföranden, se Kapitel 3.4 „Utföranden“, sidan 9:
Kompakt lagerkonsol med fot
Mellanstycke av rostfritt stål, dubbel axeltätning,
ø 75 mm på mellanstyckets hals

Utföranden

Utförande

Inklädnad

Kalottfötter

Motorfot

A

med

med

utan

B

utan

utan

med

C

utan

med

utan

D

med

utan

med

Tabell 1 Utföranden

3.2.2

Fig. 9

Modell KF

Anvisning: Om pumpen levereras utan motor (tillval), läs först
kapitel ”Bilaga 2 – Monteringsanvisning (tillval)” på sidan 30.

Modell KF

Motor:

IEC-motor, modell B5

Konstruktion:

Kompakt lagerkonsol med fot
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4 Transport
4.1

Transport

Transporten får endast utföras av utbildad personal.

4.1.3

Transport med kran

Nedfallande delar

Pumpen kan transporteras med en industritruck eller en kran.

Dödsfall på grund av fastklämning, krossade kroppsdelar, materiella skador.

Transportera alltid pumpen i monteringsläget.

►

Transportera inte pumpen i lyftöglorna på motorn och
pumphuset eftersom dessa lyftöglor är inte dimensionerade
för den totala vikten.

Risk för personskador om komponenter ramlar ned eller inte
säkras.

►

Använd endast fästdon som är dimensionerade för pumpens totala vikt.

– Använd endast lämpliga transport- och fästdon. Pumpens vikt anges på typskylten och i ”orderspecifik dokumentation“ i de bifogade dokumenten.

►

Se till att ingen befinner sig under pumpen.

4.1.1
►

Säkerhetsanvisningar

– Säkra pumpen mot att välta före transporten. Fixera
pumpen med transportremmar på pallen eller skruva
fast den på pallen.

►

Risk för klämskador och allvarliga personskador.

– Pumpen får inte vara upplyft längre än nödvändigt.

►

Starta och stoppa kranen jämnt.

Pumpen kan skadas av föroreningar, stötar eller fukt.

►

Kontrollera att inga personer uppehåller sig i pumpens riskområdet.

– Ta inte bort skyddsfolien förrän precis innan monteringen.
– Ta inte bort täcklocken från röranslutningarna förrän
precis innan rörledningarna ska anslutas.
4.1.2

Transport med truck

Förberedelser
►

Svängande delar

Kontrollera att pumpen sitter säkert fast på pallen.

Tillvägagångssätt
1. Lyft försiktigt upp pallen med truckens gafflar.
2. Kör försiktigt pallen till uppställningsplatsen och sätt ned
den.

Hjälpmedel
Fästdon: kontrollerade lyftremmar enligt SS-EN 1492-1 och
1492-2.
Förberedelser
►

Ta bort transportsäkringarna.

Tillvägagångssätt
1. Lägg lyftremmen två varv runt motorns bakre ände. Lägg
inte remmen över fläktkåpan (se Fig. 12 Transport med kran).
2. Lägg lyftremmens andra ände mellan mellanstycket och
pumphuset. Se till att lyftremmen inte dras över vassa hörn
eller kanter.
3. Dra båda lyftremmarna till krankroken och vrid dem 180° så
att bandet inte kan glida av kroken.
4. Vid dubbel axeltätning:
Observera: Lyftremmen trycker mot spärrvattenröret. Den
dubbla axeltätningen kan skadas.
►

Se till att lyftremmen dras förbi spärrvattenröret.

5. Hitta tyngdpunkten så att pumpen lyfts vågrätt.
Fig. 11
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Transport med truck

6. Lyft upp pumpen.

.

5.3.1

Förvaring av elastomerer

Förvaringsvillkor
– Förvaringstemperatur mellan +5 °C och +20 °C
– Relativ luftfuktighet under 70 %
– Ingen direkt solinstrålning
– Deformeringsfri förvaring

5.4
Fig. 12

Transport med kran

5 Förvaring
5.1
►

►

Återidrifttagning

Efter långtidsförvaring måste tätningar, lager och smörjning
kontrolleras innan pumpen kan tas i drift.

6 Uppställning

Säkerhetsanvisningar

Korrosion: Under en presenning kan det bildas kondens som
kan förstöra pumpen.

6.1
►

Säkerhetsanvisningar

Risk för personskador på grund av nedfallande delar.

– Ombesörj tillräcklig ventilation.

– Använd skyddsskor.
– Kontrollera fästdonens lastförmåga och placering.

5.2
►

Förvaringsvillkor

►

Risk för personskador på grund av instabil montering.

Förvara pumpen på följande sätt:

– Dra åt skruvarna med föreskrivet åtdragningsmoment
(se Kapitel 10.1.1 „Åtdragningsmoment för skruvar och
muttrar“, sidan 24)

– torrt, låg luftfuktighet
– skydda mot frost och värme, om möjligt 20 till 25 °C

– Använd en momentnyckel eller en mutterdragare med
reglerbart moment.

– med ventilation
– dammfritt

5.3

Innan förvaringen måste axeltätningarna behandlas separat:
– Vid enkel axeltätning
Rotorn måste lossas för att reducera spänningen på tätningens och för att förhindra att elastomererna klibbar
ihop.
– Vid dubbel axeltätning
Axeltätningen måste demonteras helt och förvaras separat för att förhindra att elastomererna klibbar ihop.
Information om axeltätningen finns i "Orderspecifik dokumentation".

►

Materiella skador på grund av vibrationer vid uppställning
med kalottfötter.
– Använd en tallrik.

Längre förvaring

Om pumpen ska förvaras längre tid än sex månader måste följande beaktas:
►

►

Alla rörliga delar i pumpen måste roteras var tredje månad.

6.2

Uppställningsplats

Uppställningsplatsen för pumpar med standardutrustning måste uppfylla följande villkor:
– Icke explosiv atmosfär.
– Dammfri omgivning.
– Omgivningstemperatur: –20 °C till +40 °C
– Fukthalt och salthalt i omgivningsluften:
Värdena finns i motortillverkarens dokumentation. Den finns
i de bifogade dokumenten.
– Ett fundament som är dimensionerat för pumpens vikt.
– Vågrätt och jämn uppställningsyta. Uppställningsytan ska ha
tillräcklig hållfasthet för pumpens massa.
– Tillräckligt utrymme för underhållsarbeten.
– Tillräcklig lufttillförsel för kylning av motorn.
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6.3

Reducera buller och vibrationer

6.3.1
►

Primära åtgärder

Använd pumpen under optimala driftförhållanden.
– Underbelasta inte pumpen. Undvik för kraftig strypning.
Använd endast med lågt flöde om det behövs på grund
av regeringssyften.
– Ingen drift med mycket högt flöde. Montera eventuellt
in en flödesbegränsare i tryckledningen.
– Kör pumpen utan kavitation (se Kapitel 6.4.1 „Installera
rörledningar“, sidan 12).

►

Vibrationer ska inte kunna överföras till sug- och tryckledningarna.
– Stötta upp ledningarna.
– Rikta upp ledningarna.

Fig. 13

– Dimensionera rörledningarnas tvärsnitt så att inga onödiga tryckförluster eller kavitation kan uppstå i insugningsområdet så att villkoret

– Montera element för vibrationsisolering.
6.3.2
►

NPSHanläggning > NPSHpump
uppfylls.

Sekundära åtgärder

Kontrollera detta redan vid projekteringen.

Utför följande konstruktionsåtgärder:
– Ljuddämpande inklädnad
– Hölje

6.4

Sätta fast pumpen

Modellerna FPC...V
►

Utförande A och C:
Ställ upp pumpen på kalotter och rikta upp den.

►

Utförande B och D:
Skruva fast pumpen i fundamentet på motorfötter.

Rörledningsskarvar

– Planera röranslutningarna beroende av:
tryck, temperatur och typ av medium.
– Anslut rörledningarna drag-och tryckfritt så att det inte
uppstår några spänningar i pumpen.
– Fixera rörledningarna med rörklämmor i taket, på väggarna eller i golvet.
– Rikta upp rörledningarna med hjälp av en vinkel tills de
ligger an mot pumpanslutningarna.
6.4.2

Installation av rörledningar vid drift som självsugande pump

Modell KF
►

Utförande A och C:
Ställ upp pumpen på kalotter och rikta upp den.

►

Utförande B och D:
Skruva fast den kompakta lagerkonsolen i fundamentet.

Flyttbart stativ (tillval)

II

1. Ställ upp pumpen på uppställningsplatsen. Lås fast spärrarna på hjulen (om sådana finns). Alternativ kan stativet fixeras
med bromskilar.

I

2. Jorda stativet för att avleda elektrostatiska uppladdningar.
3. Dra slangledningarna så att de inte kan skadas.
6.4.1
►

Installera rörledningar

Dra och anslut rörledningarna på följande sätt:
– Håll rörledningarnas motstånd så lågt som möjligt: Undvik onödig montering av ventiler, böjar och abrupta rörskarvar.
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Fig. 14

Dragning av sug- och tryckledning

Om pumpen ska drivas som självsugande pump (evakuering av
en negativ rörledning på sugsidan) behöver pumpen ett vätskeförråd, se Tabell 2 på sidan 13. Dra sug- och tryckledningen som
bilden visar för att säkerställa att vätskan stannar i pumpen och

inte rinner ut genom rörledningen. Tryckstutsarna måste alltid
vara riktade vertikalt uppåt.

4. Montera följande armaturer i rörledningarna:
– Montera ett synglas i returledningen.

Storlek

Mått I i m

Mått II i m

Vätskeförråd i liter

3521/3522

> 0,2

> 1,5

2,8

6.7

3531/3532

> 0,2

> 1,5

3,5

3541/3542

> 0,2

> 1,5

4,5

Använd endast rengöringsmedel som uppfyller de hygientekniska riktlinjerna för respektive pumpmedium.

Rengöring

Tabell 2 Installation av rörledningarna

1. Kontrollera att det inte finns några främmande ämnen inuti
pumpen eller inuti rörledningarna innan pumpen stängs.

6.5

2. Stäng pumpen.

Elanslutning

Elanslutningen får endast utföras av en behörig elektriker.
1. Beakta anslutningsvärdena på motorns typskylt. Angiven
spänning får inte överskridas.

3. Anslut rörledningarna.
4. Rengör pumpen och rörledningssystemet komplett före den
första användningen.

2. Anslut motorn enligt kretsschemat i motorns uttagslåda.
3. Skydda kabelgenomföringarna mot inträngande fukt.
4. Starta motorn på lågt varvtal i 2 till 3 sekunder. Jämför motorfläkthjulets rotationsriktning med rotationspilen på
pumphuvudet.

7 Drift

5. Koppla om polerna vid behov.

7.1

6.6

Anslutning av spärr- eller quenchvätska
(tillval)

Vid utföranden med dubbel axeltätning måste tätningsutrymmet spolas med spärr- eller quenchvätska.
►

Använd ett lämpligt medium som spärr- eller quenchvätska,
till exempel vatten.

6.6.1

►

Risk för brännskador: Vid pumpning av hett pumpmedium
kan pumpen bli mycket varm. Kontrollera temperaturen innan du rör pumpen.

►

Ljudemission: Pumpens A-vägda ljudtrycksnivå kan vara
över 80 dB (A). Använd alltid hörselskydd när du befinner dig
i närheten av pumpen när den är igång.

►

Risk för sprickor: Om tillåtet tryck- och temperaturområde
överskrids kan pumpen spricka sönder och börja läcka. Se till
att pumpens tryck- och temperaturområde efterföljs, se "Orderspecifik dokumentation” i de bifogade dokumenten.

►

Risk för sprickor: Vid brand kan kallt släckmedel ge upphov
till sprickor på pumpen. Se till att pumpen inte kyls ned för
kraftigt under släckningsarbetet.

►

Pumpen roterar bakåt på grund av nödstopp: Vid ett
nödstopp roterar pumpen bakåt på grund av att pumpmediet strömmar bakåt i tryckledningen. Montera en backventil
i tryckledningen.

►

Om pumpen roterar bakåt skadas axeltätningen. När pumpen roterar bakåt förstörs fjädrarna i axeltätningen. Dessutom lossnar rotorn vid bakåtrotation, vilket kan leda till skador på hela pumphuvudet. Kör alltid pumpen i angiven
rotationsriktning. Se Kapitel 2.4.1 „Rotationsriktning“, sidan 6.

Installera rörledningar

1. Montera och täta de bifogade spolrören.
2. Tilloppsledningen ska som standard installeras nertill på axeltätningen.
3. Returledningen ska som standard installeras upptill på axeltätningen.

I

Säkerhetsanvisningar

II
Fig. 15

Installera rörledningar

I

Retur

II

Tillopp
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7.2

Driftstart

7.3

Kontroll av driften

Under drift ska följande punkter beaktas:
►

Skador på axeltätningarna: Om pumpens effekt regleras via
ventilen på sugsidan kan pumpen och axeltätningen skadas.
Pumpens effekt får endast regleras med ventilen på trycksidan.

►

Skador på pumpmediet: Om ventilen i tryckledningen
stängs mycket snabbt under drift eller är stängd under en
längre period kan det ge upphov till tryckslag i pumpen och
därmed skada pumpen och/eller förstöra pumpmediet.
Stäng inte ventilen i tryckledningen snabbt under drift, låt
inte heller ventilen vara stängd under en längre period.

►

Skador på pumpen: Om effekten överskrids kan pumpen
och axeltätningarna skadas. Överskrid inte maximalt varvtal
på 3 500 varv/min.

►

Skador på motorn vid drift med frekvensomvandlare (FO):
För lågt varvtal leder vid FO-motorer till att motorn överhettas.
Beakta motortillverkarens dokumentation som finns bland
de bifogade dokumenten.

Skador på axeltätningarna
Om pumpen körs utan pumpmedium skadas glidringstätningen.
►

Se till att det alltid finns pumpmedium upp till tryckstutsens
övre kant före och under drift.

Skador på de dubbla axeltätningarna
Om pumpen körs utan spärrvätska skadas axeltätningen.
Kontrollera att det under drift:
►

flödar spärrvätska med erforderligt tryck genom den dubbla
axeltätningen.
Angivet värde för spärrvätskans tryck anges i ”Orderspecifik
dokumentation” på “genomskärningsritning för axeltätning”. ”Orderspecifik dokumentation” har bifogats till denna
bruksanvisning.
– Det får inte vara undertryck i tätningsutrymmet.
Om inget tryck anges på ”genomskärningsritning för axeltätning” gäller följande:
– Vid tätningar som antingen trycksätts eller spolas trycklöst med spärrvätska är max. tryck 0,2 bar tillåtet.

►

Se till att spärrvätskan håller föreskriven temperatur
T < 70 °C.

7.4

Avsluta driften

1. Stäng av motorn.
2. Stäng ventilen i sugledningen för att förhindra att pumpen
töms.
3. Stäng ventilen i tryckledningen.

7.5

Ta pumpen ur drift

1. Öppna ventilen i sugledningen.

1. Stäng av motorn.

2. Stäng ventilen i tryckledningen.

2. Stäng ventilen i sugledningen.

3. Fyll på pumpmedium i pumpen och sugledningen upp till
pumpens övre kant. Släpp ut eventuella luftbubblor.

3. Stäng ventilen i tryckledningen.

4. Starta motorn. Pumpen transporterar nu mot den stängda
ventilen i tryckledningen. På så sätt begränsas tillkopplingsströmmen.

5. Töm pumpen.

5. Öppna långsamt ventilen i tryckledningen och ställ in
driftspunkten.

4. Slå från spänningstillförseln till pumpen.
6. Rengör pumpen.
7. Torka pumpen.
8. Skydda pumpens insida mot fukt, till exempel med kiselgel.
9. Stäng igen röranslutningarna med lock för att förhindra inträngande smuts och främmande partiklar.
10. Fler instruktioner finns i Kapitel 5 „Förvaring“, sidan 11.
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7.6

9 Underhåll

Rengöring under drift

7.6.1

CIP-metod

Underhållsintervaller, se Sidan 25.

Pumparna i FPC-serien kan rengöras med hjälp av CIP-metoden
(Cleaning in Place). Följande riktvärden gäller för CIP-metoden:
Exempel på ett rengöringsförlopp

9.1
►

Roterande delar: Risk för personskador. Stäng av pumpen
och säkra den mot återinkoppling innan skyddsplåtar tas av.

►

Risk för brännskador: Vid pumpning av hett pumpmedium
kan pumpen bli mycket varm. Kontrollera temperaturen innan du rör pumpen.

►

Elstöt: När vätska strömmar genom anläggningen alstras
elektrostatiska uppladdningar. Jorda rörledningarna och
pumpen.

►

Okontrollerat utströmmande vätskor: Innan underhålls- och
inställningsarbeten utförs på pumpen:

1. Försköljning med vatten
2. Sköljning med natronlut (NaOH, se Tabell 3 CIP-rengöring).
3. Mellansköljning med vatten
4. Sköljning med salpetersyra (HNO3, se Tabell 3 CIP-rengöring).
5. Rensköljning med vatten
Medium

Processtemperatur [°C]

NaOH (ca 1– 2 %)

80–85

HNO3 (ca 1 %)

60–65

– stäng sug- och tryckventilerna före och efter pumpen,
– spärra av spärr- eller quenchvätskan.

Tabell 3 CIP-rengöring

Differenstrycket för pumpen ska vara 2 – 3 bar för att uppnå tillräcklig flödeshastighet.
Kontakta Fristam vid avvikande värden.
7.6.2

Säkerhetsanvisningar

►

Utrinnande vätskor: Sönderfrätning och förorening. Töm
pumphuset helt innan pumpen öppnas.

►

Spänningssprickor: Kyl inte av pumpen för snabbt. Materiella
skador på grund av repor på slipade ytor. Använd en kopparinsats till hylsnyckeln vid slipade ytor.

SIP-metod

FPC-seriens pumpar får endast rengöras med SIP-metoden (Sterilisation In Place) efter överenskommelse med Fristam.
Lämpligheten beror på valda elastomerer.

9.2
►

Om reservdelar används som inte godkänts av Fristam Pumpen KG (GMBH & Co.) kan allvarliga personskador och materiella skador inträffa. Kontakta Fristam om vid frågor gällande godkända reservdelar.

►

Fristam registrerar alla levererade pumpar. Vid beställning av
reservdelar från Fristam behövs följande information:

Processtemperatur max. 145 °C.
Temperaturerna kan skilja sig från ATEX-bestämmelserna, se
ATEX extra bruksanvisning ”Temperaturgränser”.

Reservdelar

Serienummer, se
– typskylten eller

8 Störningar

– präntningen på pumphuset

För information om störningar, möjliga orsaker och åtgärder, se
Kapitel 10.3 „Störningstabell“, sidan 26.

9.3

8.1

I pumpar med utrustning för ”spärrsystem” eller ”quenchsystem” måste spärrvätskans tryck kontrolleras varje dag.

Säkerhetsanvisningar

►

Risk för brännskador: Pumpen kan bli mycket varm vid transport av hett medium. Kontrollera temperaturen innan du rör
vid pumpen.

►

Pumpen roterar bakåt på grund av ett nödstopp: Vid ett
nödstopp kan pumpen rotera bakåt på grund av att pumpmediet strömmar bakåt i tryckledningen. Montera en backventil.

►

Kontrollera spärr- och quenchvätskan (tillval)

Kontrollera spärrvätskans tryck och jämför med föreskrivet
värde.
Det angivna värdet finns i ”Orderspecifik dokumentation” på
”genomskärningsritning för axeltätning”. ”Orderspecifik dokumentation” har bifogats till denna bruksanvisning.

►

Det heta pumpmediet och pumpens drift värmer upp spärrvätskan.
Se till att spärrvätskans temperatur hålls vid T < 70 °C under
drift.
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9.4
►

Smörja motorlager

Smörj motorns lager enligt informationen från motortillverkaren (se ”Motortillverkarens dokumentation”).

9.5

Modell FPC…V

Se Tabell 4 Mängder lagerfett, modell KF.

Modellen FPC…V har inget extra axellager och behöver därför
inte smörjas.
9.5.2
►

Modell KF

Smörj det cylindriska rullagret med lagerfett.

Modell

Mängd lagerfett

KF 1

20 g

KF 2

40 g

KF 3

60 g

7. Sätt tillbaka ytterringen på axeln.
8. Sätt på låsbrickan och lagermuttern på axeln och dra åt lagermuttern.
9. Tryck in pumpaxeln samt lagringen i mellanstycket.

Spårkullagret ska inte smörjas utan bytes ut helt.

– Om den upptagna effekten, ljudnivån eller vibrationen ökar
under konstanta driftförhållanden är detta ett tecken på slitage. I så fall skall spårkullagret bytas.
►

6. Eftersmörj det cylindriska rullagret (27).
Vi rekommenderar att använda lagerfett typ: JAX HALO-Guard FG-2 eller alternativt ett vitt NSF H1 Fett.
Vid likvärdig kvalitet och viskositet kan även smörjmedel
från andra märken användas.

Smörja axellager

9.5.1

5. Rengör ytorna på alla delar och kontrollera om de är skadade. Byt vid behov.

10. Montera lageröverfallet (29).

9.6

Byta motor

IEC-motor på FPC...V
1. Stäng av motorn och säkra den mot återinkoppling.
2. Demontera pumphuvudet (se Kapitel 9.8 „Demontera pumphuvudet“, sidan 17).
3. Demontera mellanstycket från motorn.

Tabell 4 Mängder lagerfett, modell KF

4. Demontera axeln.

Förutsättning

5. Byt ut motorn.

– Pumphuvudet har demonterats.
– Motorn har demonterats.

6. Montera och rikta upp axeln (se Kapitel 9.11 „Modell FPC…V:
Montera och rikta upp pumpaxeln“, sidan 22).

Tillvägagångssätt

7. Montera mellanstycket.

1. Demontera lageröverfallet (29).

8. Endast flänsanslutning: Kontrollera spelet vid behov (se
Kapitel 9.9 „Kontrollera spaltmåtten“, sidan 18).

2. Tryck ut pumpaxeln (27) med lagringen mot motorsidan.

27

28

9. Byt ut glidringstätningen och montera pumphuvudet (se
Kapitel 9.10 „Montera pumphuvudet“, sidan 19).
IEC-motor på modell KF
1. Stäng av motorn och säkra den mot återinkoppling.
2. Demontera motorn från den kompakta lagerkonsolen med
fot.
3. Skrota motorn miljömedvetet. Se Kapitel 2.6.4 „Avfallshantera
el- och elektronikavfall“, sidan 7.
4. Sätt i den gamla motorns kil i den nya motorn.
5. Skruva fast motorn på den kompakta lagerkonsolen med fot.

29
31

Fig. 16

30

Modell KF, axellager

3. Demontera lagermuttern (30) och låsbrickan (31).
4. Ta av det cylindriska rullagrets ytterring.
Anvisning: Alla gråmarkerade komponenter på bilden ovan
blir kvar på axeln.
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9.7

Byta axeltätning

2. Lossa muttrarna (35) på pumplocket.

Axeltätningen måste bytas om:
– pumpmedium, spärr- eller quenchvätska rinner ut från pumpen.

3. Ta av muttrarna, brickorna, rotorlocket (34) och lockets tätning (33).
45

– spärrvätska läcker över till pumpmediet.
Tillvägagångssätt
1. Demontera pumphuvudet (se Kapitel 9.8 „Demontera pumphuvudet“, sidan 17).
2. Byt glidringstätningen och montera pumphuvudet, se
Kapitel 9.10 „Montera pumphuvudet“, sidan 19. Beroende på
axeltätning:
►

Förmontera alla tätningar på axeln.

►

Förmontera pumphuset.

►

Montera pumphuset på mellanstycket.

►

Montera glidringstätningen.

►

Montera pumphjulet.

►

Skruva fast pumpens lock.

►

Montera rotorn.

►

Skruva fast rotorlocket.

►

Montera returledningen.

9.8
9.8.1

44

Fig. 18

42

41

40

39

38

37

36

Pumphjul

4. VARNING: Risk för personskador om rotorn hålls fast med
handen. Blockera axeln (43) med ett verktyg (44) genom hålet i mellanstycket .
5. Lossa rotorn (36) och ta av den tillsammans med O-ringen
(38).
6. Lossa muttrarna (37) på pumplocket.

Demontera pumphuvudet

7. Ta av muttrarna, brickorna, pumplocket (39) och lockets tätning (40).

Förberedelser

1. Stäng av motorn och säkra den mot återinkoppling.

8. Ta av låsringen (41), pumphjulet (42) och kilen (45) från axeln.
9. Endast för pumpar med dubbel axeltätning: Ta av spolrören
för spärr- eller quenchvätskan.

2. Stäng ventilen i tryckledningen.
3. Stäng ventilen i sugledningen.

10. Dra av pumphuvudet från axeln tillsammans med axeltätningen på pumpsidan på följande sätt:

4. Töm pumpen helt.
9.8.2

43

10a. Variant klämanslutning

Tillvägagångssätt

1. Lossa klämskruven.

32

2. Öppna upp klämanslutningen något med en kil.
3. Dra ut pumphuset ur klämanslutningen.
10b. Variant flänsanslutning
1. Lossa anslutningsskruvarna på flänsen och ta av dem.
2. Ta av pumphuset.
11. Demontera axeltätningen från pumphuset.

35
Fig. 17

34

33

Pumplock

1. Lossa returledningen (32) mellan rotorlocket (34) och huset.
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9.9

Kontrollera spaltmåtten

9.9.2

Mäta spaltmåttet mellan pumphjul och hus

Pumphjulets läge bestäms av dess position på axeln. Spaltmåtten ställs in genom pumphusets läge till pumphjulet.

1. Mät spaltmåttet mellan pumphjul och hus med ett bladmått
(Fig. 21 ”Spaltmått pumphjul-hus”, sidan 18).

Anvisning: Hämta spaltmåtten i tabell 5.

2. Jämför spaltmåttet med Tabell 5 ”Standardspaltmått”,
sidan 18.

Förutsättningar
– Pumphuset är fast anslutet till mellanstycket.
– Pumpens lock har demonterats.
– Pumphjulet har satts på och rotorn har dragits åt.
9.9.1

Mäta spaltmåttet mellan pumphjul och pumplock

1. Mät pumplockets höjd H (46) med ett skjutmått.

46

Fig. 21

Spaltmått pumphjul-hus

Storlek

Fig. 19

Höjd

47

48

Avstånd

3. Beräkna spaltmåttet (spaltmått = A – H).
4. Jämför spaltmåttet med Tabell 5 ”Standardspaltmått”,
sidan 18.

18

Pumphjul/pumplock

Pumphjul/ hus

3521/3522

0,5

0,5

3531/3532

0,5

1,5

3541/3542

1,0

1,0

Tabell 5 Standardspaltmått

2. Mät avståndet A från pumphuset (47) till pumphjulet (48)
med ett skjutmått, se Fig. ”Avstånd” på sidan 18.

Fig. 20

Spaltmått i mm

9.10 Montera pumphuvudet
Monteringen av pumpen varierar beroende på storlek och modell samt använd axeltätning (se ”Orderspecifik dokumentation”) i
de bifogade dokumenten.

Felaktiga elastomerer
49

Läckage i pumpen.
►

Se till att elastomererna är anpassade efter pumpmediets
egenskaper. Se ”Orderspecifik dokumentation”.

50

Förberedelser

51

►

Rengör alla pumpens delar och kontrollera dem med avseende på skador och passningsnoggrannhet.

Fig. 22

►

Bearbeta pumpdelarna vid behov eller byt ut dem.

2. Skjut på medbringaren på axeln.

►

Genomför monteringen under rena förhållanden, arbeta
noggrant utan att använda för mycket kraft. Tätningarna kan
deformeras varaktigt eller delvis gå av.

3. Skjut på kilen och pumphjulet på axeln.

Ställa in spaltmåttet vid flänsanslutning

4. Dra åt rotorn.

►

Byt ut alla O-ringar.

5. Kontrollera spaltmåttet (se Kapitel 9.9 „Kontrollera spaltmåtten“, sidan 18).

►

Fukta O-ringarna och anliggningsytorna med vatten, alkohol
eller silikonfett för att minska friktionen.

6. Demontera rotorn, pumphjulet och kilen.

►

Rengör glidringstätningarnas tätningsytor med fettlösande
rengöringsmedel, t.ex. ”OKS 2610 Universalrengöringsmedel”. Se därefter till att tätningsytorna inte kommer i kontakt
med olja eller fett och rör inte vid dem med fingrarna.

Tips: För fastlimning av lager och bussningar lämpar sig t.ex. ”Euro
Lock A64.80”.
Tips: För fastlimning av dubbskruvar lämpar sig t.ex. skruvlåsningen ”Euro Lock A24.10”.
9.10.1 Ställa in spaltmåttet vid flänsanslutning
Anvisning: På pumpar med flänsanslutning ställs spaltmåttet in
med utjämningsbrickor. För att beräkna exakt antal nödvändiga
utjämningsbrickor samt deras tjocklek måste pumphjulets mutter, rotorn och kilen först monteras enligt följande och sedan demonteras igen.
1. Skjut på pumphuset (49) och utjämningsbrickorna (50) över
axeln fram till flänsen (51) och skruva fast det.

7. Ta av pumphuset.
8. Om spaltmåttet inte stämmer:
►

Ställ in spaltmåttet med lämpliga utjämningsbrickor.

9.10.2 Montera tätningar
För monterad axeltätning i respektive pump finns en ”Genomskärningsritning” och en ”Reservdelslista” bifogad i den ”orderspecifika dokumentationen”.
Artikelnumren i detta kapitel motsvarar DIN 24250.
Nedan beskrivs monteringen av standardaxeltätningar med användningsexemplen A och B. Det orderspecifika utförandet kan
avvika från detta. Kontakta Fristam om du har frågor eller behöver mer information.
Användningsexempel

Pump

Axeltätning

A

FPC/FPC...V

enkel

B

FPC/FPC...V

dubbel

Tabell 6 Standardaxeltätningar
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Användningsexempel A

3. För in glidringstätningens förmonterade hus i pumphuset
(101).
4. Sätt på en tryckring (474.63) på pumphuset och säkra med
en låsring (93-1.60).
Pumphuset har nu förmonterats.
5. Sätt på en O-ring (412.65) på motringen (475.60).
6. För in motringen i glidringstätningens hus.
Anvisning: För in den så att de cylindriska pinnarna på glidringstätningens hus hakar fast i motringens avlånga hål.
Glidringstätningens hus har nu förmonterats.

II

7. Montera det förmonterade pumphuset (101) på axeln enligt
beskrivningen i Kapitel 9.10.3 „Montera pumphuset“, sidan 21.

I

412.62
Fig. 23

412.64

474.60

472.60

Användningsexempel A

På bilden ovan framställs komponenterna efter monteringssteg:
I

Förmontera pumphuset

II

Avsluta monteringen på axeln

93-1.60
474.63
475.60
412.65
412.60
412.61
47-2.60

485.60

478.60

412.63

Fig. 25 Användningsexempel A, avsluta monteringen på axeln

Avsluta monteringen på axeln på följande sätt (II):
8. Sätt på O-ringar (412.63) på glidringen (472.60).
9. Sätt på O-ringar (412.62) och (412.64) på medbringaren
(485.60).
10. Skjut på glidringen tillsammans med tryckringen (474.60),
fjädern (478.60) och medbringaren på axeln. Se till att fjäderns kant hakar fast i glidringen.
11. Avsluta monteringen av axeltätningen genom att sätta på
pumphjulet , se Kapitel 9.10.4 „Montera pumphjulet“, sidan 22.

562.60

Anvisning: Se till att fjäderns kant hakar fast i glidringens avlånga hål.
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Fig. 24 Användningsexempel A, förmontera pumphuset

Pumphuset förmonteras på följande sätt (I):
1. Limma fast den cylindriska pinnen (562.60) i glidringstätningens hus (47-2.60).
Anvisning: Limma fast de cylindriska pinnarna i glidringstätningens hus på ett sådant sätt att de inte kommer i kontakt
med axeln efter monteringen. Kontrollera att de cylindriska
pinnarna måste gripa tag ordentligt i motringens (475.60)
hål. Finns det inga lediga hål i motringen måste de cylindriska pinnarna sitta i motringens avlånga hål (se ”Genomskärningsritning för axeltätning”).
2. Sätt på O-ringarna (412.60), (412.61) på glidringstätningens
hus.
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12. Avsluta monteringen av axeltätningen genom att sätta på
pumphjulet , se Kapitel 9.10.4 „Montera pumphjulet“, sidan 22.

Användningsexempel B

9.10.3 Montera pumphuset
Pump med flänsanslutning

I

II
Fig. 26 Användningsexempel B

52

På bilden ovan framställs komponenterna efter monteringssteg:
I

Montera axeltätningen på motorsidan på axeln

II

Montera axeltätningen på pumpsidan på axeln

475.61

472.61

474.61

53

550.62

54

50-3.60
Fig. 28
►

Montera pumphuset vid flänsanslutning

Skjut på det förmonterade pumphuset (52) med utjämningsbrickor (53) över axeln, fram till flänsen (54) och skruva
fast det där (se Kapitel 10.1 „Tekniska data“, sidan 24).

Pump med klämanslutning
55

904.61
412.67

412.66

56

479.60

Fig. 27 Användningsexempel E, montera axeltätningen på motorsidan (I)

Montera axeltätningen på motorsidan på följande sätt (I):
1. Gäller endast FPC...V: Fixera ställringen (50-3.60) på axeln
med dubbskruvar (904.61).
Sätt på skruvlåsning på dubbskruvarna. Position på axeln: Se
”Genomskärningsritning för axeltätning”.
2. Skjut på brickan (550.62) på axeln.
3. Sätt på en O-ring (412.66) på glidringen (472.61).
4. Skjut på fjädern (479.60) tillsammans med tryckringen
(474.61) och glidringen (472.61) på axeln. Se till att fjäderns
kant hakar fast i glidringens avlånga hål.
5. Montera pumphuset, se Kapitel 9.10.3 „Montera pumphuset“,
sidan 21.
6. Sätt in O-ringen (412.67) i motringen (475.61) och sätt sedan in den i glidringstätningens hus (47-2.60).
Axeltätningen har nu förmonterats på motorsidan. Montera
axeltätningen på pumpsidan på följande sätt (II):
7. Montera axeltätningen på pumpsidan enligt beskrivningen i
Kapitel „Användningsexempel A“, sidan 20.

Fig. 29

Montera pumphuset vid klämanslutning

1. Öppna upp klämanslutningen något med en kil (55).
2. Endast vid dubbel axeltätning: skjut på motorsidans tätningssats på pumpaxeln.
3. Montera in det kompletta axeltätningshuset med tätningar i
pumphuset och säkra det mot förskjutning.
4. Skjut pumphuset över pumpaxeln, in i klämanslutningen
och dra åt klämskruven (56) något.
5. Skjut på pumpsidans tätningssats på axeln.
6. Sätt in kilen, plastringen med slits och pumphjulet.
7. Försiktig: Risk för personskador om rotorn hålls fast med
handen. Blockera axeln med ett verktyg genom hålet i mellanstycket.
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8. Sätt in O-ringen i rotorn, blockera axeln så att den inte kan
vridas och dra åt rotorn.
Gänga

Åtdragningsmoment

M16

100 Nm

8. Försiktig: Verktyget ska tas bort direkt efter monteringen.
9.10.5 Stänga pumpen
69

Tabell 7 Åtdragningsmoment för rotor

9. Anvisning: Rotorn får inte dras åt med en mutterdragare.
10. Ställ in spaltmåtten genom att förskjuta pumphuvudet innanför klämanslutningen (se Kapitel 9.9 „Kontrollera spaltmåtten“, sidan 18). Rikta tryckstutsens yta vågrätt (anslutning
tryckledning).
11. Dra åt klämskruven (56):
Gänga

Åtdragningsmoment

M10

45 Nm

M12

75 Nm

Standardmotor

68

Tabell 8 Åtdragningsmoment för klämanslutning
Fig. 31

12. Fortsätt med kapitel Kapitel 9.10.5 „Stänga pumpen“, sidan 22.
9.10.4 Montera pumphjulet

67

66

Pumplock

1. Skjut på rotorlocket (67) med O-ringen (66). Skruva fast muttern (68) med brickor.
2. Anslut returledningen (69) med O-ringar mellan rotorlock
och hus.

65

9.11 Modell FPC…V: Montera och rikta upp
pumpaxeln
Anvisning: När IEC-motorn har bytts ut måste pumpaxeln monteras och riktas upp.

Roterande delar
Risk för kraftiga blåmärken och allvarliga personskador.
64

Fig. 30

63

62

61

60

►

59

58

Stäng av motorn och säkra den mot återinkoppling.

57

Pumphjulsmontering

1. Skär upp låsringen av plast (62) och sätt in den i axelspåret.

1. Ta ut kilen från motoraxelns tapp.
2. Vid elmotorer med en effekt på mer än 30 kW: Sätt i den
medföljande halva kilen.

2. Skjut på kilen (65) och pumphjulet (63) på axeln.

3. Avfetta motoraxelns tapp och hålet i pumpaxeln med rengöringsmedel, t.ex. ”OKS 2610 Universalrengöringsmedel”.

3. Försiktig: Risk för personskador om pumphjulet hålls fast
med handen.

4. Använd slippapper för att ta bort ojämnheter och skarpa
kanter på motoraxelns tapp och på kanterna på kilens spår.

►

Blockera pumphjulet med en träkil.

4. Sätt på en O-ring (61) i pumplocket (60) och skruva på huset
med toppmuttern (58).
5. VARNING: Risk för personskador om rotorn hålls fast med
handen. Blockera axeln med ett verktyg (64) genom hålet i
mellanstycket.
6. Rotera rotorn (57) tillsammans med O-ringen (59) på axeln
och dra åt den (åtdragningsmoment = 100 Nm).
7. Anvisning: Rotorn får inte dras åt med en mutterdragare.
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5. Stryk på tätningsgel, t.ex. ”Stucarit 309”, på motoraxelns
tapp vid axelns skulderdel.
6. Skjut på pumpaxeln tillsammans med krympbrickan på motoraxelns tapp ända fram till axelns skulderdel.
7. Dra åt skruvarna för krympbrickan korsvis.
Gänga

Åtdragningsmoment

M5

6 Nm

M6

12 Nm

M8

30 Nm

8. Sätt på mätklockan på pumpaxeln för att kontrollera rotationstoleransen mot motorflänsen.

9. Pumpaxelns koncentricitet ska kontrolleras beroende av motoreffekten.
– Motor < 30 kW: max. koncentricitetstolerans = 0,06 mm
– Motor > 30 kW: max. koncentricitetstolerans = 0,08 mm
10. Rikta vid behov upp pumpaxelns koncentricitet.
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10 Bilaga 1
10.1 Tekniska data
10.1.1 Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar
Material: Stål, hållfasthetsklass 8.8
Gänga

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Åtdragningsmoment [Nm]

11

27

54

93

230

464

Material: Rostfritt stål, hållfasthetsklass 70
Gänga

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Åtdragningsmoment [Nm]

7,4

17,5

36

62

150

303

Material: Rostfritt stål, hållfasthetsklass 80
Gänga

M6

M8

M10

M12

M16

M20

Åtdragningsmoment [Nm]

10

24

49

80

203

393

10.1.2 Ljudemission
Storlek

Ljudnivå
dB(A)

3522

76

3532

79

3542

79

Tabell 9 Buller

De angivna värdena gäller vid 50 Hz nätanslutning och vid drift
av pumpen med högsta verkningsgrad. Vid andra driftpunkter
kan ljudnivån avvika kraftigt. Se ”Pumpkurva” i de bifogade dokumenten.
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10.2 Underhållsintervall1
Modell

Intervall

Underhållsarbete

Kapitel

Alla med tillvalet ”spärr- eller
quenchvätska”

Varje dag

Kontrollera spärr- eller quenchvätskan

Se Kapitel 9.3 „Kontrollera spärr- och quenchvätskan (tillval)“,
sidan 15

KF1, KF2, KF3

5 000 h

Smörja axellagret

Se Kapitel 9.5.2 „Modell KF“, sidan 16

Alla

Vid behov

Byta axeltätningen

Se Kapitel 9.7 „Byta axeltätning“, sidan 17

Alla

Vid behov

Byta motor

Se Kapitel 9.6 „Byta motor“, sidan 16

FPC...V

Vid behov

Byta axel

Se Kapitel 9.11 „Modell FPC…V: Montera och rikta upp pumpaxeln“, sidan 22

Alla

Enligt tillverkaSmörja motorlager
rens anvisningar

Se Kapitel 9.4 „Smörja motorlager“, sidan 16

Tabell 10 Underhållsintervall

1

Underhållsintervall för motorn anges i ”Motorbruksanvisningen”.
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10.3 Störningstabell
Upptäckt störning

Möjlig orsak

Åtgärd

Pumpen transporterar inte eller transporterar
ojämnt

Sugledningen spärrad/igensatt

Öppna/rengör sugledningen

Sugfiltret smutsigt

Rengör sugfiltret

Spärrventilen på trycksidan stängd

Öppna tryckledningen

Pumpen ej komplett fylld med
vätska

Installera rörsystemet så att huset är fyllt med
vätska även när pumpen är i stillestånd

Pump med geodetisk sughöjd1; vätskan sjunker
när pumpen är i stillestånd

Montera en bottenventil i sugledningen

Sugledningen ej tät (drar in luft)

Täta sugledningen

Bottenventilen blockerad, smutsig

Rengör bottenventilen och se till att den fungerar
korrekt igen

För hög sughöjd

Placera pumpen längre ner
Minska sughöjden

Luftficka i sugledningen

Dra sugledningen med konstant stigning

För mycket luft eller gas i pumpmediet

Montera en avluftningsventil

Luft dras in vid axeltätningen

Kontrollera axeltätningens montering
Byt ut elastomererna

Kavitation vid pumphjulsinloppet,
motståndet i sugledningen för stort.
För hög sughöjd
Anläggningens NPSH-värden är inte anpassade
efter pumpen.

Optimera sugledningen
Öka tilloppshöjden
Sänk mediets temperatur
Kontakta Fristam

Ventilen på trycksidan har öppnats för mycket

Stryp ventilen

Tryckledningens diameter för stor

Minska rörets nominella inre diameter
Sätt in en strypfläns

Pumphjulets diameter för stor

Minska pumphjulets ytterdiameter med en svarv
Minska varvtalet med hjälp av en frekvensomriktare
Kontakta Fristam

För liten pump har valts

Kontakta Fristam

För liten diameter på pumphjulet har valts

Kontakta Fristam
Byt ut pumphjulet

Motorn roterar åt fel håll

Byt plats på anslutningarna i motorns uttagslåda

För lågt varvtal
(felaktig spänning)

Korrigera anslutningen enligt uppgifterna på
motorns typskylt

Rörledningarnas nominella inre diametrar är för
små

Använd rör med större diameter

För stort flöde

För litet flöde, för låg uppfordringshöjd

Rörledningsmotståndet är för högt i sug- och/eller Optimera rörledningssystemet
tryckledningen
Minska antalet krökar och ventiler
Kontakta Fristam

Metalliska ljud

Tabell 11 Störningstabell
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Rörledningen igensatt eller avlagringar

Rengör rörledningarna

Främmande föremål/avlagringar i pumphjulet

Demontera pumphjulet och rengör det

Pumphjulet felaktigt inställt

Kontrollera pumphjulsspalten och ställ in på nytt

Pumpmediets densitet på hög
Pumpmediets viskositet för hög

Kontakta Fristam

Främmande föremål inuti pumpen

Demontering, kontroll, reparation

Pumphjul eller rotor löper mot

Kontrollera rotationsriktningen, gör om inställningen av pumphjulets spalt, byt låsring, dra åt
rotorn med momentnyckel.

Pumpen/axeltätningen kör torr

Tillför genast pumpmedium
Öppna sugventilen

Upptäckt störning

Möjlig orsak

Åtgärd

Strömningsljud

Drift utanför dimensionerad belastning, överlast
eller dellast

Utför reglering till optimal driftspunkt

För stora flödesförluster i sugledningen

Öka de nominella inre diametrarna
Dra ledningarna över en kortare sträcka
Förhindra gasning

Kavitation

Kontrollera villkoren för NPSH-utvärderingen
Kontakta Fristam

Vibrationer

Sug- och tryckledningarna belastar pumpen mer
än tillåtet

Stötta rörledningarna så att
pumpen inte belastas, montera ev.
vibrationsdämpare
Se till att tryckslag inte leds genom pumpen

Axellagringen värms upp för mycket

Lagerskador

Byt ut lagren

Motorns strömförbrukning för hög

För stort flöde

Reducera strypningen i tryckledningen eller
Reducera varvtalet med hjälp av en frekvensomriktare

Läckage på axeltätningen

Pumphjulets diameter för stor

Reducera pumphjulets diameter med en svarv
Kontakta Fristam

Pumpmediets viskositet och/eller densitet
är för stor/hög

Kontakta Fristam

Allvarliga skador på axellagringen,
axeln deformerad

Demontering, kontroll
Låt Fristam utföra reparationen.

Rotor lös

Demontera pumphjulet, kontrollera axelns skulderdel
Kontrollera axeltätningen, dra åt rotorn med föreskrivet vridmoment
Byt eventuellt ut komponenten. Byt låsring

Mekaniska skador/slitage på axeltätningen, radial- Byt ut axeltätningen och elastomerer, byt ev.
tätningsringen
material
Kontakta Fristam
Torrkörning av axeltätningen,
för hög sughöjd,
temperaturen på pumpmediet för hög

Öka pumpens tilloppstryck
Minska sughöjden
Montera en dubbel axeltätning
Kontakta Fristam

Spärrvattentrycket för högt

Reglera med strypventilen

Spärrvattentrycket för lågt

Byt ut radialtätningsringen

Vattenröret igensatt,
(leder till skador på radialtätningsringen)
Spärrvattnet smutsigt

Rengör vattenrören
Ställ in vattnets tillopps- och utloppsflöde
Använd vatten med dricksvattenkvalitet uppvärmt till max. 70°C

Pumpmediets temperatur för hög

Kontakta Fristam
Ombyggnad till dubbel axeltätning

Tabell 11 Störningstabell
1.

Den ”geodetiska sughöjden” är det lodräta avståndet mellan vattennivåns yta på sugsidan och pumphjulets mitt.
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10.4 Nummernyckel
Den allmänna nummernyckeln hänvisar till bifogade ”genomskärningsritningar”. Artikelnumren motsvarar DIN 24250.
Artikelnr
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
471
472
474
475
476
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Beteckning
Pumphus
Steghus
Lock
Rotorlock
Husets bakvägg
Husinsats
Husdel
Mellanstycke
Slithylsa
Mellanvägg
Tryckstuts
Kalott
Vibrationsdämpare
Fot
Balansaxel
Drivaxel
Deplacementelement
Rotor
Hållare för glidringstätningens hus
Pumphjul
Vinkelkontaktlager
Cylindriskt rullager
Spårkullager
Koniskt rullager
Radialkullager
Radialrullager
Nållager
Lagerkonsol
Lagerbock
Drivmellanstycke
Mellanstycke för lagerkonsol
Lagerhus
Lageröverfall
Spårpinne
Plantätning
Profiltätning
Tätningsring
O-ring
Radialtätningsring
Packbox
Labyrintring
Glidringstätning
Stödring
Packboxens hus
Packboxring
Fjäder med bricka
Glidringstätningens hus
Kilformad ring
Ringmutter
Tätningslock
Glidring
Tryckring
Motring
Motringshållare

Artikelnr
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
722
723
724
733
751
755
756

Beteckning
Fjäder för glidringstätning
Höger fjäder
Vänster fjäder
Bälg
Bälghållare
Fjäderbricka
Medbringare
Ring
Fjäderring
V-ring
Stoppring
Distansring
Hylsa
Axelhylsa
Axelskyddshylsa
Distanshylsa
Cylinderfoderlock
Cylinderfoder
Fixerhylsa
Hylsa
Distanshylsa
Solfjäderbricka
Bricka
Distansbricka
Underläggsbricka
Spårpinne
Fäststift
Spårnit
Stift
Cylindrisk pinne
Spännbricka
Krympbricka
Mellanstycke
Membran
Oljenivåglas
Inklädnad
Stödplåt
Skumplastremsor
Hållare för inklädnad
Strypfläns
CF-skyddsplåt
Kopplingsskydd
Shuntledning
Returledning
Rör
Anslutningsrör
Y-ledning
Flänsskarv
Fläns
Blindfläns
Rörklämma
Ventilhus
Ventilbult
Ventilfjäder

Artikelnr
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
913
914
92-1
92-2
92-3
92-4
92-5
92-6
92-7
920
921
922
923
93-1
930
931
932
940
941
950

Beteckning
Ventiltallrik
Motor
Flänsmotor
Växellåda
Växelkåpa
Växellock
Växelfot
Kontakt
Kugghjul
Foderstycke
Kalottstativ
Motorfot
Handtag
Skyddshuv
Hjul
Plattstål
Motorfäste
Motorfäste
Kalottfotsfäste
Fotplatta
Konsol
Gejd
Gängad bult
Konisk pinne
Spårpinne
Ögleskruv
Skruv
Sexkantskruv
Pinnskruv
Plugg
Dubbskruv
Skruv till pumphjulet
Justerskruv
Cylinderskruv med slits
Luftningsskruv
Insexskruv
Lång stjärnmutter
Kort stjärnmutter
Toppmutter
Deplacementmutter
Lyftskruv
Deplacementfäste
Mutter med fläns
Sexkantmutter
Axelmutter
Pumphjulsmutter
Lagermutter
Låsring
Säkring
Låsbricka
Låsring
Kil
Planfjäder
Fjäder

10.5 EG-försäkran om överensstämmelse

10.6 EG-försäkran för inbyggnad

Tillverkaren:

Tillverkaren:

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

försäkrar härmed att följande produkt (pump med motor):
– Centrifugalpumptyper: FP, FPE, FPC...V, FPH, FPEH,
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPC, FPM, FSM
– Förträngningspumptyper: FK, FKL, FL, FL2, FL3
– Pulverblandartyp: PM
– Serienummer: se försättsblad i bruksanvisningen
uppfyller samtliga gällande bestämmelser i maskindirektivet
(2006/42/EG).
Maskinen uppfyller även alla krav i direktiven för elektrisk utrustning (2014/35/EU) och elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EU), förordning (EG) nr 1935/2004 samt FDA.
Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
– SS-EN 809:2012-10: Pumpar och pumpenheter för vätskor – Allmänna säkerhetstekniska krav
– SS-EN ISO 12100:2011-03: Maskinsäkerhet - Allmänna
konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering.
Ansvarig för teknisk dokumentation: Julia Friedsch
Tfn: +49(040) 72556-107
Adress: se tillverkarens adress
Hamburg, 2020-10-02

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

försäkrar härmed att nedanstående produkt (pump utan motor):
– Centrifugalpumptyper: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH, FPH...V,
FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPC
– Förträngningspumptyper: FK, FKL, FL, FL2, FL3
– Pulverblandartyp: PM
– Serienummer: se försättsblad i bruksanvisningen
är en delvis fullbordad maskin enligt maskindirektivet (2006/
42/EG) bilaga II B.
Relevanta, grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i
bilaga I i ovan nämnda direktiv har tillämpats och uppfyllts.
Den delvis fullbordade maskinen uppfyller alla krav i förordningen (EG) nr 1935/2004 samt FDA.
Den delvis fullbordade maskinen får inte tas i drift förrän det har
fastställts att maskinen, som den delvis fullbordade maskinen
skall byggas in i, uppfyller bestämmelserna i maskindirektivet
(2006/42/EG).
Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
– SS-EN 809:2012-10: Pumpar och pumpenheter för vätskor – Allmänna säkerhetstekniska krav
– SS-EN ISO 12100:2011-03: Maskinsäkerhet - Allmänna
konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering
Tillverkaren är skyldig att på begäran överlämna den särskilda
dokumentationen för den delvis fullbordade maskinen i elektronisk form till behöriga myndigheter i medlemsstaterna.
Den särskilda tekniska dokumentationen som tillhör maskinen
har sammanställts enligt avsnitt B i bilaga VII.

Julia Friedsch / Kvalitetsansvarig

Ansvarig för teknisk dokumentation: Julia Friedsch
Tfn: +49(0)40 72556-107
Adress: se tillverkarens adress
Hamburg, 2020-10-02

Julia Friedsch / Kvalitetsansvarig
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11 Bilaga 2 – Monteringsanvisning
(tillval)
11.1 Säkerhetsanvisning
Denna monteringsanvisning vänder sig uteslutande till fackpersonal.

11.2 Användning
Denna monteringsanvisning gäller för motorer som levereras
utan motor (tillval) och förmonteras.

70

Tillverkare

71

Typ: pumpserie, storlek, modell, utförande

72

S.-Nr.: Pumpens serienummer

73

H: uppfordringshöjd [m]; utan drivning: ingen uppgift

74

P: motoreffekt [kW]; utan drivning: ingen uppgift

75

Tillverkningsår

76

m: massa (pump utan drivning) [kg]

77

nN: nominellt varvtal [1/min]; utan drivning: ingen uppgift

78

Q: flöde [m³/h]; utan drivning: ingen uppgift

11.4 Transport utan motor
Transporten får endast utföras av utbildad personal.
Pumpen kan transporteras med en industritruck eller en kran.
Transportera alltid pumpen i monteringsläget.
11.4.1 Säkerhetsanvisningar
Nedfallande eller ej säkrade komponenter
Allvarliga klämskador.
►

Fig. 32

Delvis fullbordad maskin: Pump utan motor, i exemplet visas modell KF

Följande uppgifter i ”Originalbruksanvisningen” för kompletta
maskiner gäller inte i detta fall:
– Kapitel 10.5 „EG-försäkran om överensstämmelse“, sidan 29,
– Kapitel 10.1.2 „Ljudemission“, sidan 24

Använd alltid skyddsskor vid transportarbetena.

Felaktigt transportläge för pumpen
Frätande, giftiga eller förorenade vätskor kan rinna ut. Personskador och materiella skador på grund av kontamination.
►

Transportera alltid pumpen i monteringsläget.

Öppna, ej tillslutna rörledningsanslutningar
Materiella skador på grund av föroreningar, stötar eller fukt i
pumpen.

– Kapitel 2.4.4 „Typskylt“, sidan 7.

►

Ta inte bort skyddslocken från röranslutningarna förrän precis innan rörledningarna ska anslutas.

11.4.2 Transport med truck

11.3 Typskylt
Ej säkrade komponenter
70
71
72
73

78
77

74
76

Fig. 33
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Typskylt för pump utan drivning

75

Risk för allvarliga personskador på grund av att man kläms fast,
krossade kroppsdelar, materiella skador.
►

Säkra pumpen mot att välta före transporten. Fixera pumpen med transportremmar på pallen eller skruva fast den på
pallen.

Förberedelser
Kontrollera att pumpen sitter säkert fast på pallen. Exempel med
remmar Fig. 34 ”Transport med låglyftande truck”, sidan 31.

Tillvägagångssätt

Förberedelser

1. Lyft försiktigt upp pallen med truckens gafflar.

►

2. Kör försiktigt pallen till uppställningsplatsen och sätt ned
den.

Transport av KF med lyftremmar:

Ta bort transportsäkringarna.

Tillvägagångssätt
1. Lägg lyftremmen två varv runt mellanstyckets hals (se Fig. 35
”Transport med kran”, sidan 31).
2. För lyftremmens andra ände till krankroken och haka fast
den.
3. Hitta tyngdpunkten så att pumpen lyfts vågrätt.
Fig. 34

Transport med låglyftande truck

11.4.3 Transport med kran

4. Lyft upp pumpen.

11.5 Uppställningsplats
De allmänna kraven på uppställningsplatsen finns i bruksanvisningen Kapitel 6.2 „Uppställningsplats“, sidan 11.

Nedfallande delar
Dödsfall på grund av fastklämning, krossade kroppsdelar, materiella skador.
►

11.6 Montera pumpen

Använd endast lämpliga transport- och fästdon som är dimensionerade för pumpens totala vikt.

11.6.1 Modell KF

Pumpens vikt anges på typskylten och i "Orderspecifik dokumentation" i de bifogade dokumenten.

Förutsättning (hos kunden)

►

Pumpen får inte vara upplyft längre än nödvändigt.

►

Se till att ingen befinner sig under pumpen.

– Passande motor

Felaktigt dimensionerad motor
Pumpen kan förstöras
Svängande delar
Risk för klämskador och allvarliga personskador.
►

Starta och stoppa kranen jämnt.

►

Kontrollera att inga personer uppehåller sig i pumpens riskområdet.

►

Använd endast motorer som är anpassade till pumpens karakteristik. Kontakta Fristam om du har frågor.

Tillvägagångssätt
1. Sätt in kilen i spåret i motorn.
2. Skjut in motoraxeln i den kompakta lagerkonsolen.

Hjälpmedel
– Fästdon: kontrollerade lyftremmar enligt SS-EN1492-1 och
1492-2.

3. Skruva fast motorn i den kompakta lagerkonsolen. Dra åt
skruvarna korsvis.

– Lyftögla och lämpligt lyftdon för lyftöglan

Fig. 35

Transport med kran
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