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ezúton kijelenti, hogy:

– Az „Series L” termékcsaládba tartozó piskótaszivattyúk
… megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv és az azt végrehajtó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek, és NEM 
helyezhetők üzembe, amíg ki nem jelentik arról a gépről, amelynek a jelen termék részét fogja képezni, hogy megfelel a 
gépekről szóló 
2006/42/EK irányelvnek,
 
és továbbá kijelenti, hogy:

… alkalmazták az alábbi összehangolt szabványokat (azok részeit vagy rendelkezéseit)
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- ISO 9001

A gép műszaki konstrukciós dokumentációját a fenti címen őrzik.

Aláírás:        Kelt: 
         (Aláírásra jogosult személy) 

Név               Bjarne Søndergaard          Beosztás A berendezések K+F divíziójának alelnöke

EK-cégbejegyzési nyilatkozat

Az alább megnevezett társaság

Telefon

Cégnév

Cím

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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EK-megfelelőségi nyilatkozat

Az alább megnevezett társaság

ezúton kijelenti, hogy:

– Az „Series L” termékcsaládba tartozó motoros piskótaszivattyúk
… megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv és az azt végrehajtó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek.
 
és továbbá kijelenti, hogy:

… felhasználták az alábbi vonatkozó irányelveket (azok részeit vagy rendelkezéseit)
- 2006/95/EK irányelv a kisfeszültségről
- 2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről

… alkalmazták az alábbi összehangolt szabványokat (azok részeit vagy rendelkezéseit)
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- EN 60529
- EN 60034
- EN 60204
- ISO 9001

A gép műszaki konstrukciós dokumentációját a fenti címen őrzik.

Aláírás:        Kelt: 
       (Aláírásra jogosult személy) 

Név               Bjarne Søndergaard          Beosztás A berendezések K+F divíziójának alelnöke

Telefon

Cégnév

Cím

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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EK-megfelelőségi nyilatkozat a biztonsági alkatrészekről

Az alább megnevezett társaság

ezúton kijelenti, hogy az alábbi biztonsági alkatrészek:
- Tömszelencevédő
- Csőkötésvédő

… megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv és az azt végrehajtó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek.

és továbbá kijelenti, hogy:

… alkalmazták az alábbi összehangolt szabványokat (azok részeit vagy rendelkezéseit):

- EN 809
- EN 294
- EN 60529

A gép műszaki konstrukciós dokumentációját a fenti címen őrzik.

Aláírás:        Kelt: 
        (Aláírásra jogosult személy) 

Név               Bjarne Søndergaard          Beosztás A berendezések K+F divíziójának alelnöke

Telefon

Cégnév

Cím

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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TD 246-035

1.1. Általános leírás 1. Általános leírás

Az SSP Series L szivattyúcsalád hagyományos piskótaszi-
vattyús konstrukció, amely esetében a szállítást 
egymással nem érintkező, a holttérmentes szivattyúházban 
ellentétes irányban forgó hárompiskótás forgódugattyúk 
biztosítják. 

Az Series L szivattyúk hajtóműve univerzális kialakítású, 
amely a láb pozíciójának változtatásával, lehetőséget ad a 
szivattyú be- és kiömlő nyílásainak vízszintes vagy függő-
leges elhelyezkedésére.

A szivattyú kíméletesen kezeli az alacsony és magas visz-
kozitású anyagokat, a kis sebességű szivattyúzás 
ideális  a söripari, tejipari és élelmiszeripari alkalmazások-
ban, valamint alkalmas helyszíni tisztításra. 

Tengelykapcsoló 
borítás
(tartalmazza a 
tengelykapcsolót)Rotorok

Szivattyúház-
fedél

Nyílások

Erőátvitel

Meghajtó egység

Zajszintek
Meghatározott üzemi körülmények között a szivattyúk és/vagy a meghajtók és/vagy a rendszerek, amelyekbe beszerelték 
azokat, 80 db[A] fölötti hangnyomás-szintet tudnak kelteni. Szükség esetén zajvédelmet kell alkalmazni.

A rajzon csak az összeszerelt egység látható

A szivattyú üzemi feltételei
A szivattyút csak a meghatározott feladatokra szabad használni. Az üzemi nyomás, a sebesség és a hőmérséklet határér-
tékeit a megrendeléskor választották ki, és TILOS túllépni azokat. Ezek az adatok megtalálhatók az eredeti megrendelési 
dokumentációban, amely ha nem hozzáférhető, beszerezhető a szállítótól a szivattyú modelljének és gyári számának 
közlésével.
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2. Biztonság 2.1. Fontos információ
2.2. Figyelmeztető jelzések

A szivattyú használata előtt mindig olvassa el a kézikönyvet!

FIGYELMEZTETÉS!
Azt jelzi, hogy speciális eljárásokat kell követni a súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT!
Azt jelzi, hogy speciális eljárásokat kell követni a szivattyú sérülésének elkerülése érdekében.

FONTOS!
A használatot leegyszerűsítő vagy tisztázó, fontos információkra hívja fel a figyelmet.

Általános figyelmeztetés:

Veszélyes elektromos feszültség:

Maró anyagok:

A nem biztonságos használatot és más fontos információkat kihangsúlyozzuk a kézikönyvben.
A figyelmeztetéseket speciális jelek hangsúlyozzák ki.
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2.3. Biztonsági óvintézkedések 2. Biztonság

Fordítson különös figyelmet az alábbi utasításokra a súlyos személyi sérülés vagy a szivattyú károsodásának elkerülése 
érdekében.

Telepítés
- Mindig vegye figyelembe a műszaki adatokat (lásd: 5. fejezet).
- Soha ne indítsa el fordított irányban a szivattyút, ha folyadék van benne.
-  Soha ne tegye a kezét vagy az ujját a csatlakozó nyílásokba vagy a forgó tengelyek kö-

zelében bárhová.

A szivattyú elektromos csatlakozását arra engedéllyel rendelkező személynek kell kiépítenie 
(lásd a motornak a meghajtó egységhez mellékelt utasításait).

Művelet
- Mindig vegye figyelembe a műszaki adatokat (lásd: 5. fejezet).
- Soha ne érintse meg a szivattyút vagy a csővezetéket forró folyadékok szállítása vagy   
 sterilizálás közben.
- Soha ne álljon rá a szivattyúra vagy a csővezetékre.
- Soha ne járassa a szivattyút zárt szívó vagy nyomóoldallal.
-  Soha ne tegye a kezét vagy az ujját a csatlakozó nyílásokba vagy a forgó alkatrészek 

közelében bárhová.
-  Csak akkor működtesse a szivattyút, ha teljesen össze van szerelve, és minden védőelem 

biztonságosan rá van rögzítve, így pl. a szivattyút nem szabad kivenni a hajtómű házá-
ból.

A mérgező és savas folyadékok kezelésekor tartsa be a gyártó utasításait és 
ajánlásait.

Karbantartás
- Mindig vegye figyelembe a műszaki adatokat (lásd: 5. fejezet).
- A szivattyút forró állapotában sohasem szabad szervizelni.
- A szivattyút és a csővezetéket soha nem szabad nyomás alá helyezni a szivattyú  
 karbantartása közben.
-  Soha ne tegye a kezét vagy az ujját a csatlakozó nyílásokba vagy a forgó alkatrészek 

közelében bárhová.
-  A szivattyú szigetelésének és működtetésének mindig meg kell felelnie az egészségügyi 

és biztonsági előírásoknak. A veszélyes és/vagy forró, leürített vagy kiszivárgott folyadék 
hulladékkezelésekor be kell tartani az egészségügyi és biztonsági előírásokat. Ha a meg-
rendeléskor kérik, a berendezést ki lehet egészíteni a 

 veszélyes és/vagy forró, leürített vagy kiszivárgott folyadék biztonságos eltávolításához  
 szükséges elemekkel.
- A szivattyú karbantartása közben mindig szüntesse meg az áramellátást.
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TD 246-041 TD 246-042
TD 246-043

TD 246-044

3. Telepítés 3.1. Kicsomagolás, kezelés és tárolás

1. lépés
Lásd a szivattyú súlyával kapcsolatos útmutatót (5. fejezet) az emelőszerkezet kiválasztása és használata előtt. A rajzokon 
látható, hogyan kell megemelni a szivattyút. 

Ügyeljen rá, hogy az emelő-berendezés besorolása megfelelő legyen, és ezeken a határértékeken belül használja.

Csak tengelyes szivattyúMeghajtó egységgel ellátott szivattyú

2. lépés
Átvételkor mindig tegye meg a következőket:
- Ellenőrizze, hogy a szállítólevél összhangban van-e az átvett termékkel.
- Ha motoros, ellenőrizze a meghajtási előírások jelenlétét.
- Vigyázzon, nehogy kidobjon olyan kézikönyveket, amelyek a csomagolásban lehetnek.
- Vizsgálja át a csomagot, hogy nem sérült-e meg szállítás közben.
- Óvatosan távolítsa el a csomagolást a szivattyúról.
- Vizsgálja át a szivattyút, hogy nem láthatók-e rajta sérülés jelei.
- Távolítsa el a csomagolást a szivattyú csatlakozó nyílásairól.
- Minden sérülést azonnal jelentsen a szállítónak.

3. lépés
Ha a szivattyút nem szerelik fel azonnal az átvételt és az átvizsgálást követően, akkor vissza kell csomagolni, és megfelelő 
helyen kell tárolni. Ügyelni kell az alábbiakra:

- A műanyag vagy tömített nyílásfedeleket a helyükön kell hagyni.
- A korróziógátló anyagba csomagolt szivattyúk esetében vissza kell csomagolni a berendezést.
-  Tiszta, száraz, rezgésektől mentes tárolóhelyet kell választani. Ha nedves vagy poros levegőjű helyen tárolják a szi-

vattyút, megfelelő burkolattal további védelmet kell biztosítani.
- Hetente kézzel forgassa meg a szivattyút / szivattyús egységet a csapágyak károsodásának megelőzése érdekében.
- Minden hozzá tartozó kiegészítő berendezést hasonlóan kell kezelni.
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3.2. A rendszer megtervezése és telepítése 3. Telepítés

Tervezés: 
-  Ellenőrizze, hogy a rendszerben elérhető Nettó Pozitív Szí-

vófej (NPSH) meghaladja-e a szivattyú által igényelt NPSH-t, 
mivel ez kulcsfontosságú a sima működés biztosítása és a 
kavitáció megelőzése szempontjából.

-  Kerülje a szívóemelőket és a csővezeték/közös szívó veze-
tékeket a párhuzamosan működő szivattyúk esetében, mivel 
ez vibrációt és kavitációt okozhat. 

-  Védje a szivattyút a szilárd testek, például anyák, csavarok, 
hegesztési salak stb. által okozott eltömődéstől. Emellett véd-
je a szivattyút a zárt szelep által okozott véletlen bekapcso-
lástól nyomáscsökkentő szelepekkel, nyomáskapcsolókkal 
vagy túláramvédőkkel.

-  Szereljen fel szívási és ürítési figyelőpontokat diagnosztikai 
célokból.

-  Szereljen fel szelepeket, ha két szivattyút használ a csőve-
zetéken / közös leürítő vezetékeken.

-  Alakítsa ki a szükséges csővezetékeket, ha öblítésre van 
szükség a tömítéshez.

-  Hagyjon a szivattyú körül legalább 1 m hozzáférési / karban-
tartási távolságot.

-  Ne tegye ki a piskótaszivattyúkat hirtelen hőmérsékletvál-
tozásnak, mert a lökésszerű hőhatások a szivattyú beraga-
dását okozhatják.

Ürítővezeték

Tervnézet
Szívóvezeték

Csővezeték:

Nem szabad a csővezetéket a szivattyúval alátámasztani. A szivattyú összes be- és kimeneti csővezetékét függetlenül kell 
alátámasztani.  Ennek elmulasztása eltorzíthatja 
a szivattyúfej alkatrészeit vagy a szivattyú szerelvényét, és súlyos állandó károsodást okozhat

Beszívó csővezeték / Közös vezeték

Az optimális működés érdekében fontos a szivattyú megfelelő telepítése. A szivattyúrendszer megtervezésekor a követ-
kezőket kell figyelembe venni.
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TD 246-014

3. Telepítés 3.2. A rendszer megtervezése és telepítése

Az áramlás iránya:
Az áramlás irányát a hajtótengely forgási iránya határozza meg. A forgási irány megfordítása megfordítja az áramlás irá-
nyát.

Bemenet

KimenetBemenet

Bemenet

BemenetKimenet

Kimenet
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A talplemez alapja
A meghajtó egységgel szállított szivattyúk normál esetben talplemezre vannak szerelve. A normál talplemezeken előre 
fúrt lyukak vannak a tartócsavarok számára. A szivattyúegység rögzítésére szolgáló állandó merev alátámasztás érdeké-
ben szükség van egy alapra, ami elnyeli a szivattyúegység rezgéseit, igénybevételét vagy ütéseit. A talplemez alaphoz 
való rögzítése számos módon történhet: a betonba beágyazott tőcsavarokkal vagy öntéskor, ahogyan az alábbi ábra 
mutatja, vagy epoxival kiöntve. Alternatívaként mechanikus rögzítés is használható.
Az alapnak kb. 150 mm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a talplemez. Az alap mélységének arányosnak kell lennie a 
teljes szivattyúegység méretével. Például egy nagyobb szivattyú alapjának körülbelül 20-szor olyan mélynek kell lennie, 
mint az alapcsavarok átmérője.

Az alábbi rajzon az alapcsavarok jellemző rögzítési módjai láthatók. A hüvely lehetővé teszi a csavarok kismértékű ol-
dalirányú mozgását az alap kiöntése után. Ronggyal vagy papírhulladékkal megakadályozható, hogy a beton a hüvelybe 
hatoljon az alap kiöntése közben. Normál esetben a szivattyú telepítése előtt legalább 14 napra van szükség a beton 
megkötéséhez.

3.2. A rendszer megtervezése és telepítése 3. Telepítés

A szivattyú kenése:
A szivattyú szállítása kenőzsírral feltöltve történik. Ajánlatos kicserélni a kenőzsírt a szivattyú minden 20 000 üzemórája után.
A kenőzsír cseréjekor az alább felsorolt ajánlott zsírokat kell használni:

Aralube MFL 00
BP Energrease PR-EP00
Klubersynth UH 1 14-1600
Mobilux EP 004

A csavar köré helyezett 
hulladék a beton kiönté-
se előtt.

Az alap kifúrt felülete az 
alaphoz való rögzítés érde-
kében

Egy D
Minimum

Fél D
Minimum

Hüvely

3D

A csavar fejéhez 
hegesztett fül

10D

4D

D
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TD 246-047

A csőkötések egyenesbe állítása:
A szivattyúegység telepítése előtt fontos ellenőrizni, hogy a felszerelés sík felületre történik-e a talplemez eldeformálódá-
sának megelőzése érdekében, aminek az oka lehet a szivattyú/motor tengelyének eltérése az egyenestől és a szivattyú/
motor egység sérülése.

 Eltérés a párhuzamostól Eltérés a megfelelő szögtől

A talplemez rögzítése után ellenőrizni kell a szivattyú és a motor tengelyének párhuzamosságát, és szükség esetén be kell 
állítani. Ezt úgy lehet elérni, hogy ellenőrizni kell a tengelykapcsolók megengedett legnagyobb szögeltérését és eltérését 
a párhuzamostól a tengelykapcsoló gyártójának nyilatkozata szerint.

3. Telepítés 3.2. A rendszer megtervezése és telepítése



18      

TD 246-048

TD 246-049

3.3 Öblített tömszelence és elindítás előtti ellenőrzések 3. Telepítés

4. lépés
Öblítőfolyadék
Az öblítőfolyadék megválasztása a szállított folyadéktól és az üzemi körülményektől, pl. nyomástól és hőmérséklettől 
függ. Általában vizet kell használni a hűtésre és a vízben oldható termékek öblítésére. Az egyszeres öblítésű mechanikus 
tömszelencék esetén az öblítőfolyadék hőmérséklete soha nem haladhatja meg a kezelt anyag legmagasabb hőmérsékletét. 
A megfelelő öblítőfolyadék megválasztásával kapcsolatban kérjen tanácsot a szivattyú szállítójától.

5. lépés
Öblítési nyomás és áramlási sebesség
Egyszeres öblítésű mechanikus tömítés, maximum 0,5 bar (7 psi). A nyomás további növelése az alakos tömítés hibáját 
eredményezi. 

Az áramlási sebességnek megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a tömítések hőmérsékleti határának túl nem 
lépését. Az ajánlott áramlási sebesség megválasztásával kapcsolatban kérjen tanácsot a szivattyú szállítójától.

Az előírt minimális áramlási sebesség tengelytömítésenként 30 l/h.

6. lépés
Elindítás előtti ellenőrzések
- Ellenőrizze, hogy a csővezetékből ki lett-e tisztítva a törmelék.
- Ellenőrizze, hogy a csővezeték és a szivattyú összes elzárása el lett-e távolítva.
- Ellenőrizze, hogy szorosak-e a szivattyú és a csővezeték csatlakozásai.
- Ellenőrizze, hogy megfelelők-e a kenési szintek.
- Indokolt esetben ellenőrizze, hogy a tömítésöblítés csatlakozatva van-e.
- Ellenőrizze, hogy a helyén van-e az összes biztonsági védőelem.
- Ellenőrizze, hogy nyitva vannak-e a be- és kimeneti szelepek.

3. lépés
Az öblítési megoldás elvi vázlata

Öblítési kimenet

Öblítési bemenet

Öblítési kimenet

Öblítési bemenet

Összekötő
cső

Párhuzamos csővezetékSoros csővezeték

1. lépés
Egy öblített tömszelence megoldás van felszerelve a tömítési terület hűtése és tisztítása érdekében.

Fontos, hogy:
- Az öblítés megfelelően legyen csatlakoztatva (lásd alább).
- Megfelelő öblítőfolyadékot használjon megfelelő nyomáson és áramlási sebességgel adagolva (lásd: 5. lépés).
-  Az öblítést a szivattyú elindításával egyidejűleg vagy azt megelőzően kapcsolja be, és a szivattyú leállításával egyide-

jűleg vagy azt követően kapcsolja ki.

2. lépés
Az öblítés csatlakoztatása
Az öblítőrendszer használatakor kifejezetten ajánlott az alábbi alkatrészek használata:
- Szabályozószelep és nyomásmérő a megfelelő öblítési nyomás elérése és figyelése érdekében.
-  Leválasztó és ellenőrző szelep, hogy az öblítést ki lehessen kapcsolni, és meg lehessen akadályozni, hogy a nem kívánt 

anyag rossz irányba folyjon.
- Megoldás az öblítőfolyadék áramlásának láthatóvá tételére.
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4. Karbantartás 4.1. Helyszíni tisztítás

A szivattyú manuálisan vagy helyszíni tisztítással tisztítható. Alább olvasható egy jellemző helyszíni tisztítási eljárás.  
Mindemellett konkrét tanácsot kell kérni a szivattyú szállítójától.

Jellemző helyszíni tisztítási eljárás
1. Öblítse át a rendszert hideg vagy fúróvízzel (6°C).
2. 20-30 percen keresztül engedjen át (70-80°C-os) 2,5%-os higítású nátrium-hidroxidot a rendszeren.
3. Végül öblítse át ismét hideg vízzel.

Figyelmeztetések

- Soha ne érintse meg a szivattyút vagy a csővezetéket, mert rendkívül forró lehet!
-  Ne tegye ki a szivattyút hirtelen hőmérsékletváltozásnak a helyszíni tisztítás közben, mert 

a lökésszerű hőhatások a szivattyú beragadását okozhatják. Megfelelő elkerülő vezeték 
ajánlott.

- Tisztítószer használata után mindig öblítse ki alaposan tiszta vízzel!

- Maró anyagok kezelésekor mindig viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget!
- A tisztítószerek tárolása és kiöntése során mindig tartsa be a vonatkozó előírásokat!
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4.2. Karbantartási ütemezés 4. Karbantartás

Ajánlatos nyomásmérőket felszerelni a szivattyú mindkét oldalára, hogy észre lehessen venni a szivattyún / csővezetéken 
belüli problémákat.

Karbantartási ütemezés
A heti karbantartásnak a következőket kell tartalmaznia:
- A tömítések ellenőrzése szivárgás szempontjából.
- Az alakos tömítések ellenőrzése szivárgás szempontjából.
- A szivattyúzási nyomások ellenőrzése.

Meghatározott üzemi körülmények között a szivattyú termális veszélyt jelent, és emiatt nem szabad megérinteni működés 
közben. Leállás után a szivattyúegységet hagyni kell lehűlni. 

 Az alkatrész leírása Mennyiség

 O-gyűrűs szivattyúház-fedél 1
 O-gyűrűs tömített rotortengely-vég 2
 O-gyűrűs tömített rotortartó vég 2
 Elsődleges tömítések 2  
 

Javasolt pótalkatrészek
A táblázatban azok a javasolt pótalkatrészek találhatók, 
amelyeket tárolni kell a karbantartási ütemezésen belül.

A rotoranya O-gyűrűs tömítésének csereintervalluma
A rotoranya O-gyűrűs tömítését ajánlott 12 havonta kicserélni a baktériummentes tömítés fenntartása érdekében.  

A rotoranya tömítésének ellenőrzése
Rendszeres időközönként vizsgálja meg a rotoranya O-gyűrűs tömítését, hogy nincs-e rajta elszíneződés, horpadás 
vagy repedés. Bármelyik fenti hiba észlelése esetén ki kell cserélni az O-gyűrűt. Az ellenőrzés és a csere módját a tömí-
téscserére vonatkozó alábbi eljárás ismerteti.

A tömítés cseréje
1. Távolítsa el a szivattyúház-fedelet 
2. Lazítsa meg a rotoranyákat, és ügyeljen rá, hogy az alkatrészek szárazak legyenek szervizelés előtt.
3. Egy zseblámpával vizsgálja meg a rotoranya vakmenetes lyukát, hogy nem szennyeződött-e. Ha igen, olvassa el az  
 alábbi tisztítási eljárást.
4. Távolítsa el, és dobja el a rotoranya O-gyűrűs tömítését.
5. Helyezzen be egy új O-gyűrűs tömítést a rotoranya számára.
6. Helyezze fel a rotoranyát, és nyomatékkulccsal húzza meg az előírt nyomatékkal (lásd: 5.1.3. táblázat).
7. Helyezze fel a szivattyúház-fedelet.

A rotoranya elszennyeződött menetes lyukának tisztítása
1. Távolítsa el a rotoranyát a tengelyről.
2. Helyezze a rotoranyát 2%-os maró fürdőbe a COP-tartályban, és áztassa ott 5 percig. 
3.  Erőteljesen dörzsölje meg a lyuk belső menetét úgy, hogy két percig ki-be húzogat benne egy tiszta higiénikus csőke-

fét, miközben az anya az oldatban van.
4. Áztassa 5 percig savas fertőtlenítőben az anyát, majd ismét két percig dörzsölje csőkefével a lyukat.
5. Öblítse ki alaposan tiszta vízzel, és tiszta levegővel fúvassa szárazra a vakmenetes lyukat.
6. Vattapálcával ellenőrizze, hogy a menetes lyuk belseje tiszta-e. 
7. Amennyiben a vattapálcás teszt sikertelen, ismételje meg a 2–6. lépést, amíg a teszt nem lesz sikeres.

Amennyiben a vattapálcás teszt továbbra is sikertelen, vagy szorít az idő, helyezzen fel új rotoranyát.

TD 246-050

TD 246-051
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TD 246-002

4. Karbantartás 4.3. Szétszerelés

1. lépés
A szivattyú szétszerelése előtt olvassa el a biztonsági 
óvintézkedéseket. Lásd a robbantott nézetet (6. fejezet).

A szivattyúház-fedél eltávolítása
1. Távolítsa el a szivattyúház-fedél csavarjait (10) és a  
 borítást (12).

2. lépés
A rotorok eltávolítása
1.  Helyezzen be egy műanyag / fa tömböt a két rotor (17) 

közé, hogy ne tudjanak forogni.
2.  Távolítsa el a rotoranyákat (22), a rotoranya O-gyűrűit (20) 

és a rotorokat.
3.  Távolítsa el a rotortok-borítás O-gyűrűjét (11) és a borda-

tömítő O-gyűrűket (18), ha ki kell cserélni azokat. 
Műanyag vagy 
fatömb

3. lépés
Az elsődleges tömítő alkatrészek eltávolítása
A tömítés eltávolításához lásd: 4.5.

4. lépés
A rotortok eltávolítása
1.  Távolítsa el a szivattyúház csavarokat (3).
2.   Ütögesse meg a rotortok (9) mindkét oldalát egy gumi-

kalapáccsal.
3.   Ügyeljen rá, nehogy eltávolítás közben a szivattyúház a 

tengelyekre essen.

TD 246-001

TD 246-068

TD 246-003
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7. lépés
A vezérmű eltávolítása
1.  Lazítsa meg a csapágyanyákat (30) egy villáskulccsal 

élesen ütögetve.
2.   Távolítsa el a nyomatékzáró szerelvény csavarjait (40) 

több szakaszban (a csavar eltávolításának első szaka-
szában egyik csavart se hajtsa ki teljesen).

3.  Helyezze a csavarokat a szerelvény karimájában lévő 
menetes lyukakba, és fokozatosan húzza meg azokat 
keresztirányban váltakozva, amíg le nem vehető a hátsó 
tölcsér. 

4.  Csúsztassa le a vezérművet (36) a tengelyekről  
 (24 és 25).

4.3. Szétszerelés 4. Karbantartás

5. lépés
A teknő eltávolítása
1.  Helyezzen egy tálcát a teknő (5) alá, hogy felfogja a 

kifolyó kenőanyagot.
2.   Távolítsa el a négy háztartó csavart (6), és hagyja kiürülni 

a kenőanyagot. 
3.   Távolítsa el a teknőt a csapágyházról (1), ez egy 

O-gyűrűvel (21) van tömítve. A könnyebb eltávolítás ér-
dekében helyezzen egy feszítőt a megadott résekbe.

4.  Távolítsa el a teknő O-gyűrűjét (21), ha ki kell azt cse-
rélni.

8. lépés
A tengelyszerelvény eltávolítása
1.   Távolítsa el a csapágycsavarokat (30) úgy, hogy ráüt egy 

éleset egy villáskulccsal (lásd a rajzot a 7. lépésnél).
2.   Gumikalapáccsal gyengéden ütögesse meg a tengely 

hátsó végét, hogy eltávolítsa azt a csapágyház elején 
keresztül, és eltávolítás közben támassza alá mindkét 
tengelyt. A tengellyel együtt eltávolítódik a csapágyház 
alakos tömítése (16) és a hátsó csapágy (26) is.

3.   Távolítsa el az alakos tömítést a tengelyről.  
Ez alapvetően fontos az alakos tömítés összeszerelés 
előtti eltávolításához.

6. lépés
A teknő alakos tömítésének eltávolítása
Húzza ki az alakos tömítést (7) a tömítéstartó résből.  
Ez alapvetően fontos az alakos tömítés összeszerelés előtti 
eltávolításához.

TD 246-007

TD 246-008

TD 246-009

TD 246-010

TD 246-011
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4. Karbantartás 4.3. Szétszerelés

9. lépés
A csapágy eltávolítása
1.   Fogja be a tengelyt függőlegesen egy satuba (a ten-

gely rotorrésze lefelé nézzen) úgy, hogy egy szerszá-
mot nekitámaszt az elülső csapágy belső gyűrűjének 
és a görgő emelek az ábrán látható módon vannak, és 
nyomja meg a tengely tetejét, hogy a tengely átmenjen 
a csapágyakon.

2.   Ütögesse ki a külső (elülső és hátsó) csapágygyűrűket 
a csapágyházból, és távolítsa el az alátéteket.  
Cserélje ki újjal a csapágyakat, ha bármilyen oknál 
fogva eltávolította volna őket.

TD 246-015

TD 246-016
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4.4. Összeszerelés 4. Karbantartás

Ügyeljen rá, nehogy kárt tegyen a tengely felületében, különösen ott, ahol a csapágyak és az alakos tömítések találhatók.
Ellenőrizze, hogy az összes szorító meg van-e húzva a műszaki adatokban található nyomatékadatok szerint (5. rész).

1. lépés
A csapágyak felhelyezése a tengelyekre.
1.   Vigyen fel beragadásgátló anyagot a tengelycsapágyak 

felületeire.
2.   Helyezze el az összes csapágyat függőlegesen egy sa-

tuba, és helyezze fel az elülső csapágy görgőelemekkel 
ellátott belső gyűrűjét.

2. lépés
A csapágyak felhelyezése a házra
1.  Vigyen fel beragadásgátló anyagot a csapágyházon 

belüli csapágyfuratokra.
2.  Nyomja vagy gyengén ütögesse a hátsó csapágy külső 

gyűrűjét a hátsó csapágy furataiba.
3.  Fordítsa meg a csapágyházat, és helyezzen egy 0,10 

mm vastag alátétet (27) valamennyi elülső csapágyfurat 
ütközővállára.

4.  Nyomja vagy gyengén ütögesse az elülső csapágy külső 
gyűrűjét az elülső csapágy furataiba.

4. lépés
A rotortok felszerelése
Helyezze rá a rotortokot (9) a csapágyházra (1), és húzza 
meg a rotortokot tartó csavarokat (3) az előírt nyomaték-
kal.

TD 246-064

TD 246-053

TD 246-017

3. lépés
A tengelyszerelvények felhelyezése
1.  Vezesse át a tengelyt a felső csapágyfuratok elején (először a tengely hátsó részén), 

hogy az elülső csapágy görgőkkel ellátott belső gyűrűje az elülső csapágy csapágy-
házban lévő külső gyűrűjébe illeszkedjen.

2.   Tartsa a helyén, és csúsztassa a hátsó csapágy görgőkkel ellátott belső gyűrűjét 
a tengelyre és a hátsó csapágy csapágyházban lévő külső gyűrűjébe (lásd a fenti 
rajzokat).

3. Vigyen fel rögzítőanyagot a csapágyanya menetére.
4.   Szerelje rá a csapágyanyát (30) egy villáskulccsal, és húzza meg az összes axiális 

és radiális mozgás kiküszöbölése érdekében.
5.   Forgassa el néhányszor a tengelyeket, hogy a csapágyakra illeszkedjenek, és ellen-

őrizze a forgatónyomatékot az alábbi ajánlott értékekhez képest:
 L2 modell: 2–3 lbin (0,23–0,34 Nm)
 L3 modell: 4,5–5,5 lbin (0,51–0,62 Nm)
 L4 modell: 5–6 lbin (0,57–0,68 Nm)
6. Ismételje meg az 1., 2., 3. és 4. lépést a külső tengely esetében.

TD 246-018
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4. Karbantartás 4.4. Összeszerelés

5. lépés
A rotorok felszerelése
5.1.  Helyezze fel a rotorokat (17) a tengelyre úgy, hogy a 

rotor mélyedéssel jelzett fő piskótája 6-12 órai pozíció-
ban legyen a vízszintes nyílású szivattyúk vagy 3-9 órai 
pozícióban a függőleges nyílású szivattyúk esetében. 
A hajtótengelyen lévő rotor esetében ajánlatos, hogy 
a rotor mélyedése párhuzamos legyen a hajtótengely 
ékhornyával.

5.2. 
Helyezze fel a rotor anyáit (22) a tengelyekre. Ehhez egy 
műanyag/fa tömbbel ékelje ki a rotorokat, nehogy elfordulja-
nak, és húzza meg a rotor anyáit (22) az ajánlott nyomatékkal 
(lásd. 5.1.3. táblázat).

5.3. 
Hézagmérőkkel mérje meg a rotorok piskótái és a rotortok 
közötti hézagot. Lásd a szivattyúfej hézagjával kapcsola-
tos útmutatást (5.2. rész). Ha nem megfelelő, távolítsa el 
a rotorokat, a szivattyúházat, a tengelyeket és az elülső 
csapágyakat, és állítsa be az alátét (27) vastagságát, hogy 
megfelelő legyen a hátsó hézag.

6. lépés
A vezérmű felszerelése
1.  Vékonyan kenje meg olajjal mindkét hátsó tengely  
 átmérőjét.
2.   Vékonyan kenje meg olajjal a nyomatékrögzítő szerel-

vényeket (40), és szerelje fel azokat a vezérművekre.
3.  Csúsztassa rá a vezérmű szerelvényeket (36 és 40) a  
 tengelyekre.

Ügyeljen rá, nehogy kárt tegyen a tengely felületében, különösen ott, ahol a csapágyak és az alakos tömítések találhatók.
Ellenőrizze, hogy az összes szorító meg van-e húzva a műszaki adatokban található nyomatékadatok szerint (5. rész).

TD 246-019

TD 246-020

TD 246-021

TD 246-054
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TD 246-055

4. Karbantartás4.4. Összeszerelés

Ügyeljen rá, nehogy kárt tegyen a tengely felületében, különösen ott, ahol a csapágyak és az alakos tömítések találhatók.
Ellenőrizze, hogy az összes szorító meg van-e húzva a műszaki adatokban található nyomatékadatok szerint (5. rész).

7. lépés
Az időzítés beállítása
Húzza meg az egyik nyomatékrögzítő szerelvényt csak az 
ajánlott nyomaték értékkel, ami lehetővé teszi a tengely 
forgását a másik szerkezetben az időzítés beállításához.  
A csavarokat fokozatosan kell meghúzni egymással átelle-
nes sorrendben.

8. lépés
A rotor időzítésének beállítása
1.   Forgassa el a tengelyt, hogy a rotorok új pozícióba kerül-

jenek az ábrán jelzettek szerint.
2.   Nyomja össze a rotorokat, és hézagmérőkkel ellenőrizze, 

hogy a legkisebb egymásba kapcsolódási távolság az 
előírt értéken belül van-e. Lásd a szivattyúfej hézagjával 
kapcsolatos útmutatást (5.2. rész). 

3.   Húzza meg a másik nyomatékrögzítő szerelvényt az előírt 
nyomatékkal.

4.  A 8. lépésben leírtak szerint ellenőrizze, hogy helyes-e  
 az időzítés.
5.  Távolítsa el a rotorokat és a rotoranyákat.

9. lépés
A csapágyház alakos tömítéseinek felhelyezése
1.   Vékonyan kenje meg az alakos tömítéseket (16) kom-

patibilis kenőanyaggal. 
2.  Csúsztassa az alakos tömítéseket a tengelyekre,  
 és ütögesse be a furatba.Ügyeljen rá, hogy az alakos  
 tömítések ne sérüljenek meg, amikor a tengelyre   
 csúsztatja azokat.

10. lépés
A bordás tengelytömítő O-gyűrűk felhelyezése
Vékonyan kenje meg a bordás tengelytömítő O-gyűrűket 
(18), és szerelje fel a tengely bordáira, hogy a rotor ütkö-
zővállánál legyenek.

TD 246-022

TD 246-037

TD 246-038

TD 246-024
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4.4. Összeszerelés4. Karbantartás

12. lépés
A rotorok felszerelése
1.   Helyezze fel a rotorokat a tengelyre úgy, hogy a rotor mé-

lyedéssel jelzett fő piskótája 6-12 órai pozícióban legyen 
a vízszintes nyílású szivattyúk vagy 3-9 órai pozícióban a 
függőleges nyílású szivattyúk esetében. A hajtótengelyen 
lévő rotor esetében a rotor mélyedésének párhuzamosnak 
kell lennie a hajtótengely ékhornyával.

2.  Kenje meg vékonyan a rotoranya O-gyűrűit (20), és helyezze  
 fel azokat a rotorokra.
3.  Szerelje fel a rotor anyáit a tengelyekre.
  Ehhez egy műanyag/fa tömbbel ékelje ki a rotorokat, nehogy 

elforduljanak, és húzza meg a rotor anyáit (22) az ajánlott 
nyomatékkal (lásd. 5.1.3. táblázat).

4.   Ellenőrizze a hézagokat. Lásd a szivattyúfej hézagjával 
kapcsolatos útmutatást (5.2. rész).

13. lépés
A szivattyúház-fedél felhelyezése
1.   Vékonyan kenje meg a rotortok O-gyűrűjét (11) kompa-

tibilis kenőanyaggal, és helyezze fel a rotortokra.
2.   Helyezze fel a szivattyúház-fedelet a rotortokra, és 

húzza meg a szivattyúház-fedél csavarjait (3) az előírt 
nyomatékkal.

14. lépés 
A teknő és az alakos tömítés felszerelése
1.   Vékonyan kenje meg a teknő O-gyűrűjét (21), és helyez-

ze be a csapágyházon lévő O-gyűrű vájatba.
2.   Helyezze az alakos tömítéseket (7) a teknőre szerelt 

tömítéstartó résbe.
3.   Kenjen olajat az alakos tömítés belső felületére, és 

óvatosan csúsztassa a teknőt a tengelyre, hogy az egy 
vonalban legyen a csapágyházon lévő csavarlyukakkal. 
Helyezze be, és húzza meg a csavarokat (6) az előírt 
nyomatékkal.

11. lépés
Mechanikus tömítések felhelyezése
A tömítés felhelyezési utasításai a 4.5 részben találhatók.

Ügyeljen rá, nehogy kárt tegyen a tengely felületében, különösen ott, ahol a csapágyak és az alakos tömítések találha-
tók.
Ellenőrizze, hogy az összes szorító meg van-e húzva a műszaki adatokban található nyomatékadatok szerint (5. rész).

TD 246-025

TD 246-028

TD 426-026

TD 246-027
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4. Karbantartás4.4. Összeszerelés

15. lépés
Kenőanyag hozzáadása
1.  Távolítsa el a csapágyházon lévő mindkét műanyag du-

gót, hogy láthatóvá váljanak az eltávolítandó csavarok.
2.  Öntse az ajánlott kenőanyagot a menetes lyukba.
3. Helyezze vissza a csavarokat és a dugókat.

Ügyeljen rá, nehogy kárt tegyen a tengely felületében, különösen ott, ahol a csapágyak és az alakos tömítések találhatók.
Ellenőrizze, hogy az összes szorító meg van-e húzva a műszaki adatokban található nyomatékadatok szerint (5. rész).

TD 246-039
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4.5. Az elsődleges tömítések eltávolítása és felszerelése4. Karbantartás

4.5.1. az EasyFit egyszerű mechanikus tömítés
A mechanikus tömítések törékenyek. Legyen rendkívül 
óvatos a kezelésükkor. Beszerelés előtt tisztítsa meg az 
alkatrészeket, és ellenőrizze, hogy nem 
sérültek-e a tömítési felületek. Az új elasztomer alkatrésze-
ket összeszerelés közben kell felhelyezni.

Az „EasyFit” mechanikus tömítést teljesen elölről kell 
behelyezni a szivattyúház hozzáférés vagy csere mi-
atti eltávolítása nélkül. A tömítés távolsága előre van 
beállítva.

1. lépés
A tömítés eltávolítása
1.  Távolítsa el a szivattyúház-fedelet, a rotoranyákat, a 

rotorokat és a tömszelencevédőket.
2.  Húzza ki a forgó tömítőgyűrűt (105), a forgó tömítés 

meghajtási gyűrűjét (104), a hullámos rugót (101) és a 
forgó tömítőgyűrű O-gyűrűjét (102) a rotor hátuljából. 

 Nagyon vigyázzon a forgó tömítőgyűrű kihúzásakor.
3.  Óvatosan lazítsa le az álló tömítés szerelvényét a szi-

vattyúházról az álló tömítés meghajtási gyűrűjének (106) 
támasztott megfelelő feszítővel; a gyűrű kiálló részei a 
szivattyúház hátuljáról érhetők el.

2. lépés
A tömítés felhelyezése
1. Kenje meg vékonyan az „L” tömítést (103), és helyezze az álló tömítőgyűrűre (107).
2. Helyezze a meghajtási gyűrűt az „L” csapágycsésze-tömítésre úgy, hogy egy vonalba hozza az álló tömítés meghajtási 
 gyűrűjének lapos felét (106) és az álló tömítőgyűrűt.
3.  Óvatosan nyomja az álló tömítőgyűrű szerelvényét a szivattyúház furatába, ügyelve rá, hogy az álló tömítés meghajtási 

gyűrűjében (106) lévő kiálló forgásgátlók egy vonalban legyenek a szivattyúházban lévő résekkel.
4. Helyezze fel a hullámos rugót (101) a rotor hátsó furatára.
5. Helyezze a forgó tömítés meghajtási gyűrűjét (104) a rotor hátsó furatába ügyelve rá, hogy a kiálló forgásgátlók a  
 rotortokban lévő résekben legyenek.
6. Kenje meg vékonyan a forgó tengely O-gyűrűjét, és helyezze a rotor hátsó furatába.
7.  Állítsa egy vonalba a forgó tömítőgyűrű (105) két lapos részét a meghajtási gyűrűn lévő meghajtási lapos részekkel, és 

óvatosan nyomja a forgó tömítőgyűrűt a rotor hátsó furatába a forgó tömítőgyűrű O-gyűrűjén keresztül. 
8. Törölje tisztára a tömítési felületeket oldószerrel, és helyezze fel a tömszelencevédőket, a rotorokat, a rotoranyákat és 
 a szivattyúház-fedelet.

 Elem Leírás

 101 Hullámos rugó
 102 A forgó tömítőgyűrű O-gyűrűje
 103 „L” csapágycsésze-tömítés
 104 A forgó tömítés meghajtási gyűrűje
 105 Forgó tömítőgyűrű
 106 Az álló tömítés meghajtási gyűrűje
 107 Rögzített tömítőgyűrű

101

104
102

105
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4.5. Az elsődleges tömítések eltávolítása és felszerelése 4. Karbantartás

1. lépés
A tömítés eltávolítása
1. Távolítsa el a szivattyúház-fedelet, a rotoranyákat, a rotorokat és a tömszelencevédőket.
2.  Húzza ki a forgó tömítőgyűrűt (105), a forgó tömítés meghajtási gyűrűjét (104), a hullámos rugót (101) és a forgó tömítőgyűrű O-gyűrűjét (102) a rotor 

hátuljából. Nagyon vigyázzon a forgó tömítőgyűrű kihúzásakor.
3. Ürítsen le minden folyadékot le a tömítés házából (108), és kezelje a leürített folyadékot a hatályos előírásokkal összhangban. 
4.  Ha csak mechanikus tömítéseket kell kicserélni, egy megfelelő feszítő segítségével óvatosan lazítsa meg az álló tömítés szerelvényét a szivattyúház-

ról.
 Ha teljesen szét kell szerelni az öblített tömítés alkatrészeit, távolítsa el a szivattyúházat a tömítés házával együtt.
5. Lazítsa meg a tömítés házát rögzítő anyákat.
6. Távolítsa el a tömítésházakat, és húzza ki az alakos tömítéseket a tömítésházakból.
7. Távolítsa el a tömítésház O-gyűrűit a szivattyúházból.
8.  Óvatosan lazítsa le az álló tömítés szerelvényét a szivattyúházról az álló tömítés meghajtási gyűrűjének támasztott megfelelő feszítővel; a gyűrű kiálló 

részei a rotortok hátuljáról érhetők el.

2. lépés
A tömítés felhelyezése
1. Kenje meg vékonyan az „L” csapágycsésze-tömítést (103), és helyezze az álló tömítőgyűrűre (107).
2.  Helyezze az álló tömítés meghajtási gyűrűjét (106) az „L” csapágycsésze felszínére úgy, hogy egy vonalba hozza az álló tömítés 

meghajtási gyűrűjének lapos felét és az álló tömítőgyűrűt.
3.  Óvatosan nyomja az álló tömítés hajtási gyűrűjének szerelvényét a szivattyúház furatába, ügyelve rá, hogy az álló tömítés meghajtási 

gyűrűjében lévő kiálló forgásgátlók egy vonalban legyenek a rotortokban lévő résekkel.
4. Ha el van távolítva a szivattyúház, vékonyan kenje meg a tömítésház O-gyűrűjét, és helyezze fel a szivattyúházat.
5. Nyomjon új alakos tömítéseket a tömítésházakba.
6. Helyezze rá a tömítésházakat a szivattyúházra, és húzza meg a tömítésház tartócsavarjait az ajánlott nyomatékkal.
7. Helyezze vissza a szivattyúházat a csapágyházra.
8. Helyezze fel a hullámos rugót (101) a rotor hátsó furatára.
9.  Helyezze a forgó tömítés meghajtási gyűrűjét (104) a rotor hátsó furatába ügyelve rá, hogy a kiálló forgásgátlók a rotortokban lévő 

résekben legyenek.
10. Kenje meg vékonyan a forgó tengely O-gyűrű elasztomerjét, és helyezze a rotor hátsó furatába.
11.  Állítsa egy vonalba a forgó tömítőgyűrű (105) két lapos részét a forgó tömítés meghajtási gyűrűjében (104) lévő meghajtási lapos 

részekkel, és óvatosan nyomja a forgó tömítőgyűrűt a rotor hátsó furatába a forgó tömítőgyűrű O-gyűrűjén keresztül. A tömítőgyűrű 
elülső oldalán van egy jelzés, amely mutatja a hátsó oldalon lévő lapos részek pozícióját.

12. Törölje tisztára a tömítési felületeket oldószerrel, és helyezze fel a tömszelencevédőket, a rotorokat, a rotoranyákat és a szivattyúház-fedelet.

4.5.1. az EasyFit egyszerű öblített mechanikus tömítés

A mechanikus tömítések törékenyek. Legyen rendkívül 
óvatos a kezelésükkor. Beszerelés előtt tisztítsa meg az 
alkatrészeket, és ellenőrizze, hogy nem 
sérültek-e a tömítési felületek. Az új elasztomeres alkatré-
szeket összeszerelés közben kell felhelyezni.

Az „EasyFit” mechanikus tömítést teljesen elölről kell behe-
lyezni a szivattyúház hozzáférés vagy csere miatti eltávolí-
tása nélkül. A tömítés távolsága előre van beállítva.

 Elem Leírás

 101 Hullámos rugó
 102 A forgó tömítőgyűrű O-gyűrűje
 103 „L” cup seal
 104 A forgó tömítés meghajtási gyűrűje
 105 Forgó tömítőgyűrű
 106 Az álló tömítés meghajtási gyűrűje
 107 Rögzített tömítőgyűrű
 108 Tömítésház
 109 Tömítésház tőcsavar
 110 Tömítésház anya
 111 Szimmering tömítés.
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4. Karbantartás 4.6. Hibaelhárítás

 Probléma

     Lehetséges ok Megoldás

	l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Helytelen forgási irány. Fordítsa meg a motor járását..

	l                A szivattyú nincs telítve.  Légtelenítse a szívóvezetéket és a szivattyúkamrát, és engedjen bele 

folyadékot.

                 Növelje a szívóvezeték átmérőjét.

	l	l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Nincs elegendő NPSH. Növelje a szívómagasságot.

                 Egyszerűsítse le a szívóvezeték kialakítását, és csökkentse a hosszt.

                 Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.

                   Növelje a szívóvezeték átmérőjét.

		 l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  A folyadék porlasztódik a szívóvezetékben. Növelje a szívómagasságot.

                 Egyszerűsítse le a szívóvezeték kialakítását, és csökkentse a hosszt.

                 Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.

	l	l	l	 	 l	l						 	 	 	 	 l	 	 Levegő kerül a szívóvezetékbe. Csatlakoztassa újra a csővezetéket.

		 l	l  l	l	l	    l     Eltömődött a durva- vagy finomszűrő. Végezze el a szerelvények szervizelését.

                    Növelje a folyadék hőmérsékletét.

		 l	 	 	 	 l	l	l	l	l	l	 	 	 	 	 A folyadék viszkozitása a névleges érték fölött van. Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.

                 Ellenőrizze a tömítési felület viszkozitási korlátait.

	l	l  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  A folyadék viszkozitása a névleges érték alatt van. Csökkentse a folyadék hőmérsékletét.

                 Növelje a szivattyú fordulatszámát.    

        l	 	 	 l	l	 	 	 l	 A folyadék hőmérséklete a névleges érték fölött van. Csökkentse a folyadék hőmérsékletét.

                 Ellenőrizze a tömítési felület és az elasztomer hőmérsékleti korlátait.

		 	 	 	 	 	 l	 	 l	l		 	 	 	  A folyadék hőmérséklete a névleges érték alatt van. Növelje a folyadék hőmérsékletét.    

                                               Tisztítsa ki a rendszert

           l	l	 	 l	l Váratlan szilárd anyagok a folyadékban. Helyezze be egy szűrőt a szívóvezetékbe.

                 Ellenőrizze az akadályokat, pl. zárt szelep.

	l	l	l	 			 l	l	l	l	l	l	l	 	 l	l	  Végezze el a rendszer szervizelését a probléma újbóli előfordulásának megakadályozása érdekében.

                 Egyszerűsítse az ürítési vezetéket a nyomás csökkentése érdekében.

               l Nem megfelelő a tömítés öblítése. Növelje az öblítés áramlási sebességét.

                 Ellenőrizze, hogy a folyadék szabadon áramlik-e a tömítési területre.

  l	 	 	 	 	 	 	 l	l	l	 	 	   A szivattyú fordulatszáma a névleges érték fölött van. Csökkentse a szivattyú fordulatszámát.
	l	l              A szivattyú fordulatszáma a névleges érték alatt van. Növelje a szivattyú fordulatszámát.

                    Ellenőrizze a csövek illeszkedését.

  l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l	 	 l	 	  Szereljen fel rugalmas csöveket vagy tágulási szerelvényeket.

                 Támassza alá a csővezetéket.

 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	l	 	 l  Nincs egy vonalban a rugalmas tengelykapcsoló. Ellenőrizze a párhuzamosságot, és állítsa be ennek megfelelően a szerelvényeket.

        l	l	l	l	l	 	 l	 	 Nem biztonságos a szivattyú meghajtásának felszerelése. Helyezzen fel záró tömítéseket a laza kötőelemekre, és húzza meg újból.

        l	l	l	l	l	 	 l	l A tengelycsapágy kopása vagy hibája. A cserealkatrészekkel kapcsolatban a szivattyú gyártójától kérhet tanácsot.

        l	l	l	l	l	 	 l	 	 A hajtóműház kenése elégtelen. Lásd a szivattyú gyártójának utasításait.

	l	l							 	 l	l	l	l	l	 	 l   Ellenőrizze a névleges és üzemi nyomásokat.

                . Forduljon a szivattyú gyártójához.

	l    	 l			 l           Kopott szivattyúelem. Szereljen be új alkatrészt.

	l				 	 l           Túl nagy a szívó nyomás. Tegye lejjebb a szivattyút, vagy növelje a folyadékszintet.

               l	  Használjon opcionális anyagokat.

             l    Ügyeljen rá, hogy az ürítési csővezeték magasabban legyen, mint a szívótartály

                        
               l A szivattyú szárazon járhat. Ügyeljen rá, hogy a rendszer működése megengedje ezt.

                 Helyezzen fel egyszerű, öblített mechanikus tömítéseket.

         	l	l     Hibás motor. Ellenőrizze, és cserélje ki a motor csapágyait.

	l               Hiányzó szivattyúelem. Szereljen fel szivattyúelemet.
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A kilépő nyomás a névleges érték fölött 

van.

A szivattyúelemek fémes érint-

kezése.

A szállított folyadék nem kompatibilis a 

felhasznált anyaggal.

A rendszerben nincs akadály, amely 

megakadályozná a folyadék áthaladását.

Csővezeték által szűrt szivattyúház.
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5.1. Műszaki adatok 5. Műszaki adatok

5.1.1. Kenés

 Szivattyúmodell Kenési kapacitások

 L2-0017 1,0
 L2-0021 1,0
 L3-0032 2,0
 L3-0040 2,0
 L4-0064 3,5
 L4-0082 3,5

5.1.2. Súlyok

 Szivattyúmodell Csak tengelyes szivattyú Jellemző meghajtó egységgel ellátott szivattyú
  kg font kg font
 L2-0017 20,5 45 67 148
 L2-0021 21,5 47 72 158
 L3-0032 33,5 74 125 276
 L3-0040 34,5 76 128 282
 L4-0064 60,0 132 215 474
 L4-0082 63,0 139 218 481

5.1.3. Szerszámokkal kapcsolatos követelmények

Leírás Szükséges szerszám  Szivattyúmodell  
  L2 L3 L4
Csavar, szivattyúház-fedél-borítás (10) Tokmányméret (mm) 17 17 17
 Beállított nyomaték (Nm) 30 30 30
 Beállított nyomaték (lbft) 22,1 22,1 22,1
Anya, rotortartó (22) Tokmányméret (mm) 24 24 36
 Beállított nyomaték (Nm) 80 120 160
 Beállított nyomaték (lbft) 59,0 88,5 118,0
Csavar, szivattyúház-tartó (3) Kulcsméret (mm) 6 6 6
 Beállított nyomaték (Nm) 20 20 20
 Beállított nyomaték (lbft) 14,8 14,8 14,8
Csavar, teknőtartó (6) Tokmányméret (mm) 8 8 8
 Beállított nyomaték (Nm) 5 5 5
 Beállított nyomaték (lbft) 3,7 3,7 3,7
Csavar, nyomatékrögzítő szerelvény Kulcsméret (mm) 5 5 5
 Beállított nyomaték (Nm) 17 17 17
 Beállított nyomaték (lbft) 12,5 12,5 12,5
Csavar, láb (58) Kulcsméret (mm) 6 6 6
 Beállított nyomaték (Nm) 20 20 20
 Beállított nyomaték (lbft) 14,8 14,8 14,8
Leürítő dugó (45) Kulcsméret (mm) 1/8 1/4 1/4
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 L2-0017 0,32 0,20 0,150 0,100 
  0,16 0,10 0,100  
       
  
 L2-0021 0,34 0,20 0,160 0,110 
  0,18 0,10 0,110  
       
  
 L3-0032 0,38 0,20 0,180 0,110 
  0,20 0,10 0,120  

  
 L3-0040 0,41 0,20 0,200 0,120 
  0,25 0,10 0,140  
       
  
 L4-0064 0,33 0,22 0,220 0,070 
  0,17 0,12 0,150  
       
  
 L4-0082 0,40 0,22 0,270 0,100 
  0,24 0,12 0,200  

Minimális összekapcsolódási hézag bármely összekapcsolódási ponton. 
 Minden méret milliméterben értendő.

            5.2. A szivattyúfej hézagjával kapcsolatos adatok5. Műszaki adatok

Radiális 
Hézag

Összekapcsolódásihézag

Hátsó 
hézag

Elülső 
hézag

Minimális összekapcsoló-
dás, három piskóta

Radiális  
Hézag

Hátsó  
 hézag

Elülső  
 hézag

Szivattyú-
modell
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6.1. Series L szivattyúcsalád 6. Alkatrészjegyzék

Alkatrészjegyzék

Poz. Megnevezés

1 Csapágyház
2 Betét
3 Csavar, szivattyúház-tartó
5 Teknő
6 Csavar, teknőtartó
7 Szimmering tömítés, hajtási vég
7A Hordozó, szimmering tömítés
9 Rotorok
10 Csavar, szivattyúház-fedél 
11 O-gyűrű, szivattyúház-fedél
12 Borítás, szivattyúház
16 Szimmering tömítés, tömszelencevég
17 Rotorok
18 O-gyűrű, tömített rotortengely-vég
20 O-gyűrű, tömített rotoranya-vég
21 O-gyűrű, teknő
22 Anya, rotortartó
23 Kulcs
24 Tengely, meghajtó
25 Tengely, kiegészítő
26 Csapágy, hátsó
27 Alátét, tengelyütköző
30 Anya, csapágy
31 Csapágy, elülső
36 Vezérmű
38 Nyomatékrögzítő szerelvény
40 Csavar, nyomatékrögzítő szerelvény
49 Záródugó
54 Láb
58 Csavar, láb
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Ezen az oldalon egy robbantott nézet látható, amely tartalmazza a szivattyú összes elemét.

Robbantott nézet

6. Alkatrészjegyzék 6.1. Series L szivattyúcsalád
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