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1 A dokumentumról
1.1 Általános tudnivalók

1 A dokumentumról
1.1 Általános tudnivalók

A jelen utasítás a termék része és azt a későbbi felhasználáshoz meg kell őrizni. Vegyék figyelembe
emellett az együtt érvényes dokumentumokat.

1.2 További vonatkozó dokumentumok

o A 2006/42/EU irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat
o A 2014/68/EU irányelv szerinti gyártói nyilatkozat
o A szivattyú adatlapja
o A vásárolt alkatrészek műszaki dokumentációja

1.3 Célcsoportok

Az útmutató a következő személyeknek szól:
o A termékkel dolgozó személyeknek
o A termék alkalmazásáért felelős üzemeltetőknek
A termékkel dolgozó személyeknek szakképzettséggel kell rendelkezniük. A képzettség biztosítja,
hogy felismerik és elkerülik a tevékenységhez kapcsolódó, lehetséges veszélyeket és anyagi károkat.
Ezek a személyek azok a szakemberek, akik ismereteik és tapasztalataik, valamint a vonatkozó ren-
delkezések alapján szakszerűen elvégzik a mindenkori munkát.
Szükséges képzettségére vonatkozó tájékoztatást feltüntetjük a jelen útmutatóban az egyes fejezetek
elején. A következő táblázat áttekintést tartalmaz.

Célcsoport Tevékenység Képzettség
Szállítási
szakemberek

Szállítás, lerakodás és
felállítás

Szállítási szakemberek, mobildaru-kezelők, darukezelők,
targoncavezetők

Szerelő Felállítás, csatlakoztatás Összeszerelő szakemberek
Villamossági
szakember

Villamos csatlakozás Villamossági szerelők

Oktatásban
részesített
dolgozók

Átruházott feladatok Olyan dolgozók, akiket az üzemeltető oktatásban
részesített, és akik a rájuk bízott feladatokat és a
szakszerűtlen magatartásból eredő veszélyeket ismerik.

Tábl. 1: Célcsoportok

1.4 Szimbólumok

1.4.1 Veszélyfokozatok

Jelzőszó Veszélyfokozat Figyelmen kívül hagyás
következményei

VESZÉLY Közvetlenül fenyegető veszély Súlyos testi sérülés, halál

FIGYELMEZTETÉS Lehetséges fenyegető veszély Súlyos testi sérülés, rokkantság

VIGYÁZAT Lehetséges veszélyes helyzet Könnyű testi sérülés

FIGYELEM Lehetséges veszélyes helyzet Anyagi károk
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2 Biztonság
2.1 Rendeltetésszerű alkalmazás

1.4.2 Veszélyjel

Jelentés Forrása és figyelmen kívül hagyásának lehetséges
következményei

Elektromos feszültség Az elektromos feszültség súlyos sérülést vagy halált okoz.

Függő teher A leeső tárgyak súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.

kg

Nehéz teher A nehéz terhek súlyos hátsérülést okozhatnak.

Csúszásveszély Az alapra vagy a lépcsőfok járófelületére kifolyt szállított
közeg és olaj súlyos sérüléssel vagy halállal járó esést
okozhat.

Tűzveszélyes anyagok A kifolyt szállított közeg vagy olaj könnyen gyulladhat és
súlyos égési sérülést okozhat.

Forró felület A forró felületek égési sérülést okozhatnak.

1.4.3 A jelen dokumentumban látható szimbólumok

Jelentés
Személyi sérülésre vonatkozó figyelmeztetés

Biztonsági utasítás

Tevékenységi felszólítás
1.
2.
3.

Többlépéses tevékenységi útmutató

 Tevékenységi eredmény

 Kereszthivatkozás

2 Biztonság
2.1 Rendeltetésszerű alkalmazás

o A szivattyú kizárólag olyan kenő folyadékok szállítására szolgál, amelyek kémiailag semlegesek és
nem tartalmaznak gáz vagy szilárd anyag összevetőket.

o A szivattyút csak az adattáblán és a Műszaki adatok című fejezetben feltüntetett üzemi határértéke-
ken belül szabad alkalmazni. A gyártóval kell egyeztetni olyan üzemi adatok esetén, amelyek nem
egyeznek meg az adattáblán lévő adatokkal.

o A szivattyú kifejezetten a vevő által megadott üzemi nyomásra méretezett. Ha a tényleges üzemi
nyomás lényegesen eltér ettől a méretezési nyomástól, a megadott üzemi határértékeken belül is
károsodhat a szivattyú. Ez érvényes a lényegesen nagyobb és a lényegesen alacsonyabb üzemi
nyomásokra is. Az üzemi nyomás semmi esetre sem eshet 2 bar minimális nyomás alá. Kétség
esetén egyeztessen a gyártóval.

2.2 Előrelátható helytelen alkalmazás

o Helytelen alkalmazásnak számít a rendeltetésszerű alkalmazáson túlmenő bármilyen alkalmazás
vagy a más módon történő használat.

o A termék nem szolgál közegek üzemi határértékeken kívül történő továbbítására.
o Az üzemeltetés során tilos a biztonsági berendezések bármilyen megkerülése vagy működésen kí-

vül helyezése.
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3 Jelölés
2.3 Az üzemeltető kötelezettségei

2.3 Az üzemeltető kötelezettségei

Üzemeltető az a személy, aki terméket iparszerűen üzemelteti vagy harmadik félnek átengedi haszná-
latra és az üzemeltetés során jogi felelősséget visel a termékért és harmadik fél dolgozóinak védelmé-
ért.
A termék alkalmazása iparszerűen történik. A berendezés üzemeltetőjét ezért terhelik a munkavéde-
lemre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek.
A jelen útmutatóban olvasható biztonsági utasítások mellett a termék alkalmazási területére vonatkozó
biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat is be kell tartani.

2.4 Biztonsági utasítások

2.4.1 Alapvető biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót.
o Figyelmesen olvassa el és tartsa be a részegységek használati útmutatóját.
o A munkákat csak szakemberekkel/oktatásban részesített dolgozókkal végeztesse el.
o Viseljen egyéni védőeszközt és dolgozzon gondosan.
o A szállított közegek nagy nyomás alatt állhatnak, és helytelen használat vagy sérült alkatrészek

esetén személyi sérülést és anyagi károkat okozhatnak.
o A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet. Használjon megfelelő védőeszközt.
o Veszélyes anyagok kezelése során tartsa be a hozzá tartozó adatlapokat és biztonsági

rendelkezéseket.
o 60 °C feletti üzemi hőmérséklet esetén kerülje, hogy a bőr a közeget szállító berendezésrészekkel

érintkezzen.
o A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi

előírásoknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján. A maradék anyagokat
semlegesítse.

o Tartsa tisztán a felállítási helyeket, állványokat, létrákat, emelőpadokat és szerszámokat, hogy
megelőzze az elcsúszást vagy botlást.

o Sérült nyomás vagy feszültség alatt álló alkatrész esetén azonnal állítsa le a szivattyút.
Alkatrészek vagy szivattyú cseréje.

3 Jelölés
3.1 Modellkód

CLF0160.ADAAF.00021

1

2

3

4

7

8

5

6

Ábra 1: Modellkód

Tétel Osztályozás Leírás
1 Típus CLF o Szabad tengelyvéges szivattyú

o Szivattyúegység karimákkal, nagy karima
o Szivattyúaggregát szivattyútartó talppal vagy anélkül

CLL o Szabad tengelyvéges szivattyú
o Szivattyúegység karimákkal, nagy karima,

nyomásvédő házzal
2 Szerkezeti méret Megfelel a szállítási mennyiségnek [l/perc] 1450 min-1

mellett
3 Tengelytömítés A Standard csúszógyűrűs tömítés

B Keményített csúszógyűrűs tömítés
C Radiális tengelytömítés, szabványos
D Mágneses tengelykapcsoló
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3 Jelölés
3.2 Adattábla

Tétel Osztályozás Leírás
E Csúszógyűrűs tömítés előtéttel
F PTFE tengelytömítés előtéttel
G Radiális tengelytömítés speciális kivitelben
H Csúszógyűrűs tömítés, tehermentesített
J Tömődoboz burkolata
X Különleges kivitel

4 Nyomásfokozat,
túláramszelep

A Nyomásfokozat 0,0 – 9,9 bar
B Nyomásfokozat 10,0 – 19,9 bar
C Nyomásfokozat 20,0 – 29,9 bar
D Nyomásfokozat 30,0 – 39,9 bar
E Nyomásfokozat 40,0 – 55,0 bar
Z Túláramszelep nélkül
X Különleges kivitel

5 Csapágy, fűtés és anyag,
szivattyúház

A Belső csapágy fűtés nélkül, Silafont szivattyúház
B Külső csapágy fűtés nélkül, Silafont szivattyúház
C Belső csapágy elektromos fűtéssel, Silafont szivattyúház
D Külső csapágy elektromos fűtéssel, Silafont szivattyúház
E Belső csapágy közegfűtéssel, Silafont szivattyúház
F Külső csapágy közegfűtéssel, Silafont szivattyúház
X Különleges kivitel

6 Rászerelt alkatrészek a
szívóoldalon

A Szívóház
B Szívószűrő
C Csatlakozás a szívócsőhöz
Z Rászerelt alkatrészek nélkül
X Különleges kivitel

7 Kiegészítés P Szabad tengelyvéges szivattyú
K Szivattyú kiegészítéssel (motor nélkül)
F Szivattyúegység kiegészítéssel

8 Verzió mutatószáma Belső nyilvántartási célokra

Tábl. 2: Modellkód

3.2 Adattábla

KRAL GmbH, 6890 Lustenau, Austria www.kral.atKRAL GmbH, 6890 Lustenau, Austria www.kral.at

pS max. / pD max.

Typ | Type

SN | Serial no.

Tmin. / Tmax. ºC

l/min

mm²/s

kg

min-¹

bar

bar

∆p 

Jahr | Year Gewicht | Weight

n

Q

Art.-Nr. | Item no.

1
2
3

5
4

10

7

9
8

6

11

Ábra 2: Adattábla

1 Gyártási év
2 Max. szívóoldali üzemi túlnyomás /

max. nyomásoldali üzemi túlnyomás
3 Hőmérséklettartomány
4 Sorozatszám
5 Típus
6 Cikkszám
7 Nyomáskülönbség
8 Névleges szállítási mennyiség
9 Névleges fordulatszám
10 Névleges viszkozitás
11 Tömeg
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4 Műszaki adatok
4.1 Üzemi határértékek

4 Műszaki adatok
4.1 Üzemi határértékek

Szerkezeti méret
Paraméter Mértéke

gység
5 –
10

15 –
26

32 –
42

55 –
85

105 –
118

160 –
210

235 –
275

370 –
450

550 –
880

Üzemi túlnyomás max. [bar] 100 70 40
o Nyomásvédő házzal [bar] – 100 80

Max. hőmérséklet - szállítandó
közeg

o Radiális tengelytömítés [°C] 80
o Tömődoboz burkolata [°C] 80
o Standard csúszógyűrűs tö-

mítés
[°C] 150

o Keményített csúszógyűrűs
tömítés

[°C] 180

o Belső csapágyazás [°C] 180
o Külső csapágyazás [°C] 180

Min. hőmérséklet - szivattyú
szerkezeti anyagok

[°C] -10

Környezeti hőmérséklet 
min. - max.

[°C] -20 ... +50

Viszkozitás min. - max. [mm2/s] 4 – 5000 4 – 3000 4 – 2000
Max. fordulatszám A viszkozitástól, a szívómagasságtól/NPSH értéktől és a szerkezeti mérettől függően
Max. beömlési nyomás

o Radiális tengelytömítés [bar] 0,5
o Tömődoboz burkolata [bar] 3
o Csúszógyűrűs tömítés [bar] 8

Tábl. 3: Üzemi határértékek

4.2 Szükséges NPSH értékek

A szivattyú szükséges NPHS értékei függenek a szerkezeti mérettől, a szállított közeg viszkozitásától
és a fordulatszámtól.
Az NPHS értékek a gyártó honlapján találhatók:
www.kral.at/en/screw-pumps

4.3 Zajnyomásszint

Irányértékek 1 m távolságnál, 1450 min-1, 20 bar, 21 mm2/s

Szerkezeti méret
5 –
10

15 –
26

32 –
42

55 –
85

105 –
118

160 –
210

235 –
275

370 –
450

550 –
880

Zajnyomásszint max. ±3 [dB(A)]
Szivattyú 53,0 57,0 59,0 63,0 65,0 69,0 71,0 74,0 80,5
Motor 52,0 59,0 63,0 65,0 67,0 67,0 73,0 73,0 75,0
Szivattyúaggregát 55,5 61,0 64,5 67,0 69,0 71,0 75,0 76,5 82,0

Tábl. 4: Zajnyomásszint

4.4 Súlyok

A súlyadat az adattáblán van megadva.
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5 Működési leírás
5.1 Szivattyú felépítése

5 Működési leírás
5.1 Szivattyú felépítése

21
3

4 5 6

7
A

A

B

Ábra 3: Szivattyú felépítése

1 Szívóház (rászerelt alkatrész) 6 Főorsó
2 Túláramszelep (beépített) 7 Ellenkarima
3 Fűtés (tartozék) A Áramlás iránya
4 Golyóscsapágy B Forgás iránya
5 Tengelytömítés

5.2 Működési elv

A csavarorsós szivattyúk forgó kiszorító szivattyúk. A kiszorító hatás a három forgó orsónak és a körül-
vevő szivattyúháznak köszönhető.
Az orsókészlet radiális alátámasztását a szivattyúházban lévő csúszó érintkezők végzik, melyek kené-
sét a szállítandó közeg végzi. A csavarorsós szivattyúk ezért nem alkalmasak szárazon futásra és azo-
kat csak bizonyos nyomás- és viszkozitás-határig lehet alkalmazni. A szűk tűrések miatt a szuszpenzi-
ót képező szilárd anyagok szállítása nem lehetséges.
A főorsó axiális alátámasztását egy élettartamra szóló kenésű golyóscsapágy 4 végzi. A főorsó tömíté-
séhez a ház kimenetén különböző tengelytömítések 5 állnak rendelkezésre. A tengelytömítésen a nyo-
más csökkentésére a főorsón egy kiegyenlítő henger van elhelyezve. A tömítési tér nyomásmentesítő
vezetéken keresztül van összekötve a szívótérrel. Egy integrált túláramszelep 2 véd a túl magas nyo-
más ellen, ami a házrészek szétroppanásához vezethetne.
Az orsókészlet standard forgásiránya B a motortól nézve az óramutató járásával megegyező irányban
van.
Az áramlási irányt A egy nyíl jelzi a szivattyúházon.

5.3 Túláramszelep

Utasítás o A szivattyú védelmét beépített túláramszeleppel vagy a berendezés oldalán elhelyezett túláramsze-
leppel/biztonsági szeleppel kell biztosítani. A túláramszelepet/biztonsági szelepet a szivattyú és az
első elzárószelep közötti nyomásoldalon kell felszerelni.

o A berendezésbe beépített túláramszelep/biztonsági szelep beállításához vegye figyelembe a vonat-
kozó használati utasítást és a szivattyú méretezési lapját.

Utasítás o A túlfolyószelep működésellenőrzése legalább 5 évente elengedhetetlen a biztonságos üzemhez 
Ä Üzem során, Oldal 22.

o Tartalmát és adott esetben szükséges, rövidebb ellenőrzési időközöket az üzemeltetőnek kell meg-
határoznia a követelményeknek és a nemzeti jogszabályoknak (pl. üzemi biztonsági rendelet) meg-
felelően.

o Az első működésellenőrzést közvetlenül az üzembe helyezés után kell elvégezni.
o Hosszabb állásidő után (> 4 hét) újból ellenőrizni kell a túlfolyószelep működését.
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5 Működési leírás
5.4 Házváltozatok/rászerelt alkatrészek

1 2 43
Ábra 4: Túláramszelep, beépített

1 Zárócsavar
2 Állítócsavar
3 Nyomórugó
4 Szeleptest

A túláramszelep megakadályozza, hogy nagyon nagy nyomások keletkezzenek, melyek a házrészek
szétroppanásához vezethetnek.
A túláramszelep tisztán biztonsági szerv a szivattyúhoz, és nem alkalmas szabályozási feladatokra,
mint pl. a nyomástartás. A túláramszelep hosszabban fennálló nyitása kedvezőtlen üzemi feltételek
mellett (nagy nyomáskülönbségek és/vagy alacsony viszkozitás) már néhány perc után a túláramsze-
lep és a szelepülék károsodásához vezethet. A következmény a túláramszelep maradandó tömítetlen-
sége a szállított közeg ennek megfelelő visszafolyásával. Ezen felül a túláramszelepen keresztül hosz-
szan fennálló cirkuláció a szivattyú túlzott melegedéséhez vezet. Ezáltal csökken a viszkozitás, ami vé-
gül a szivattyú meghibásodásához vezethet.
Ezért a berendezésoldalon egy biztonsági szeleppel kell biztosítani, hogy a maximális megengedett
üzemi nyomás mindig a túláramszelep válasznyomása alatt legyen.

Utasítás A túlfolyószelep meghúzási értéke gyárilag a nyomáskülönbség 110%-ára van beállítva.
A túláramszelep a zárócsavaron 1 keresztül hozzáférhető, és kívülről állítható Ä Üzem során, Ol-
dal 22.

Utasítás A beépített túláramszelep nélküli szivattyúk esetében a szívóház minden esetben 90°-kal elforgatva
szerelhető.

5.4 Házváltozatok/rászerelt alkatrészek

Házváltozatok/rászerelt
alkatrész

Típus Leírás

CLF Szívóház túláramszeleppel vagy
anélkül

CLF Szívószűrő
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6 Szállítás, tárolás
6.1 Szállítás során keletkező veszélyek

Házváltozatok/rászerelt
alkatrész

Típus Leírás

CLF Csatlakozás a szívócsőhöz

CLL Nyomásvédő ház

6 Szállítás, tárolás
6.1 Szállítás során keletkező veszélyek

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Az összes munkát csak hivatalos szállítási szakemberrel végeztesse el.
o Érintetlen és megfelelően méretezett emelőszerkezetet használjon.
o Ellenőrizze, hogy a szállítóeszközök kifogástalan állapotban vannak.
o Ellenőrizze, hogy figyelembe vette a teher súlypontját.
o Függő teher alatt nem szabad tartózkodni.

6.2 Veszélyek a tárolás során

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Tartsa be a tárolási feltételeket.

6.3 Kicsomagolás és szállítási állapot ellenőrzése

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet

1.  Átvételkor ellenőrizze a szivattyút/szivattyúegységet tekintettel a szállítási sérülésekre.
2.  A szállítási sérüléseket azonnal jelezni kell a gyártónak.
3.  A csomagolóanyagot ártalmatlanítsa a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően.

6.4 Szivattyú/szivattyúegység szállítása

Dolgozók képzettsége: o Szállítási szakemberek
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védősisak
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Mobildaru, targonca, emelőszerkezet
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6 Szállítás, tárolás
6.5 Szivattyú tárolása

 FIGYELMEZTETÉS
Leeső és leboruló alkatrészek által okozott sérülésveszély és készüléksérülés.
► Érintetlen és megfelelően méretezett emelőszerkezetet használjon a szállítandó összsúlynak meg-

felelően.
► Az emelőszerkezet rögzítési pontjait a súlypontnak és a súlyeloszlásnak megfelelően kell megvá-

lasztani.
► Legalább két tehervonó kötelet használjon.
► Függőleges szállítás esetén a motort kiegészítőleg védje felborulás ellen.
► Függő teher alatt nem szabad tartózkodni.

FIGYELEM
Eszközsérülés szakszerűtlen szállítás miatt.
► Védje a szivattyút a sérüléstől, hőtől, napsugárzástól, portól és nedvességtől.

Ábra 5: Emelőszerkezet rögzítése - elvi ábra

1.  Rögzítse az emelőszerkezetet a szivattyúhoz/szivattyúegységhez és feszítse meg. Ennek során
ügyeljen arra, hogy a súlypont pontosan a daruhorog alatt legyen.

2.  Óvatosan emelje fel és ütközésmentesen tegye le a szivattyút/szivattyúegység.
3.  A szállító hevederek meglazítása előtt ellenőrizze, hogy rögzítette a szivattyút/szivattyúegységet

felborulás ellen.

6.5 Szivattyú tárolása

A vizsgálóolaj a próbaüzemmel a szivattyú belső részeit benedvesíti és ezáltal megőrzi az állagát. A
nyomócsonk és a szívócsonk a védőfedelekkel van lezárva. A szivattyú külső felületét – ha nem vonat-
kozik más előírás – egy PU alapú, egyrétegű kétkomponensű lakk konzerválja.
Kb. hat héten át száraz és tiszta helyen történő tárolás esetén a gyári állagmegóvás védi a szivattyút.
A gyártó hosszú ideig tartó állagmegóvást kínál max. 60 hónap tárolási időre. Ennek során a szivattyút
kiegészítőleg légzáró módon korróziógátló papírba csomagolják.

Dolgozók képzettsége: o Szállítási szakemberek
Segédeszközök: o Mobildaru, targonca, emelőszerkezet
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7 Állagmegóvás
7.1 Állagmegóvási táblázat

FIGYELEM
Szakszerűtlen tárolás és hosszabb leállás által okozott eszközsérülés és korrózió.
► Védje a szivattyút a sérüléstől, hőtől, napsugárzástól, portól és nedvességtől.
► Hosszabb leállás esetén védeni kell a korróziótól.
► Kövesse a tárolásra és állagmegóvásra vonatkozó előírásokat.

1.  Hűvös és száraz helyen kell tárolni, és védeni kell a napsugárzástól.
2.  Ellenőrizze, hogy a korróziógátló papír sérülésmentes-e.
3.  Tartsa be az állagmegóvási időközöket Ä Állagmegóvás, Oldal 13.

7 Állagmegóvás
7.1 Állagmegóvási táblázat

A következő feltételek mellett kiegészítő állagmegóvást kell elvégezni:

Szállítás módja Feltétel
Normál szállítás o Hat hetet meghaladó tárolási időtartam

o Olyan kedvezőtlen tárolási feltételek, mint a levegő
páratartalma, sótartalmú levegő stb.

Szállítás hosszú időtartamú
állagmegóvással

o Nyitott vagy sérült csomagolás

Tábl. 5: A kiegészítő állagmegóvásra vonatkozó feltételek

7.2 Belső felületek állagmegóvása

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Korróziógátlószer (savmentes és gyantamentes olaj)

1.  Bontsa ki óvatosan a csomagolást. Ha a szivattyút kiegészítőleg korróziógátló papír védi, ügyel-
jen arra, hogy az ne sérüljön meg.

2.  A szivattyú szívócsonkját zárja le egy vakkarimával.
3.  A korróziógátlószert töltse be a nyomócsonkba a széle alatt kb. 2 cm-ig, ennek során a főorsót

lassan forgassa el a forgásiránnyal ellentétes irányba.
4.  A szivattyú nyomócsonkját zárja le új vakkarimával.
5.  Gondosan zárja a csomagolást.
6.  Hat hónap tárolási idő után ellenőrizze a korróziógátlószer töltésszintjét és szükség esetén tölt-

sön utána.

7.3 Külső felületek állagmegóvása

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Arcvédő
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Kalciumos komplex kenőzsír (pl. TEVIER® FETT WAWE 100
tapadó adalékkal)

o Castrol Rustilo DWX 33 vagy más korróziógátlószer
összehasonlítható védőhatással
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8 Beszerelés, kiszerelés
7.4 Korróziógátló eltávolítása

1.  Kenjen kalciumos komplex kenőzsír korróziógátlót (pl. TEVIER® FETT WAWE 100 tapadó ada-
lékkal) a felállítási felületre.

2.  Kenjen, ill. szórjon korróziógátlószert (pl. Castrol Rustilo DWX 33) a folyamatcsatlakozókra és a
fennmaradó csupasz és lakkozatlan alkatrészekre.

3.  Kb. hat hónapos időközökben ellenőrizze és szükség esetén ismételje meg az állagmegóvást.

7.4 Korróziógátló eltávolítása

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Arcvédő
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Oldószer
o Felfogó tartály
o Gőzborotva viaszoldó adalékokkal

 VIGYÁZAT
Sérülésveszély a kifolyt korróziógátlószer miatt.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni.
► A kifolyt korróziógátlószert fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

1.  Tisztítsa meg kívülről a szivattyút oldószerekkel, szükség esetén használjon gőzborotvát.
2.  Óvatosan távolítsa el a nyomásoldali vakkarimát, hogy megszűnjék a szivattyúban esetleg még

meglévő nyomás.
3.  Ürítse le a szivattyút és fogja fel a korróziógátlószert egy megfelelő edényben.
4.  Távolítsa el a szívóoldali vakkarimát.
5.  A korróziógátlószer maradék mennyiségének eltávolításához öblítse át a szivattyút a szállított kö-

zeggel.

8 Beszerelés, kiszerelés
8.1 Beszerelés során keletkező veszélyek

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Az összes munkát csak hivatalos szakemberrel végeztesse el.
o Beszerelés előtt ellenőrizze az üzemi határértékek, NPHS értékek és környezeti feltételek betartá-

sát.
o Tartsa be a meghúzási nyomatékokat Ä Függelék, Oldal 53.
o Ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész hozzáférhető-e és a karbantartási munkákat egyszerűen

el lehet-e végezni.

8.2 Leszerelés során keletkező veszélyek

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Az összes munkát csak hivatalos szakemberrel végeztesse el.
o A munka megkezdése előtt hagyja lehűlni a szivattyúegységet a környezeti hőmérsékletre.
o A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.
o Ellenőrizze, hogy a kifolyt szállított közeg számára biztosított felfogótartály térfogata megfelelő-e.
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8 Beszerelés, kiszerelés
8.3 Szivattyú felállítása

8.3 Szivattyú felállítása

A szivattyúkat vízszintes és függőleges beszerelési helyzetben lehet működtetni.
Utasítás A csővezeték-hálózatban lévő szennyeződések csökkentik a szivattyú élettartamát. Ha a csővezeték-

hálózatot az első üzembe helyezés során átöblíti és megtisztítja a szivattyúval, a berendezés oldalán a
szivattyú előtt átmenetileg be kell szerelni egy kiegészítő üzembe helyezési szűrőt (lyukméret:
0,02 mm).

Dolgozók képzettsége: o Szállítási szakemberek
o Szerelő

Egyéni védőeszköz: o Munkaruha
o Védősisak
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Mobildaru, targonca, emelőszerkezet

 FIGYELMEZTETÉS
Leeső és leboruló alkatrészek által okozott sérülésveszély és készüléksérülés.
► A szivattyút csak teherbíró aljzatra vagy teherbíró emelőberendezésre rögzítse.
► Ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek és a csővezetékek megfelelően rögzítve vannak-e.

FIGYELEM
Kifolyó szállított közeg általi motorsérülés.
► A szivattyút ne szerelje be a motor felett.

FIGYELEM
Készüléksérülés a csővezeték-hálózatban lévő szennyeződés miatt.
► Hegesztési munkák esetén helyezze fel a védőfedelet a csatlakozókarimák elé.
► Ellenőrizze, hogy ne hatolhasson hegesztési fröcskölés és köszörűpor a csővezeték-hálózatba és

a szivattyúba.
► Ha a csővezeték-hálózatot a szivattyúval átöblíti és megtisztítja, ellenőrizze, hogy az üzembe he-

lyezési szűrő már be van-e szerelve.

Utasítás Szívószűrővel való üzemeltetés esetén gondoskodjon arról, hogy az olajszint legalább 60-70 cm-re a
szívószűrő felett legyen.

1
2

Ábra 6: Átfolyás iránya

1 Nyomócsonk
2 Szívócsonk

Előfeltétel:
ü Szivattyúvédelem: Integrált túlfolyószelep vagy berendezésoldali túlfolyószelep/biztonsági szelep

beszerelve.
ü A szivattyú csatlakozói védve vannak a szennyeződéstől pl. gyárilag felszerelt védőfedéllel
ü Szükség esetén elő van készítve az emelőszerkezet
1.  Helyezze a beszerelési helyzetbe a szivattyút, ennek során ügyeljen a motor helyzetére és a szi-

vattyúházon lévő átfolyásirányt jelző nyilakra (1 nyomócsonk, 2 szívócsonk).
2.  Rögzítse a szivattyút a rögzítőelemekkel biztonságosan az aljzathoz.
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8 Beszerelés, kiszerelés
8.4 Szivattyú leszerelése

8.4 Szivattyú leszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szállítási szakemberek
o Szerelő
o Villanyszerelő

Egyéni védőeszköz: o Munkaruha
o Védősisak
o Arcvédő
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Mobildaru, targonca, emelőszerkezet
o Felfogó tartály

 VESZÉLY
Áramütés miatti életveszély.
► Ellenőrizze, hogy feszültségmentesítette-e az elektromos tápellátást, és az biztosítva van-e ismé-

telt bekapcsolás ellen.
► Kövesse az elektromos részegységek használati útmutatóját.

 VESZÉLY
Kifolyó szállított közeg miatti életveszély.
A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet, és nagy nyomás alatt kifröccsenhet.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A munka megkezdése előtt hagyja lehűlni a szivattyúegységet a környezeti hőmérsékletre.
► Biztosítsa, hogy a szivattyú nyomásmentes legyen.
► A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

Előfeltétel:
ü Szivattyúegység lehűlt a környezeti hőmérsékletre
ü A szivattyúegység le van választva az elektromos tápellátásról, feszültségmentes és biztosítva van

ismételt bekapcsolás ellen
1.  Zárja a nyomásoldali és szívóoldali elzárószerelvényeket.
2.  A legalsó ponton ürítse le a szivattyút, ennek során fogja fel a kifolyó szállított közeget egy felfo-

gó tartályba.
3.  Szerelje le a nyomásoldali és szívóoldali csatlakozókarimákat.
4.  Válassza le a szivattyúegységet a csővezeték-hálózatról, ennek során fogja fel a szállított köze-

get.
5.  Csavarja ki a szivattyú rögzítésére szolgáló rögzítőelemeket.
6.  Szerelje le a szivattyúegységet a helyszínen vagy szállítsa megfelelő helyre Ä Szállítás, táro-

lás, Oldal 11.
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9 Csatlakozás
9.1 Csatlakoztatás során keletkező veszélyek

9 Csatlakozás
9.1 Csatlakoztatás során keletkező veszélyek

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o A szivattyún és csővezeték-hálózaton végzett, összes munkát csak hivatalos szakemberrel vé-

geztesse el.
o Ellenőrizze, hogy nem kerülhet szennyeződés a szivattyúba és a csővezeték-hálózatba.
o Ellenőrizze, hogy a mechanikai csatlakozásokat feszülésmentesen szerelte fel.
o Tartsa be a meghúzási nyomatékokat Ä Függelék, Oldal 53.
o Csak villamossági szakember végezhet munkát az elektromos felszerelésen.
o A szivattyún végzendő munkák elvégzése előtt ellenőrizze, hogy feszültségmentesítette-e az

elektromos tápellátást, és az biztosítva van-e ismételt bekapcsolás ellen.
o Ha megsérült a villamos vezetékek szigetelése, válassza le rögtön az áramellátást.

9.2 Csatlakoztassa a szivattyút a csővezeték-hálózathoz

Dolgozók képzettsége: o Szállítási szakemberek
o Szerelő

Egyéni védőeszköz: o Munkaruha
o Védőkesztyű
o Védősisak
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Mobildaru, targonca, emelőszerkezet

FIGYELEM
Készüléksérülés a csővezeték-hálózatban lévő szennyeződés miatt.
► Hegesztési munkák esetén helyezze fel a védőfedelet a csatlakozókarimák elé.
► Ellenőrizze, hogy ne hatolhasson hegesztési fröcskölés és köszörűpor a csővezeték-hálózatba és

a szivattyúba.
► Ha a csővezeték-hálózatot a szivattyúval átöblíti és megtisztítja, ellenőrizze, hogy az üzembe he-

lyezési szűrő már be van-e szerelve.

FIGYELEM
Eszközsérülés mechanikai feszülés miatt.
► Biztosítsa, hogy a szivattyút mechanikai feszülésektől mentesen szerelte be a csővezeték-

hálózatba.
► Tartsa be a meghúzási nyomatékokat.

Ábra 7: Csatlakoztatás a csővezeték-hálózathoz

1.  Forgassa el a motor szivattyútengelyét vagy a ventilátorkereket. Ennek során ellenőrizze a szi-
vattyú könnyű mozgathatóságát. 
Ha nem lehet elforgatni kézzel a szivattyútengelyt, hárítsa el a meghibásodást, mielőtt beszereli a
szivattyút Ä Segítség probléma esetén, Oldal 42.

2.  A hegesztési munkák előtt helyezzen fel védőfedelet a szívócsonkra és a nyomócsonkra.
3.  Állítsa be a csővezeték helyzetét és támassza alá a csővezetéket.
4.  Ellenőrizze a hosszanti, a magassági beállítást és a szögbeállítást, szükség esetén korrigálja azt.

ð A feszülésmentes beszerelés akkor biztosított, ha a csavarokat könnyen meg lehet húzni.
5.  Az összekötőcsavarokat keresztben húzza meg forgatónyomatékkal, meghúzási nyomatékok

táblázat Ä Függelék, Oldal 53.
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9 Csatlakozás
9.3 Szivattyú szigetelése

9.3 Szivattyú szigetelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Szigetelőanyag

 FIGYELMEZTETÉS
Forró felületek.
A nem szigetelt, forró felületek érintése égési sérülést okoz.
► Üzembe helyezés előtt szigetelje azokat az alkatrészeket és csővezetékeket, amelyeken átáramla-

nak a forró közegek (> 60 °C).

 Az üzembe helyezés előtt gondosan szigetelje a szivattyú és a csatlakoztatott csővezetékek min-
den potenciálisan forró felületét, vagy gondoskodjon megfelelő érintésvédelemről.

9.4 Szerelje össze a szivattyút és a motort

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

FIGYELEM
Tengelykapcsoló sérülése és csapágy sérülése a tengelykapcsoló téves beszabályozása miatt.
► A tengelykapcsoló hosszú élettartamának biztosításához szabályozza be pontosan a tengelyvége-

ket.
► Összeszerelés után ellenőrizze a tengelykapcsoló megengedett eltérési értékeit az alábbi táblázat

alapján.

  D
H

  

  E  

  L  

  ΔKa  
L

(-) 

max.= L +  ΔKa

  
HD  

  r KΔ  

  E  

  HD  
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min.

  ΔKw
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Ábra 8: Mérési helyek a tengelykapcsoló beszabályozásához

Külső átmérő Tengelykapcsoló távolsága Max. axiális eltérés Max. radiális eltérés Max. 
szögelállítódás

DH E ΔKa ΔKr ΔKw
[mm] [mm] [mm] [mm] [°] [mm]
40 16 -0,5 / +1,2 0,20 1,2 0,8
55 18 -0,5 / +1,4 0,22 0,9 0,9
65 20 -0,7 / +1,5 0,25 0,9 1,1
80 24 -0,7 / +1,8 0,28 1,0 1,4
95 26 -1,0 / +2,0 0,32 1,0 1,7
120 30 -1,0 / +2,2 0,38 1,1 2,3
135 35 -1,0 / +2,6 0,42 1,2 2,7
160 40 -1,5 / +3,0 0,48 1,2 3,3

Tábl. 6: A tengelykapcsoló beszabályozásának határértékei
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10 Üzemeltetés
9.5 Csatlakoztassa a szivattyúegységet a feszültségellátásra

1.  A tengelykapcsoló ΔKr radiális eltérését ellenőrizze hajszálvonalzóval és hézagmérővel. Ennek
során ellenőrizze több ponton a tengelykapcsoló kerületét.

2.  Ellenőrizze a tengelykapcsoló ΔKw szögeltérését hajszálvonalzóval.
3.  Ellenőrizze a tengelykapcsoló ΔKa axiális eltérését tolómérővel vagy hézagmérővel.
4.  Ha túllépi a fenti táblázat határértékeit, lazítsa meg a szivattyú vagy a motor rögzítését, és tolja el

a szivattyút vagy a motort, hogy korrigálja a mindenkori eltérést.

9.5 Csatlakoztassa a szivattyúegységet a feszültségellátásra

Dolgozók képzettsége: o Villanyszerelő
Segédeszközök: o Motor használati útmutatója

o Motor kapcsolási rajza

 VESZÉLY
Áramütés miatti életveszély.
► Ellenőrizze, hogy feszültségmentesítette-e az elektromos tápellátást, és az biztosítva van-e ismé-

telt bekapcsolás ellen.
► Üzembe helyezés előtt rögzítse gondosan a földelést és a potenciálkiegyenlítést.
► Kövesse az elektromos részegységek használati útmutatóját.

1.  Ellenőrizze, hogy a motor adattábláján lévő üzemi adatok megegyeznek a szivattyú üzemi adata-
ival és a helyi hálózattal.

2.  Gondosan földelje a szivattyútartólábat, a tartókeretet vagy a talpat a csavaron keresztül.
3.  Csatlakoztassa a motort a használati útmutató és a motor kapcsolószekrényében lévő kapcsolási

rajz alapján.
4.  A szivattyúegység berendezésrendszerre történő csatlakoztatásakor folytassa a potenciálki-

egyenlítést.

10 Üzemeltetés
10.1 Veszély üzemeltetés során

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Az összes munkát csak hivatalos szakemberrel végeztesse el.
o Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy be van-e szerelve egy biztonsági szelep a csővezeték-

hálózatba a nyomásoldalon az elzárószerelvény előtt.
o Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a szívóvezeték és a szivattyú.
o A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet. Használjon megfelelő védőeszközt.
o Biztosítsa, hogy a szivattyú csak az üzemi határértékeken belül üzemeljen.
o A közvetlenül a szivattyúnál hosszabban végzett munkáknál hallásvédőt kell viselni.
o Biztosítsa, hogy ne lépje túl a maximális megengedett rendszernyomást.
o Biztosítsa, hogy a szivattyú lehűléskor vagy felmelegedéskor csak lassú hőmérsékletváltozásnak

legyen kitéve.
o Biztosítsa, hogy a meglévő biztonsági eszközöket az üzemeltetés során ne kerüljék meg vagy ne

helyezzék üzemen kívül.
o Ellenőrizze az üzemen kívül helyezés előtt, hogy kikapcsolta-e az elektromos tápellátást, és az

biztosítva van-e ismételt bekapcsolás ellen.

10.2 Üzembe helyezés
10.2.1 Csővezeték-hálózat megtisztítása

Utasítás A csővezeték-hálózatban lévő szennyeződések csökkentik a szivattyú élettartamát. Ha a csővezeték-
hálózatot az első üzembe helyezés során átöblíti és megtisztítja a szivattyúval, a berendezés oldalán a
szivattyú előtt átmenetileg be kell szerelni egy kiegészítő üzembe helyezési szűrőt.

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő
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10 Üzemeltetés
10.2 Üzembe helyezés

FIGYELEM
Készülék sérülése további nyomásveszteség miatt az üzembe helyezési szűrőben/üzembe he-
lyezési szennyfogóban.
► Számítsa ki az áramlási ellenállást és határozza meg a megmaradó szívóteljesítményt.
► Felügyelje a szívóoldali nyomást.
► Rendszeresen ellenőrizze az üzembe helyezési szűrőt/üzembe helyezési szennyfogót.

Előfeltétel:
ü Szükség esetén behelyezett üzembe helyezési szűrő (0,02 mm-es lyukméret)
1.  Az üzembe helyezés előtt a szivattyú védelmére a teljes csővezeték-hálózatot gondosan tisztítsa

meg.
2.  Legalább 50–100 órán keresztül öblítse a csőhálózatot.

10.2.2 A szivattyú feltöltése és légtelenítése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Arcvédő
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

 VESZÉLY
Kifolyó szállított közeg miatti életveszély.
A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet, és nagy nyomás alatt kifröccsenhet.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

1.  Csatlakoztassa a környező csőhálózat szívó- vagy nyomóoldali csatlakozóját pl. egy magasabb
szinten lévő tartályhoz.

2.  A csőhálózatot a legmagasabb ponton légtelenítse, pl. egy nyomásmérő elzárószelepen keresz-
tül.

3.  Nyissa meg a szívó- vagy nyomóoldali elzárószelepet, és töltse fel a szivattyút a szívó- vagy nyo-
móoldali csatlakozón keresztül úgy, hogy a szállított közeg az légtelenítő furaton kijusson.

4.  A töltési folyamat során forgassa kézzel a szivattyútengelyt vagy a motor szellőztetőkerekét a töl-
tési folyamat gyorsítása érdekében:
Feltöltés a szívó csatlakozón keresztül: Forgassa meg a szivattyútengelyt a motor forgásirányá-
ban.
Feltöltés a nyomó csatlakozón keresztül: Forgassa meg a szivattyútengelyt a motor forgásirányá-
val ellentétesen.

5.  Zárja el a légtelenítési helyet, pl. a nyomásmérő elzárószelepet.

10.2.3 Forgásirány ellenőrzése
A forgásirányt egy nyíl jelzi a szivattyúkarimán/szivattyúházon. A motor forgásiránya határozza meg a
szivattyú forgásirányát. A motor ventilátorkerekének ugyanabba az irányba kell forognia, mint amerre a
szivattyúkarimán lévő forgásirányjelző nyíl mutat.

Utasítás Normál forgásirány: az óramutató járásával megegyező irányba (a motor felől nézve)

Dolgozók képzettsége: o Szerelő

FIGYELEM
Készülék sérülése a szivattyú szárazon futása miatt.
► Biztosítsa, hogy a szivattyú előírásszerűen fel legyen töltve.
► A szivattyút maximum egy másodpercre kapcsolja be és azonnal kapcsolja ki ismét.
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10 Üzemeltetés
10.2 Üzembe helyezés

1.  Kapcsolja be a feszültségellátást és azonnal kapcsolja ki ismét.

1

2.  A ventilátorkerék forgásirányát vesse össze a forgásirányjelző nyíllal 1 .
3.  Ha az irányok nem egyeznek meg, cserélje meg az elektromos csatlakozás fázisait. Ismételje

meg az 1. és 2. műveletet.

10.2.4 Szivattyú üzembe helyezése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
o Villanyszerelő

Egyéni védőeszköz: o Munkaruha
o Arcvédő
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Felfogó tartály

 VESZÉLY
Életveszély megrepedt alkatrészek/részegységek és kifolyó szállított közeg miatt.
Nem megengedett nagy nyomás miatt nagy energiával megrepedhetnek az alkatrészek vagy részegy-
ségek, pl. a nyomásoldali csővezeték-hálózat elzárása miatt.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni.
► Berendezésvédelem: Üzembe helyezés előtt biztosítsa, hogy a berendezésoldalon egy biztonsági

szelep legyen beszerelve a nyomásoldali csővezeték-hálózatba.
► Szivattyúvédelem: Az üzembe helyezés előtt biztosítsa, hogy integrált túlfolyószelep vagy beren-

dezésoldali túlfolyószelep/biztonsági szelep legyen beszerelve.

 FIGYELMEZTETÉS
Kifolyó szállított közeg miatti sérülésveszély.
A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

 FIGYELMEZTETÉS
Forró felületek.
A nem szigetelt, forró felületek érintése égési sérülést okoz.
► Üzembe helyezés előtt szigetelje azokat az alkatrészeket és csővezetékeket, amelyeken átáramla-

nak a forró közegek (> 60 °C).

 FIGYELMEZTETÉS
Mozgó alkatrészek miatti sérülésveszély.
► Ellenőrizze, hogy a tengelykapcsoló-védelem fel van-e szerelve.
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10.3 Üzem során

FIGYELEM
Készülék sérülése a szivattyú szárazon futása miatt.
► Biztosítsa, hogy a szivattyú és a csatlakoztatott csővezeték-hálózat előírásszerűen fel legyen tölt-

ve.
► Ha a szivattyú 10 – 15 másodperc után nem szállít, szakítsa meg az üzembe helyezést.

Utasítás Szívószűrővel való üzemeltetés esetén gondoskodjon arról, hogy az olajszint legalább 60-70 cm-re a
szívószűrő felett legyen.
Előfeltétel:
ü Szivattyúegység megfelelően felállítva
ü A tengelykapcsoló megfelelően beszabályozva Ä Csatlakozás, Oldal 17
ü Csatlakozók tömör módon csatlakoztatva
ü A motor megfelelően csatlakoztatva
ü A csővezeték-hálózat szennyeződésektől mentes
ü Berendezésvédelem: A biztonsági szelep az EN ISO 4126-1 szerint a csővezeték-hálózatba a nyo-

másoldalon az első elzárószerelvény előtt beszerelve
ü Szivattyúvédelem: Integrált túlfolyószelep vagy berendezésoldali túlfolyószelep/biztonsági szelep

beszerelve.
ü Szivattyú szállított közeggel feltöltve
ü A szívóvezetékben és a nyomóvezetékben lévő elzárószerelvények nyitva
1.  Kapcsolja be a szivattyúegységet.

ð A szivattyú akkor szállít, ha a nyomás a szivattyú nyomóoldalán nő, vagy egy berendezésolda-
li áramlásőr megszólal.

2.  Ha a szivattyú 10 – 15 másodperces üzemelés után nem szállít, akkor szakítsa meg az üzembe
helyezést. Szüntesse meg a hiba okát, és csak ezután folytassa az üzembe helyezést, figyelem-
be véve a hibatáblázatban szereplő megjegyzéseket Ä Segítség probléma esetén, Oldal 42.

3.  A csővezeték-hálózat teljes légtelenítéséhez járassa a szivattyút néhány percig.
ð A csővezeték-hálózat teljesen légtelenítve van, ha a szivattyú üzemi zaja egyenletessé válik

és a nyomóoldalon felszerelt manométeren már nem figyelhetők meg ingadozások.
4.  Ellenőrizze a túláramszelep működését Ä Üzem során, Oldal 22.

10.3 Üzem során

10.3.1 Üzemi nyomás ellenőrzése

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet

barbar

Ábra 9: Nyomásmérő zárószelepe zárva/nyitva - elvi ábra

FIGYELEM
A nyomásmérő tömítetlensége a folyamatosan nyitott nyomásmérő zárószelep miatt.
► A nyomásmérő zárószelepét azonnal zárja el a leolvasás után.

1.  Nyissa ki a nyomásmérő zárószelepét.
2.  Olvassa le az üzemi nyomást és zárja el a nyomásmérő zárószelepét.
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10.3 Üzem során

10.3.2 Szűrő és/vagy szennyfogó felügyelete

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet

1.  Az üzembe helyezés után a szívóoldali nyomásmérővel vagy nyomáskülönbség-jelzővel
ellenőrizze a szűrő és/vagy a szennyfogó szennyezettségi fokát.

2.  Ellenőrizze a szűrőt és/vagy a szennyfogót a szívóoldalon fellépő nyomásesés esetén. Tartsa be
a szűrő/szennyfogó gyártójának tervezési adatait.

3.  Ellenőrizze a szívóoldalon a nyomást kéthetente az üzemeltetés során.
4.  Üzemelés közben rendszeresen ellenőrizze a mágneses szeparátort a szűrőben/szennyfogóban,

és szükség esetén tisztítsa meg.

10.3.3 Túlfolyószelep beállítása

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Segédeszközök: o Belső kulcslapfejű kulcs

Utasítás o A szivattyú védelmét beépített túláramszeleppel vagy a berendezés oldalán elhelyezett túláramsze-
leppel/biztonsági szeleppel kell biztosítani. A túláramszelepet/biztonsági szelepet a szivattyú és az
első elzárószelep közötti nyomásoldalon kell felszerelni.

o A berendezésbe beépített túláramszelep/biztonsági szelep beállításához vegye figyelembe a vonat-
kozó használati utasítást és a szivattyú méretezési lapját.

Utasítás A túlfolyószelep meghúzási értéke gyárilag a nyomáskülönbség 110%-ára van beállítva.

1 2 43

Ábra 10: Túlfolyószelep

1 Zárócsavar
2 Állítócsavar
3 Nyomórugó
4 Szeleptest

 FIGYELMEZTETÉS
Kifolyó szállított közeg miatti sérülésveszély.
A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

Előfeltétel:
ü Nyomásoldali nyomásmérő beszerelve
1.  A szivattyúegységet kapcsolja be és távolítsa el a túlfolyószelep zárócsavarját 1.
2.  A szállítónyomást lépésenként növelje, hogy ellenőrizze a túlfolyószelep meghúzási értékét. 

Ennek során figyelje a nyomásmérőt és ügyeljen az üzemi határérték betartására.
ð A meghúzási értéket elérte, ha a kijelzett nyomás lecsökken.

3.  Forgassa el az állítócsavart [2], hogy beállítsa a meghúzási értéket:
Forgatás az óramutató járásával megegyező irányba: Meghúzási érték növelése
Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba: Meghúzási érték csökkentése

4.  Ismételje meg az 2. és 3. műveletet, amíg el nem éri a kívánt meghúzási értéket.
5.  A zárócsavart 1 húzza meg ismét.
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10 Üzemeltetés
10.4 Üzemen kívül helyezés

10.3.4 Szivattyúegység kikapcsolása

Dolgozók képzettsége: o Betanított személyzet

FIGYELEM
Leállás során keletkező nyomásterhelés miatti tömítéssérülés.
► Biztosítsa, hogy ne lépje túl a maximális megengedett rendszernyomást.

1.  Kapcsolja ki a motort.
2.  Zárja a nyomásoldali elzárószerelvényeket.

10.4 Üzemen kívül helyezés

10.4.1 Szivattyú üzemen kívül helyezése
Az üzemen kívül helyezés olyan üzemszünet, amely a megszakítás mértékétől és időtartamától, vala-
mint a szállított közeg tulajdonságaitól függően különböző intézkedéseket tesz szükségessé.

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
o Villanyszerelő

Egyéni védőeszköz: o Munkaruha
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Felfogó tartály

 FIGYELMEZTETÉS
Kifolyó szállított közeg miatti sérülésveszély.
A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

FIGYELEM
Készüléksérülés túl gyors hőmérsékletváltozás miatt.
► A szivattyút csak lassú hőmérsékletváltozásnak tegye ki.
► Tilos a szivattyút nyílt lánggal melegíteni.

 Üzemszünet esetén a következő tevékenységeket kell végrehajtani:

Üzemszünet mértéke Tevékenység
o Szivattyú leállítása hosszabb időre  Szállított közegtől függően
o Ürítse le a szivattyút  Zárja a nyomásoldali és szívóoldali

elzárószerelvényeket.
o Szerelje le a szivattyút  Válassza le a motort a feszültségellátásról és

biztosítsa visszakapcsolás ellen.
o Tárolja be a szivattyút  Kövesse a tárolásra és állagmegóvásra vonatkozó

előírásokat Ä Szállítás, tárolás, Oldal 11.

Tábl. 7: Tevékenységek üzemszünet esetén
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11 Karbantartás
10.5 Ismételt üzembe helyezés

A szállított közeg tulajdonságai Üzemszünet időtartama
rövid hosszú

o Ülepítse a szilárd anyagokat  Öblítse át a szivattyút.  Öblítse át a szivattyút.
o Megdermedt/megfagyott
o Nincs korróziós terhelés

 Fűtse fel vagy ürítse le a
szivattyút.

 Ürítse le a szivattyút.

o Megdermedt/megfagyott
o Korróziós terhelés van

 Fűtse fel vagy ürítse le a
szivattyút.

1.  Ürítse le a szivattyút.
2.  Végezze el a szivattyú

állagmegóvását.
o Folyékony marad
o Nincs korróziós terhelés

– –

o Folyékony marad
o Korróziós terhelés van

– 1.  Ürítse le a szivattyút.
2.  Végezze el a szivattyú

állagmegóvását.

Tábl. 8: A szállított közeg tulajdonságaitól függő tevékenységek

 Ürítse le a szivattyút a nyomóvezetéken, szívóvezetéken, légtelenítő csavarokon és
zárócsavarokon keresztül.

10.5 Ismételt üzembe helyezés

10.5.1 Helyezze ismét üzembe a szivattyút
 Az üzemszünet mértékétől és időtartamától függően végezze el az üzembe helyezésnél leírt
lépéseket Ä Üzembe helyezés, Oldal 19.

11 Karbantartás
11.1 Veszélyek a karbantartás során

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Az összes munkát csak hivatalos szakemberrel végeztesse el.
o A munka megkezdése előtt hagyja a szivattyúegységet lassan lehűlni a környezeti hőmérsékletre.

Kerülje a gyors hőmérsékletváltozást.
o A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet. Használjon megfelelő védőeszközt.
o A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.
o Ellenőrizze, hogy a kifolyt szállított közeg számára biztosított felfogótartály térfogata megfelelő-e.
o Tartsa be a részegységek használati útmutatóit és adatlapjait.

11.2 Karbantartási igény

Az élettartam függ a szivattyú üzemeltetési feltételeinek betartásától és a részegységek használati út-
mutatóiban rögzített követelményektől.

Alkatrész Karbantartási igény Ciklus
Szivattyú o Szemrevételezéses

ellenőrzés
o Akusztikai ellenőrzés

4 hét

Szivárgási furat o Szemrevételezéses
ellenőrzés

o Szükség esetén tisztítás

4 hét

Szűrő/szennyfogó
(berendezésoldali)

o A szívóoldali nyomás
ellenőrzése

2 hét

Túlfolyószelep o Működésellenőrzés ≤ 5 év

Tábl. 9: Karbantartási igény
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12 Üzemfenntartás
11.3 Golyóscsapágy (belső csapágy)

11.3 Golyóscsapágy (belső csapágy)

A használt golyóscsapágyakat a szállított közeg keni. Ezért semmilyen karbantartásra nincs szükség.
A gyártó azt javasolja, hogy a golyóscsapágyat mindig 20 000 üzemóra után cseréljék. Ha a szivattyút
kenőolajos alkalmazásokban használják, elegendő legkésőbb 5 év (40 000 óra) után csapágyat
cserélni.

11.4 Golyóscsapágy (külső csapágy)

Az alkalmazott golyóscsapágyak élettartam kenésűek. Ezért semmilyen karbantartásra nincs szükség.
A gyártó azt javasolja, hogy a golyóscsapágyat mindig 20 000 üzemóra után cseréljék.

11.5 Szivattyú karbantartása

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő
o Arcvédő

 FIGYELMEZTETÉS
Kifolyó szállított közeg miatti sérülésveszély.
A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi

előírásoknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.

1.  A szivattyút ellenőrizze négyhetente optikailag és akusztikusan.
2.  Kopásra utaló jelek esetén szüntesse meg az okot Ä Üzemfenntartás, Oldal 26.

12 Üzemfenntartás
12.1 Veszélyek az üzemfenntartás során

A következő biztonsági utasításokat feltétlenül tartsa be:
o Az összes munkát csak hivatalos szakemberrel végeztesse el.
o A szivattyún végzendő munkák elvégzése előtt ellenőrizze, hogy feszültségmentesítette-e az

elektromos tápellátást, és az biztosítva van-e ismételt bekapcsolás ellen.
o A munka megkezdése előtt hagyja a szivattyúegységet lassan lehűlni a környezeti hőmérsékletre.

Kerülje a gyors hőmérsékletváltozást.
o A szállított közeg forró, mérgező, éghető és maró lehet. Használjon megfelelő védőeszközt.
o Biztosítsa, hogy a szivattyú nyomásmentes legyen, és a ne működtessék kontrollálatlanul az elzá-

rószerelvényeket.
o A kifolyó szállított közeget fogja fel biztonságosan, és ártalmatlanítsa a környezetvédelmi előírá-

soknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.
o Ellenőrizze, hogy a kifolyt szállított közeg számára biztosított felfogótartály térfogata megfelelő-e.
o Tartsa be a meghúzási nyomatékokat Ä Függelék, Oldal 53.
o Tartsa be a részegységek használati útmutatóit és adatlapjait.
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12 Üzemfenntartás
12.2 Kopás

12.2 Kopás

12.2.1 Kopás jelei
A következő táblázatban az egyes szivattyúelemek előrehaladott kopásának jelei láthatók:

Jelenség Ok Megoldás
Fokozott futási zajok Kezdődő golyóscsapágy sérülés  Cserélje a

golyóscsapágyat.
Fokozott szivárgás Kezdődő tömítéskárok  Cserélje ki a

tengelytömítést.
Lerakódások a tengelytömítésen
(csak mechanikus tömítésre
vonatkozik)

Nehezen illanó közegek  Tisztítsa meg a
csúszógyűrűs tömítést.

A tengelykapcsoló nagyobb
játéka

A tengelykapcsoló közgyűrű
fokozott kopása

 A tengelykapcsoló
közgyűrű cseréje.

A szállítási mennyiség vagy a
nyomás visszaesése állandó
üzemi feltételek között

Az orsók és a ház fokozott
kopása

 Cserélje ki a szivattyút.

Tábl. 10: Kopás jelei

12.2.2 Tengelytömítés
A tengelytömítések természetes kopásnak vannak kitéve, ami erősen függ a mindenkori felhasználási
feltételektől. Ezért az élettartamra vonatkozó általános kijelentést nem lehet tenni.

Csúszógyűrűs tömítés
Megszilárdult vagy ragadós szivárgásmaradványokat tartalmazó, erős szennyeződés esetén a gyártó
azt ajánlja, hogy a csúszógyűrűs tömítéseket szereljék le és a szivattyúház belső felületével együtt
tisztítsák meg.

12.3 Tengelykapcsoló cseréje

12.3.1 A tengelykapcsoló kiszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Lehúzószerkezet

 FIGYELMEZTETÉS
Leeső és leboruló alkatrészek által okozott sérülésveszély és készüléksérülés.
► Érintetlen és megfelelően méretezett emelőszerkezetet használjon a szállítandó összsúlynak meg-

felelően.
► Az emelőszerkezet rögzítési pontjait a súlypontnak és a súlyeloszlásnak megfelelően kell megvá-

lasztani.
► Legalább két tehervonó kötelet használjon.
► Függőleges szállítás esetén a motort kiegészítőleg védje felborulás ellen.
► Függő teher alatt nem szabad tartózkodni.

Előfeltétel:
ü A szivattyúegység le van választva az elektromos tápellátásról, feszültségmentes és biztosítva van

ismételt bekapcsolás ellen
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12 Üzemfenntartás
12.3 Tengelykapcsoló cseréje

1 2 73

6

5 84

1.  Rögzítse a motort gyűrűs csavarokkal/emelőszerkezettel úgy, hogy a motor pontosan
tengelyirányban lehúzható legyen.

2.  Távolítsa el a hengeresfejű csavarokat 1 a motor 7 és a szivattyútartó 3 között, és húzza le a
motort.

3.  Lazítsa meg a motoroldali tengelykapcsolófélnél 5 lévő rögzítőcsavart 6.
4.  Távolítsa el a tengelykapcsoló közgyűrűt 4, és húzza le a tengelykapcsolófelet a lehúzóval.

9 2 3

11

10

5.  Rögzítse a szivattyút 2 a gyűrűs csavarokkal/emelőszerkezettel úgy, hogy a szivattyútartó
pontosan tengelyirányban lehúzható legyen a szivattyúról.

6.  Távolítsa el a hengeresfejű csavarokat 9 a szivattyú 2 és a szivattyútartó 3 között, és húzza le a
szivattyútartót.

7.  Csavarozza ki a rögzítőcsavart 11 a szivattyúoldali tengelykapcsolófélnél 10, és húzza le a
tengelykapcsolófelet a lehúzóval.

12.3.2 Tengelykapcsoló felszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Mérőpálca
o Kenőzsír
o Nyomatékkulcs

 FIGYELMEZTETÉS
Forró felület.
A forró tengelykapcsolófél érintése égési sérülésekhez vezet.
► Az összes munkánál egyéni védőfelszerelést kell viselni. Győződjön meg róla, hogy védőkesztyűt

visel.

Utasítás A tengelykapcsolófelek könnyebben beszerelhetők, ha 80 – 100 °C-ra vannak felhevítve.
Előfeltétel:
ü A szivattyú helyzete a csőrendszerben gyűrűs csavarokkal/emelőszerkezettel rögzítve
1.  Kenje meg a szivattyútengelyt kenőzsírral.
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12 Üzemfenntartás
12.4 Csúszógyűrűs tömítés (belső csapágy) cseréje

X

9 2 3

11

10

2.  Győződjön meg róla, hogy a szivattyúoldali tengelykapcsolófél 11 rögzítőcsavarja 10 meg van-e
lazítva.

3.  A szivattyúoldali tengelykapcsolófelet tolja fel ütközésig a tengelyre, majd húzza meg a rögzítő-
csavart.

4.  Húzza meg a hengerfejű csavarokat 9 a szivattyú 2 és a szivattyútartó 3 között a nyomatékkal.
5.  Mérje meg a távolságot X a tengelykapcsoló kapcsok és a szivattyútartó illesztőfelülete között és

jegyezze le.

1 2 73

6

5 84

6.  Győződjön meg róla, hogy a motoroldali tengelykapcsolófél 5 rögzítőcsavarja 6 meg van-e
lazítva.

7.  Tolja fel a motoroldali tengelykapcsolófelet a motor 7 tengelyvégére.

X-E

8.  Mérje meg a szivattyúoldali tengelykapcsoló fogak homlokfelülete és a motorkarima illesztőfelüle-
te közötti távolságot. A távolságot a mért érték X mínusz a tengelykapcsoló távolsága E értékhez
kell beállítani, lásd a táblázatot – Határértékek a tengelykapcsoló beállításához 
Ä Csatlakozás, Oldal 17.

9.  A rögzítőcsavart 6 a motoroldali tengelykapcsolófélen 5 húzza meg, és tegye be a tengelykap-
csoló közgyűrűt 4.

10.  Rögzítse a motort gyűrűs csavarokkal/emelőszerkezettel úgy, hogy a motor pontosan benyomha-
tó legyen a szivattyútartóba, és a tengelykapcsolófelek egymásba illeszkedjenek.

11.  Húzza meg a motor és a szivattyútartó közti hengerfejű csavarokat 1.

12.4 Csúszógyűrűs tömítés (belső csapágy) cseréje
12.4.1 A csúszógyűrűs tömítés kiszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Műanyag kalapács
o Lehúzószerkezet

Előfeltétel:
ü Kiszerelt tengelykapcsoló
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12 Üzemfenntartás
12.4 Csúszógyűrűs tömítés (belső csapágy) cseréje

3 541

7

2

6

1.  Távolítsa el a reteszt 5 a főorsóról 1.
2.  Távolítsa el a hengerfejű csavarokat 4, és vegye ki a tömítésházat 3.
3.  Vegye ki a lapos tömítést 7, és óvatosan tisztítsa meg a tömítésház illesztőfelületét.
4.  Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a szorítóhüvely 2 nem sérült meg.

12 32

Standard/keményített csúszógyűrűs tömítés: Nyomja ki az ellengyűrűt 12 a tömítésházból.
-vagy-

13

14

312 2

Csúszógyűrűs tömítés fojtógyűrűvel: Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 13 és a fojtógyűrűt 14, és
nyomja ki az ellengyűrűt 12 a tömítésházból.
-vagy-

13

15

312 2

Csúszógyűrűs tömítés előtéttel: Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 13 és a radiális tengely-tömítőgyű-
rűt 15 és az ellengyűrűt 12 a tömítésházból.

161

5.  Standard csúszógyűrűs tömítés fojtógyűrűvel/előtéttel: Vegye le a csúszógyűrűt 16 a főorsó-
ról 1.
-vagy-
Keményített csúszógyűrűs tömítés (ábra nélkül): Lazítsa meg a csúszógyűrűs tömítés rögzítő-
csavarjait (számuk a szerkezeti mérettől függ). Vegye le a csúszógyűrűt 16 a főorsóról 1.

12.4.2 A csúszógyűrűs tömítés beépítése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Szerszámkészlet csúszógyűrűs tömítéshez vagy radiális
tengelytömítéshez Ä Pótalkatrészek, Oldal 49

o Nyomatékkulcs
o Szilikonzsír
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12 Üzemfenntartás
12.4 Csúszógyűrűs tömítés (belső csapágy) cseréje

18

1

19

B

1.  Győződjön meg arról, hogy a csúszógyűrűs tömítés minden alkatrészét leszerelte, hogy a
támasztó tárcsa 18 a rögzítőgyűrűvel 19 a főorsó tengelyén 1 látható legyen.

2.  Óvatosan tisztítsa meg és kenje meg a főorsót a csúszógyűrűs tömítés területén, és tolja a
főorsó B szerelőhüvelyét a főorsóra.

16B

1
18

19

20

3.  Standard csúszógyűrűs tömítés fojtógyűrűvel/előtéttel: Tolja a támasztó tárcsát 20 és a csú-
szógyűrűt 16 ütközésig a főorsóra.
-vagy-
Keményített csúszógyűrűs tömítés (ábra nélkül): Lazítsa meg a csúszógyűrűs tömítés rögzítő-
csavarjait (számuk a szerkezeti mérettől függ). Nyomja a támasztó tárcsát 20 és a csúszógyű-
rűt 16 a főorsóra ütközésig, és húzza meg újra a rögzítőcsavarokat.

4.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szorítóhüvely 21 ne sérüljön meg, amikor az alkatrészeket a tö-
mítésházba nyomja. Ügyeljen a hézagra.
12 3

21

A

Standard/keményített csúszógyűrűs tömítés: Nyomja be az ellengyűrűt 12 a szerelt O-gyűrű-
vel a tömítésházba 3 a szerelőcsavar ellengyűrűvel A. 
-vagy-

13

14

312

A
E

21

13 143

Csúszógyűrűs tömítés fojtógyűrűvel A szerelőcsavar radiális tengely-tömítőgyűrűvel E nyomja
a fojtógyűrűt 14 a tömítésházba 3, és helyezze be a tengelyrögzítő gyűrűt 13.
Nyomja be az ellengyűrűt 12 a szerelt O-gyűrűvel a tömítésházba a szerelőcsavar ellengyűrűjé-
nek A segítségével.
-vagy-

13

15

312

A
E

21

3 1315

Csúszógyűrűs tömítés előtéttel A szerelőcsavar radiális tengely-tömítőgyűrűvel E nyomja a
tengely-tömítőgyűrűt 15 a tömítésházba 3, és helyezze be a tengelyrögzítő gyűrűt 13.
Nyomja be az ellengyűrűt 12 a szerelt O-gyűrűvel a tömítésházba a szerelőcsavar ellengyűrűjé-
nek A segítségével.

5.  Gondosan tisztítsa meg a csúszógyűrűs tömítés csúszófelületeit, és kenje be szilikonzsírral.
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12 Üzemfenntartás
12.5 A radiális tengelytömítést (belső csapágy) cseréje

3 541

7

2

B6

6.  Helyezze a lapos tömítést 7 a tömítésházra.
7.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a tömítésház felszerelésekor a feszítőcsap 2 ne sérüljön meg.

Ügyeljen a szivattyú karimáján lévő lyukakra.
Óvatosan tolja fel a tömítésházat a lapos tömítéssel ütközésig a főorsóra a szivattyú karimáján.

8.  Húzza meg a tömítésház és a szivattyú közötti csavarokat 4 a nyomatékkal.
9.  Távolítsa el a főorsó szerelőhüvelyét B, és szerelje fel a reteszt 5.

12.5 A radiális tengelytömítést (belső csapágy) cseréje

12.5.1 A radiális tengelytömítés eltávolítása

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Szerszámkészlet - radiális tengelytömítés 
Ä Pótalkatrészek, Oldal 49

Előfeltétel:
ü A szivattyúegység le van választva az elektromos tápellátásról, feszültségmentes és biztosítva van

ismételt bekapcsolás ellen
ü Kiszerelt tengelykapcsoló

3 541

7

2

6

1.  Távolítsa el a reteszt 5 a főorsóról 1.
2.  Távolítsa el a hengerfejű csavarokat 4, és vegye ki a tömítésházat 3.

7

17

14 15 16 16
15

3 4
14

13

2

3.  Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 13.
4.  Nyomja ki a radiális tengelytömítést a tömítésházból 3 a szerelőcsavar radiális tengely-tömítő-

gyűrűvel E. (Az alkatrészek sorrendje eltérhet az ábrától.)
5.  Vegye ki a lapos tömítést 7, és óvatosan tisztítsa meg a tömítésház illesztőfelületét.
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12 Üzemfenntartás
12.5 A radiális tengelytömítést (belső csapágy) cseréje

12.5.2 Radiális tengelytömítés beszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Szerszámkészlet - radiális tengelytömítés 
Ä Pótalkatrészek, Oldal 49

o Nyomatékkulcs
o Menettömítő (pl. Loctite 572)
o Molibdén-diszulfid paszta (pl. Fenkart T4)

Utasítás A menettömítés kenőanyagként szolgál a radiális tengelytömítés beépítése során, és forgásgátlóként a
kikeményedés után.

18

1

19

B

1.  Győződjön meg arról, hogy a radiális tengelytömítés minden alkatrészét leszerelte-e, hogy a főor-
só 1 tengelyén látható legyen a támasztó tárcsa 18 és a rögzítőgyűrű 19.

2.  Óvatosan tisztítsa meg és kenje meg a főorsót a radiális tengelytömítés területén, és tolja a főor-
só B szerelőhüvelyét a főorsóra

3.  Óvatosan tisztítsa meg a radiális tengelytömítés illesztőfelületét a tömítésházban 3.
4.  Vigyen fel menettömítőt (pl. Loctite 572). Ügyeljen arra, hogy a tömítőajakra ne kerüljön menettö-

mítő anyag.

7

17

14 15 16 16
15

3 4
14

13

2

15

13
E

3

13
14
15

16

14
15 15

14

16

15
13

14

5.  Győződjön meg arról, hogy a szerelőcsavar radiális tengely-tömítőgyűrű E laposan fekszik-e a
radiális tengely-tömítőgyűrű 15 támasztékán, és a tömítőajkak területén nincs-e éles perem.

6.  Figyelem: Ügyeljen a két radiális tengely-tömítőgyűrű 15 beépítési irányára. A radiális tengelytö-
mítés támasztó tárcsái 14 különbözőképpen is elhelyezhetők.
Óvatosan nyomja be a radiális tengelytömítés alkatrészeit a tömítésházba a szerelőcsavarral a
metszeti ábrán látható módon (radiális tengely-tömítőgyűrű 15 (2x), támasztó tárcsa 14 (2x), táv-
tartó gyűrű 16 (2x)). Túlságosan nagy ellenállás esetén hordjon fel további menettömítést.

7.  Távolítsa el a szerelőcsavart E, és szerelje fel a rögzítőgyűrűt 13.
8.  Töltse ki a radiális tengely-tömítőgyűrűk közötti teret molibdén-diszulfid pasztával.
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12.6 A golyóscsapágy és az orsókészlet cseréje (belső csapágy)

3 541

7

2

B6

9.  Helyezze a lapos tömítést 7 a tömítésházra.
10.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a tömítésház összeszerelése során a szorítóhüvely 2 ne sérüljön

meg. Ügyeljen a hézagra.
Nyomja a tömítésházat 3 a főorsóra ütközésig.

11.  Húzza meg a tömítésház és a szivattyú közötti csavarokat 4 a nyomatékkal.
12.  Távolítsa el a főorsó szerelőhüvelyét B, és szerelje fel a reteszt 5.

12.6 A golyóscsapágy és az orsókészlet cseréje (belső csapágy)

12.6.1 A golyóscsapágy és az orsókészlet kiszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Műanyag kalapács
o Lehúzószerkezet

Előfeltétel:
ü A tengelytömítés eltávolítva

1

3

5

6

2

4

1.  Rögzítse a szivattyút a főorsóhoz. Ügyeljen arra, hogy a tengely ne sérüljön.
2.  Távolítsa el a hengerfejes csavarokat 6 a karimafedélről 5.
3.  Emelje le a szivattyúházat 1 a karimafedélről. Tartsa a mellékorsókat 3 a helyükön.
4.  Távolítsa el a mellékorsókat.
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12 Üzemfenntartás
12.6 A golyóscsapágy és az orsókészlet cseréje (belső csapágy)

2

3

9

8

2

5

10

11
12

14

13
15

2

5.  Vegye le a csapágypersely-készletet 9 – amely a csapágyperselyből és a szegmenstárcsából áll
– a mellékorsókról, és tárolja azt a szereléshez.

6.  Távolítsa el a tömítőéles gyűrűket 8 a karimafedélről.
7.  Vegye le a lapos tömítést 11 a karimafedélről.
8.  CLL gyártási sorozat: Távolítsa el az O-gyűrűt 10 a karimafedélről.
9.  Emelje le a karimafedelet a főorsóról.
10.  Oldja ki a főorsót 2, forgassa el 180°-kal és rögzítse újra.
11.  Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 15 és a támasztó tárcsát 14.
12.  Húzza le a golyóscsapágyat 13 a főorsóról egy lehúzóval.
13.  Húzza le a kiegyenlítő hengert 12.

12.6.2 A golyóscsapágy és az orsókészlet beszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Golyóscsapágy szerelőhüvelye
o Nyomatékkulcs

13

12

2
12

2

1.  Nyomja a kiegyenlítő hengert 12 a főorsó tengelyére 2.
2.  Nyomja rá a golyóscsapágyat 13.

12
14

13
15

2

2

5

3.  Csúsztassa a támasztó tárcsát 14 a főorsóra, és szerelje fel a rögzítőgyűrűt 15.
4.  Oldja ki a főorsót, fordítsa el 180°-kal, majd szorítsa meg ismét.
5.  Szerelje fel a karimafedelet 5 a főorsóra.
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12.7 A csúszógyűrűs tömítés és a golyóscsapágy (külső csapágy) cseréje

3

2

5

6

11

8
9

1

4

6

1

4

18
16

16

17

6.  Gondosan tisztítsa meg az illesztőfelületeket, és helyezze a lapos tömítést 11 a karimafedélbe.
7.  Helyezze a tömítőéles gyűrűket 8 a karimafedélbe. Ügyeljen a tömítőéles gyűrűk hézagjaira.
8.  Szerelje fel a csapágypersely-készletet 9, amely csapágyperselyből és szegmenstárcsából áll, a

mellékorsók tengelyeire 3.
9.  Helyezze a mellékorsókat a főorsótól balra és jobbra úgy, hogy a csapágyperselyek illesztőfelüle-

tei érintkezzenek a főorsó tengelyével. Ellenőrizze a pozícionáló csapok 16 igazítását.
10.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szivattyúház felszerelésekor a szorítóhüvely 18 ne sérüljön

meg. Ügyeljen a furatra 17.
Csúsztassa a szivattyúházat 1 az előreszerelt mellékorsók és a főorsó fölé.

11.  Húzza meg a hengeresfejű csavarokat 6 az előírt nyomatékkal.
12.  CLL gyártási sorozat: Szerelje az O-gyűrűt 4 a karimafedélbe és enyhén zsírozza meg.

12.7 A csúszógyűrűs tömítés és a golyóscsapágy (külső csapágy) cseréje

12.7.1 A csúszógyűrűs tömítés és a golyóscsapágy kiszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Csúszógyűrűs tömítés szerszámkészlet 
Ä Pótalkatrészek, Oldal 49

o Lehúzószerkezet

Előfeltétel:
ü A szivattyúegység le van választva az elektromos tápellátásról, feszültségmentes és biztosítva van

ismételt bekapcsolás ellen
ü Kiszerelt tengelykapcsoló

F 1 2226 27

1.  Vegye ki a szívóházat 26 a szivattyúházból 2, vegye ki a lapos tömítést 27, és gondosan tisztítsa
meg az illesztőfelületeket.
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12.7 A csúszógyűrűs tömítés és a golyóscsapágy (külső csapágy) cseréje

2.  Rögzítse a főorsó 1 helyzetét a szivattyúházban 2. Ehhez szerelje fel a külső csapágyhoz 
F tartozó főorsó ütközőt a szivattyúházra.

76541

2

3

2

3 1 72322

3.  Távolítsa el a reteszt 7 a főorsóról 1.
4.  Szerkezeti méret 32 – 42: Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 23 és a támasztó tárcsát 22 a főorsóról.

-vagy-
Szerkezeti méret 160 – 660, 880: Távolítsa el a hornyos anyát 6, a rögzítőlemezt 5 és a távtartó
gyűrűt 4 a főorsóról.

1
3

12

11 13938

5.  Távolítsa el a hengerfejű csavarokat 9, és húzza le a tömítésházat 3 a lehúzóval a szivattyúkari-
máról.

6.  Szerkezeti méret 32 – 42: Távolítsa el az O-gyűrűt.
-vagy-
Szerkezeti méret 55 – 118, 160 – 660: 
Vegye ki a lapos tömítést 8, és óvatosan tisztítsa meg a tömítésház illesztőfelületét.

7.  Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 13, és húzza ki a golyós csapágyat 12 a lehúzóval a tömítésházból 3,
és vegye ki a támasztó tárcsát 11.

8.  Szerkezeti méret 370 – 450: Vegye ki a tömítést (Nilos-gyűrű) 10.
9.  Figyelem: Győződjön meg arról, hogy a szorítóhüvely/menetes csap nem sérült-e meg.

14 3

Standard/keményített csúszógyűrűs tömítés:
Nyomja ki az ellengyűrűt 14 a tömítésházból.
-vagy-

16

18

314

Csúszógyűrűs tömítés előtéttel:
Távolítsa el a rögzítőgyűrűt 16 és a radiális tengelytömítést 18 a tömítésházból, és nyomja ki az
ellengyűrűt 14 a tömítésházból.

Használati útmutató OIC 02hu Kiadás 2022-03 37



12 Üzemfenntartás
12.7 A csúszógyűrűs tömítés és a golyóscsapágy (külső csapágy) cseréje

1 20

10.  Csúszógyűrűs tömítés standard/előtéttel: 
Távolítsa el a csúszógyűrűt 20 a főorsóról.
-vagy-
Keményített csúszógyűrűs tömítés (ábra nélkül):
Lazítsa meg a csúszógyűrűs tömítés rögzítőcsavarját (a szám a szerelési mérettől függ), és ve-
gye le a csúszógyűrűs tömítést a főorsóról.

12.7.2 A csúszógyűrűs tömítés és a golyóscsapágy beszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Csúszógyűrűs tömítés szerszámkészlet 
Ä Pótalkatrészek, Oldal 49

o Nyomatékkulcs
o Szilikonzsír

1 20B

1.  Alaposan tisztítsa meg és zsírozza be a főorsót 1 a csúszógyűrűs tömítés területén.
2.  Nyomja a szerelőhüvely főorsóját B a főorsóra.
3.  Csúszógyűrűs tömítés standard/előtéttel:

Nyomja a csúszógyűrűt 20 a főorsóra ütközésig.
-vagy-
Keményített csúszógyűrűs tömítés:
Lazítsa meg a csúszógyűrűs tömítés rögzítőcsavarjait (számuk a szerkezeti mérettől függ).
Nyomja a csúszógyűrűt a főorsóra ütközésig, és húzza meg újra a rögzítőcsavarokat.

4.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szorítóhüvely 21 ne sérüljön meg, amikor az alkatrészeket a tö-
mítésházba nyomja. Ügyeljen a hézagra.
14 3

21

A

Standard/keményített csúszógyűrűs tömítés:
Nyomja a szerelőcsavaros ellengyűrűvel A az ellengyűrűt 14 a szerelt O-gyűrűvel együtt a tömí-
tésházba 3. 
-vagy-

16

18

314

A
E

21

3 1618

Csúszógyűrűs tömítés előtéttel:
Nyomja be a szerelőcsavar radiális tengelytömítéssel E a radiális tengelytömítést 18 a tömítés-
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12.8 Az orsókészlet (külső csapágy) cseréje

házba 3, és szerelje be a tengelyrögzítő gyűrűt 16.
Nyomja be az ellengyűrűt 14 a szerelt O-gyűrűvel a tömítésházba a szerelőcsavar ellengyűrűjé-
nek A segítségével.

5.  Gondosan tisztítsa meg a csúszógyűrűs tömítés csúszófelületeit, és kenje be szilikonzsírral.

B 3

12

11 13938

6.  Szerkezeti méret 32 – 42: Helyezze az O-gyűrűt a tömítésházba.
-vagy-
Szerkezeti méret 55 – 118, 160 – 660: Helyezze a lapos tömítést 8 a tömítésházra 3.

7.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a tömítésház felszerelésekor a feszítőcsap ne sérüljön meg.
Ügyeljen a szivattyú karimáján lévő lyukakra.
Óvatosan tolja fel a tömítésházat a lapos tömítéssel ütközésig a főorsóra a szivattyú karimáján.

8.  Távolítsa el a főorsó szerelőhüvelyt B.
9.  Húzza meg a tömítésház és a szivattyú közötti csavarokat 9 a nyomatékkal.
10.  Szerkezeti méret 370 – 450: Helyezze be a tömítést (Nilos-gyűrű).
11.  Helyezze be a támasztó tárcsát 11, és a golyóscsapágyat 12 a golyóscsapágy szerelőhüvelyé-

vel C nyomja be a tömítésházba, és szerelje be a rögzítőgyűrűt 13.

76541

2

3

2

3 1 72322

12.  Szerkezeti méret 32 – 42, 55 – 118: Szerelje a támasztó tárcsát 22 és a rögzítőgyűrűt 23 a főor-
sóra.
-vagy-
Szerkezeti méret 160 – 880: Szerelje fel a távtartó gyűrűt 4, a rögzítőlemezt 5, a hornyos
anyát 6 a főorsóra.

13.  Szerelje be a reteszt 7.

F 1 2 226 27

14.  Távolítsa el a külső csapágy főorsó ütközőjét F a szivattyúházról.
15.  Szerelje a szívóházat 26 a lapos tömítéssel 27 a szivattyúházra 2.

12.8 Az orsókészlet (külső csapágy) cseréje
12.8.1 Az orsókészlet kiszerelése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Műanyag kalapács
o Lehúzószerkezet

Előfeltétel:
ü Becsúsztatható szivattyú eltávolítva
ü A tengelytömítés eltávolítva
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12 Üzemfenntartás
12.8 Az orsókészlet (külső csapágy) cseréje

1

3

5

6

2

4

1.  Rögzítse a szivattyút a főorsóra 2. Ügyeljen arra, hogy a tengely ne sérüljön.
2.  Távolítsa el a hengerfejes csavarokat 6 a karimafedélről 5.
3.  Emelje le a becsúsztatható házat 1 a karimafedélről. Tartsa a mellékorsókat 3 a helyükön.
4.  Távolítsa el a mellékorsókat.

2
3

9

8

2

5

10

11

14

12 15
2

5.  Vegye le a csapágypersely-készletet 9 – amely a csapágyperselyből és a szegmenstárcsából áll
– a mellékorsókról, és tárolja azt a szereléshez.

6.  Távolítsa el a tömítőéles gyűrűket 8 a karimafedélről.
7.  Vegye le a lapos tömítést 11 a karimafedélről.
8.  CLL sorozat: Távolítsa el az O-gyűrűt 10 a karimafedélről.
9.  Emelje le a karimafedelet a főorsóról.
10.  Oldja ki a főorsót 2, forgassa el 180°-kal és rögzítse újra.

Távolítsa el a támasztó tárcsát 14 és a rögzítőgyűrűt 15 a főorsóról. Húzza le a kiegyenlítő hen-
gert 12 a főorsóról.

12.8.2 Az orsókészlet beépítése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Golyóscsapágy szerelőhüvelye

Előfeltétel:
ü Becsúsztatható szivattyú eltávolítva
ü Golyóscsapágy kiszerelve
ü A tengelytömítés eltávolítva
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12 Üzemfenntartás
12.8 Az orsókészlet (külső csapágy) cseréje

2

5

10

1112 14

152

12

2

1.  Nyomja a kiegyenlítő hengert 12 a főorsó tengelyére 2. Csúsztassa a rögzítőgyűrűt 15 és a tá-
masztó tárcsát 14 a főorsóra.

2.  Oldja ki a főorsót, fordítsa el 180°-kal, majd szorítsa meg ismét.
3.  Szerelje fel a karimafedelet 5 a főorsóra.

3

2

5

6

11

8
9

1

4

6

1

4

18
16

16

17

4.  Gondosan tisztítsa meg az illesztőfelületeket, és helyezze a lapos tömítést 11 a karimafedélbe.
5.  Helyezze a tömítőéles gyűrűket 8 a karimafedélbe. Ügyeljen a tömítőéles gyűrűk hézagjaira.
6.  Szerelje fel a csapágypersely-készletet 9, amely csapágyperselyből és szegmenstárcsából áll, a

mellékorsók tengelyeire 3.
7.  Helyezze a mellékorsókat a főorsótól balra és jobbra úgy, hogy a csapágyperselyek illesztőfelüle-

tei érintkezzenek a főorsó tengelyével. Ellenőrizze a pozícionáló csapok 16 igazítását.
8.  Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szorítóhüvely 18 ne sérüljön meg a becsúsztatható ház szerelé-

se során. Ügyeljen a furatra 17.
Csúsztassa a becsúsztatható házat 1 az előszerelt mellékorsók és a főorsó fölé.

9.  Húzza meg a hengeresfejű csavarokat 6 az előírt nyomatékkal.
10.  CLL gyártási sorozat: Szerelje az O-gyűrűt 4 a karimafedélbe és enyhén zsírozza meg.
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13 Ártalmatlanítás
13.1 Szerelje le és ártalmatlanítsa a szivattyút

13 Ártalmatlanítás
13.1 Szerelje le és ártalmatlanítsa a szivattyút

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Arcvédő
o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o A szállított közeghez megfelelő oldószer vagy ipari tisztítószer
o Felfogó tartály

 FIGYELMEZTETÉS
Maradékok miatti mérgezésveszély és környezeti károk.
► Valamennyi munka során egyéni védőeszközt kell viselni. Ügyeljen az arcvédőre.
► A meglévő szállított közeget ártalmatlanítás előtt fogja fel biztonságosan és ártalmatlanítsa a kör-

nyezetvédelmi előírásoknak megfelelően az érvényes helyi előírások alapján.
► Az ártalmatlanítás előtt semlegesítse a maradékot.

Előfeltétel:
ü A szivattyúegység le van választva a feszültségellátásról, és biztosítva van ismételt bekapcsolás el-

len
ü Szivattyúegység lehűlt a környezeti hőmérsékletre és le van választva a csővezeték-hálózatról
ü Szivattyú teljesen le van ürítve
ü A szivattyú egy szétszereléshez megfelelő helyen van elhelyezve
1.  Szerelje le a szivattyút és szerelje szét alkatrészeire.
2.  Tisztítsa meg az alkatrészeket a szállított közeg maradékaitól.
3.  Válassza le és ártalmatlanítsa külön az elasztomerből és kerámiából készült tömítőelemeket

(DIC) a szivattyúról.
4.  A vasból készült alkatrészeket juttassa el újrahasznosításra.

14 Segítség probléma esetén
14.1 Lehetséges üzemzavarok

Az üzemzavarok okai különbözőek lehetnek. A következő táblázat felsorolja az üzemzavar jeleit, lehet-
séges okait és a hibaelhárítási tevékenységeket.

Mutató-
szám

Üzemzavar

1 Szivattyú nem szív
2 Szállított mennyiség túl kevés
3 Szivattyú túl hangos
4 Motor túlterhelve
5 Szállítási teljesítmény egyenetlen
6 Megszorult a szivattyú
7 Tengelytömítés nem tömör

14.2 Hibaelhárítás

Mutatószám Üzemza-
var

Ok Elhárítás

1 – – – – – – Szivattyú szívóvezetéke elzáródott
 Ellenőrizze az elzárószerelvényeket, szükség esetén nyissa meg.

1 2 3 – 5 – – Alkatrészek szennyezettek (szűrő, szívóvezeték, szívószelep, szennyfogó)
 Tisztítsa meg az alkatrészeket.
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14 Segítség probléma esetén
14.2 Hibaelhárítás

Mutatószám Üzemza-
var

Ok Elhárítás

1 2 3 – 5 – – Túl nagy a szívómagasság
 Szintkülönbség csökkentése.
-vagy-
vezetékhossz csökkentése.
-vagy-
vezeték-keresztmetszet növelése.
-vagy-
közeg melegítése.
-vagy-
nagyobb lyukméretű szűrőt/szennyfogót szereljen be, ennek során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a megengedett lyukméretet.

1 – 3 – – – – A szívótartály töltésszintje túl alacsony
 Töltse fel a szívóoldali tartályt.

1 – – – – – – Túl kevés szállított közeg a szivattyúban
 Töltse fel a szivattyút szállított közeggel.

1 – – – – – – A szivattyú forgásiránya helytelen
 Cserélje meg az elektromos csatlakozás két fázisát Ä Csatlakozás, Oldal 17.

– – – 4 – – – Túl nagy nyomáskülönbség
 Nyomáskülönbség csökkentése.

1 – 3 4 5 – – A szállított közeg viszkozitása túl nagy
 Növelje a szállított közeg hőmérsékletét.
-vagy-
Csökkentse a fordulatszámot.

– 2 – – – – – A szállított közeg viszkozitása túl alacsony
 Csökkentse a szállított közeg hőmérsékletét.
-vagy-
Növelje a fordulatszámot.

– 2 3 – 5 – – Légzárványok/gázképződés a szállított közegben
1.  Ellenőrizze a csővezeték-hálózatot tekintettel légbeszivárgásra, cserélje a tömítetlen

alkatrészeket.
2.  Csökkentse a szívómagasságot.

-vagy-
Növelje a belépő nyomást.

– 2 – 4 – – – A motor fordulatszáma/frekvenciája/feszültsége helytelen
1.  Gondoskodjon róla, hogy a motor frekvenciája és feszültsége megegyezzen az üzemi

feszültséggel.
2.  Gondoskodjon róla, hogy a motor fordulatszáma megfeleljen a szivattyú adattáblájával,

szükség esetén módosítsa a fordulatszámot.
– 2 3 – 5 – – A túlfolyószelep kinyit normál üzemben

 Állítsa be a meghúzási értéket a nyomáskülönbség 110%-ára Ä Üzem során, Oldal 22.
– 2 – – 5 – – Túlfolyószelep tömítetlen

 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
– 2 – – – – – A ház/orsókészlet előrehaladott kopása

 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
– – – – – – 7 A tömítőfelületek előrehaladott kopása

 Cserélje ki a tömítést és ellenőrizze a szállított közeget tekintettel a koptató hatású
összetevőkre, szükség esetén alkalmazzon szűrőt/szennyfogót.
-vagy-
Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

– – 3 – – – – A tengelykapcsoló helytelenül van beállítva
 Szerelje össze megfelelően a tengelykapcsolót és a motort Ä Csatlakozás, Oldal 17.

– – 3 – – – – Szivattyú mechanikai feszülése
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14 Segítség probléma esetén
14.2 Hibaelhárítás

Mutatószám Üzemza-
var

Ok Elhárítás

 Csatlakoztassa a szivattyút megfelelően a csővezeték-hálózathoz 
Ä Csatlakozás, Oldal 17.

– – 3 – – – – Rezgés/lökések a berendezésben
 Szivattyú elasztikus tárolása.
-vagy-
csatlakoztatások elvégzése tömlőkkel.

– – 3 – – – – Túl nagy áramlási sebesség a nyomóvezetékben vagy a szívóvezetékben
 A nyomóvezetékben állítsa be az áramlási sebességet úgy, hogy ne haladja meg a 
3 m/s-ot.
-vagy-
A szívóvezetékben állítsa be az áramlási sebességet úgy, hogy ne haladja meg a 
1 m/s-ot.
-vagy-
Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

– – 3 4 – – 7 Golyóscsapágy sérült
 Cserélje ki a golyóscsapágyat Ä Üzemfenntartás, Oldal 26.

– 2 3 4 – – 7 Felületi sérülések a szivattyú közeggel érintkező alkatrészein
 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

– – – – – – 7 Tengelytömítés szárazon futás miatt megsérült
 Tengelytömítés cseréje Ä Üzemfenntartás, Oldal 26.

– – – – – – 7 Túl magas a belépő nyomás
1.  Csökkentse a belépő nyomást.
2.  Tengelytömítés cseréje Ä Üzemfenntartás, Oldal 26.

– – – – – – 7 Túl kis belépő nyomás
 Szereljen be nyomásoldali visszacsapó szelepet.

– – – – – – 7 A tengelytömítés túlterhelése termikus/vegyi behatás által
1.  Maximális üzemi hőmérséklet ellenőrzése.
2.  Ellenőrizze az elasztomerek ellenállóképességét tekintettel a szállított közegre.

-vagy-
Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

– – – – – – 7 A tengelytömítés túlterhelése a felfűtési folyamat alatti nyomásnövekedés miatt
 Nyissa meg a nyomásoldali/szívóoldali elzárószerelvényt, hogy elkerülje a szállított
közeg hőtágulása miatt nyomásnövekedést.

1 2 3 4 5 – – Hideg indítás nagy viszkozitású közegek szállításakor
 Fűtés beszerelése.

– – – 4 – – 7 Idegen test a szivattyúban
 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

– – – – – – 7 A mellékorsók túlterhelése túl nagy nyomáskülönbség miatt
 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

– – – – – – 7 A mellékorsók túlterhelése túl kis viszkozitás miatt
 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

1 2 3 4 – – 7 Szivattyú szárazon futás miatt megsérült
 Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

1 – – – – – – A szivattyú nem légtelenít
 Légtelenítse a nyomóvezetéket a legmagasabb ponton.

Tábl. 11: Hibakereső táblázat
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15 Tartozékok
15.1 Fűtés

15 Tartozékok
15.1 Fűtés

15.1.1 Lehetséges fűtésfajták
A szivattyút opcionálisan fel lehet szerelni fűtéssel. A gyártó fűtést javasol olyan nagy viszkozitású
szállított közegeknél, amelyek melegítés nélkül nem megfelelően áramlásképesek. Ez túlzott teljesít-
ményfelvételt, ill. kavitációt vagy tömítési problémákat okozhat.
Lehetséges fűtésfajták:
o Elektromos fűtés
o Közegfűtés
o Egyedi fűtés

15.1.2 Villamos fűtés

242

481

Villamos fűtés helye Villamos fűtés, szerkezeti méret 5 – 42 und 235 –
 275

242
481 242

481

070.1

493
484

915

Villamos fűtés, szerkezeti méret 55 – 210 Villamos fűtés, szerkezeti méret 370 – 880

071.1 Zárófedél 484 Sorkapocsléc
242 Fűtőblokk 493 Tömítő csavarzat
481 Fűtőbetét 915 Hengerfejű csavar

A villamos fűtés egy vagy két fűtőbetétből 481, áll, amelyek a zárófedélen lévő fűtőblokkba 242 vannak
beépítve. A fűtőblokk egy tömlőbilinccsel van rögzítve a szivattyúházhoz. A betétek teljesítménye meg-
felel a szivattyú sugárzási és konvekciós veszteségeinek a kívánt hőmérséklet-tartományban, így a túl-
melegedés nem lehetséges.

Szerkezeti méret 5 – 42 und 235 – 275 Szerkezeti méret 55 – 210 Szerkezeti méret 370 – 880
2 fűtőbetét 1 fűtőbetét 2 fűtőbetét sorkapocsléccel

és csavarzattal
1 fűtőblokk 1 fűtőblokk 1 fűtőblokk
1 tömlőbilincs 1 tömlőbilincs 1 tömlőbilincs

Tábl. 12: Szállítási terjedelem - villamos fűtés

Üzemi adatok

Paraméterek Egység Érték
Feszültség [V] 230
Frekvencia [Hz] 50/60
Kábelkeresztmetszet [mm2] 2 x 1

Tábl. 13: Elektromos fűtés üzemi adatai
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15 Tartozékok
15.1 Fűtés

Fűtési idő
Szükséges fűtési idő 20 °C vagy 50 °C hőmérsékletkülönbség esetén hőszigetelés nélküli szivattyúk
esetén:

Szerkezeti méret Teljesítményfelvétel Felfűtési idő [min] a következő
hőmérséklet-különbségnél

[W] 20 °C 50 °C
5 – 42 2 x 100 25 40
55 – 85 1 x 180 30 50
105 – 210 1 x 250 30 55
235 – 275 2 x 210 40 60
370 – 880 2 x 280 55 90

Tábl. 14: Villamos fűtés felfűtési ideje

Villamos fűtés telepítése

Dolgozók képzettsége: o Villanyszerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Hővezető paszta

FIGYELEM
Az elektromos fűtés sérülése a csatlakozóvezeték kilépési pontján jelentkező kúszóáram, ill.
átívelés miatt.
► Védje a csatlakozófej területét a folyékony és pépszerű közegektől, valamint azok gőzétől

(kenőanyag, olaj, műanyagok stb.).

Előfeltétel:
ü A csatlakozófej folyékony és pasztaszerű közegektől és gőzeiktől (kenőanyagok, olaj, műanyagok

stb.) védett területe.
ü A bemenő vezetékek a fűtőbetét kilépési tartományában mechanikus rezgések ellen védettek. Az

esetlegesen keletkező gőzök legyenek szabadon elszívhatóak.
ü A fűtőbetét teljesen száraz.
1.  A fűtőblokk és a szivattyúház érintkező felületeit kenje be hővezető pasztával.
2.  Rögzítse a fűtőblokkot a szivattyúházhoz a tömlőbilinccsel.
3.  Helyezze be a fűtőbetétet a fűtőblokkba, és csavarja a helyére.

Elektromos fűtés csatlakoztatása

 VESZÉLY
Áramütés miatti életveszély.
► Ellenőrizze, hogy feszültségmentesítette-e az elektromos tápellátást, és az biztosítva van-e

ismételt bekapcsolás ellen.
► Kövesse az elektromos részegységek használati útmutatóját.

 Csatlakoztassa a fűtőpatron csatlakozókábelét.
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15 Tartozékok
15.1 Fűtés

Elektromos fűtés üzembe helyezése

 VESZÉLY
Kifolyó szállított közeg miatti sérülésveszély.
A szállított közeg hőtágulása miatt a szivattyúház szétrepedése.
► A fűtési folyamat során nyissa meg az összes szelepet.

1.  Elektromos fűtés bekapcsolása.
2.  Tartsa be a szükséges felfűtési időket Ä Tartozékok, Oldal 45.

15.1.3 Közegfűtés

A

A

H

L

G

Közegfűtés helye A-A szakasz

908

730

242

908

730

242

Közegfűtés, szerkezeti méret 5 – 275 Közegfűtés, szerkezeti méret 370 – 880

242 Fűtőblokk 908 Zárócsavar
730 Lapos tömítés

A közegfűtés egy fűtőblokkból 242 áll, amelyen egy fűtőközeg (pl. gőz, fűtőolaj) áramlik keresztül. 
A fűtőtest egy tömlőbilinccsel van a szivattyúházhoz rögzítve.

Szerkezeti méret 5–880
1 fűtőfedél
1 tömlőbilincs

Tábl. 15: Szállítási terjedelem - közegfűtés

Üzemi adatok - fűtőközeg

Paraméter Mértékegység Érték
Üzemi túlnyomás max. [bar] 16
Max. hőmérséklet [°C] 220

Tábl. 16: Üzemi adatok - fűtőközeg
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15 Tartozékok
15.1 Fűtés

Fűtési idő
Szükséges fűtési idő 20 °C-os vagy 50 °C-os hőmérsékletkülönbségnél, hőszigetelés nélküli szivattyúk
esetén, 200 °C-os közeghőmérsékleten:

Szerkezeti méret Gőzmennyiség Felfűtési idő [min] a következő hőmérséklet-
különbségnél

[kg/h] 20 °C 50 °C
5 – 26 3 20 35
32 – 42 3 20 40
55 – 85 3 20 40
105 – 118 3 25 45
160 – 210 5 30 50
235 – 275 5 30 50
370 – 450 5 40 60
550 – 880 6 45 75

Tábl. 17: A közegfűtés felfűtési ideje

Közegfűtés telepítése

Dolgozók képzettsége: o Szerelő
Egyéni védőeszköz: o Munkaruha

o Védőkesztyű
o Biztonsági védőcipő

Segédeszközök: o Hővezető paszta

1.  A fűtőblokk és a szivattyúház érintkező felületeit kenje be hővezető pasztával.
2.  Rögzítse a fűtőblokkot a szivattyúházhoz a tömlőbilinccsel.
3.  Fel kell szerelni a csővezetékezést.

Közegfűtés üzembe helyezése

 VESZÉLY
Kifolyó szállított közeg miatti sérülésveszély.
A szállított közeg hőtágulása miatt a szivattyúház szétrepedése.
► A fűtési folyamat során nyissa meg az összes szelepet.

1.  Tartsa be a szükséges felfűtési időket Ä Tartozékok, Oldal 45.
2.  A fűtőközeg nyomásának és hőmérsékletének beállításakor tartsa szem előtt a szivattyú

megengedett üzemi határértékeit Ä Műszaki adatok, Oldal 8.

15.1.4 Speciális kivitelű fűtés
Speciális kivitel esetén forduljon a gyártóhoz.
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16 Pótalkatrészek
16.1 Áttekintés - belső csapágy

16 Pótalkatrészek
16.1 Áttekintés - belső csapágy

661.2
131

1037

222.2
859.2

074

915.2

859.3

428**

042

817

222.1

056.3

056.2

869

745.1

735*
915.1

866

134
165

859.1°

746

745.2

661.1

869.2

457

457

454

745.1

054
056.1

056.1

056.3

869.2

Db Ssz. Alkatrész Db Ssz. Alkatrész
1 042 Kiegyenlítő henger 1 735* Réz tömítés
2 054 Távtartó gyűrű 2 745.1 Radiális tengelytömítés
2 056.1 Támasztó tárcsa 1 745.2 Radiális tengelytömítés
1 056.2 Támasztó tárcsa 1 746 Fojtógyűrű
1 056.3 Támasztó tárcsa 1 817 Golyóscsapágy
1 074 Karimafedél 1 859.1° Feszítőhüvely
1 131 Becsúsztatható ház 1 859.2 Feszítőhüvely
1 134 Tömítésház 1 859.3 Feszítőhüvely
2 165 Zárócsavar 1 866 Retesz
1 222.1 Lapos tömítés 1 869 Rögzítőgyűrű
1 222.2 Lapos tömítés 1 869.2 Rögzítőgyűrű
1 428** Ellennyomás szelep 4 915.1 Hengerfejű csavar
2 454 Tömítőéles gyűrű 4 915.2*** Hengerfejű csavar
1 457 Csúszógyűrűs tömítés 1 1037 Csapágypersely-készlet
1 661 Orsókészlet
1 Szilikonzsír 1 g

* Csak 15 – 26 szerkezeti méret esetén
** Csak olyan szivattyúk, amelyek bemeneti nyomása a környezeti nyomás alatt van; csak csúszógyűrűs

tömítéssel ellátott szivattyúk
*** Csak 55 – 660, 880 szerkezeti méret esetén
° Csak csúszógyűrűs tömítésnél

Tábl. 18: Pótalkatrészek - belső csapágy
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16 Pótalkatrészek
16.2 Áttekintés - külső csapágy

16.2 Áttekintés - külső csapágy

661.2
131

1037

222.2

859.2
074

915.2

859.3

042
817

222.1

915.1

866

134

165

745

661.1

869.2

457

454

056.3

859.1

869.1

464***

870

306**
054**

307**

056.1* 869.3*

428°

056.3
457 739.3**** 056.2

Db Ssz. Alkatrész Db Ssz. Alkatrész
1 042 Kiegyenlítő henger 1 464*** Tömítés (Nilos gyűrű)
1 054** Távtartó gyűrű 1 661 Orsókészlet
1 056.1* Támasztó tárcsa 1 739.3**** O-gyűrű
1 056.2 Támasztó tárcsa 1 745 Radiális tengelytömítés
1 056.3 Támasztó tárcsa 1 817 Golyóscsapágy
1 074 Karimafedél 1 859.1 Feszítőhüvely
1 131 Becsúsztatható ház 1 859.2 Feszítőhüvely
1 134 Tömítésház 1 859.3 Feszítőhüvely
2 165 Zárócsavar 1 866 Retesz
1 222.1 Lapos tömítés 1 869.1 Rögzítőgyűrű
1 222.2 Lapos tömítés 1 869.2 Rögzítőgyűrű
1 306** Hornyos anya 1 869.3* Rögzítőgyűrű
1 307** Rögzítőlemez 1 870 Rögzítőgyűrű
1 428° Becsavarozható visszacsapó szelep 4 915.1 Hengerfejű csavar
2 454 Tömítőéles gyűrű 4 915.2 Hengerfejű csavar
1 457 Csúszógyűrűs tömítés 1 1037 Csapágypersely-készlet
1 Szilikonzsír 1 g

* Csak 32 – 42, 55 – 118 szerkezeti méret esetén
** Csak 160 – 660, 880 szerkezeti méret esetén
*** Csak 370 – 450 szerkezeti méret esetén
**** Csak 32 – 42 szerkezeti méret esetén
° Csak olyan szivattyúk, amelyek bemeneti nyomása a környezeti nyomás alatt van; csak csúszógyűrűs

tömítéssel ellátott szivattyúk

Tábl. 19: Pótalkatrészek - külső csapágy
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16 Pótalkatrészek
16.3 Túláramszelep javítókészlet

16.3 Túláramszelep javítókészlet

Utasítás A javítókészlet csak számozott alkatrészeket tartalmaz és csak teljes készlet szállítható.

304
751

166

165.1

Db Ssz. Alkatrész Db Ssz. Alkatrész
1 165.1 Zárócsavar 1 304 Szelepkúp
1 166 Állítócsavar 1 751 Nyomórugó

Tábl. 20: Túláramszelep javítókészlet
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16 Pótalkatrészek
16.4 Áttekintés - rászerelt alkatrészek

16.4 Áttekintés - rászerelt alkatrészek

610
416

090
222.4

304*166*

165.1* 751*
222.4

137.1

915.4

610
416

B

C

D

A

739.1
739.2

119

A Nyomásvédő ház
B Szívóház
C Szívószűrő
D Szívócső

Db Ssz. Alkatrész Db Ssz. Alkatrész
1 090 Szívófedél (szívócső csatlakozó) 1 304* Szelepkúp
1 119 Nyomásvédő ház 1 416 Csőbilincs
1 137.1 Szívóház 1 610 Szívószűrő
1 165.1* Zárócsavar 1 751* Nyomórugó
1 166* Állítócsavar 2 915.4 Hengerfejű csavar
1 222.4 Lapos tömítés
1 Szilikonzsír 1 g
* Az alkatrészeket a túláramszelep javítókészlete tartalmazza.

Tábl. 21: Pótalkatrész - rászerelt alkatrészek
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17 Függelék
17.1 Meghúzási nyomatékok metrikus finommenettel rendelkező csavarokhoz biztosító alátétekkel és anélkül

17 Függelék
17.1 Meghúzási nyomatékok metrikus finommenettel rendelkező csavarokhoz biztosító

alátétekkel és anélkül

Utasítás Horganyzott zárócsavarok és nemesacél zárócsavarok esetén erősen be kell zsírozni a belső és külső
menetet, hogy megakadályozza a menetberágódást.

Utasítás A gyártó javaslata szerint a rögzítő alátéttel rendelkező csavarokat háromszor egymás után meg kell
húzni a táblázat alapján meghatározott, azonos meghúzási nyomatékkal.

Meghúzási nyomaték [Nm]
Csavarok alátéttel Süllyesztett

fejű csavarok
Nemesacél csavarok A2 és
A4

Menet 5.6 8.8 10.9 8.8+
alumíni-
um*

Szilárdsági
kategória 70

Szilárdsági
kategória 80

8.8

M 3 0,6 1,5 – 1,2 1,1 1,3 1,0
M 4 1,4 3,0 4,1 2,3 2,0 2,3 2,0
M 5 2,7 6,0 8,0 4,8 3,9 4,7 5,0
M 6 4,7 10,3 14,0 7,6 6,9 8,0 9,0
M 8 11,3 25,0 34,0 18,4 17,0 22,0 14,0
M 10 23,0 47,0 68,0 36,8 33,0 43,0 36,0
M 12 39,0 84,0 117 64,0 56,0 75,0 60,0
M 14 62,0 133 186 101 89,0 – 90,0
M 16 96,0 204 285 155 136 180 100
M 18 133 284 390 224 191 – –
M 20 187 399 558 313 267 370 135
M 24 322 687 960 540 460 605 360

Tábl. 22: Meghúzási nyomatékok, metrikus menet

*Alumíniumba történő becsavaráskor 20%-kal csökken a meghúzási nyomaték, ha a becsavarási mély-
ség kevesebb, mint a menetátmérő kétszerese.

17.2 Hüvelykmenettel és elasztomer tömítéssel rendelkező zárócsavarok meghúzási
nyomatékai

Utasítás Horganyzott zárócsavarok és nemesacél zárócsavarok esetén erősen be kell zsírozni a belső és külső
menetet, hogy megakadályozza a menetberágódást.

Meghúzási nyomaték [Nm]
Menet Horganyzott + nemesacél
G 1/8" 13,0
G 1/4" 30,0
G 3/8" 60,0
G 1/2" 80,0
G 3/4" 120
G 1" 200
G 1 1/4" 400
G 1 1/2" 450

Tábl. 23: Hüvelykmenet meghúzási nyomaték
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17 Függelék
17.3 Megfelelőségi nyilatkozat tartalma

17.3 Megfelelőségi nyilatkozat tartalma

A jelen útmutatóban leírt termékek a 2006/42/EK irányelv szerinti gépek. A megfelelőségi nyilatkozat
eredetijét a szállításkor a géphez mellékeljük.
A gép megfelel a következő irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének:

Szám Név Megjegyzés
2006/42/EK Gépirányelv –
2014/68/EU Nyomástartó berendezések irányelve –
2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőségről szóló

irányelv
Csak elektromos részegységgel
rendelkező gépek esetén

2014/35/EU Kisfeszültségű gépekre vonatkozó irányelv Csak elektromos részegységgel
rendelkező gépek esetén

2014/34/EU Robbanásveszélyes területen történő
alkalmazásra vonatkozó irányelv (ATEX)

Csak ATEX kivitelű gépek esetén

Tábl. 24: Betartott irányelvek
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