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Bevezetés és biztonság

Bevezetés
A jelen útmutató célja

A jelen útmutató célja, hogy az alábbiak tekintetében biztosítsa a szükséges információkat:

• Telepítés

• Üzemeltetés

• Karbantartás

VIGYÁZAT:
Az ebben az útmutatóban ismertetett utasításoknak a figyelmen kívül hagyása személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat, valamint érvénytelenítheti a jótállást. A termék telepítése
és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

MEGJEGYZÉS:
Őrizze meg ezt az útmutatót és tartsa könnyen elérhető helyen.

Egyéb információk kérése

A speciális verziókhoz kiegészítő tájékoztató füzetek állhatnak rendelkezésre. A módosítá-
sokért és a speciális verziók jellemzőiért forduljon az értékesítési képviselőhöz. Az ebben a
használati utasításban vagy az értékesítési dokumentációkban nem taglalt utasításokért,
helyzetekért vagy eseményekért forduljon a legközelebbi ITT képviselőhöz.
Mindig adja meg a pontos terméktípust és azonosítókódot, amikor műszaki információkat
vagy cserealkatrészeket kér.
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Biztonság

FIGYELMEZTETÉS:
• A kezelőnek ismernie kell a szivattyúzott folyadékot, és meg kell tennie minden

szükséges óvintézkedést a testi sérülés megelőzése érdekében.
• Súlyos sérülés vagy halál veszélye. Ha bármilyen nyomás alatt álló berendezés

nyomása túlzott mértékben megemelkedik, az felrobbanhat, eltörhet vagy a tartalma
kijuthat. Kritikus fontosságú minden szükséges intézkedést megtenni a nyomás túlzott
mértékben történő megemelkedésének megelőzése érdekében.

• Halál, súlyos személyi sérülés és vagyoni kár veszélye. Az ebben az útmutatóban
előírt módszerektől eltérő telepítés, üzemeltetés és karbantartás tilos. A tiltott
módszerek magukba foglalják a berendezés bármilyen módosítását, illetve a nem az
ITT által biztosított alkatrészek használatát. Ha a berendezés használatával kapcsolat-
ban bármiben bizonytalan, a folytatás előtt forduljon az ITT képviselethez.

• Súlyos személyi sérülés veszélye. A lapátkerekekre vagy azok tartóeszközeire
gyakorolt magas hőmérséklet a benn maradt folyadék gyorsütemű tágulását eredmé-
nyezheti, amely súlyos robbanást idézhet elő. Ez az útmutató egyértelműen ismerteti a
berendezés szétszerelésének módszereit. Ezeket a módszereket be kell tartani. Soha
ne használjon magas hőmérsékletet az alkatrészek eltávolításának megkönnyítése
érdekében, kivéve ha erre az útmutató utasítást nem ad.

• Ha a szivattyú vagy a motor sérült vagy szivárog, az elektromos áramütést, tüzet,
robbanást, mérgező gázok kijutását, testi sérülést vagy környezeti kárt okozhat. A
probléma elhárításáig ne üzemeltesse a berendezést.

• Súlyos személyi sérülés vagy vagyoni kár veszélye. A szárazon történő üzemeltetés a
forgó alkatrészeknek a nem mozgó alkatrészekkel történő súrlódását okozhatja. Ne
üzemeltesse szárazon.

• Halál, súlyos személyi sérülés és vagyoni kár veszélye. Túlmelegedés és a nyomás
túlzott mértékű megemelkedése robbanást, repedést és a szivattyúzott folyadék
kijutását eredményezheti. Soha ne üzemeltesse a szivattyút elzárt szívó és/vagy
nyomó szeleppel.

• A szivattyú biztonsági eszközök nélkül történő üzemeltetése a kezelőt súlyos személyi
sérülés vagy halál kockázatának teszi ki. A berendezést soha ne üzemeltesse a
megfelelő biztonsági eszközök (védőburkolat stb.) telepítése nélkül. A biztonsági
eszközökre vonatkozó részletekért lásd a jelen útmutató más részeit.

VIGYÁZAT:
Súlyos sérülés és/vagy vagyoni kár veszélye. A szivattyú nem megfelelő üzemi környezet-
ben történő üzemeltetése a nyomás túlzott mértékű megemelkedéséhez és/vagy instabil
működéshez vezethet. Az üzemeltetés körülményeit ne módosítsa hivatalos ITT képviselő
jóváhagyása nélkül.

Biztonsági terminológia és szimbólumok

A biztonsági üzenetekről
Különösen fontos, hogy figyelmesen elolvasson, megértsen és kövessen minden biztonsá-
gi üzenetet és előírást a termék kezelés előtt. Ezeket az alábbi veszélyek megelőzése
érdekében publikálták:

• Személyi balesetek és egészségügyi problémák

• A termék károsodása

• A termék meghibásodása

Veszélyességi szintek

Veszélyességi szint Jelzés

VESZÉLY:
Olyan veszélyes helyzet, amelynek figyelmen
kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okoz
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Veszélyességi szint Jelzés

FIGYELMEZTETÉS:
Olyan veszélyes helyzet, amelynek figyel-
men kívül hagyása halált vagy súlyos sérü-
lést okozhat

VIGYÁZAT:
Olyan veszélyes helyzet, amelynek figyel-
men kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt
sérülést okozhat

MEGJEGYZÉS:
• Olyan helyzet, amelynek figyelmen kívül

hagyása nemkívánatos körülményeket
teremthet

• Nem személyi sérüléssel kapcsolatos
gyakorlat

Veszélyességi kategóriák
A veszélyességi szintek egy adott veszélyességi szint alattiak lehetnek, vagy az adott
szimbólum, felválthatja az eredeti veszélyességi szint szimbólumát.
Az elektromos veszélyeket az alábbi szimbólum jelzi:

Elektromos veszély:

Ezek más kategóriáknak a példái, amelyek előfordulhatnak. A normál veszélyességi szint
alá esnek és kiegészítő szimbólumokat használhatnak:

• Becsípődés veszély

• Vágás veszély

• Ívkisülés veszélye

A robbanásbiztos szimbólum

A robbanásbiztos szimbólum jelzi, hogy betartásra kerültek a robbanásbiztos termékekre
vonatkozó előírások, amikor azokat robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetekben
telepítették.

Környezetvédelem

Munkaterület
A munkaállomást mindig tartsa tisztán a szivárgás megelőzése és/vagy láthatósága
érdekében.

Hulladékkezelésre és károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírások
Mindig tartsa be az alábbi, hulladékkezelésre és károsanyag-kibocsátásra vonatkozó
biztonsági előírásokat:

• Minden hulladékot megfelelő módon ártalmatlanítson.

• Az elhasznált folyadékot mindig az érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfele-
lően kezelje és ártalmatlanítsa.

• A szivárgásokat a biztonsági és környezetvédelmi eljárásoknak megfelelően tisztítsa
fel.

• Minden károsanyag-kibocsátást jelentsen a megfelelő hatóságoknak.

FIGYELMEZTETÉS:
Ha a terméket bármilyen módon szennyeződés éri, mint például mérgező vegyi anyagok
vagy nukleáris sugárzás, a berendezést NE küldje vissza az ITT-nek, amíg azt megfelelően
meg nem tisztította.
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Elektromos szerelvények
Az elektromos szerelvényekre vonatkozó újrahasznosítási előírásokért forduljon a helyi
áramszolgáltatóhoz.

Újrahasznosítási irányelvek

Az újrahasznosítás tekintetében mindig kövesse a helyi törvényeket és előírásokat.

Felhasználói biztonság

Általános biztonsági szabályok
Ezek a biztonsági szabályok:

• Mindig tartsa tisztán a munkaterületet.

• Figyeljen a munkaterületen lévő gázok és gőzök jelentette veszélyekre.

• Kerülje az elektromos veszélyeket. Figyeljen az elektromos áramütés és az ívkisülé-
sek jelentette veszélyekre.

• Mindig tartsa szem előtt a fulladás, elektromos balesetek és égési sérülések
veszélyeit.

Biztonsági eszközök
Mindig használjon biztonsági eszközöket a vállalat előírásainak megfelelően. A munkaterü-
leten használja ezeket a biztonsági eszközöket:

• Sisak

• Munkavédelmi szemüveg, lehetőleg oldalvédőkkel

• Munkavédelmi lábbelik

• Munkavédelmi kesztyűk

• Gázmaszk

• Hallásvédelem

• Elsősegélynyújtó készlet

• Biztonsági berendezések

Elektromos csatlakozások
Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes
nemzetközi, országos és helyi szabályoknak megfelelően. Az előírásokra vonatkozó
bővebb információért lásd a kifejezetten az elektromos csatlakozásokat tárgyaló részeket.

A munka megkezdése előtti óvintézkedések

Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, mielőtt a terméken vagy a termékkel kapcsolatos
területen megkezdi a munkavégzést:

• Biztosítsa a terület megfelelő elzárását, például kordonnal.

• Gondoskodjon arról, hogy minden védőelem a helyén legyen és rögzítve legyen.

• Gondoskodjon a szabad menekülő útvonalról.

• Gondoskodjon arról, hogy a berendezés ne billenhessen meg és eshessen le, ezzel
személyi sérülést vagy anyagi kárt okozva.

• Gondoskodjon arról, hogy az emelőberendezés megfelelő állapotban legyen.

• Használjon emelőhevedereket, biztonsági kötelet és légzőkészüléket, ha szükséges.

• Várja meg, amíg a rendszer és minden szivattyú elem lehűl, mielőtt megkezdi a
munkát.

• Gondoskodjon arról, hogy a berendezés alaposan meg legyen tisztítva.

• A szivattyú szervizelése előtt csatlakoztassa le és zárja le a tápfeszültséget.

• Mielőtt hegeszt vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ellenőrizze a robbanásve-
szélyt.

A munkavégzés során betartandó óvintézkedések

Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, amikor a terméken vagy a termékkel kapcsolatos
területen munkát végez:
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VIGYÁZAT:
Az ebben az útmutatóban ismertetett utasításoknak a figyelmen kívül hagyása személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat, valamint érvénytelenítheti a jótállást. A termék telepítése
és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

• Soha ne dolgozzon egyedül.

• Mindig hordjon védőruházatot és kézvédelmet.

• Ne álljon függő teher alá.

• A berendezést mindig az emelőfülek használatával emelje.

• Ügyeljen annak kockázatára, hogy a berendezés hirtelen elindulhat, ha automatikus
szintszabályzóval használják.

• Ügyeljen az indító rúgásra, ami igen erős lehet.

• Miután a szivattyút szétszerelte, az alkatrészeket öblítse le vízben.

• Ne lépje túl a szivattyú maximális üzemi nyomását.

• Amíg a rendszer nyomás alatt van, ne nyisson ki semmilyen légtelenítő szelepet és ne
távolítson el semmilyen dugaszt. Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú el legyen
különítve a rendszertől, és a szivattyú nyomás mentesítve legyen, mielőtt a szivattyút
szétszereli, eltávolítja a dugaszokat, vagy lecsatlakoztatja a csővezetékeket.

• A szivattyút soha ne üzemeltesse megfelelően felhelyezett tengelykapcsoló védőelem
nélkül.

• Az ATEX osztályú környezetekben használt tengelykapcsoló védőelemnek olyan
anyagból kell lennie, amely nem vet szikrát.

Veszélyes folyadékok

A terméket az emberi egészségre veszélyes folyadékokhoz történő használatra tervezték.
A termék használatakor tartsa szem előtt az alábbi óvintézkedéseket:

• Gondoskodjon arról, hogy az összes veszélyes folyadékokkal dolgozó személy
megkapja a megfelelő védőoltást a betegségek ellen, amelyeknek ki lehetnek téve.

• Gondoskodjon a szigorú személyes higiéniáról.

• Kis mennyiségű folyadék jelen lehet bizonyos területeken, mint például a tömtőkamrá-
nál.

A bőr és a szem mosása

1. Ha a szemébe vagy a bőrére veszélyes vegyi anyag vagy folyadék került, kövesse az
alábbi eljárásokat:

Körülmény Művelet
Vegyi anyag vagy fo-
lyadék a szemben

1. A szemhájait tartsa az ujjaival nyitva.
2. A szemeit öblítse szemcseppel vagy folyóvízzel legalább 15 percen

keresztül.
3. Forduljon orvoshoz.

Vegyi anyag vagy fo-
lyadék a bőrön.

1. Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
2. A bőrt mossa szappanos vízzel legalább 1 percen keresztül.
3. Ha szükséges, forduljon orvoshoz.

Robbanásbiztos termékek
Ha robbanásbiztos berendezéssel rendelkezik, kövesse ezeket a speciális kezelési utasításokat.

Személyzeti követelmények
A robbanásbiztos termékek robbanásveszélyes környezetekben történő biztonságos hasz-
nálatához a személyzeti követelmények az alábbiak:

• A terméken kizárólag hivatásos villanyszerelő vagy a hivatalos ITT szerelő végezhet
munkálatokat. A robbanásveszélyes környezetekben történő telepítésre speciális
szabályok érvényesek.

• Minden felhasználónak ismernie kell az elektromos áram veszélyeit, valamint a
veszélyterületeken lévő gázok, gőzök kémiai és fizikai jellemzőit.
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• A robbanásbiztos termékeken végzett karbantartásnak meg kell felelnie a nemzetközi
és országos szabványoknak (például IEC/EN 60079-17).

Az ITT elhárít minden felelősséget a szakképzetlen vagy jogosulatlan személy által végzett
munkáért.

Termék és termékkezelési követelmények
A robbanásbiztos termékek robbanásveszélyes környezetekben történő biztonságos hasz-
nálatához a termék és termékkezelési követelmények az alábbiak:

• A terméket kizárólag a jóváhagyott motor adatoknak megfelelően használja.

• A robbanásbiztos termék soha nem üzemelhet szárazon normál üzem közben. A
szervizelés közbeni száraz üzemeltetés kizárólag a minősített területen kívül történhet.

• Mielőtt megkezdi a munkálatokat a terméken, gondoskodjon arról, hogy a vezérlőpanel
le legyen választva a tápfeszültségről és a tápáramkörről, hogy ne lehessen feszültség
alatt.

• A terméket ne nyissa fel, amíg az feszültség alatt vagy robbanásveszélyes gázközeg-
ben van.

• Gondoskodjon arról, hogy a hőérzékelő érintkezők a termék minősítésének megfelelő
biztonsági áramkörre csatlakozzanak, és azok használatban legyenek.

• Általában gyújtószikramentes áramkör szükséges az automatikus szintszabályzó
rendszerekhez, ha a szintszabályzó 0-ás zónában van felszerelve.

• A kötőelem folyáshatárának a hivatalos rajzoknak és a termék műszaki adatainak
megfelelőnek kell lennie.

• Hivatalos ITT képviselet jóváhagyása nélkül ne módosítsa a berendezést.

• Kizárólag a hivatalos ITT képviselet által jóváhagyott alkatrészeket használjon.

Az ATEX leírása

Az ATEX irányelvek Európában telepített elektromos és nem elektromos berendezésekre
vonatkozó, Európában betartandó specifikációk. Az ATEX a potenciálisan robbanásveszé-
lyes környezet szabályozásával, valamint az ilyen környezetekben használt berendezések
és védőrendszerek szabványaival foglalkozik. Az ATEX előírásait nem csak Európában kell
betartani. Ezek az irányelvek bármely robbanásveszélyes környezetben telepített berende-
zésekhez alkalmazhatók.

Megfelelőségi irányelvek

A megfelelőség csak akkor teljesíthető, ha az egységet a megfelelő célra használja. Az
üzemeltetés feltételeit ne módosítsa ITT képviselő jóváhagyása nélkül. Robbanásbiztos
termékek telepítésekor és karbantartásakor mindig tartsa be az irányelvet és a megfelelő
szabványokat (például, IEC/EN 60079–14).

Termékjóváhagyási szabványok
Normál szabványok

FIGYELMEZTETÉS:
A környezethez nem alkalmas szivattyúk használata tűz- és/vagy robbanásveszélyes.
Győződjön meg arról, hogy a szivattyún lévő kódosztályozás kompatibilis a környezettel,
amelyben a szivattyút telepítik. Ha nem kompatibilis, a berendezést ne üzemeltesse, és a
folytatás előtt forduljon ITT képviselethez.

Minden standard termék Kanadában a CSA szabványoknak, az Amerikai Egyesült
Államokban az UL szabványoknak megfelelően került jóváhagyásra. A meghajtó egység
védelmi szintje az IP68 szabványnak megfelelő. Az IEC 60529 szabvány szerinti maximális
bemerülés tekintetében lásd az adattáblát.
A motor minden elektromos feszültség és teljesítmény adata megfelel az IEC 600341
szabványnak.
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Robbanásbiztos szabványok
A robbanásveszélyes környezetekben használható minden robbanásbiztos termék megfe-
lel az alábbi szabványok valamelyikének vagy mindegyikének:

• EN, ATEX 94/9/EK irányelv

• NEC szerinti FM

• 1. osztály 1. div. “C” és “D” csoport

• 2. osztály 1. div. “E”, “F” és “G” csoport

• 3. osztály 1. div. Veszélyes területek

ATEX/IECEx:
• Csoport: IIC

• Kategória:

• Hőmérsékleti osztály: T4 (maximum 100 ºC környezeti hőmérséklet)

• ATEX jelölés: Ex II G

CSA osztályozás
Ténylegesen biztonságos a következő tekintetében:

• I. osztály, 1. div, A, B, C, D csoport

• II. osztály, 1. div., E, F, G csoport

• III. osztály

• Kanada és az Egyesült Államok előírásainak megfelelően tanúsítva

Termék jótállás
Érvényesség

A ITT az ITT által biztosított termékekre az alábbi meghibásodások tekintetében vállal
jótállást:

• A tervezési, anyag- és kivitelezési hibákból eredő meghibásodások.

• Az ITT képviseletnek a jótállás érvényességi időtartama alatt jelentett meghibásodá-
sok.

• Kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett feltételeknek megfelelően használt termé-
kek.

• A berendezésbe épített megfigyelő rendszer megfelelően volt csatlakoztatva és
használva.

• Minden szerviz és javítási munkálatot az ITT által felhatalmazott személy végzett.

• Eredeti ITT alkatrészek kerültek használatra.

• A robbanásbiztos termékekben kizárólag az ITT által jóváhagyott robbanásbiztos
cserealkatrészek és tartozékok kerületek használatra.
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Korlátozások
A jótállás nem érvényes az alábbi helyzetek által okozott meghibásodásokra:

• Helytelen karbantartás

• Nem megfelelő telepítés

• Az ITT-vel történő konzultáció nélkül történt termékmódosítás vagy telepítés

• Helytelenül végzett javítási munkálatok

• Normál kopás és elhasználódás

Az ITT nem vállal felelősséget az alábbi helyzetekre:

• Testi sérülés

• Anyagi kár

• Gazdasági veszteség

Jótállási igény
Az ITT termékek kiváló minőségű termékek, amelyektől megbízható működés és hosszú
élettartam várható el. Ugyanakkor, jótállási igény esetén forduljon a ITT képviselethez.
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Szállítás és tárolás

A kiszállított tételek ellenőrzése
A csomag ellenőrzése

1. A kiszállításkor ellenőrizze a csomagot sérült vagy hiányzó tételek tekintetében.
2. Bármilyen sérült vagy hiányzó tételt jegyezzen fel az átvételi elismervényen vagy a

szállítólevélen.
3. Ha bármi problémát talál, panaszával forduljon a szállító vállalathoz.

Ha a terméket a forgalmazónál vette át, panaszával forduljon a forgalmazóhoz.

A berendezés ellenőrzése
1. A termékről távolítsa el a csomagolást.

Az összes csomagolóanyagot a helyi környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelő-
en ártalmatlanítsa.

2. Ellenőrizze a terméket sérült vagy hiányzó alkatrészek tekintetében.
3. Ha van, oldja a termék csavar vagy heveder rögzítéseit.

Biztonsága érdekében óvatosan járjon el a szögek és hevederek kezelésekor.
4. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon az értékesítőhöz.

Szállítási útmutatások
A szivattyú kezelése és emelése

A szivattyú mozgatására vonatkozó óvintézkedések
A szivattyúk mozgatásakor körültekintően járjon el. A szivattyú emelése vagy mozgatása
előtt konzultáljon emelő és rögzítő szakemberrel a szivattyú károsodásának és a személyi
sérülés megelőzése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS:
A leeső, guruló vagy felboruló berendezés, illetve egyéb ütési terhelés anyagi károkat és
személyi sérülést okozhat. Gondoskodjon arról, hogy a berendezés az emelése és
kezelése közben megfelelően alá legyen támasztva és rögzítve.

VIGYÁZAT:
Nem megfelelő emelőberendezés használatából eredő sérülés vagy berendezés károso-
dás veszélye. Gondoskodjon arról, hogy az emelőberendezés (mint a láncok, hevederek,
villás emelők, daruk stb.) megfelelő teherbírású legyen.

A szivattyút tartsa ugyanabban a helyzetben, amelyben a gyártótól kiszállították.
A szállításhoz és a tároláshoz dugaszokkal zárja el a szivattyú szívó- és nyomócsonkjait.

A szivattyú emelésére vonatkozó óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:
• Súlyos személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye. A megfelelő

emelési gyakorlatok kritikusan fontosak a nehéz berendezések biztonságos szállítása
tekintetében. Ügyeljen arra, hogy az alkalmazott gyakorlatok megfeleljenek az
érvényes előírásoknak és normáknak.

• A nehéz berendezések emelése és kezelése veszélyes. Legyen óvatos az emeléskor
és kezeléskor, és mindig hordjon megfelelő egyéni védőeszközt (mint az acélbetétes
munkavédelmi lábbeli, kesztyű stb.). Ha szükséges, kérjen segítséget.

• A biztonságos emelő pontokat ez az útmutató egyértelműen ismerteti. A berendezés
kizárólag ezeknek a pontoknak a használatával emelhető. A szivattyún és a motor
alkatrészein lévő beépített emelőfülek vagy szemes csavarok csak a különálló egység
emelésére szolgálnak.
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MEGJEGYZÉS:
• Gondoskodjon arról, hogy az emelő berendezés a teljes szerkezetet alátámassza, és

azt kizárólag jogosult személy használja.

• A tengelyvégekhez ne erősítsen emelőkötelet.

A szivattyú emelése
Az alaplemezre szerelt egységek emelőpontokkal rendelkeznek a megfelelő emelőberend-
ezésekkel történő használat céljából.
A szivattyút a megfelelő hevedert az olyan stabil pontok alatt átvezetve emelje, mint a
szivattyúház, peremek vagy váz.

#. ábra: 1 Példa a megfelelő emelési módszerre

A tárolásra vonatkozó útmutatások
Hosszabb ideig történő tárolás

Ha a berendezést 6 hónapnál hosszabb ideig tárolják, az alábbi előírásokat kell betartani:

• Tárolja fedett és száraz helyen.

• Tárolja a berendezést hő-, por- és vibrációmentesen.

• A tengelyt legalább háromhavonta egyszer forgassa el kézzel.

A csapágyak felületét és a megmunkált felületeket zsírozza be. Olvassa el a meghajtó
egység és a tengelykapcsoló gyártójának a hosszú távú tárolásra vonatkozó utasításit.
A hosszabb ideig történő tárolással kapcsolatos kérdésekkel forduljon a helyi ITT
értékesítő képviselethez.
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Termékleírás

Általános leírás
Az IC modell egy egyfokozatú csigaházas szivattyú. A hidraulikus kivitel és méretek
megfelelnek az ISO 2858/ EN 22858 szabványnak. A műszaki kivitel megfelel az ISO 5199/
EN 25199 szabványnak. Az ICI modell egy gerjesztővel is rendelkezik. Az ICH és a ICIH
modell fűthető vagy hűthető szivattyúház burkolattal és/vagy csigaházzal rendelkezik.

Szivattyúház
• Időtálló, felső középvonali nyomókimenettel

• Integrált öntöttvas láb

• Hátrafelé kihúzható kivitel

• Szabványos 3/8 hüvelykes NPT szivattyúház ürítő
• Opcionális felújítható kopógyűrű

Lapátkerék
A lapátkerék teljes mértékben zárt, és ékes tengelyhajtású. A szabványos fordított lapátok
vagy a kiegyensúlyozó lyukak csökkentik a tengelyirányú nyomatékot és tömítőkamra
nyomást.

Tömítőkamra
• Tömítési módszerek széles választéka a maximális tömítési rugalmasság érdekében
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• Szabadalmaztatott “cyclone” tömítőkamra a hatékonyabb kenés, hőelvonás és szilárd
anyag kezelés érdekében

• Zárt szivattyúház tömítés

Hajtás felőli vég
• Az újratervezett i-FRAME nagy kapacitású olajteknő csökkenti az olaj hőmérsékletét,

ezzel megnövelve a csapágy élettartamát.

• Az időtálló öntöttvas váz merev alátámasztást biztosít a tengelynek és a csapágynak a
hosszú élettartam érdekében.

• A mágneses leeresztőnyílás zárószelep tiszta olajkörnyezetet és megnövelt élettarta-
mú csapágyakat biztosít.

• A szivattyú és a tengelykapcsoló végi szabványos hibrid acél/bronz labirinttömítések
zárt, tiszta üzemi környezetet biztosítanak.

• A váz és az adapter közötti O-gyűrűs tömítés optimalizált illesztést és tömítést biztosít.

Vázadapter
• Biztonságos és pontos illesztést biztosít a folyadék oldal és a csapágyház között.

• A nagyméretű szervizablakok a tömítésék és a kiegészítő támrendszerek beszerelését
és karbantartását problémamentessé teszik.

Csapágyak
Az időtálló golyóscsapágyak 17 500 óránál hosszabb, L10 csapágy-élettartamot biztosíta-
nak.
A csapágykar méretét az adatlap és/vagy a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

Csapágykar Csapágy típus
Szivattyú oldal Hajtás oldal
24 6307 - C3 3307A - C3
32 6309 - C3 3309A - C3
42 6311 - C3 3311A - C3
48 6313 - C3 3313A - C3

Tengely
Merev tengely, kisebb mint 0,05 mm-es tengelyelhajláshoz. A szabványos 400-as sorozatú
rozsdamentes tengely (1.4021) megbízható erőátvitelt és korrózióállóságot biztosít a
szivattyú oldalon és a tengelykapcsoló oldalon egyaránt.

Tervezett alkalmazás
• ISO vegyszerszállítás

• Ipari alkalmazás

i-ALERT® Condition Monitor általános leírás
Leírás

Az i-ALERT®2 Condition Monitor egy helytakarékos, akkumulátorról üzemeltetett megfigy-
előeszköz, amely folyamatosan méri a szivattyú hajtás oldali vibrációját és hőmérsékletét.
Az állapotmegfigyelő piros színű villogó LED fényekkel jelzi a szivattyú kezelője számára,
ha a szivattyú túllépi az előre beállított vibrációs és hőmérsékleti értékeket. Ez lehetővé
teszi a szivattyú kezelője számára, hogy módosítsa a folyamatokat vagy a szivattyút,
mielőtt üzemszünetet okozó meghibásodás történik. Az állapotmegfigyelő egy zöld színű
LED fénnyel is rendelkezik, amely a normál működést és akkumulátor feltöltöttséget jelzi.
(i-ALERT®2) Bluetooth berendezés állapotmegfigyelő opció áll rendelkezésre. Az i-
ALERT®2 monitor lehetővé teszi a kezelő számára, hogy még az előtt azonosítsa a
potenciális problémákat, mielőtt azok költséges meghibásodást okoznának. Az eszköz
nyomon követi a vibrációt, a hőmérsékletet és az üzemidőt, és vezeték nélkül szinkronizálja
az adatokat az i-ALERT®2 mobilalkalmazást futtató okostelefonnal vagy tablettel. Bővebb
információért látogasson el az http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monito-
ring/i-alert2/i-ALERT2.com weboldalra).

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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Szoftver licencmegállapodás
AZ i-ALERT®2 CONDITION MONITOR HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI
LICENCMEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A
MEGÁLLAPODÁST.
Az ITT Corporation és leányvállalatai, társvállalatai közvetlenül vagy hivatalos al-licenc
("ITT") formában korlátozott, nem kizárólagos licencet biztosít az Ön számára az ebbe a
készülékbe ágyazott szoftvernek ("Szoftver") az i-ALERT®2 állapotmegfigyelővel bináris
végrehajtható formában történő használatára a Goulds Pump Inc. modellek állapotmegfigy-
elésének céljára. A szoftver jogcíme, a tulajdonjoga és a szellemi tulajdonjoga az ITT-nél
vagy annak független szolgáltatójánál marad. Ön egyetért azzal, hogy ennek a licencmeg-
állapodásnak az érvénybe lépéséhez azt nem szükséges aláírni.
Ön tudomásul veszi, hogy ez a szoftver az ITT tulajdona, és az Amerikai Egyesült Államok
szerzői jogi törvényei, illetve nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Ezenfelül, Ön
tudomásul veszik, hogy a szoftver szerkezete, rendszere és kódja az ITT és/vagy független
szolgáltatóinak értékes kereskedelmi titka, és azt, hogy a szoftver forráskód formájában az
ITT értékes kereskedelmi titka marad. Ön egyetért azzal, hogy a szoftver, illetve annak
semmilyen része nem fejthető vissza, módosítható, vagy csökkenthető az ember számára
olvasható formába, valamint nem hozható létre a szoftverből származtatott munka. Ön
egyetért azzal, hogy a szoftver nem exportálható vagy újraexportálható olyan országba,
amelyekre az Amerikai Egyesült Államok exportkorlátozási törvényei érvényesek.

Riasztás üzemmód
Az állapotmegfigyelő akkor lép riasztás üzemmódba, amikor a vibrációs vagy a hőmérsék-
leti határértékek egy tíz perces időtartam alatt kétszer egymás után túllépésre kerülnek. A
riasztás üzemmódot két piros színnel, két másodperces időközönként villogó LED fény
jelzi.

Hőmérsékleti és vibrációs határértékek

Változó Határérték
Hőmérséklet 91°C | 195°F
Rezgés 100%-os növekedés az alapszinthez képes

Akkumulátor élettartam
Az i-ALERT®2 Condition Monitor akkumulátora nem cserélhető. A teljes egységet
cserélni kell, amikor az akkumulátor lemerül.
Az akkumulátor élettartamára a szivattyú normál jótállása nem érvényes.

Az alábbi táblázat ismerteti az állapotmegfigyelő akkumulátor élettartamát normál működés és
riasztás üzemmód esetén.
Állapotmegfigyelés Akkumulátor élettartam
Normál működés és környezeti feltételek Három–öt év
Riasztás üzemmód Egy év

Adattábla információk
Szivattyú adattábla

Adattábla mező Magyarázat
Type* Szivattyútípus
S/N* Sorozatszám
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Adattábla mező Magyarázat
Q Névleges áramlási mennyiség, köbméter per órá-

ban
P Névleges szivattyú teljesítmény, kilowattban
H Névleges szivattyú emelési magasság, méterben
n Névleges szivattyú sebesség, perc-1-ben
Pall w C Maximálisan megengedett szivattyúház-üzemi-

nyomás (A legmagasabb kimenő nyomás a név-
leges üzemi hőmérsékleten, amelyen a szivattyú-
házat használják)

tmax op A szivattyúzott folyadék maximálisan megenge-
dett üzemi hőmérséklete

Item No Ügyfél megrendelés száma
Imp Ø Lapátkerék külső átmérője
MATL Szerkezeti anyagok

*Ezek az információk ismertetnek minden kivitel és anyag adatot. Cserealkatrészek
megrendelése esetén meg kell adnia ezeket az adatokat.

ATEX adattábla
A 94/9/EK "robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és
védelmi rendszerekre" vonatkozó EK irányelvnek történő megfelelést a EK megfelelőségi
nyilatkozat kiállítása, valamint a szivattyú csapágyházára felragasztott ATEX címke
igazolja. Az ATEX címke a szivattyú adattáblájára is fel van ragasztva.

Adattábla mező Magyarázat
CE A 94/9/EK irányelvnek történő megfelelés jelzése
Ex Speciális jelzés a robbanásbiztosságról
II Készülékcsoport
2G Kategória (2) és gázok, párák és köd (G) okozta

robbanásveszélyes légkör
c Használt gyulladásvédelem: szerkezeti biztonság

(c)
T1-T. A hőmérsékleti osztályok elméletileg rendelke-

zésre álló tartományának osztályozása

FIGYELMEZTETÉS:
A környezethez nem alkalmas szivattyúk használata tűz- és/vagy robbanásveszélyes.
Győződjön meg arról, hogy a szivattyún lévő kódosztályozás kompatibilis a környezettel,
amelyben a szivattyút telepítik. Ha nem kompatibilis, a berendezést ne üzemeltesse, és a
folytatás előtt forduljon ITT képviselethez.
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Telepítés

Telepítés előtt
Óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:

• Ha a berendezést robbanásveszélyes környezetben telepíti, gondoskodjon arról,
hogy a motor megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

• Minden telepítendő berendezést megfelelően földelni kell a váratlan kisülés elleni
védelem érdekében. A kisülések a berendezés károsodását, elektromos áramütést és
súlyos sérülést okozhatnak. Tesztelje a földelővezetéket a megfelelő csatlakozás
tekintetében.

MEGJEGYZÉS:
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.

• A megfelelő telepítés biztosítása érdekében a hivatalos ITT képviselő felügyelete
javasolt. A berendezés nem megfelelő telepítése a berendezés károsodását és a
teljesítmény csökkenését eredményezheti.

A szivattyú elhelyezésére vonatkozó utasítások
Irányelv Magyarázat/megjegyzés
A szivattyú a folyadékforráshoz a
lehető legközelebb helyezkedjen el.

Ez minimalizálja a súrlódást, és a szívócsövezést a lehetőleg
rövidebbé teszi.

Gondoskodjon arról, hogy a szi-
vattyú körül elegendő méretű sza-
bad tér legyen.

Ez lehetővé teszi légtelenítést, ellenőrzést, karbantartást és
szervizelést.

Gondoskodjon a szivattyú feletti el-
egendő szabad helyről arra az eset-
re, ha a berendezést emelővel vagy
csigával kell emelni.

Ez elősegíti az emelőberendezés megfelelő használatát és az
alkatrészek biztonságos eltávolítását és áthelyezését.

A berendezést védje az eső, el-
árasztás és fagypont alatti hőmér-
séklet okozta időjárási és vízkárok-
tól.

Ha egyéb módon nincs előírva, ez az alkalmazandó módszer.

A berendezést ne telepítse és üzem-
eltesse zárt rendszerben, hacsak a
rendszer nem rendelkezik megfele-
lően méretezett védelmi eszközök-
kel és vezérlő eszközökkel.

Alkalmazandó eszközök:
• Nyomásmentesítő szelepek
• Tágulási tartályok
• Nyomásszabályzók
• Hőmérséklet szabályzók
• Áramlásszabályzók

Ha a rendszer nem rendelkezik ezekkel az eszközökkel, a
szivattyú üzemeltetése előtt konzultáljon mérnökkel vagy épí-
tésszel.

Tartsa szem előtt a nemkívánatos
zajt és vibrációt.

Zaj és vibráció elnyelése tekintetében a szivattyút érdemes
altalajjal rendelkező beton padlóra helyezni.

Ha a szivattyút magasra helyezi,
tegyen meg speciális óvintézkedé-
seket a zajtovábbítás csökkentése
érdekében.

Esetleg konzultáljon zajjal foglakozó szakemberrel.

A szivattyú alapjára vonatkozó követelmények

Követelmények
• Az alapnak képesnek kell lennie bármilyen típusú vibrációt elnyelni, és állandó, merev

alátámasztást kell biztosítania a berendezés számára.

• A tőcsavarlyukak helyének és méretének egyeznie kell a szivattyúhoz mellékelt
összeszerelési ábrán ismertetett adatokkal.
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• Az alap súlyának a szivattyú súlyának legalább két-háromszorosának kell lennie.

• Gondoskodjon egyenletes felületű, tömör beton alapról annak érekében, hogy a
tőcsavarok meghúzásakor megelőzze az alaplemez csavarodását és torzulását.

• Leggyakrabban karimás vagy kampós csavarok használatosak. Mindkét csavar kivitel
mozgásteret biztosít a végső csavarillesztés számára.

• A betonalap szilárdságának meg kell felelnie a DIN 1045 vagy azzal egyenértékű
szabványnak.

Karimás csavarok

1. Alaplemez
2. Hézagolók vagy ékek
3. Alapozás
4. Perem
5. Zsalu
6. Csavar
#. ábra: 2 Karimás csavarok

Kampós csavarok

1. Alaplemez
2. Hézagolók vagy ékek
3. Alapozás
4. Zsalu
5. Csavar
#. ábra: 3 Kampós csavarok

Alaplemez rögzítési eljárások
Az alaplemez előkészítése a rögzítésre

1. Az alaplemezről távolítson el minden rászerelt berendezést.
2. Tisztítsa meg alaposan az alaplemez alsó oldalát.
3. Ha szükséges, az alaplemez alsó oldalát kezelje epoxi alapozóval.

Csak akkor használjon epoxi alapozót, ha a habarcs epoxi alapú.
4. Megfelelő oldószer használatával távolítsa el a rögzítő talpbetétek rozsdásodás gátló

bevonatát.
5. Távolítsa el a vizet és a szennyeződést a tőcsavar lyukakból.
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Az alap előkészítése a rögzítésre
1. Az alap felületét minimum 25,0 mm (1,0 hüvelyk) mélységig vésse le a porózus és

alacsony szilárdságú beton eltávolítása érdekében.
Ha ütvefúrót használ, ügyeljen arra, hogy a felületet ne szennyezze be olajjal vagy más
nedvességgel.

MEGJEGYZÉS:
Az alapot ne alakítsa olyan nehéz szerszámgépekkel, mint pl. a légkalapács. Ezzel
károsíthatja a alap szerkezeti integritását.

2. Távolítsa el a vizet és a szennyeződést a tőcsavar lyukakból és peremeiből.
3. Ha az alaplemez karimás csavarokat használ, a csavar karimáit töltse fel nem kötő,

kiönthető anyaggal. A peremeket tömítse le annak érdekében, hogy ne kerüljön beléjük
habarcs.

4. A tőcsavarok kiálló részét vonja be nem kötő anyaggal, mint pl. a viasz paszta, annak
érdekében, hogy megakadályozza a habarcs hozzátapadását a csavarokhoz.
Ne használjon olajokat vagy folyékony viaszt.

5. Ha a habarcs gyártója ezt javasolja, az alap felületét kezelje kompatibilis alapozóval.

Az alaplemez felszerelése hézagolók vagy ékek használatával
Szükséges szerszámok:

• Két hézagoló és kék készlet a tőcsavarokhoz

• Két vízszint mérő
• Alaplemez szintező munkalap

Ezek a műveletek az öntöttvas és a megmunkált acél alaplemezekre érvényesek.
1. Ha karimás csavarokat használ, a csavarok peremeit töltse fel tömítőanyaggal vagy

ronggyal annak érdekében, hogy a habarcs ne kerüljön a csavarlyukakba.
2. Az ék és hézagoló készleteket helyezze a tőcsavarok mellé.

Az ékkészlet magasságának 19 mm (0,75 hüvelyk) és 38 mm (1,50 hüvelyk) között kell
lennie.

1. Hézagolók vagy ékek
#. ábra: 4 Felülnézet

1. Hézagolók vagy ékek
#. ábra: 5 Oldalnézet

3. Az alaplemezt óvatosan engedje le a tőcsavarokra.
4. Helyezze a vízszintmérőt a meghajtó rögzítő talpbetéteire és a szivattyú rögzítő

talpbetéteire.



Telepítés

Model IC i-FRAME, ICI i-FRAME, ICH i-FRAME, ICIH i-FRAME Telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutató 21

MEGJEGYZÉS:
Távolítsa el a szennyeződést a rögzítő talpbetétekről a megfelelő szintezés biztosítása
érdekében. Ennek elmulasztása a berendezés károsodását és a teljesítmény csökke-
nését eredményezheti.

5. Hézagolók hozzáadásával vagy az ékek mozgatásával az alaplemezt szintezze ki
hosszában és keresztben.
Az alábbiak vízszintezés tűrési értékei:

• Maximális eltérés 3,2 mm (0,125 hüvelyk) hosszában

• Maximális eltérés 1,5 mm (0,059 hüvelyk) keresztben

A méréshez használható az alaplemez szintező munkalap.
6. A tőcsavarokat kézzel húzza meg.

Az alaplemez felszerelése az emelő csavarok használatával
Szükséges szerszámok:

• Tapadásgátló anyag

• Emelőcsavarok

• Vasrúd

• Két vízszint mérő
• Alaplemez szintező munkalap

Ezek a műveletek az alakra formázott alaplemezre és a speciális alaplemezre érvényesek.
1. Az emelőcsavarokon használjon tapadás gátló kenőanyagot.

Az anyag megkönnyíti a csavarok eltávolítását a habarcs kiöntés után.
2. Az alaplemezt óvatosan engedje le a tőcsavarokra és hajtsa végre az alábbi lépéseket.

a) A lemezeket vágja le a vasrúdról, és a lemezek széleit rovátkolja be a feszülés
megelőzése érdekében.

b) A lemezeket helyezze az emelőcsavarok és az alap felülete közé.
c) A sarkokban lévő négy emelőcsavarral az alaplemezt emelje az alap fölé.

Gondoskodjon arról, hogy az alaplemez és a felület közötti távolság 19 mm
(0,75 hüvelyk)–38 mm (1,50 hüvelyk) legyen

d) Gondoskodjon arról, hogy a középső emelőcsavarok még ne érjenek az alap
felületéhez.

1. Emelőcsavar
2. Alaplemez
3. Alapozás
4. Lemez
#. ábra: 6 Emelőcsavarok

3. Szintezze ki a meghajtó rögzítő talpbetéteket:
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MEGJEGYZÉS:
Távolítsa el a szennyeződést a rögzítő talpbetétekről a megfelelő szintezés biztosítása
érdekében. Ennek elmulasztása a berendezés károsodását és a teljesítmény csökke-
nését eredményezheti.

a) Helyezzen egy vízszintmérőt hosszában a két talpbetétre.
b) Helyezzen egy másik vízszintmérőt a két talpbetét végeire.
c) A talpbetéteket szintezze ki a sarkokban lévő emelőcsavarok használatával.

Gondoskodjon arról, hogy a vízszintezők mutatója hosszában és keresztben
egyaránt a lehető legközelebb legyen a nullához.

1. Vízszint mérő
2. Meghajtó rögzítő talpbetétek
3. Tőcsavarok
4. Emelőcsavarok
5. Habarcskiöntés lyukai
6. Szivattyú rögzítő talpbetétek
#. ábra: 7 A meghajtó rögzítő talpbetétek kiszintezése

4. A középső emelőcsavarokat forgassa el lefelé úgy, hogy azok az alap felületén lévő
lemezeken feküdjenek.

5. Szintezze ki a szivattyú rögzítő talpbetéteket:

MEGJEGYZÉS:
Távolítsa el a szennyeződést a rögzítő talpbetétekről a megfelelő szintezés biztosítása
érdekében. Ennek elmulasztása a berendezés károsodását és a teljesítmény csökke-
nését eredményezheti.

a) Helyezzen egy vízszintmérőt hosszában a két talpbetétre.
b) Helyezzen egy vízszintmérőt a két talpbetét közepére.
c) A talpbetéteket szintezze ki a sarkokban lévő emelőcsavarok használatával.

Gondoskodjon arról, hogy a vízszintezők mutatója hosszában és keresztben
egyaránt a lehető legközelebb legyen a nullához.

1. Meghajtó rögzítő talpbetétek
2. Vízszint mérő
3. Tőcsavarok
4. Emelőcsavarok
5. Habarcskiöntés lyukai
6. Szivattyú rögzítő talpbetétek
#. ábra: 8 A szivattyú rögzítő talpbetétek kiszintezése

6. A tőcsavarok anyáit kézzel húzza meg.
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7. Ellenőrizze a meghajtó rögzítő talpbetéteinek vízszintességét, és ha szükséges,
állítson az emelőcsavarokon és a tőcsavarokon.
A helyes vízszint eltérési érték maximum 0,0167 mm/m (0,002 hüvelyk/láb).

Az alaplemez felszerelése rugós rögzítés használatával

MEGJEGYZÉS:
A rugós rögzítésű alaplemez csak annak a terhelésnek az alátámasztására szolgál,
amelyet a csövezés hőtágulása okoz. Gondoskodjon arról, hogy a szívó és nyomó
csövezés külön alátámasztással rendelkezzen. Ennek elmulasztása a berendezés károso-
dását eredményezheti.

Az alap talpbetétek nem tartozékai az alaplemeznek. Gondoskodjon arról, hogy az alap
talpbetétek 316 rozsdamentes acélból legyenek, amely 16-20 mikro hüvelykes finomságú
felülettel rendelkezik.
A művelet megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy az alap talpbetétek megfelelően
legyenek felszerelve az alapra/padlóra (lásd a gyártó utasításait).
1. Az alaplemezt helyezze egy alátámasztásra az alap/padló felett.

Gondoskodjon arról, hogy elegendő hely legyen az alaplemez és az alap/padló között a
rugós szerkezet elhelyezésére.

2. Szerelje fel a rugós szerkezet alsó részét.
a) Az alsó szorítóanyát csavarja a rugó tőcsavarjára.
b) Az alsó állítóanyát csavarja a rugó tőcsavarjára, a szorítóanya fölé.
c) Az alsó állítócsavart állítsa a megfelelő magasságra.

A megfelelő magasság az alap/padló és az alaplemez közötti távolságtól függ.
d) Helyezzen egy alátétet, egy állítóanyát, egy rugót és még egy állítóanyát az alsó

állítócsavarra.
3. A rugós szerkezetet szerelje az alaplemezre:

a) A rugós szerkezetet alulról helyezze az alaplemez rögzítőlyukába.
b) A rugó tőcsavarjára helyezzen egy állítóanyát, egy rugót és még egy állítóanyát és

egy alátétet.
c) Rögzítse a rugós szerkezetet a felső állítóanyag kézzel történő meghúzásával.

4. A felső szorítóanyát csavarja a rugó tőcsavarjára.
5. A többi rugós szerkezet összeszereléséhez ismételje meg a 2-4. lépést.
6. Engedje le az alaplemezt úgy, hogy a rugós szerkezet az alap talpbetétekhez

illeszkedjen.
7. Szintezze ki az alaplemezt, és végezze el a végső magasság beállításokat.

a) Lazítsa meg a felső szorítóanyát és állítsa be az anyákat.
b) Az alsó állítócsavarok mozgatásával állítsa be az alaplemez magasságát és

szintezését.
c) Amikor az alaplemez szintben van, húzza meg az állítóanyákat úgy, hogy a felső

csavarok ne legyenek lazák az állítócsavarok között.
8. A rugós szerkezeteken húzza meg az alsó és felső szorítóanyákat.



Telepítés

Model IC i-FRAME, ICI i-FRAME, ICH i-FRAME, ICIH i-FRAME Telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutató24

1. Felső szorítóanya
2. Állítóanya
3. Alátét
4. Alap talpbetétek
5. Rugó
6. Felső állítóanya
7. Rugó tőcsavar
#. ábra: 9 Példa egy felszerelt rugós szerkezetre

Az alaplemez felszerelése lábazat használatával

MEGJEGYZÉS:
A merev rögzítésű alaplemezt nem arra tervezték, hogy alátámassza a csövezés statikus
terhelését. Gondoskodjon arról, hogy a szívó és nyomó csövezés külön alátámasztással
rendelkezzen. Ennek elmulasztása a berendezés károsodását eredményezheti.

1. Az alaplemezt helyezze egy alátámasztásra az alap/padló felett.
Gondoskodjon arról, hogy elegendő hely legyen az alaplemez és az alap/padló között a
lábazat elhelyezésére.

2. Szerelje fel a lábazat szerkezet alsó részét.
a) Az alsó szorítóanyát és az állítóanyát csavarja a lábra.
b) Az alsó állítócsavart állítsa a megfelelő magasságra.

A megfelelő magasság az alap/padló és az alaplemez közötti távolságtól függ.
c) Az alsó állítóanyára helyezzen egy alátétet.

3. A lábszerkezetet szerelje az alaplemezre:
a) A lábszerkezetet alulról helyezze az alaplemez rögzítőlyukába.
b) A lábra helyezzen egy alátétet.
c) Rögzítse a lábszerkezetet a felső állítóanyag kézzel történő meghúzásával.

4. A felső szorítóanyát csavarja a lábra.
5. A többi lábszerkezet összeszereléséhez ismételje meg a 2–4. lépést.
6. Engedje le az alaplemezt úgy, hogy a láb az alap csészékhez illeszkedjen.
7. Szintezze ki az alaplemezt, és végezze el a végső magasság beállításokat.

a) Lazítsa meg a felső szorítóanyát és állítsa be az anyákat.
b) Az alsó állítócsavarok mozgatásával állítsa be az alaplemez magasságát és

szintezését.
c) Amikor az alaplemez vízszintes, húzza meg a felső állítóanyákat.

8. A lábakon húzza meg az alsó és felső szorítóanyákat.
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1. Rögzítő lemez
2. Rögzítő anya
3. Lábcsavar
4. Alap csészék
5. Alátét
6. Felső állítóanya
7. Rögzítő alátét
8. Rögzítő csavar
#. ábra: 10 Példa egy felszerelt lábszerkezetre
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Alaplemez szintező munkalap

A szivattyú, a meghajtó és a tengelykapcsoló összeszerelése
1. A szivattyút rögzítse az alaplemezre. Használja a megfelelő csavarokat.
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2. A meghajtót rögzítse az alaplemezre . Használja a megfelelő csavarokat és kézzel
húzza meg azokat.

3. Szerelje be a tengelykapcsolót.
Lásd a tengelykapcsoló gyártójának telepítési utasításait.

Szivattyú-meghajtás illesztés
Óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:
• A nem megfelelő illeszkedés a teljesítmény csökkenését, a berendezés károsodását

és a vázra szerelt egységek katasztrofális meghibásodását eredményezheti, ami
súlyos sérülést okozhat. A megfelelő illesztés a telepítő személy és a berendezés
használójának a felelőssége. A berendezés működtetése előtt ellenőrizze az összes
meghajtó elem illeszkedését.
• Kövese a tengelykapcsoló gyártójának tengelykapcsoló telepítési és üzemeltetési

utasításait.
• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos

testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkez-
dése előtt mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.
• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgó-

szerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.

Illeszkedés ellenőrzések

Mikor kell ellenőrizni az illeszkedéseket?
Az illeszkedéseket az alábbi esetekben kell ellenőrizni:

• Amikor a feldolgozó hőmérséklet megváltozik.

• Amikor a csővezeték rendszer módosul.

• A szivattyú szervizelésekor.

Illeszkedés ellenőrzések típusai

Ellenőrzés típusa Mikor kell használni?
Kezdeti illeszkedés (hideg illesz-
kedés) ellenőrzése

Az üzemeltetés megkezdése előtt, amikor a szivattyú és a meghaj-
tó hőmérséklete megegyezik a környezeti hőmérséklettel.

Végső illeszkedés (meleg illesz-
kedés) ellenőrzése

Az üzemeltetés megkezdése után, amikor a szivattyú és a meghaj-
tó üzemi hőmérsékletű.

Kezdeti illeszkedés (hideg illeszkedés)

Mikor? Miért?
Mielőtt habarcskiöntéssel rögzíti
az alaplemezt

Ez biztosítja a megfelelő illeszkedés elérését.

Miután habarcskiöntéssel rögzíti
az alaplemezt

Ez biztosítja, hogy a habarcskiöntés során nem történik eltérés.

Miután csatlakoztatta a csőve-
zetéket

Ez biztosítja, hogy a csővezeték feszülései nem módosították az
illeszkedést.
Ha eltérés történik, módosítania kell a csőrendszert úgy, hogy a
feszülést a szivattyú csatlakozóperemein szünteti meg.

Végső illeszkedés (meleg illeszkedés) ellenőrzései

Mikor? Miért?
Az első üzemeltetés után Ez biztosítja a megfelelő illeszkedést, amikor az üzemeltetés

megkezdése után a szivattyú és a meghajtó üzemi hőmérsékletű.
Rendszeresen Ez a létesítmény üzemeltetési eljárásait követi.
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Megengedett mérőóra értékek az illesztés ellenőrzéséhez

MEGJEGYZÉS:
A megadott értékek csak üzemi hőmérsékleten érvényesek. A hideg beállítások esetén
más értékek érvényesek. A helyes tűrési értékeket kell használni. Ennek elmulasztása nem
megfelelő illeszkedést eredményezhet.

FONTOS
• Elektromos motorok esetén a motor tengelyének kezdeti (hideg) párhuzamos vízszin-

tes illeszkedési beállításának 0,05–0,10 mm-rel (0,002–0,004 hüvelyk) alacsonyabb-
nak kell lennie a szivattyú tengelyénél.

• Egyéb meghajtók esetén, mint pl. a turbinák vagy belső égésű motorok, kövesse a
meghajtó gyártójának javaslatait.

A végső illeszkedés mérőórás mérése esetén a szivattyú és a meghajtó az alábbi feltételek
teljesülése esetén illeszkedik megfelelően:

• A műszer/mutató teljes kitérés (TIR) 0,05 mm (0,002 hüvelyk) vagy kisebb az üzemi
hőmérsékleten.

• A mérőóra tűrése 0,0127 mm/mm (0,0005 hüvelyk/hüvelyk) mérőóra hézag a fordított
mérőóra vagy a lézer módszer esetén, amikor a szivattyú és a meghajtó üzemi
hőmérsékleten működik.

A párhuzamos függőleges illesztés hideg beállítása

Bevezetés
This section shows the recommended preliminary (cold) settings for electric motor-driven
pumps based on different temperatures of pumped fluid. Consult driver manufacturers for
recommended cold settings for other types of drivers such as steam turbines and engines.

MEGJEGYZÉS:
Elektromos motorok esetén a motor tengelynek beállításának 0,05–0,1 mm-rel
(0,002–0,004 hüvelyk) alacsonyabbnak kell lennie a szivattyú tengelyénél. Egyéb meghaj-
tók esetén kövesse a meghajtó gyártójának javaslatait.

A javasolt beállításai

Szivattyúzott folyadék hőmérséklete Javasolt beállítás
10°C | 50°F 0,05 mm | 0,002 hüvelyk, alacsonyabb
65°C | 150°F 0,03 mm | 0,001 hüvelyk, magasabb
120°C | 250°F 0,12 mm | 0,005 hüvelyk, magasabb
175°C | 350°F 0,23 mm | 0,009 hüvelyk, magasabb
218°C | 450°F 0,33 mm | 0,013 hüvelyk, magasabb
228°C | 550°F 0,43 mm | 0,017 hüvelyk, magasabb
343°C | 650°F 0,53 mm | 0,021 hüvelyk, magasabb
371°C | 700°F 0,58 mm | 0,023 hüvelyk, magasabb

Illeszkedés mérésének irányelvei
Irányelv Magyarázat
Forgassa el a szivattyú tengelykapcsoló felet és a meghajtó
tengelykapcsoló felet úgy, hogy a jelzőpálcák a meghajtó ten-
gelykapcsoló felen ugyanazon a pontokhoz álljanak.

Ezzel megelőzi a helytelen mé-
rést.

Az illesztéshez a meghajtót mozgassa a megfelelő helyre vagy
hézagolja ki.

Ezzel megszünteti a csővezeték
feszülését.

Gondoskodjon arról, hogy a meghajtó talp lefogó csavarjai meg
legyenek húzva, amikor a mérést végzi.

Ez rögzítve tartja a meghajtót, mi-
vel annak mozgása helytelen mé-
rést eredményez.

Gondoskodjon arról, hogy a meghajtó talp lefogó csavarjai meg
legyenek lazítva, amikor az illesztést végzi.

Ezzel lehetővé teszi a meghajtó
mozgását, amikor az illesztés kija-
vítását végzi.

A mechanikus illesztés után ellenőrizze újra az illesztéseket. Ezzel kijavít minden eltérést, ame-
lyet az illesztés végzése során
okozhatott.
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A mérőórák felhelyezése az illesztéshez
Ennek a műveletnek az elvégzéséhez két mérőórára van szükség.
1. Helyezzen fel két mérőórát a szivattyú tengelykapcsoló felére (X):

a) Egy mérőórát (P) úgy helyezzen fel, hogy a mérőpálca a meghajtó tengelykapcsoló
fél (Y) kerületéhez érjen.
Ez a mérőóra méri a párhuzamos illesztést.

b) A másik mérőórát (P) úgy helyezze fel, hogy a mérőpálca a meghajtó tengelykap-
csoló fél (Y) belső végéhez érjen.
Ez a mérőóra méri a szögbeli illesztést.

#. ábra: 11 Mérőóra felhelyezés

2. Forgassa el a szivattyú tengelykapcsoló felet (X) annak ellenőrzése érdekében, hogy a
mérőórák hozzáérnek-e a meghajtó tengelykapcsoló félhez (Y) de nem térítik ki azokat.

3. Ha szükséges, állítsa be a mérőórákat.

Szivattyú-meghajtás illesztési utasítások
Szögbeli illesztés végrehajtása függőleges korrekcióhoz

1. A szögbeli illesztés mérőóráját a meghajtó oldali tengelykapcsoló fél felső középső
állásánál (12 óra) állítsa nullára.

2. A mérőórát forgassa el az alsó középső állásba (6 óra).
3. Jegyezze fel a mérőóra által mért eredményt.

Ha a mért
eredmény...

Akkor...

Negatív A tengelykapcsoló felek felül messzebb vannak egymástól, mint alul. Hajtsa
végre az alábbi lépéseket:

• Hézagolók hozzáadásával emelje meg a meghajtó tengely oldali lábát.
• Hézagolók eltávolításával engedje le a meghajtó másik oldali lábát.

Pozitív A tengelykapcsoló felek felül közelebb vannak egymáshoz, mint alul. Hajtsa
végre az alábbi lépéseket:

• Hézagolók eltávolításával engedje le a meghajtó tengely oldali lábát.
• Hézagolók hozzáadásával emelje meg a meghajtó másik oldali lábát.

#. ábra: 12 A helytelen függőleges illesztés oldalnézete

4. Az előírt érték eléréséhez ismételje meg az előző lépéseket.

Szögbeli illesztés végrehajtása vízszintes korrekcióhoz
1. A szögbeli eltérést mérő mérőórát (A) állítsa nulla értékre a tengelykapcsoló fél bal

oldalánál (Y), 90°-ra a felső középső állástól (9 óra).
2. A mérőórát jobb oldalra forgassa el a felső középső pozíción keresztül a kezdő

pozíciótól (3 óra) 180°-ra.
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3. Jegyezze fel a mérőóra által mért eredményt.

Ha a mért eredmény... Akkor...
Negatív A tengelykapcsoló felek a jobb oldalon messzebb vannak

egymástól, mint a bal oldalon. Hajtsa végre az alábbi
lépéseket:

• A meghajtó tengely felőli végét csúsztassa balra.
• A másik végét csúsztassa jobbra.

Pozitív A tengelykapcsoló felek a jobb oldalon közelebb vannak
egymáshoz, mint a bal oldalon. Hajtsa végre az alábbi
lépéseket:

• A meghajtó tengely felőli végét csúsztassa jobbra.
• A másik végét csúsztassa balra.

#. ábra: 13 A helytelen vízszintes illesztés felülnézete

4. Az előírt érték eléréséhez ismételje meg az előző lépéseket.

Párhuzamos illesztés végrehajtása függőleges korrekcióhoz
Lásd a „Megengedett mérőóra értékek az illesztés ellenőrzéséhez" című részben található
illesztési táblázatot (lásd a táblázat helyét a Tartalomjegyzékben) a motorhőmérséklet és a
szivattyú üzemi hőmérsékletét alapul velő hideg illesztés helyes értékeiért.
A művelet megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy a mérőórák megfelelően legyenek
beállítva.
A berendezés párhuzamos illesztése akkor megfelelő, ha a mérőóra (P) üzemi hőmérsék-
let mellett nem tér el 0,05 mm-nél (0,002 hüvelyk) nagyobb mértékben egymástól 90°
távolságban mért négy ponton.
1. A párhuzamos illesztés mérőóráját (P) a meghajtó oldali tengelykapcsoló fél (Y) felső

középső állásánál (12 óra) állítsa nullára.
2. A mérőórát forgassa el az alsó középső állásba (6 óra).
3. Jegyezze fel a mérőóra által mért eredményt.

Ha a mért
eredmény...

Akkor...

Negatív A szivattyú tengelykapcsoló fél (X) alacsonyabban van, mint a meghajtó
tengelykapcsoló fél (Y). Távolítson el a mérőóra által jelzett vastagság
felének megfelelő számú alátétet a meghajtó minden lába alól.

Pozitív A szivattyú tengelykapcsoló fél (X) magasabban van, mint a meghajtó
tengelykapcsoló fél (Y). Helyezzen a mérőóra által jelzett vastagság felének
megfelelő számú alátétet a meghajtó minden lába alá.

#. ábra: 14 A helytelen függőleges illesztés oldalnézete

4. Az előírt érték eléréséhez ismételje meg az előző lépéseket.

MEGJEGYZÉS:
A megadott értékek csak üzemi hőmérsékleten érvényesek. A hideg beállítások esetén
más értékek érvényesek. A helyes tűrési értékeket kell használni. Ennek elmulasztása
nem megfelelő illeszkedést eredményezhet.
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Párhuzamos illesztés végrehajtása vízszintes korrekcióhoz

MEGJEGYZÉS:
A megadott értékek csak üzemi hőmérsékleten érvényesek. A hideg beállítások esetén
más értékek érvényesek. A helyes tűrési értékeket kell használni. Ennek elmulasztása nem
megfelelő illeszkedést eredményezhet.

A berendezés párhuzamos illesztése akkor megfelelő, ha a mérőóra (P) üzemi hőmérsék-
let mellett nem tér el 0,05 mm-nél (0,002 hüvelyk) nagyobb mértékben egymástól 90°
távolságban mért négy ponton.
1. A párhuzamos eltérést mérő mérőórát (P) állítsa nulla értékre a tengelykapcsoló fél bal

oldalánál (Y), 90°-ra a felső középső állástól (9 óra).
2. A mérőórát jobb oldalra forgassa el a felső középső pozíción keresztül a kezdő

pozíciótól (3 óra) 180°-ra.
3. Jegyezze fel a mérőóra által mért eredményt.

Ha a mért eredmény... Akkor...
Negatív A meghajtó oldali tengelykapcsoló fél (Y) a szivattyú oldali tengely-

kapcsoló féltől (X) balra tér el.
Pozitív A meghajtó oldali tengelykapcsoló fél (Y) a szivattyú oldali tengely-

kapcsoló féltől (X) jobbra tér el.

4. A meghajtót óvatosan csúsztassa a megfelelő irányba. A meghajtót egyenletesen
csúsztassa. Ennek elmulasztása negatívan befolyásolhatja a vízszintes szögbeli
illesztést.

#. ábra: 15 A helytelen vízszintes illesztés felülnézete

5. Az előírt érték eléréséhez ismételje meg az előző lépéseket.

MEGJEGYZÉS:
A megadott értékek csak üzemi hőmérsékleten érvényesek. A hideg beállítások esetén
más értékek érvényesek. A helyes tűrési értékeket kell használni. Ennek elmulasztása
nem megfelelő illeszkedést eredményezhet.

Teljes illesztés végrehajtása függőleges korrekcióhoz
A berendezés teljes illesztése akkor megfelelő, ha a szögbeli mérőóra (A) és a
párhuzamos mérőóra (P) egyike sem tér el 0,05 mm-nél (0,002 hüvelyk) nagyobb
mértékben egymástól 90° távolságban mért négy ponton.
1. A szögbeli és a párhuzamos illesztés mérőóráját a meghajtó oldali tengelykapcsoló fél

felső középső állásánál (12 óra) állítsa nullára.
2. A mérőórákat forgassa el az alsó középső állásba (6 óra).
3. Jegyezze fel a mérőórák által mért eredményt.
4. A szögbeli és a párhuzamos illesztés utasításai szerint végezze el a megfelelő

korrekciókat, amíg el nem éri az előírt értékeket.

Teljes illesztés végrehajtása vízszintes korrekcióhoz
A berendezés teljes illesztése akkor megfelelő, ha a szögbeli mérőóra (A) és a
párhuzamos mérőóra (P) egyike sem tér el 0,05 mm-nél (0,002 hüvelyk) nagyobb
mértékben egymástól 90° távolságban mért négy ponton.
1. A szögbeli és párhuzamos eltérést mérő mérőórát állítsa nulla értékre a tengelykapcso-

ló fél bal oldalánál (Y), 90°-ra a felső középső állástól (9 óra).
2. A mérőórákat jobb oldalra forgassa el a felső középső pozíción keresztül a kezdő

pozíciótól (3 óra) 180°-ra.
3. Jegyezze fel a mérőórák által mért eredményt.
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4. A szögbeli és a párhuzamos illesztés utasításai szerint végezze el a megfelelő
korrekciókat, amíg el nem éri az előírt értékeket.

Az alaplemez habarcskiöntése
Szükséges szerszámok:

• Tisztítószerek: Ne használjon olaj alapú tisztítószert, mivel a habarcs ahhoz nem köt.
Lásd a habarcs gyártójának utasításait.

• Habarcs: Nem zsugorodó habarcs használata javasolt.

MEGJEGYZÉS:
Előfeltétel, hogy az alaplemez habarcskiöntését végző személy ismerje az elfogadható
módszereket. Részletesebb eljárások olvashatók a különféle kiadványokban, mint pl. az
API 610 szabványok, legfrissebb kiadás, L függelék; API RP 686, 5. fejezet; és más ipari
szabványok.

1. Az alaplemez minden részét tisztítsa meg, amely a habarccsal érintkezni fog.
2. Az alap köré készítsen zsalut.
3. A habarccsal érintkező alapot alaposan nedvesítse át.
4. A habarcsot öntse be az alaplemezen lévő habarcskiöntő lyukon a zsalu szintjéig.

Amikor önti a habarcsot, távolítsa el a légbuborékokat az alábbi módszerek használatá-
val:

• Iszapolja be vibrátorral.

• A habarcsot szivattyúval juttassa a helyére.

5. Hagyja a habarcsot megkötni.

1. Alaplemez
2. Hézagolók vagy ékek
3. Habarcs
4. Alapozás
5. Perem
6. Zsalu
7. Csavar

#. ábra: 16 A habarcsot öntse az alaplemezbe
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6. Töltse fel az alaplemez maradék részét, és a habarcsot legalább 48 órán keresztül
hagyja kötni.

1. Alaplemez
2. Habarcs
3. Alapozás
4. Zsalu
5. Csavar

#. ábra: 17 Töltse fel az alaplemez maradék részét

7. Távolítson el minden szintezőcsavart, miután a habarcs megkeményedett, annak
érdekében, hogy megszüntesse a feszülés pontokat.

8. Húzza meg a tőcsavarokat.
9. Gondoskodjon arról, hogy a beton kezelése a DIN 1045 szabvány szerint történjen.

Csövezési ellenőrzőlista
Általános csövezési ellenőrzőlista

Óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:
Maradandó meghibásodás veszélye. A szivattyúház deformációja illesztésbeli eltérést és a
forgó alkatrészek érintkezését okozhatja, amely túlzott hőtermelést és szikrát eredményez-
het. A csőrendszerről érkező peremterhelés, beleértve a csövezés hőtágulásából eredőt is,
nem lépheti túl a szivattyú határértékeit.

VIGYÁZAT:

MEGJEGYZÉS:
Változtassa a kapacitást a nyomóvezetéken lévő szabályzószeleppel. Az áramlást soha ne
szűkítse a szívó oldalon. Ez a teljesítmény csökkenését, nem várt hőfejlesztést és a
berendezés károsodását okozhatja.

Csövezési irányelvek
A csövezési irányelveket a Hidraulikai Intézet szabványai tartalmazzák, amelyeket a
Hidraulikai Intézet (címe: 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802) bocsát rendelkezés-
re. A szivattyú telepítése előtt ezt a dokumentumot el kell olvasni.
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Ellenőrzőlista

Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ellenőrizze, hogy minden csöve-
zés függetlenül alá legyen tá-
masztva, és illeszkedjen a szi-
vattyú pereméhez.

Ez az alábbiak megelőzését segíti:
• A szivattyút érő feszülés
• A szivattyú és a meghajtó egység közötti eltérés
• A szivattyú és a tengelykapcsoló csapágyainak

kopása
• A szivattyú csapágyainak, tömítéseinek és a

tengelyének kopása
Ellenőrizze, hogy csak a feltétle-
nül szükséges szerelvények leg-
yenek használva.

Ez segít minimalizálni a súrlódás miatti veszteséget.

A csövezést ne csatlakoztassa a
szivattyúra, amíg:

• A szivattyú és a meghajtó
lefogó csavarjait meg nem
húzta.

—

Győződjön meg arról, hogy a
csövezés csatlakozásai és szer-
elvényei légmentesen zárjanak.

Ez megakadályozza, hogy működés közben levegő
jusson a csőrendszerbe vagy a csőrendszer szivárog-
jon.

Ha a szivattyú korrozív folyadé-
kot kezel, gondoskodjon arról,
hogy a csövezés lehetővé tegye
a folyadék kiöblítését a szivattyú
eltávolítása előtt.

—

Ha a szivattyú magas hőmér-
sékletű folyadékot szállít, gon-
doskodjon arról, hogy a tágulási
hurkok és csatlakozók megfele-
lően legyenek telepítve.

Ez segít megelőzni a csövezés hosszanti tágulása
okozta illesztési eltéréseket.

Megengedett torokterhelések és nyomatékok a szivattyú csonkjainál

A szívó és nyomó csövezés tervezése
The suction and discharge piping must be designed so that a minimum of forces affect the
pump. Do not exceed the force and torque values as shown in the following table. The
values are valid for when the pump is operating or when it is idle.

A táblázat adatairól
Az alábbi táblázat adataira az alábbiak jellemzők:

• Az adatok megfelelnek a szivattyúkra vonatkozó ISO 5199 Europump ajánlásoknak.

• Az adatok csak állandó csövezés terhelés esetén érvényesek.

• Az adatok csak az IC szabvány alapú vázzal rendelkező (habarcskiöntés nélküli)
szivattyú egységre érvényesek.

• Minden érték a szabványos EN-GJS400-18LT és 1.4408 anyagokra érvényes.

Megengedett torokterhelések és nyomatékok a szivattyú csonkjainál
Ezek a torokterhelések és nyomatékok az ISO 5199 szabvány szerinti Europump
ajánlásokat követik.
Táblázat megjegyzések:

• A terhelés és nyomaték adatok csak állandó csövezés terhelés esetén érvényesek.

• Ennek a táblázatnak az adatai csak az IC szabvány alapú vázzal rendelkező
(habarcskiöntés nélküli) szivattyúegységre érvényesek.

• Minden terhelési és nyomaték érték a szabványos EN-GJS400-18LT és 1.4408
anyagokra érvényes.
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#. táblázat: 1 Szívócsonk

Méretek Ø
DN

Terhelés, N | lbf Nyomaték, Nm | ft-lb
Fx Fy Fz ΣF Mx My Mz ΣM

40-25-160 40 880 | 198 770 | 173 700 | 157 1 370 | 308 900 | 663 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
40-25-200 40 880 | 198 770 | 173 700 | 157 1 370 | 308 900 | 663 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
40-25-250 40 880 | 198 770 | 173 700 | 157 1 370 | 308 900 | 663 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
50-32-160 50 1 150 | 259 1 050 | 236 950 | 214 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
50-32-200 50 1 150 | 259 1 050 | 236 950 | 214 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
50-32-250 50 1 150 | 259 1 050 | 236 950 | 214 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
50-32-315 50 1 150 | 259 1 050 | 236 950 | 214 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 590 | 800 1 450 |

1 069
65-40-160 65 1 470 | 330 1 300 | 292 1 200 | 270 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
65-40-200 65 1 470 | 330 1 300 | 292 1 200 | 270 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
65-40-250 65 1 470 | 330 1 300 | 292 1 200 | 270 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
65-40-315 65 1 470 | 330 1 300 | 292 1 200 | 270 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
80-50-160 80 1 750 | 393 1 580 | 355 1 440 | 324 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
80-50-200 80 1 750 | 393 1 580 | 355 1 440 | 324 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
80-50-250 80 1 750 | 393 1 580 | 355 1 440 | 324 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
80-50-315 80 1 750 | 393 1 580 | 355 1 440 | 324 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
100-65-160 100 2 350 | 528 2 100 | 472 1 900 | 427 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
100-65-200 100 2 350 | 528 2 100 | 472 1 900 | 427 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
100-65-250 100 2 350 | 528 2 100 | 472 1 900 | 427 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
100-65-315 100 2 350 | 528 2 100 | 472 1 900 | 427 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
125-80-160 125 2 765 | 622 2 485 | 559 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |

1 084
1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |

1 578
125-80-200 125 2 765 | 622 2 485 | 559 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |

1 084
1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |

1 578
125-80-250 125 2 765 | 622 2 485 | 559 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |

1 084
1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |

1 578
125-80-315 125 2 765 | 622 2 485 | 559 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |

1 084
1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |

1 578
125-80-400 125 2 765 | 622 2 485 | 559 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |

1 084
1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |

1 578
125-100-200 125 2 750 | 622 2 500 | 562 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |

1 084
1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |

1 578
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Méretek Ø
DN

Terhelés, N | lbf Nyomaték, Nm | ft-lb
Fx Fy Fz ΣF Mx My Mz ΣM

125-100-250 125 2 750 | 622 2 500 | 562 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |
1 084

1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |
1 578

125-100-315 125 2 750 | 622 2 500 | 562 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |
1 084

1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |
1 578

125-100-400 125 2 750 | 622 2 500 | 562 2 240 | 504 4 350 | 978 1 470 |
1 084

1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |
1 578

150-125-250 150 3 500 | 787 3 150 | 708 2 850 | 641 5 500 |
1 236

1 750 |
1 291

1 230 | 907 1 450 |
1 069

2 560 |
1 888

150-125-315 150 3 500 | 787 3 150 | 708 2 850 | 641 5 500 |
1 236

1 750 |
1 291

1 230 | 907 1 450 |
1 069

2 560 |
1 888

150-125-400 150 3 500 | 787 3 150 | 708 2 850 | 641 5 500 |
1 236

1 750 |
1 291

1 230 | 907 1 450 |
1 069

2 560 |
1 888

200-150-250 200 4 700 | 1 057 4 200 | 944 3 780 | 850 7 350 |
1 652

2 280 |
1 682

1 610 |
1 187

1 850 |
1 364

3 350 |
2 471

200-150-315 200 4 700 | 1 057 4 200 | 944 3 780 | 850 7 350 |
1 652

2 280 |
1 682

1 610 |
1 187

1 850 |
1 364

3 350 |
2 471

200-150-400 200 4 700 | 1 057 4 200 | 944 3 780 | 850 7 350 |
1 652

2 280 |
1 682

1 610 |
1 187

1 850 | 364 3 350 |
2 471

#. táblázat: 2 Nyomócsonk

Méretek Ø
DN

Terhelés, N | lbf Nyomaték, Nm | ft-lb
Fx Fy Fz ΣF Mx My Mz ΣM

40-25-160 25 530 | 119 490 | 110 600 | 135 920 | 207 630 | 465 420 | 310 490 | 361 920 | 679
40-25-200 25 530 | 119 490 | 110 600 | 135 920 | 207 630 | 465 420 | 310 490 | 361 920 | 679
40-25-250 25 530 | 119 490 | 110 600 | 135 920 | 207 630 | 465 420 | 310 490 | 361 920 | 679
50-32-160 32 630 | 142 600 | 135 740 | 166 1 160 | 261 770 | 568 530 | 391 600 | 443 1 120 | 826
50-32-200 32 630 | 142 600 | 135 740 | 166 1 160 | 261 770 | 568 530 | 391 600 | 443 1 120 | 826
50-32-250 32 630 | 142 600 | 135 740 | 166 1 160 | 261 770 | 568 530 | 391 600 | 443 1 120 | 826
50-32-315 32 630 | 142 600 | 135 740 | 166 1 160 | 261 770 | 568 530 | 391 600 | 443 1 120 | 826
65-40-160 40 770 | 173 700 | 157 880 | 198 1 370 | 308 900 | 664 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
65-40-200 40 770 | 173 700 | 157 880 | 198 1 370 | 308 900 | 664 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
65-40-250 40 770 | 173 700 | 157 880 | 198 1 370 | 308 900 | 664 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
65-40-315 40 770 | 173 700 | 157 880 | 198 1 370 | 308 900 | 664 630 | 465 740 | 546 1 330 | 981
80-50-160 50 1 050 | 236 950 | 214 1 150 | 259 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
80-50-200 50 1 050 | 236 950 | 214 1 150 | 259 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
80-50-250 50 1 050 | 236 950 | 214 1 150 | 259 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
80-50-315 50 1 050 | 236 950 | 214 1 150 | 259 1 820 | 409 980 | 723 700 | 516 800 | 590 1 450 |

1 069
100-65-160 65 1 300 | 292 1 200 | 270 1 470 | 330 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
100-65-200 65 1 300 | 292 1 200 | 270 1 470 | 330 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
100-65-250 65 1 300 | 292 1 200 | 270 1 470 | 330 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
100-65-315 65 1 300 | 292 1 200 | 270 1 470 | 330 2 300 | 517 1 050 | 774 770 | 568 840 | 620 1 550 |

1 143
125-80-160 80 1 580 | 355 1 440 | 324 1 750 | 393 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
125-80-200 80 1 580 | 355 1 440 | 324 1 750 | 393 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
125-80-250 80 1 580 | 355 1 440 | 324 1 750 | 393 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
125-80-315 80 1 580 | 355 1 440 | 324 1 750 | 393 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
125-80-400 80 1 580 | 355 1 440 | 324 1 750 | 393 2 760 | 620 1 120 | 826 800 | 590 910 | 671 1 650 |

1 217
125-100-

200
100 2 100 | 472 1 900 | 427 2 350 | 528 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
125-100-

250
100 2 100 | 472 1 900 | 427 2 350 | 528 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
125-100-

315
100 2 100 | 472 1 900 | 427 2 350 | 528 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
125-100-

400
100 2 100 | 472 1 900 | 427 2 350 | 528 3 670 | 825 1 230 | 907 880 | 649 1 020 | 752 1 820 |

1 342
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Méretek Ø
DN

Terhelés, N | lbf Nyomaték, Nm | ft-lb
Fx Fy Fz ΣF Mx My Mz ΣM

150-125-
250

125 2 500 | 562 2 240 | 504 2 750 | 618 4 350 | 978 1 470 |
1 084

1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |
1 578

150-125-
315

125 2 500 | 562 2 240 | 504 2 750 | 618 4 350 | 978 1 470 |
1 084

1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |
1 578

150-125-
400

125 2 500 | 562 2 240 | 504 2 750 | 618 4 350 | 978 1 470 |
1 084

1 050 | 774 1 330 | 981 2 140 |
1 578

200-150-
250

150 3 150 | 708 2 850 | 641 3 500 | 787 5 500 |
1 236

1 750 |
1 291

1 230 | 907 1 450 |
1 069

2 560 |
1 888

200-150-
315

150 3 150 | 708 2 850 | 641 3 500 | 787 5 500 |
1 236

1 750 |
1 291

1 230 | 907 1 450 |
1 069

2 560 |
1 888

200-150-
400

150 3 150 | 708 2 850 | 641 3 500 | 787 5 500 |
1 236

1 750 |
1 291

1 230 | 907 1 450 |
1 069

2 560 |
1 888

Szívócsövezés ellenőrzőlistája

Referencia teljesítménygörbe

VIGYÁZAT:
Változtassa a kapacitást a nyomóvezetéken lévő szabályzószeleppel. Az áramlást soha
ne szűkítse a szívó oldalon. Ez a teljesítmény csökkenését, nem várt hőfejlesztést és a
berendezés károsodását okozhatja.

A rendelkezésre álló nettó pozitív emelési magasságnak (NPSHA) mindig nagyobbnak kell
lennie a szükséges álló nettó pozitív emelési magasságnál (NPSHR), ahogy azt a szivattyú
publikált teljesítménygörbéje ismerteti.

Szívócsövezés ellenőrzések

Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ellenőrizze, hogy a szivattyú szívóka-
rimája és a legközelebbi könyök kö-
zötti távolság legalább a cső átmérő-
jének kétszerese legyen.
Ellenőrizze, hogy a szivattyú szív-
ócsonkja és a legközelebbi könyök
közötti távolság legalább a cső átmé-
rőjének ötszöröse legyen.

Ez minimalizálja a szivattyú szívócsonkjában a
turbulencia okozta kavitáció kockázatát.
Illusztrációkért lásd a Példa szakaszt.

Ellenőrizze, hogy általában a könyö-
kök ne forduljanak élesen.

Illusztrációkért lásd a Példa szakaszt.
—

Ellenőrizze, hogy a szívócsövezés
egy vagy két mérettel nagyobb leg-
yen, mint a szivattyú szívócsonkja.
Excentrikus szűkítőt szereljen a szi-
vattyú szívócsonkja és a szívócsöve-
zés közé.

A szívócsövezés sosem rendelkezhet kisebb
átmérővel, mint a szivattyú szívócsonkja.
Illusztrációkért lásd a Példa szakaszt.

Ellenőrizze, hogy a szivattyú szívóka-
rimájánál az excentrikus szűkítő az
alábbi tulajdonságokkal rendelkez-
zen:

• Szűkülő oldal lent
• Vízszintes oldal felül

Lásd a példa illusztrációkat.

A javasolt szívószűrők vannak hasz-
nálva. Ellenőrizze, hogy a szívócsö-
vezés területéhez képest legalább
háromszor akkora terület legyen.
Figyelje a szívószűrőnél fellépő nyo-
máscsökkenést.
A szűrőnél fellépő 5 psi (34.5 kPa)
mértékű nyomáscsökkenés jelzi,
hogy a szűrőt el kell távolítani és meg
kell tisztítani.
Egy adott idő elteltével (minimum 24
óra) át kell öblíteni a rendszert, és a
szívószűrőt el kell távolítani.

A szívószűrők megakadályozzák, hogy
szennyeződés kerüljön a szivattyúba.
A 0,60 fajlagos sűrűségnél kisebb sűrűségű
folyadékok esetén a szűrőnél fellépő nyomás-
csökkenést okozhatja jégképződés. A jégkép-
ződés turbulenciát, alacsony nyomású terüle-
teket és a szivattyúzott folyadék párolgását
okozhatja.

Ha több szivattyú működik ugyanarról
a folyadékforrásról, ellenőrizze, hogy
a szivattyúkhoz különálló szívócsöve-
zés legyen használva.

Ezzel nagyobb szivattyúteljesítmény érhető el
és megelőzhető a páraképződés, különösen a
0,60-nál alacsonyabb fajlagos sűrűségű folya-
dékok esetén.
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Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ha szükséges, gondoskodjon arról,
hogy szívócsövezésen legyen egy ür-
ítőszelep, és az megfelelően be leg-
yen szerelve.

—

Gondoskodjon arról, hogy a 0,60-nál
kisebb fajlagos sűrűségű folyadékok
esetén megfelelő szigetelés kerüljön
alkalmazásra.

Az elégséges rendelkezésre álló nettó emelési
magasság biztosítása.

Folyadékforrás a szivattyú alatt

Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Gondoskodjon arról, hogy a szív-
ócsövezés légbuborékoktól mentes
legyen.

Ez segít kiküszöbölni a levegő jelenlétét és a
szivattyú szívócsonkjánál fellépő kavitációt.

Ellenőrizze, hogy a szívócsövezés a
folyadék forrástól folyamatosan emel-
kedjen a szivattyú szívócsonkjáig.

—

Ha a szivattyú nem önfelszívó, ellen-
őrizze, hogy telepítve van-e a szi-
vattyú feltöltésére szolgáló eszköz.

Legalább a szívócsövezés átmérőjével meg-
egyező átmérőjű lábszelepet használjon.

Folyadékforrás a szivattyú felett

Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ellenőrizze, hogy a szívócsövezésbe
szerelt leválasztószelep olyan távol
legyen a szívócsonktól, mint a cső
átmérőjének kétszerese.

Ez lehetővé teszi a vezeték elzárását a szi-
vattyú ellenőrzésekor és karbantartásakor.
Ne használja a leválasztószelepet a szivattyú
lefojtásához. A lefojtás az alábbi problémákat
okozhatja:

• A felszívás elvesztése
• Túl magas hőmérsékletek
• A szivattyú károsodása
• A jótállás érvénytelenítése

Gondoskodjon arról, hogy a szív-
ócsövezés légbuborékoktól mentes
legyen.

Ez segít kiküszöbölni a levegő jelenlétét és a
szivattyú szívócsonkjánál fellépő kavitációt.

Ellenőrizze, hogy a csövezés vízszin-
tes legyen vagy a folyadék forrástól
lefelé lejtsen.

—

Ellenőrizze, hogy a szívócsövezés
egyetlen része se nyúljon a szivattyú
szívócsonkja alá.

—

Gondoskodjon arról, hogy a szív-
ócsövezés megfelelő mértékben me-
rüljön a folyadék forrás alá.

Ez megakadályozza, hogy a szívási örvény
miatt levegő jusson a szivattyúba.

Helyes Helytelen
Javítsa ki a szivattyú szívókarimája és a legközel-
ebbi könyök közötti távolságot legalább a cső
átmérőjének ötszörösére.

1. Elegendő távolság a kavitáció megakadályo-
zásához

2. Excentrikus szűkítő az egyenes oldalával
felül
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Példa: Szívócsövezés berendezése

Helyes Helytelen

1. A szívócsövezés a folyadék forrástól emelke-
dik

2. Nagy sugarú könyök
3. Szűrő
4. Lábszelep
5. Excentrikus szűkítő az egyenes oldalával

felül

1. Légbuborék, mivel nem excentrikus szűkítő
van használva és a szívócsövezés nem
emelkedik folyamatosan a folyadék forrástól

Ürítőcsövezés ellenőrzőlistája

Ellenőrzőlista

Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ellenőrizze, hogy van-e beszerelve
leválasztó szelep az ürítővezetékbe.
a távolságot a szivattyú ürítésétől.

A leválasztó szelep az alábbiakhoz szükséges:
Lásd a példát: Ürítőcsövezés ábrája.

Ellenőrizze, hogy a leválasztó szelep
és a szivattyú ürítő kimenete között
van-e ellenőrzőszelep beszerelve.

A leválasztó szelep és a szivattyú közötti hely
teszi lehetővé az ellenőrző szelep vizsgálatát.
Az ellenőrzőszelep megakadályozza a szivattyú
és a tömítés károsodását, amelyet a meghajtó
egység leállásakor fellépő visszaáramlás okoz.
Az ellenőrzőszeleppel korlátozható továbbá a
folyadék áramlása.
Lásd a példát: Ürítőcsövezés ábrája.

Ha szűkítők kerültek alkalmazásra,
ellenőrizze, hogy azok be vannak-e
szerelve a szivattyú és az ellenőr-
zőszelep közé.

Lásd a példát: Ürítőcsövezés ábrája.

Ha gyorszáró szelepek vannak be-
szerelve, ellenőrizze, hogy vannak-e
használatban csillapító eszközök.

Ezek védik a szivattyút a vízlökés vagy vízütés
ellen.
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Példa: Ürítőcsövezés

Helyes Helytelen

1. Megkerülő vezeték
2. Elzárószelep
3. Ellenőrzőszelep
4. Nyomó oldali leválasztó szelep

1. Ellenőrzőszelep (helytelen pozíció)
2. A leválasztó szelep nem helyezhető az ellen-

őrzőszelep és a szivattyú közé.

Megkerülő vezeték használatának meghatározása

Mikor kell megkerülő vezetéket használni?
Akkor biztosítson megkerülő vezetéket, ha a rendszert hosszabb ideig csökkentett
áramlással kell üzemeltetni. Csatlakoztasson egy megkerülő vezetéket a nyomó oldalról (a
szelepek előtt) a szívási forrásra.

Mikor kell minimális áramlási nyílást beszerelni?
Minimális áramlási nyílás méretezhető és szerelhető be a megkerülő vezetékbe annak
érdekében, hogy megakadályozza a túlzott mértékű megkerülő áramlást. A minimális
áramlási nyílás méretezéséért forduljon az ITT képviselőhöz.

Ha nem áll rendelkezésre minimális áramlási nyílás
Használható automatikus visszakeringető szelep vagy mágnesszelep, ha a folyamatos
megkerülés (minimális áramlás nyílás) nem lehetséges.
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Kiegészítő csővezetékek ellenőrzőlistája

Óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:

• A hűtőrendszereknek, mint pl. a csapágykenés és a csúszógyűrűs tömítőrendsze-
rek, megfelelően kell működniük a túlzott hőfejlesztés, szikrák és maradandó
károsodások megelőzése érdekében.

• A nem ön-légtelenítő vagy ön-öblítő tömítőrendszerek, mint pl. a 23. tervrajzon
szereplők, az üzemeltetés megkezdése előtt kézi légtelenítést igényelnek. Ennek
elmulasztása túlzott hőtermelést és a tömítés meghibásodását okozza.

MEGJEGYZÉS:

A csúszógyűrűs tömítésnek megfelelő tömítés öblítő rendszerrel kell rendelkeznie.
Ennek elmulasztása túlzott hőtermelést és a tömítés meghibásodását okozza.

Mikor kell telepíteni?

Ellenőrzőlista

Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ellenőrizze, hogy az egyes kompo-
nensek minimális áramlása legalább
4 lpm | 1 gpm legyen.
Ha az egység csapágy vagy tömítő-
kamra burkolat hűtéssel rendelkezik,
a kiegészítő csövezés áramlási se-
bességének 8 lpm-nek (2 gpm) kell
lennie.

–

Ellenőrizze, hogy a hűtővíz nyomása
ne lépje túl a 7,0 kg/cm2-t (100 psig).

–

Végső csövezési ellenőrzőlista
Ellenőrzendő Magyarázat/megjegyzés Ellenőrizve
Ellenőrizze, hogy a tengely akadálymen-
tesen forog-e.

A tengelyt kézzel forgassa el. Győződjön meg
arról, hogy ne legyen súrlódás, amely hőfej-
lesztéssel vagy szikrával járhat.

Ellenőrizze újra az illesztést annak bizto-
sítása érdekében, hogy a csővezeték
feszülések nem okoztak-e illesztési elté-
rést.

Ha feszültség van a csövezésben, javítsa ki a
csövezést.
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Üzembe helyezés, indítás, üzemeltetés és
leállítás

Indítás előkészítése

FIGYELMEZTETÉS:
• A védelmi rendszer sérülése tüzet, égési sérülést vagy más súlyos személyi sérülést

okozhat. Ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása a berendezés elindítása előtt
veszélyes üzemi környezetet idézhet elő, a berendezés meghibásodását és a védelmi
rendszer sérülését okozhatja.

• Súlyos testi sérülés vagy halál veszélye. A szivattyú bármely üzemi korlátjának (pl.
nyomás, hőmérséklet, tápfeszültség stb.) túllépése a berendezés meghibásodását
okozhatja, mint pl. a robbanás, megszorulás vagy a védelmi berendezés sérülése.
Gondoskodjon arról, hogy a rendszer üzemi körülményei megfeleljenek a szivattyú
teljesítményének.

• Robbanásveszély és súlyos személyi sérülés veszélye. A szivattyút ne üzemeltesse,
ha a csőrendszer el van tömődve, vagy ha a nyomó- vagy szívószelep el van zárva. Ez
a szivattyúzott folyadék hőmérsékletének gyors emelkedését, illetve annak párolgását
okozhatja.

• A védelmi rendszer és a berendezés sérülésének veszélye. Gondoskodjon arról, hogy
a szivattyú kizárólag a minimális és a maximális áramlási sebességek közötti
tartományban működjön. Az ezen határértékeken kívül történő üzemeltetés vibrációt
okozhat, valamint a csúszógyűrűs tömítés és/vagy a tengely károsodását, illetve a
felszívó erő csökkenését okozhatja.

• Az alábbiakkal kerülheti el a csúszógyűrűs tömítés és a szivattyú meghibásodását:
• sebességnövelés az indításkor a névleges sebesség legalább 65 %-ára 5 másod-

percen belül
• sebességcsökkentés a leállításkor a névleges sebesség 65 %-ára 0–5 másodper-

cen belül
• A szivattyú biztonsági eszközök nélkül történő üzemeltetése a kezelőt súlyos személyi

sérülés vagy halál kockázatának teszi ki. A berendezést soha ne üzemeltesse a
megfelelő biztonsági eszközök (védőburkolat stb.) telepítése nélkül.

• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos
testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkez-
dése előtt mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.
• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgó-

szerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.
• A szivattyú fordított forgásirányba történő elindítása a fém alkatrészek érintkezését,

hőfejlesztést és a védőberendezés sérülését okozhatja. A szivattyú elindítása előtt
gondoskodjon a megfelelő meghajtó beállításokról.

• Megszorulás, védelmi rendszer sérülésének vagy robbanás veszélye. Gondoskodjon
arról, hogy legyen telepítve kiegyenlítő vezeték, és az vissza legyen kötve a szivattyú
szívó bemenetére vagy szívó tartályára. Ez megakadályozza a szivattyúzott folyadék
gyors párolgását.

• Halál és súlyos sérülés veszélye. A szivárgó folyadék tüzet és/vagy égési sérülést
okozhat. A szivattyú feltöltése előtt gondoskodjon arról, hogy minden nyílás tömítve
legyen.
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Óvintézkedések

MEGJEGYZÉS:
• Gondoskodjon arról, hogy a hőmérsékletváltozás ne haladja meg a percenkénti 19 °C-

ot (35 °F).

• Gondoskodjon arról, hogy a hőmérsékletváltozás ne haladja meg a percenkénti 11°C-
ot (20°F).

• Rendellenes átmeneti esemény – mint a hősokk – esetén a maximális megengedhető
hőmérsékletváltozás 121 °C (250 °F).

• A túl gyors ütemű bemelegítés a berendezés károsodását okozhatja. Gondoskodjon
arról, hogy a bemelegedés üteme ne haladja meg a 1,4 °C (2,5 °F) per percet.

• Ha betétes csúszógyűrűs tömítést használ, gondoskodjon arról, hogy a tömítésrögzítő
gyűrűben lévő csavarok meg legyenek húzva, és az indítás előtt távolítsa el a
központosító kapcsokat. Ezzel megelőzhető a tömítés vagy a tengelyburkolat károso-
dása azáltal, hogy a tömítés a burkolaton a megfelelő helyére és központosítva kerül
fel.

A szivattyú elindítása előtt kövesse az alábbi óvintézkedéseket:

• A rendszert alaposan öblítse ki, és tisztítsa meg a csövezésben lévő szennyeződés
vagy törmelék eltávolításához az idő előtti meghibásodás megelőzése érdekében.

• Az új vagy a felújított szivattyút olyan sebességen működtesse, amely elegendő
áramlást biztosít a tömszelenceház perselyében lévő közeli felületek átöblítéséhez és
hűtéséhez.

• Ha a szivattyúzott folyadék hőmérséklete meghaladja a 93 °C-ot (200 °F), a szivattyút
az üzemeltetés előtt melegítse fel. A szivattyúban keringessen egy kis mennyiségű
folyadékot, amíg a szivattyúház hőmérséklete a szivattyúzandó folyadék üzemi
hőmérsékletéhez képest 38 °C-on (100 °F) belüli nem lesz. Ezt úgy érheti el, hogy
folyadékot áramoltat a szivattyú bemeneti csonkjáról a nyomócsonkjára (opcionálisan
a szivattyúház öblítés is bevonható a bemelegítésbe, de nem szükséges). A szivattyút
áztassa két (2) órán keresztül a szivattyúzandó folyadék hőmérsékletén.

A kezdeti indításkor ne állítson a változó sebességű meghajtók sebességén, ne ellenőrizze
a sebességszabályzót vagy a túl nagy sebesség kapcsoló beállításait, amikor a változó
sebességű meghajtó a szivattyúra van kapcsolva. Ha a beállításokat nem ellenőrizte, az
egységet kapcsolja le, és kövesse a meghajtó gyártójának utasításait.

A tengelykapcsoló védőelem eltávolítása
1. A tengelykapcsoló védőelem meghajtó felét csúsztassa a szivattyú felé.
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2. Távolítsa el az anyacsavart, a csavart és alátéteket a tengelykapcsoló védőelem
meghajtó felőli oldaláról.

3. Távolítsa el a meghajtó oldali zárólemezt.
4. Távolítsa el a tengelykapcsoló védőelem meghajtó felét:

a) Enyhén nyomja meg az alsó részt.
b) Emelje felfelé.

1. Döntött horony
2. A tengelykapcsoló védőelem meghajtó oldali fele
3. Meghajtó

5. Távolítsa el a maradék anyacsavart, csavart és alátétet a tengelykapcsoló védőelem
szivattyú felőli oldaláról.
A csapágyház szivattyú felőli oldaláról nem szükséges eltávolítani a zárólemezt. A
csapágyház fül csavarjai hozzáférhetők az ezen az oldalon lévő zárólemez eltávolítása
nélkül, ha a belső szivattyúalkatrészek karbantartása szükséges.

6. Távolítsa el a tengelykapcsoló védőelem szivattyú oldali felét:
a) Enyhén nyomja meg az alsó részt.
b) Emelje felfelé.

1. Döntött horony
2. Szivattyú felőli zárólemez
3. Meghajtó
4. A tengelykapcsoló védőelem szivattyú oldali fele
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Ellenőrizze a forgásirányt - Vázra szerelt egység

FIGYELMEZTETÉS:
• A szivattyú fordított forgásirányba történő elindítása a fém alkatrészek érintkezését,

hőfejlesztést és a védőberendezés sérülését okozhatja. A szivattyú elindítása előtt
gondoskodjon a megfelelő meghajtó beállításokról.

• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos
testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkez-
dése előtt mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.
• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgó-

szerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.

1. Zárja ki a meghajtó tápellátását.
2. Gondoskodjon arról, hogy a tengelykapcsoló agyak biztonságosan legyenek rögzítve a

tengelyeikre.
3. Gondoskodjon arról, hogy a tengelykapcsoló közdarab el legyen távolítva.

A szivattyút eltávolított tengelykapcsoló közdarabbal szállítják.
4. A meghajtót helyezze feszültség alá.
5. Gondoskodjon arról, hogy senki se tartózkodjon a berendezés közelében, majd annyi

időre indítsa el a meghajtót, hogy megállapíthassa, a forgásirány egyezik-e a
csapágyházon vagy a zárt lévő nyíllal.

6. Zárja ki a meghajtó tápellátását.

A szivattyú és a meghajtó kapcsolása

FIGYELMEZTETÉS:
A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos testi
sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkezdése előtt
mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.

• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes
nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.

• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgószer-
kezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.

A tengelykapcsolásoknak megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az ATEX osztályú
környezetben történő használathoz. Használja a tengelykapcsoló gyártójának utasításait a
tengelykapcsoló kenéséhez és telepítéséhez. A részletes utasításokért és javaslatokért
lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgószerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési
útmutatóit.

A tengelykapcsoló védőelem felszerelése

FIGYELMEZTETÉS:
• A szivattyú biztonsági eszközök nélkül történő üzemeltetése a kezelőt súlyos személyi

sérülés vagy halál kockázatának teszi ki. A berendezést soha ne üzemeltesse a
megfelelő biztonsági eszközök (védőburkolat stb.) telepítése nélkül.

• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos
testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkez-
dése előtt mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.
• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgó-

szerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.
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FIGYELMEZTETÉS:

Az ATEX osztályú környezetekben használt tengelykapcsoló védőelemnek szikramen-
tes anyagból kell lennie.

Szükséges alkatrészek:
1. Áramtalanítsa a motort, a motort zárja ki, és az indítónál helyezze el a lecsatlakoztatást

jelző táblát.
2. A tengelykapcsoló védőelem szivattyú oldali felét tegye a helyére:

a) Enyhén nyomja meg az alsó részt.
b) A tengelykapcsoló védőelem felet helyezze a szivattyú oldali zárólemezre.

1. Döntött horony
2. Szivattyú felőli zárólemez
3. Meghajtó
4. A tengelykapcsoló védőelem szivattyú oldali fele

#. ábra: 18 Védőelem fél felszerelése

A tengelykapcsoló védőelemben lévő döntött horonynak illeszkednie kell a végzáróle-
mez köré.

1. Döntött horony
2. Zárólemez (szivattyú oldal)
3. Védőelem fél
#. ábra: 19 Döntött horony a tengelykapcsoló védőelemben
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3. A tengelykapcsoló védőelemnek a zárólemezhez történő rögzítéséhez használjon egy
csavart, egy anyát és két alátétet. Húzza meg erősen.

1. Anya
2. Alátét
3. Csavar

#. ábra: 20 A tengelykapcsoló védőelem fél rögzítése a zárólemezhez

4. A tengelykapcsoló védőelem meghajtó felet helyezze a helyére:
a) Enyhén nyomja meg az alsó részt.
b) A tengelykapcsoló védőelem meghajtó felet helyezze a tengelykapcsoló védőelem

szivattyú felére.
A tengelykapcsoló védőelemben lévő döntött horonynak a motor felé kell néznie.

5. A meghajtó oldali zárólemezt helyezze a motortengelyre.
6. A meghajtó oldali zárólemezt helyezze a tengelykapcsoló védőelem meghajtó felében

lévő döntött horonyba.
7. A tengelykapcsoló védőelemnek a zárólemezhez történő rögzítéséhez használjon egy

csavart, egy anyát és két alátétet. Csak kézzel húzza meg.
A lyuk a tengelykapcsoló védőelem fél meghajtó oldalán található.

8. A tengelykapcsoló védőelem meghajtó felét csúsztassa a motor felé úgy, hogy a
tengelykapcsoló védőelem teljesen takarja a tengelyeket és a tengelykapcsolót.

9. A tengelykapcsoló védőelem felek egymáshoz történő rögzítéséhez használjon egy
anyát, egy csavart, és két alátétet.

10. Húzzon meg minden anyát a védőelem szerelvényen.

Csapágyak kenése

FIGYELMEZTETÉS:

A szikrák és a hőtermelés okozta robbanásveszély, valamint az idő előtti meghibáso-
dás kockázata. Az indítás előtt gondoskodjon arról, hogy a csapágyak kenése megfelelő
legyen.

MEGJEGYZÉS:
A használaton kívül hagyott berendezésben a zsír megszilárdulhat, ami a csapágyak
helytelen kenését eredményezheti. A hosszabb ideig használaton kívül lévő berendezésen
ellenőrizze a zsírzást, és ha szükséges zsírozza újra.

A csapágyak olaj nélkül kerülnek kiszállításra. A csapágyakat a munkavégzés helyszínén
kell kenni.
A zsírral kent csapágyak kenése a gyárban történik.
A csapágy gyártója a teljes élettartamra zsírzott csapágyakat a gyárban feltölti zsírral és
tömíti azokat. Ezeket a csapágyakat nem szükséges kenni vagy tömíteni.
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Kenőolaj követelmények

Olajminőség követelmények
Kiváló minőségű rozsdásodás és oxidáció gátló turbinaolajat használjon.

Kenőolaj típusa • CLP46
• DIN 51517
• HD 20W/20 SAE

Jelzés DIN 51502
Kinematikai viszkozitás 40°C-on (104°F) 46 ±4 mm2/mp |

0,0713 ±0,006 hüvelyk2/mp
Gyulladáspont (Cleveland) 175°C | 347°F
Szilárdulási pont (Folyáspont) -15°C | 5°F
Alkalmazási hőmérséklet
(Forduljon ITT képviselethez a kenőanyag megál-
lapítása érdekében, ha a környezeti hőmérséklet
-10°C (14°F) alatti.

Magasabb, mint a megengedett csapágyhőmér-
séklet

Olajmennyiségi követelmények

Csapágyház mérete Mennyiség, liter | quart
24 i-FRAME 0,5 | 0,53
32 i-FRAME 1,1 | 1,16
42 i-FRAME 1,5 | 1,58
48 i-FRAME 2,1 | 2,21

Csapágyak olajjal történő kenése
FIGYELMEZTETÉS:

A szikrák és a hőtermelés okozta robbanásveszély, valamint az idő előtti meghibáso-
dás kockázata. Az indítás előtt gondoskodjon arról, hogy a csapágyak kenése megfelelő
legyen.

MEGJEGYZÉS:
A szivattyú a kiszállításkor nincs olajjal feltöltve. A szivattyú üzemeltetése előtt töltse fel
olajjal.

• Annak meghatározása, hogy mikor kell feltölteni a csapágyházat olajjal.

Ha... Akkor...
Ha a szivattyú olajszint vizsgáló ablakkal rend-
elkezik (alap kivitel)

Használja „A csapágyház feltöltése olajjal”
című fejezet eljárásait.

A szivattyú állandó szintet biztosító olajzóval
rendelkezik (opcionális).

Használja „A csapágyház feltöltése opcionális
olajzóval” című fejezet eljárásait.

A csapágyház feltöltése olajjal

MEGJEGYZÉS:

1. Távolítsa el az olaj betöltő dugaszt.
2. Öntsön olajat a nyílásba.
3. Töltse fel addig, amíg az olajszint az olajszint vizsgáló ablak közepéig nem emelkedik.
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A csapágyház feltöltése opcionális olajzóval

MEGJEGYZÉS:

Az állandó olajszintet biztosító olajzó a berendezés kiszállításakor nincs rögzítve.
1. A tartályt csavarozza le a szivattyúházról (jobbmenetes) és tegye félre.
2. A szivattyúházat a PTFE tömítőszalaggal illessze a csapágyházhoz az állandó

olajszintet biztosító olajozó csatlakozójánál.
3. Húzza meg addig, amíg a menetes felület függőleges helyzetbe nem kerül.
4. Távolítsa el a csapágyház felső oldalán lévő olaj betöltő dugaszt.
5. A csatlakozás nyílásán keresztül töltsön be olajat addig, amíg az olajszint a

szivattyúházon lévő olajszint vizsgálóablak majdnem közepéig nem ér.
6. A tartályt töltse fel egy tölcsér használatával.

1. Csapágyház
2. Olajszint ellenőrző vizsgálóablak
3. Szivattyúház

7. Helyezzen egy O-gyűrűt a tartály csőrére.
8. A hüvelykujját helyezze a tartály csőrére.
9. Fordítsa lefelé a csőrt és helyezze a szivattyúházon lévő belső menetes felületbe.
10. Húzza meg a tartályt.

Ekkor az olaj a tartályból a szivattyúházba folyik.
11. Ismételje meg a 6–10. lépést, addig amíg a tartály kétharmadáig marad olaj.
A tartályt mindig töltse fel olajjal, amikor az olajszint a tartály egyharmadánál alacsonyabb-
ra kerül.

Kenőzsír követelmények

Óvintézkedések

MEGJEGYZÉS:
A berendezés károsodásának és a teljesítmény csökkenésének megelőzése. Soha ne
keverje a különböző összetételű (NLGI 1 vagy 3 NLGI 2-vel) vagy különböző viszkozitású
zsírokat. Soha ne keverjen például lítium alapú zsírt polikarbamid alapú zsírral. Ha
módosítani kell a zsír típusát vagy összetételét, az újrazsírzás előtt távolítsa el a forgórészt
és a régi zsírt a szivattyúházból.

Zsírminőség követelmények
Használjon az NLGI 2-es osztálynak megfelelő kiváló minőségű kenőzsírt.

Kenés zsír használatával
A berendezés zsírral történő kenéséhez vegye figyelembe az alábbi információkat:

• A szivattyút a gyártó megkent csapágyakkal szállítja, és készen áll a használatra.

• A csapágyak lítiumos zsírral vannak feltöltve, amelynek a csapágyház felületén mért
-30°C–90°C-os (-22°F–194°F) hőmérsékleten használható.

• Gondoskodjon arról, hogy a csapágy hőmérséklete ne haladja meg a környezeti
hőmérsékletet több, mint 50 °C-kkal (122 °F) (csapágyházon mérve), és a ellenőrzés-
kor soha ne haladja meg a 90 °C-ot (194 °F).
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Tengelytömítés opciók
A legtöbb esetben a gyártó tömítéssel látja el a tengelyt, mielőtt a szivattyút kiszállítja. Ha a
szivattyú tengelye nem rendelkezik tömítéssel, lásd a Karbantartás fejezet Tengelytömítés
karbantartása című részét.
Ez a modell az alábbi tengelytömítés típusokat használja:

• Kazettás csúszógyűrűs tömítés

• Hagyományos belső csúszógyűrűs tömítés

• Hagyományos külső csúszógyűrűs tömítés

• Tömített tömszelenceház opció

Csúszógyűrűs tömítés opciók
A szivattyúkat általában beszerelt csúszógyűrűs tömítéssel szállítják. Ha azok nincsenek
beszerelve, olvassa el a csúszógyűrűs tömítés gyártójának beszerelési utasításait.
Az alábbiak a szivattyú csúszógyűrűs tömítés opciói:

• Kazettás csúszógyűrűs tömítés

• Hagyományos belső csúszógyűrűs tömítés

• Hagyományos küldő csúszógyűrűs tömítés

Tömítő folyadék csatlakoztatása csúszógyűrűs tömítéshez

Tömítés kenés szükséges
A megfelelő kenés érdekében a tömítés felületein folyadékrétegnek kell lennie. A
tömítéshez kapott illusztrációk alapján keresse meg a csapokat.

Tömítés öblítési módszerek
Az alábbi módszerek használhatók a tömítés öblítésére vagy hűtésére:
Módszer Leírás
A berendezés általi
öblítés

Vezesse úgy a csövezést, hogy a szivattyú a szivattyúházból folyadékot
áramoltasson és azt a tömszelencébe fecskendezze. Ha szükséges, egy külső
hőcserélő lehűti a szivattyúzott folyadékot, mielőtt az a tömszelencébe jut.

Külső öblítés Vezesse úgy a csövezést, hogy a szivattyú tiszta, hideg, kompatibilis folyadé-
kot fecskendezzen közvetlenül a tömszelencébe. Az öblítő folyadék nyomásá-
nak 0,35–1,01 kg/cm2-rel (5–15 psi) nagyobban kell lennie, mint a tömítőkamra
nyomása. A befecskendezési sebességnek 2–8 lpm-nek (0,5–2 gpm) kell
lennie.

Egyéb Használhat más módszereket is, amelyek többszörös tömszelence vagy
tömítőkamra csatlakozást alkalmaznak. Lásd a csúszógyűrűs tömítés rajzát
vagy a csövezési ábrákat.

Tömített tömszelenceház opciók
FIGYELMEZTETÉS:

Tömszelencés tömítések nem engedélyezettek ATEX osztályú környezetekben.

A gyár nem szereli be a tömítést, a szorítógyűrűt és az osztott tömszelencét.
Az alkatrészek a szivattyúhoz mellékelt szerelvények dobozában találhatók. A szivattyú
elindítása előtt, be kell szerelni a tömítést, a szorítógyűrűt és az osztott tömszelencét a
Karbantartás fejezet Tömített tömszelenceház karbantartása részének megfelelően.

Tömítő folyadék csatlakoztatása tömszelenceház tömítéshez

MEGJEGYZÉS:
Gondoskodjon a tömítés kenéséről. Ennek elmulasztása a tömítés és a szivattyú
élettartamának csökkenését okozhatja.

Az alábbi esetekben kell külső tömítő folyadékot használni:

• A szivattyúzott folyadék koptató hatású részecskéket tartalmaz.

• A tömszelenceház nyomása kisebb, mint a légköri nyomás, amikor a szivattyú emelő
szívással vagy úgy üzemel, hogy a szívási forrás vákuumban van. Ezekben az
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esetekben a tömítés hűtése és kenése nem biztosított, és a szivattyúba levegő
szívódik.

A külső folyadék alkalmazásának feltételei

Körülmény Művelet
A tömszelenceház nyomása nagyobb, mint a
légköri nyomás, és a szivattyúzott folyadék tiszta.

A normál, percenkénti 40–60 csepp tömszelence
szivárgás általában elégséges a tömítés kenésé-
re és hűtésére. Nem szükséges tömítő folyadék
használata.

A tömszelenceház nyomása alacsonyabb, mint a
légköri nyomás, és a szivattyúzott folyadék nem
tiszta.

Tiszta, kompatibilis külső folyadék forrás szüksé-
ges.

Tiszta, kompatibilis külső folyadék forrás szüksé-
ges.

A csövezést a szorítógyűrű csatlakozásra percen-
kénti 40–60 csepp szivárgási sebességgel kell
csatlakoztatni. A nyomásnak 1,01 kg/cm2-rel (15
psi) nagyobbnak kell lennie a tömszelenceház
nyomásával.

A szivattyú feltöltése
A szivattyú feltöltése, ha a szívási forrás a szivattyú felett van

1. Lassan nyissa ki a szívó oldali leválasztó szelepet.
2. A szívó és nyomó csövezésen nyissa ki a légtelenítő szelepeket, amíg a szivattyúzott

folyadék ki nem folyik rajtuk.
3. Zárja el a légtelenítő szelepeket.

1. Nyomó oldali leválasztó szelep
2. Ellenőrzőszelep
3. Szívó oldali leválasztó szelep
#. ábra: 21 A szívási forrás a szivattyú felett

A szivattyú feltöltése, ha a szívási forrás a szivattyú alatt van
A szivattyú letöltéséhez használjon lábszelepet és külső folyadékforrást. A folyadék az
alábbi forrásokból származhat:

• Feltöltő szivattyú

• Nyomás alatt lévő nyomóvezeték

• Egy másik külső forrásból

1. Zárja a nyomó oldali leválasztószelepet.
2. Nyissa a szivattyúházon lévő légtelenítő szelepeket.
3. Nyissa a külső ellátó vezeték szelepét, amíg a folyadék folyni nem kezd a légtelenítősz-

elepeken.
4. Zárja a légtelenítőszelepeket.
5. Zárja a külső forrás vezetékét.
Ez az illusztráció egy példát ábrázol a lábszeleppel és külső forrással ellátott szivattyúról:
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1. Nyomó oldali leválasztó szelep
2. Elzárószelep
3. Külső forrásból
4. Lábszelep
5. Ellenőrzőszelep
#. ábra: 22 Feltöltődő szivattyú a szívási forrással a szivattyú alatt

Ez az illusztráció egy példát ábrázol a lábszeleppel ellátott szivattyúról, amely az ellenőrző
szelep elkerülését használja:

1. Megkerülő vezeték
2. Elzárószelep
3. Lábszelep
4. Ellenőrzőszelep
5. Nyomó oldali leválasztó szelep
#. ábra: 23 A szivattyúzott folyadék alatt lévő szivattyú feltöltése lábszeleppel és az ellenőrző
szelep elkerülésével

A szivattyú feltöltésének egyéb módszerei
Az alábbi módszerek is használhatók a szivattyú feltöltésére:
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• Feltöltés fúvókával

• Feltöltés a szivattyú automatikus feltöltésével

A szivattyú elindítása

FIGYELMEZTETÉS:
A berendezés sérülésének, a tömítés meghibásodásának és a védelmi rendszer sérülésé-
nek veszélye. A szivattyú elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden öblítő és hűtő
rendszer megfelelően működik.

MEGJEGYZÉS:
• Szárazüzem okozta berendezés károsodás kockázata. Azonnal ellenőrizze a nyomás-

mérőket. Ha az ürítési nyomás nem állítható vissza gyorsan, azonnal állítsa le a
meghajtót, majd töltse fel újra és próbálja meg újraindítani a szivattyút.

• A berendezés károsodásának elkerülése érdekében figyelje a szivattyú vibrációs
szintjét, csapágyainak hőmérsékletét és a zajszintet. Ha a normál szintek túllépésre
kerültek, állítsa le a szivattyút és küszöbölje ki a problémát.

• A vázra szerelt egységek esetén gondoskodjon arról, hogy az olajszint megfelelő
legyen a szivattyú elindítása előtt. A zárt tengelykapcsolású szivattyúk nem rendelkez-
nek olajkenésű csapágyakkal.

MEGJEGYZÉS:
A berendezés károsodásának veszélye tiszta olaj vagy olaj köd kenésű egységek esetén.
Távolítsa el a vizsgáló nyílás dugaszát, és ellenőrizze az olaj vagy olajköd megfelelő
áramlását. Az ellenőrzés után helyezze vissza a dugaszt.

A szivattyú elindítása előtt végre kell hajtani az alábbi műveleteket:

• Nyissa ki a szívószelepet.

• Nyisson minden visszakeringető és hűtő vezetéket.

1. A rendszer konfigurációjának megfelelően teljesen zárja el vagy részben nyissa meg a
nyomószelepet.

2. Indítsa el a meghajtót.
3. Lassan nyissa meg a nyomószelepet, amíg a szivattyú el nem éri a kívánt áramlási

mennyiséget.
4. Azonnal ellenőrizze a nyomásmérőt annak érdekében, hogy a szivattyú gyorsan elérje

a megfelelő nyomást.
5. Ha a szivattyú nem képes elérni a megfelelő nyomást, hajtsa végre az alábbi

műveleteket:
a) Állítsa le a meghajtót.
b) Töltse fel újra a szivattyút.
c) Indítsa újra a meghajtót.

6. Figyelje a szivattyú működését:
a) Ellenőrizze a szivattyút a csapágyak hőmérséklete, túlzott mértékű vibráció és zaj

tekintetében.
b) Ha a szivattyú túllépi a normál szinteket, azonnal állítsa le a szivattyút és hárítsa el

a problémát.
A szivattyú a normál szinteket számos okból túllépheti. A problémák lehetséges
megoldásaira vonatkozó információkért lásd a Hibaelhárítás című részt.

7. Ismételje meg az 5–6. lépést, amíg a szivattyú megfelelően nem üzemel.
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Üzemeltetési korlátozások

Áramlási korlátozások
Ezek a határértékek érvényesek, hacsak más adatok nem állnak rendelkezésre a teljesítménygörbé-
ken vagy adatlapokon:
Qmin = 0,1 x QBEP Rövid idejű üzem
Qmin = 0,3 x QBEP Folyamatos üzem
Qmax = 1,2 x QBEP Rövid idejű üzem, ha NPSHeszköz > NPSHszivattyú +

0,50 m (1,64 láb)

Az indítások megengedett száma

A szivattyút ne indítsa el az ebben a táblázatban ismertetetteknél többször:

Az elektromos motorokat használó szivattyúk esetén a szivattyút ne indítsa el többször,
mint a motor üzemeltetési utasításában megadott szám. Ha két eltérő számadat áll
rendelkezésre, az alacsonyabb szám az indítási korlát.

Az i-ALERT® Condition Monitor aktiválása

FIGYELMEZTETÉS:
Robbanásveszély és személyi sérülés kockázata. A magas hőmérsékletre történő felme-
legedés az állapotmegfigyelő robbanását okozhatja. Az állapotmegfigyelő hőmérséklete
soha nem lépheti túl a 149 °C-ot (300 °F), illetve azt tilos tűzbe dobni.

Az i-ALERT® Condition Monitor vagy az i-ALERT®2 Bluetooth berendezés állapotmegfigy-
elő használatával elfogadja az alábbi licencmegállapodás feltételeit Szoftver licencmegálla-
podás (oldal 16)
Az állapotmegfigyelő készen áll az aktiválásra, amikor a szivattyú üzemel és elérte az
állandó áramlási mennyiséget, nyomást és hőmérsékletet. A művelet csak néhány percet
vesz igénybe.
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1. Egy kis méretű mágnest helyezzen az állapotmegfigyelőn lévő ITT embléma fölé, majd
távolítsa el, mint azt az alábbi példa mutatja.

#. ábra: 24 i-ALERT® Condition Monitor

Amikor az állapotmegfigyelő aktiválódik:

1. Felvillannak a piros LED fényei, majd a zöld LED fénye folyamatosan világít.
2. Egy másodpercenként nyolc mintát vesz.
3. Ezeket az eredményeket átlagolja, és megállapítja a vibrációs szint alapértékét.
4. A zöld LED fénye körülbelül tizenkét másodpercig villog.

Az első tíz percben a zöld LED fény ötször egymás után másodpercenként villan, majd
szünetet tart a vibrációs érték leolvasásához. A kezdeti időszakban a műszer
gyakrabban mér (hat másodpercenként), ezért a riasztás azonnal észlelhető.

i-ALERT® Condition Monitor rutin használata
Az i-ALERT®2 monitor telepítésére és/vagy aktiválására vonatkozó információkért lásd az i-
ALERT®2 telepítési és használati útmutatót vagy a http://www.ittproservices.com/aftermar-
ket-products/monitoring/i-alert2/ (i-ALERT2.com) weboldalt. A rutin használat utasításai az
i-ALERT®2 telepítési és használati útmutatóban is megtalálhatók.

Mérési időköz
Ez a táblázat ismerteti az állapotmegfigyelő mérési időközeit normál üzemmód esetén, illetve amikor
a megfigyelő riasztás üzemmódban van.
Üzemmód Mérési időköz
Normál üzemmód Öt perc
Riasztás üzemmód Két perc

Amikor az állapotmegfigyelő a megadott hőmérsékleti vagy vibrációs határértékeken felüli
értékeket mér, a megfelelő LED fény villog. A riasztást előidéző rendszer vagy szivattyú
probléma elhárítása után az állapotmegfigyelő visszaáll normál üzemmódba egy normál
értékű mérés után.

Riasztás üzemmód
Amikor az állapotmegfigyelő riasztás üzemmódban van, ki kell vizsgálni az állapot okát, és
időben meg kell tenni a hibajavító intézkedéseket.

Mágneses eszközök használatával kapcsolatos figyelmeztetés
Legyen óvatos, ha mágneses eszközöket használ az állapotmegfigyelő közelében, mint pl.
a mágneses vibráció mérő szondák vagy mérőórák. Ezek a mágneses eszközök
aktiválhatják vagy inaktiválhatják az állapotmegfigyelőt, ami helytelen riasztási szinteket
vagy a megfigyelés megszűnését eredményezheti.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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A szivattyú üzemeltetésével kapcsolatos óvintézkedések
Általános óvintézkedések

MEGJEGYZÉS:
• Változtassa a kapacitást a nyomóvezetéken lévő szabályzószeleppel. Az áramlást

soha ne szűkítse a szívó oldalon. Ez a teljesítmény csökkenését, nem várt hőfejlesz-
tést és a berendezés károsodását okozhatja.

• A berendezés károsodásának kockázata váratlan hőtermelés miatt. Ne terhelje túl a
meghajtót. Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú üzemi körülményei alkalmasak
legyenek a meghajtó számára. A meghajtó az alábbi körülmények között terhelődhet
túl:

• A folyadék fajlagos sűrűsége vagy viszkozitása nagyobb a vártnál

• A szivattyúzott folyadék sebessége nagyobb a névleges áramlási sebességnél.

Üzemeltetés csökkentett kapacitáson

FIGYELMEZTETÉS:
• A védelmi rendszer és a berendezés sérülésének veszélye. A túlzott mértékű vibráció

a csapágyazás, a tömszelenceház, a tömítőkamra és/vagy a csúszógyűrűs tömítés
károsodását okozhatja. Figyelje a szivattyú vibrációjának mértékét, a csapágyhőmér-
sékletet és a megnövekedett zajszintet. Ha a normál szintek túllépésre kerültek, állítsa
le a berendezést és küszöbölje ki a problémát.

• Robbanásveszély és súlyos személyi sérülés veszélye. A szivattyút ne üzemeltesse,
ha a csőrendszer el van tömődve, vagy ha a nyomó- vagy szívószelep el van zárva. Ez
a szivattyúzott folyadék hőmérsékletének gyors emelkedését, illetve annak párolgását
okozhatja.

• A berendezés sérülésének, illetve súlyos személyi sérülés veszélye. A hőmérséklet
megnövekedése a forgó alkatrészek súrlódását vagy megszorulását okozhatja.
Figyelje a szivattyút a túlzott hőtermelés tekintetében. Ha a normál szintek túllépésre
kerültek, állítsa le a berendezést és küszöbölje ki a problémát.

VIGYÁZAT:
• A védelmi rendszer és a berendezés sérülésének veszélye. A túlzott mértékű vibráció

a csapágyazás, a tömszelenceház, a tömítőkamra és/vagy a csúszógyűrűs tömítés
károsodását okozhatja. Figyelje a szivattyú vibrációjának mértékét, a csapágyhőmér-
sékletet és a megnövekedett zajszintet. Ha a normál szintek túllépésre kerültek, állítsa
le a berendezést és küszöbölje ki a problémát.

• A berendezés sérülésének, illetve súlyos személyi sérülés veszélye. A hőmérséklet
megnövekedése a forgó alkatrészek súrlódását vagy megszorulását okozhatja.
Figyelje a szivattyút a túlzott hőtermelés tekintetében. Ha a normál szintek túllépésre
kerültek, állítsa le a berendezést és küszöbölje ki a problémát.

MEGJEGYZÉS:
A kavitáció a szivattyú belső felületeinek károsodását okozhatja. Gondoskodjon arról, hogy
a rendelkezésre álló nettó pozitív emelési magasság (NPSHA) mindig nagyobb legyen az
NPSH előírásnál (NPSH3), ahogy azt a szivattyú publikált teljesítménygörbéje ismerteti.

Üzemeltetés fagypont alatti hőmérsékleten

MEGJEGYZÉS:
A leállított szivattyút ne tegye ki fagy hatásának. A szivattyúból és kiegészítő berendezé-
sekből ürítsen le minden folyadékot. Ennek elmulasztása a folyadék megfagyását és a
szivattyú károsodását okozhatja.
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A szivattyú leállítása

FIGYELMEZTETÉS:
Kövesse a testi sérülés megelőzésére szolgáló óvintézkedéseket. A szivattyú veszélyes
és/vagy mérgező folyadékok szállítására alkalmas. Viseljen megfelelő egyéni védőeszkö-
zöket. A szivattyúzott folyadékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
kell kezelni és ártalmatlanítani.

1. Lassan zárja el a nyomószelepet.
2. Állítsa le és zárja ki a meghajtót a véletlenszerű elindulás megelőzése érdekében.

Az i-ALERT® Condition Monitor kiiktatása

MEGJEGYZÉS:
Mindig iktassa ki az állapotmegfigyelőt, amikor a szivattyút hosszabb időtartamra leállítja.
Ennek elmulasztása az akkumulátor élettartamának csökkenéséhez vezet.

1. Egy kis méretű mágnest helyezzen az állapotmegfigyelőn lévő ITT embléma fölé és
tartsa ott, amíg a piros LED fény háromszor nem villan.
Ez körülbelül 10–15 másodpercet vesz igénybe, ha az állapotmegfigyelő normál
üzemmódban van, és körülbelül öt másodpercet, ha az állapotmegfigyelő riasztás
üzemmódban van.

2. Távolíts el a mágnest.
Ha a kiiktatás sikeres, a LED fények folyamatosan világítanak.

Az i-ALERT® Condition Monitor visszaállítása
Az i-ALERT®2 monitor kiiktatására vagy visszaállítására vonatkozó információkért lásd az i-
ALERT®2 telepítési és használati útmutatót vagy az i-ALERT2.com weboldalt. http://
www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
Mindig állítsa vissza az állapotmegfigyelőt, amikor a szivattyút karbantartás, rendszermó-
dosítás, vagy hosszabb kikapcsolt állapot után elindítja. Ennek elmulasztása helytelen
alapértékeket eredményezhet, amely alapján az állapotmegfigyelő hibás riasztás adhat.
1. Az állapotmegfigyelő bekapcsolásához érintsen egy mágnest az állapotmegfigyelőn

lévő ITT emblémához.Az állapotmegfigyelő megkezdi az új alap vibrációs szint
megállapítását.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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A szivattyú és a meghajtó végső illesztése

FIGYELMEZTETÉS:
• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos

testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkez-
dése előtt mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.
• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgó-

szerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.
• A nem megfelelő illeszkedés a teljesítmény csökkenését, a berendezés károsodását

és a vázra szerelt egységek katasztrofális meghibásodását eredményezheti, ami
súlyos sérülést okozhat. A megfelelő illesztés a telepítő személy és a berendezés
használójának a felelőssége. A berendezés működtetése előtt ellenőrizze az összes
meghajtó elem illeszkedését.
• Kövese a tengelykapcsoló gyártójának tengelykapcsoló telepítési és üzemeltetési

utasításait.

Miután a szivattyú és a meghajtó elérte az üzemi hőmérsékletet, ellenőrizni kell a végső
illesztést. Kezdeti illesztési utasításokért lásd a Telepítés fejezetet.
1. A berendezést működtesse a tényleges üzemi körülmények között annak érdekében,

hogy a szivattyú, a meghajtó és a kapcsolódó rendszer elérje az üzemi hőmérsékletét.
2. Állítsa le a szivattyút és a meghajtót.
3. Helyezze vissza a tengelykapcsolót .

Lásd a Karbantartás fejezet A tengelykapcsoló védőelem eltávolítása című részét.
4. Ellenőrizze az illesztést, amíg a berendezés még üzemi hőmérsékletű.

A lásd a Telepítés fejezet Szivattyú-meghajtó illesztése című részét.
5. Helyezze vissza a tengelykapcsolót .
6. Indítsa újra a szivattyút és a meghajtót.
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Karbantartás

Karbantartási ütemterv
Karbantartási ellenőrzések

A karbantartási ütemterv az alábbi ellenőrzéseket tartalmazza:

• Rutin karbantartás

• Rutin ellenőrzések

• Háromhavi ellenőrzések

• Éves ellenőrzések

Rövidítse le az ellenőrzési időközöket, ha a szivattyúzott folyadék koptató hatású és/vagy
korrozív, vagy ha a környezet robbanásveszélyes osztályozású.

Rutin karbantartás
• Lássa el kenőanyaggal a csapágyakat.

• Ellenőrizze a tömítést.

Rutin ellenőrzések
Rutin ellenőrzések alkalmával ezeket a műveleteket hajtsa végre:

• Ellenőrizze az olaj szintjét és állapotát a csapágyházon lévő vizsgálóablakon
keresztül.

• Ellenőrizze a szokatlan zajt, vibrációt és csapágyhőmérsékletet.

• A szivattyút és a csövezést ellenőrizze szivárgás tekintetében.

• Elemezze a vibrációt.

• Ellenőrizze a kimeneti nyomást.

• Ellenőrizze a hőmérsékletet.

• Ellenőrizze a tömítőkamrát és a tömszelencét szivárgások tekintetében.

• Gondoskodjon arról, hogy a csúszógyűrűs tömítés ne szivárogjon.

• Ha túlzott szivárgást észlel, állítsa be vagy cserélje a tömszelence tömítést.

Háromhavi ellenőrzések
Ezeket a műveleteket hajtsa végre háromhavonta:

• Ellenőrizze, hogy az alap stabil-e, és hogy a leszorító csavarok meg vannak-e húzva.

• Ha a szivattyú üzemen kívül volt, ellenőrizze a tömítéseket, és szükség szerint cserélje
azokat.

• Az olajat legalább háromhavonta (2000 üzemóra) cserélje.

• Gyakrabban cserélje az olajat, ha az olajat a kedvezőtlen légköri vagy egyéb
hatások beszennyezhetik vagy károsíthatják.

• Ellenőrizze a tengelyillesztést, és ha szükséges, állítsa be.

Éves ellenőrzések
Évente egyszer hajtsa végre ezeket az ellenőrzéseket:

• Ellenőrizze a szivattyú kapacitását.

• Ellenőrizze a szivattyú nyomását.

• Ellenőrizze a szivattyú teljesítményét.

Ha a szivattyú teljesítménye nem elégíti ki a szállítási igényeket, és a szállítási
körülmények nem változtak, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Szerelje szét a szivattyút.
2. Vizsgálja meg.
3. Cserélje ki az elhasznált alkatrészeket.
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Csapágy karbantartás
Ez, a csapágyak kenésével foglalkozó szakasz a szivattyúzott folyadék különböző

hőmérsékleteinek listáját tartalmazza. Ha a szivattyú ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik és a
szivattyúzott folyadék mennyisége túllépi a megengedett hőmérséklet értékeket, forduljon
az ITT képviselőhöz.

Csapágyak kenésének ütemezése

Csapágytípus Első kenés Kenési időközök
Olaj kenésű csapágyak Töltse fel olajjal, mielőtt a szi-

vattyút telepíti és elindítja.
Az olajat a csapágy hőmérsékle-
tétől függően cserélje 200-300
üzemóránként.

Lásd az olajcsere ütemezési táb-
lázatot.

Zsír kenésű csapágyak N/A 4000 üzemóránként vagy évente
egyszer – amelyik hamarabb el-
telik
Kétévente egyszer, ha a szi-
vattyú nem üzemel

Olajcsere ütemezés
Az olajat évente legalább egyszer cserélni kell.
Csapágyhőmérséklet Első olajcsere Következő olajcserék
Maximum 60°C | 140°F 300 üzemóra elteltével Minden 8760. üzemóra elteltével
60°C–80°C | 140°F–176°F 300 üzemóra elteltével Minden 4000. üzemóra elteltével
80°C–100°C | 176°F–212°F 200 üzemóra elteltével Minden 3000. üzemóra elteltével

MEGJEGYZÉS:
• Ha a szivattyú robbanásveszélyes környezetben üzemel, szigorúan tartsa be az

olajcsere ütemezést.

• Ha a szivattyút nem használják, kétévente cserélje az olajat.

• Az elhasznált olajat a helyi környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően ártalmat-
lanítsa.

Kenőolaj követelmények

Olajminőség követelmények
Kiváló minőségű rozsdásodás és oxidáció gátló turbinaolajat használjon.

Kenőolaj típusa • CLP46
• DIN 51517
• HD 20W/20 SAE

Jelzés DIN 51502
Kinematikai viszkozitás 40°C-on (104°F) 46 ±4 mm2/mp |

0,0713 ±0,006 hüvelyk2/mp
Gyulladáspont (Cleveland) 175°C | 347°F
Szilárdulási pont (Folyáspont) -15°C | 5°F
Alkalmazási hőmérséklet
(Forduljon ITT képviselethez a kenőanyag megál-
lapítása érdekében, ha a környezeti hőmérséklet
-10°C (14°F) alatti.

Magasabb, mint a megengedett csapágyhőmér-
séklet

Olajmennyiségi követelmények

Csapágyház mérete Mennyiség, liter | quart
24 i-FRAME 0,5 | 0,53
32 i-FRAME 1,1 | 1,16
42 i-FRAME 1,5 | 1,58
48 i-FRAME 2,1 | 2,21
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Az olaj cseréje
1. Távolítsa el az olajleeresztő dugaszt (903.51).
2. Eressze le az olajat.
3. A szivattyút öblítse át friss olajjal.
4. Tisztítsa meg az olajleeresztő dugaszt.
5. Zárja az olajleeresztőt.
6. A szivattyút töltse fel új olajjal. Lásd az Üzembe helyezés, indítás, üzemeltetés és

leállítás című fejezet A csapágyak olajjal történő kenése című részét.
Az elhasznált olajat a helyi környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanít-
sa.

Kenőzsír követelmények

Óvintézkedések

MEGJEGYZÉS:
A berendezés károsodásának és a teljesítmény csökkenésének megelőzése. Soha ne
keverje a különböző összetételű (NLGI 1 vagy 3 NLGI 2-vel) vagy különböző viszkozitású
zsírokat. Soha ne keverjen például lítium alapú zsírt polikarbamid alapú zsírral. Ha
módosítani kell a zsír típusát vagy összetételét, az újrazsírzás előtt távolítsa el a forgórészt
és a régi zsírt a szivattyúházból.

Zsírminőség követelmények
Használjon az NLGI 2-es osztálynak megfelelő kiváló minőségű kenőzsírt.

Kenés zsír használatával
A berendezés zsírral történő kenéséhez vegye figyelembe az alábbi információkat:

• A szivattyút a gyártó megkent csapágyakkal szállítja, és készen áll a használatra.

• A csapágyak lítiumos zsírral vannak feltöltve, amelynek a csapágyház felületén mért
-30°C–90°C-os (-22°F–194°F) hőmérsékleten használható.

• Gondoskodjon arról, hogy a csapágy hőmérséklete ne haladja meg a környezeti
hőmérsékletet több, mint 50 °C-kkal (122 °F) (csapágyházon mérve), és a ellenőrzés-
kor soha ne haladja meg a 90 °C-ot (194 °F).

A zsír kenésű csapágyak újrazsírzása

MEGJEGYZÉS:
A berendezés károsodásának veszélye. Gondoskodjon arról, hogy a zsírzó edény, a zsírzó
eszköz és a szerelvények tiszták legyenek. Ennek elmulasztásával szennyeződés kerülhet
a csapágyházba a csapágy újrazsírozásakor.

1. A zsírzógombokról törölje le a szennyeződést.
2. A zsírzókamrákat töltse fel a zsírzógombokon keresztül a javasolt zsírral.
3. Törölje le a felesleges zsírt.
4. Ellenőrizze újra az illesztést.
Az újrazsírzást követően a zsírzóanyag többlet miatt a csapágy hőmérséklete általában
5°C–10°C-kal (9°F–18°F) megemelkedik. A hőmérséklet körülbelül 4 üzemóra elteltével áll
vissza a normálisra, miután a szivattyú kiöblítette a zsír többletet a csapágyakból.

Tengelytömítés karbantartása
Csúszógyűrűs tömítés karbantartása

FIGYELMEZTETÉS:

A robbanásveszélyes környezetekben használt csúszógyűrűs tömítésnek megfelelő
osztályozással kell rendelkeznie.
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VIGYÁZAT:
A csúszógyűrűs tömítés szárazon történő működtetése, akár néhány másodpercig is, a
tömítés meghibásodását és testi sérülést okozhat. A szivattyút soha ne üzemeltesse úgy,
hogy a csúszógyűrűs tömítés folyadék ellátása nem biztosított.

Kazettás csúszógyűrűs tömítések
A kazettás csúszógyűrűs tömítések használata igen elterjedt. A kazettás tömítéseket a
gyártó előre beállítja, és nem igényelnek helyszíni beállítást. A kazettás tömítésnek a
felhasználó által történő beszereléséhez szükséges, hogy az üzemeltetés megkezdése
előtt a tartókapcsokat kioldják, ami lehetővé teszi, hogy a tömítés a helyére csússzon. Ha a
tömítést az ITT helyezi a szivattyúba, ezek a kapcsok már ki vannak oldva.

Egyéb csúszógyűrűs tömítés típusok
Más csúszógyűrűs tömítések esetén a telepítésre és a beállításra vonatkozó információkért
olvassa el a gyártó utasításait.

Referencia rajz
A gyártó adatokkal ellátott referencia rajzot mellékel a termékhez. Őrizze meg ezt a rajzot a
karbantartási és tömítés beállítási munkálatok elvégzéséhez. A tömítés rajz ismerteti a
szükséges öblítő folyadékot és a csatlakoztatási pontokat.

A szivattyú elindítása előtt
Ellenőrizze a tömítést és minden öblítő csövezést.

Csúszógyűrűs tömítés élettartama
A csúszógyűrűs tömítés élettartama a szivattyúzott folyadék tisztaságától függ. Az üzemi
körülmények változatossága miatt nem lehet pontosan meghatározni a csúszógyűrűs
tömítések élettartamát.

Tömített tömszelenceház karbantartása
FIGYELMEZTETÉS:

• Tömszelencés tömítések nem engedélyezettek ATEX osztályú környezetekben.
• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos

testi sérülést okozhat. Soha ne próbálkozzon a tömítés cseréjével, ha a meghajtó
nincs megfelelően kizárva.

A tömszelence beállítása
Ha a szivárgás nagyobb vagy kisebb mértékű, mint a megadott sebesség, állítsa be a
tömszelencét.
Egyenlő mértékben állítson egynegyed (1/4) fordulatot a két tömszelence csavaron, amíg a
kívánt szivárgási sebességet el nem éri. A sebesség csökkentéséhez húzza meg a
csavarokat. A sebesség növeléséhez lazítsa meg a csavarokat.

A tömítés meghúzása

MEGJEGYZÉS:
Soha ne húzza túl a tömítést azon a ponton, amikor másodpercenkénti egy csepp
szivárgás figyelhető meg. A túlhúzás túlzott mértékű kopást és teljesítményfelvételt
eredményezhet az üzemeltetés során.

Ha a tömítés meghúzásával nem képes elérni a megadott szivárgási sebességnél kisebb
sebességet, cserélje a tömítést.
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Szétszerelés
A szétszerelésre vonatkozó óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:
• A gyors nyomásmentesítés okozta súlyos testi sérülés vagy halál veszélye. Gondos-

kodjon arról, hogy a szivattyú le legyen választva a rendszerről és nyomás mentesítve
legyen, mielőtt szétszereli a szivattyút, eltávolítja a dugaszokat, kinyitja a légtelenítő és
ürítő szelepeket, vagy lecsatlakoztatja a csövezést.

• Súlyos személyi sérülés veszélye. A lapátkerekekre vagy azok tartóeszközeire
gyakorolt magas hőmérséklet a benn maradt folyadék gyorsütemű tágulását eredmé-
nyezheti, amely súlyos robbanást idézhet elő. Ez az útmutató egyértelműen ismerteti a
berendezés szétszerelésének módszereit. Ezeket a módszereket be kell tartani. Soha
ne használjon magas hőmérsékletet az alkatrészek eltávolításának megkönnyítése
érdekében, kivéve ha erre az útmutató utasítást nem ad.

• A meghajtó tápellátásának lecsatlakoztatásának és kizárásának elmulasztása súlyos
testi sérülést vagy halált okozhat. A telepítési vagy karbantartási munkálatok megkez-
dése előtt mindig csatlakoztassa le és zárja ki a meghajtó tápellátását.
• Az elektromos csatlakozásokat hivatásos villanyszerelőnek kell bekötnie az összes

nemzetközi, országos és helyi előírásnak megfelelően.
• A részletes utasításokért és javaslatokért lásd a meghajtó/tengelykapcsoló/forgó-

szerkezet gyártójának telepítési és üzemeltetési útmutatóit.
• A nehéz berendezések kezelése veszélyes. Figyelmesen járjon el a kezeléskor, és

mindig hordjon megfelelő egyéni védőeszközt (mint az acélbetétes munkavédelmi
lábbeli, kesztyű stb.).

• Kövesse a testi sérülés megelőzésére szolgáló óvintézkedéseket. A szivattyú veszé-
lyes és/vagy mérgező folyadékok szállítására alkalmas. Viseljen megfelelő egyéni
védőeszközöket. A szivattyúzott folyadékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani.

• Veszélyes vagy mérgező folyadékok robbanásából eredő súlyos személyi sérülés
veszélye. A szétszereléskor kis mennyiségű folyadék jelen lehet bizonyos területeken,
mint például a tömítőkamrában.

VIGYÁZAT:
• Kerülje a személyi sérülést. Az elkopott szivattyú alkatrészek szélei élesek lehetnek.

Ezeknek az alkatrészeknek a kezeléséhez hordjon megfelelő kesztyűt.

Szükséges szerszámok
A szivattyú szétszereléséhez ezekre a szerszámokra van szükség:

• Csapágy lehúzó

• Réz kiütő tüske

• Tisztítószerek és oldószerek

• Mérőóra

• Hézagmérő
• Csavarkulcsok

• Hidraulikus prés

• Indukciós fűtő
• Szintező blokkok és hézagolók

• Emelő heveder

• Mikrométer

• Gumi kalapács

• Csavarhúzó

• Biztosítógyűrű kiszedő
• Kulcsok

• Emelő szemescsavar (a szivattyú méretétől függően)
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A szivattyú leürítése

VIGYÁZAT:
• Testi sérülés veszélye. Várja meg, amíg a rendszer és minden szivattyú elem lehűl,

mielőtt megkezdi a munkát.

1. A leürítőszelepet hagyja nyitva, és távolíts el a szivattyúház alján lévő leürítő dugaszt.
A dugaszt addig ne helyezze vissza, amíg be nem fejezte az összeszerelést.

2. Távolítsa el a tengelykapcsoló védőelemet.

A tengelykapcsoló eltávolítása

A hátrahúzható szerelvény eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS:
A nehéz berendezések emelése és kezelése veszélyes. Legyen óvatos az emeléskor és
kezeléskor, és mindig hordjon megfelelő egyéni védőeszközt (mint az acélbetétes
munkavédelmi lábbeli, kesztyű stb.). Ha szükséges, kérjen segítséget.

1. A csapágyház olajkenéses?

• Ha nem: Folytassa a 2. lépéssel.

• Ha igen:

1. Távolítsa el a csapágyház ürítő dugaszát (903.51) annak érdekében, hogy az
olajat leürítse a csapágyházból.

2. Az olaj leeresztése után helyezze vissza a dugaszt.
3. Távolítsa el az olajtartályt, ha van.

Az olaj elemzésének a megelőző karbantartási eljárás részének kell lennie a
meghibásodás okának megállapítása érdekében. A vizsgálat érdekében az olajat
tárolja egy tiszta edényben.

2. A szivattyú C-adaptert használ?

• Ha igen: Egy emelőhevedert húzzon át a vázadapteren (108) vagy a vázon (228A)
az modell esetén, és a második emelőhevedert pedig a C-adapter emelőfülén.

• Ha nem: Egy emelőhevedert húzzon át a vázadapteren (108) vagy a vázon (228A)
modell esetén.

3. Egy emelőhevedert húzzon át a vázadapteren (344) és a második emelő hevedert
pedig a csapágyház emelőfülén (330).

#. ábra: 25 Hevederes csere

4. Távolítsa el a csapágyház lábának leszorító csavarjait.
5. Távolítsa el a szivattyúház csavarjait.
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FIGYELMEZTETÉS:
• A benn maradt folyadék robbanásából eredő súlyos testi sérülés vagy halál veszélye.

Soha ne használjon magas hőmérsékletet az alkatrészek eltávolításához, kivéve ha
erre az útmutató utasítást nem ad.

6. Váltakozó sorrendben húzza meg egyenletesen az emelőcsavarokat a hátrahúzható
szerelvény eltávolításához.
Használjon csavarlazítót, ha az adapter és a szivattyúház illesztése korrodált.

7. A hátrahúzható szerelvényt távolítsa el a szivattyúházból .
8. Távolítsa el és a visszaszerelés megkönnyítése érdekében jelölje meg a vázláb

hézagolóit.
9. Távolítsa el és dobja ki a szivattyúház tömítést.

Az összeszerelés során új szivattyúház tömítést kell behelyezni.
10. Távolítsa el az emelőcsavarokat.
11. Tisztítson meg minden tömítés felületet.

A tiszta felületek megakadályozzák, hogy a szivattyúház tömítés a tömítés anyagában
lévő kötő és ragasztóanyagok miatt a szivattyúházhoz tapadjon.

A tengelykapcsoló agy eltávolítása
1. A vázadaptert rögzítse egy munkapadon.
2. Távolítsa el a tengelykapcsoló agyat.

A tengelyt jelölje meg annak érdekében, hogy összeszereléskor a megfelelő helyre
tegye vissza a tengelykapcsoló agyban.

#. ábra: 26 Tengelykapcsoló agy eltávolítása
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A lapátkerék eltávolítása
FIGYELMEZTETÉS:

• A benn maradt folyadék robbanásából eredő súlyos testi sérülés vagy halál veszélye.
Soha ne használjon magas hőmérsékletet az alkatrészek eltávolításához, kivéve ha
erre az útmutató utasítást nem ad.

• Súlyos testi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye. A szivattyú és az
alkatrészei nehezek. Gondoskodjon arról, hogy munkavégzés közben minden berend-
ezés megfelelően alá legyen támasztva. Mindig hordjon megfelelő egyéni védőeszközt
(mint az acélbetétes munkavédelmi lábbeli, kesztyű stb.).

VIGYÁZAT:
Éles szélek okozta testi sérülés veszélye. A lapátkerekek kezeléséhez viseljen munkavéd-
elmi kesztyűt.

1. Ha a lapátkerék hátsó lapátokkal rendelkezik, jegyezze fel az axiális hézagot (a) a
lapátkerék (230) és a szivattyúház burkolat között (161).

2. A forgó részt rögzítse a tengelykapcsoló végen és lazítsa meg a lapátkerék anyát (922)
(jobbmenetes).

3. Két csavarhúzó vagy feszítővas használatával távolítsa el a lapátkereket (230).
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MEGJEGYZÉS:
A feszítőrudat illessze a lapátkerék lapátjaihoz a lapátkerék sérülésének megelőzése
érdekében.

4. Távolítsa el a lapátkerék éket (940.31).
5. Helyezze a hátrahúzható szerelvényt függőleges helyzetbe, mielőtt folytatja a szétsz-

erelést.

MEGJEGYZÉS:
Becsípődés veszély. Gondoskodjon arról, hogy a hátrahúzható szerelvény ne tudjon
felborulni.

A tömítő kamra burkolat eltávolítása
1. Távolítsa el a tömszelence tőcsavar anyákat.
2. Távolítsa el a tömítőkamra tőcsavar anyákat.
3. Távolítsa el a tömítőkamrát (161).
4. Távolítsa el a tengelyhüvelyt (524), ha van.

A csúszógyűrűs tömítés a hüvelyre csatlakozik.

MEGJEGYZÉS:
Legyen óvatos a csúszógyűrűs tömítéssel. A szén és kerámia összetevők ridegek és
törékenyek.

5. Távolítsa el a tengelyről a tömítés forgó részét úgy, hogy meglazítja az állítócsavaro-
kat, és lecsúsztatja a hüvelyről.
Bővebb információért lásd a csúszógyűrűs tömítésre vonatkozó utasításokat.
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6. Távolítsa el a tömszelencét (452), a tömítés álló részét, és az O-gyűrűt (412.21).

#. ábra: 27 Tömszelence eltávolítás

A tömszelenceház burkolat eltávolítása
1. Távolítsa el a tömszelence anyacsavarjait és a tömszelencét (452).
2. Távolítsa el a tömszelence burkolat anyacsavarjait .
3. Távolítsa el a tömszelenceház burkolatát (161).

4. Távolítsa el a tengelyhüvelyt (524).
5. Távolítsa el a tömítést (461) és a szorító gyűrűt (458) a tömszelenceház burkolatáról

(161).
A szorítógyűrű nem rendelkezik önzsírzó grafit tömítéssel.

#. ábra: 28 Tömítés és szorítógyűrű eltávolítás

A hajtásvég szétszerelése
1. Lazítsa meg és távolítsa el a hatlapfejű csavarokat (901.41), amelyek a vázadaptert a

csapágyházhoz rögzítik.
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2. A vázadaptert (344) távolítsa el a csapágyházról (330).

#. ábra: 29 Csapágyház keresztmetszeti ábra

3. Nyúljon be a vázba, és egy biztosítógyűrű kiszedő fogóval távolítsa el a biztosítógyűrűt
(932.51).
A biztosítógyűrű kiszedő fogót a DIN 5256-C szabványnak megfelelően használja. A
megfelelő méretekért lásd az alábbi táblázatot:

Csapágyház mérete Fogó méret A fogó minimális hossza
24 94/C 40 200 mm | 8 hüvelyk
32, 42 94/C 85 250 mm | 10 hüvelyk
48 94/C 85 300 mm | 12 hüvelyk

4. Távolítsa el a tengelyt (210), és a radiális és axiális csapágyakkal (320.51 és 320.52),
valamint a csapágy anyával (923.51) együtt távolítsa el a csapágyházból (330).

5. Távolítsa el a csapágy anyát (923.51).
A csapágy anya jobbmenetes és önzáró. Maximum ötször használható újra, ha
megfelelően kezelik.

6. Hidraulikus prés vagy csapágylehúzó használatával távolítsa el a radiális és az axiális
csapágyakat (320.51 és 320.52) a tengelyről.
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Az i-ALERT® Condition Monitor ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS:
• Robbanásveszély és személyi sérülés kockázata. A magas hőmérsékletre történő

felmelegedés az állapotmegfigyelő robbanását okozhatja. Az állapotmegfigyelő hő-
mérséklete soha nem lépheti túl a 149 °C-ot (300 °F), illetve azt tilos tűzbe dobni.

Útmutatások
Az állapotmegfigyelőben lévő akkumulátor nem tartalmaz akkora mennyiségű lítiumot,
hogy az reaktív veszélyes hulladéknak számítana. Az állapotmegfigyelő ártalmatlanításá-
hoz kövesse ezeket az utasításokat.

• Az állapotmegfigyelő biztonságosan elhelyezhető normál kommunális hulladék közé.

• Az állapotmegfigyelő ártalmatlanításakor kövesse a helyi előírásokat.

Összeszerelés előtti ellenőrzések
Útmutatások

A szivattyú alkatrészeinek összeszerelése előtt kövesse az alábbi utasításokat:

• A szivattyú összeszerelése előtt az összeszerelés előtti utasításoknak megfelelően
ellenőrizze a szivattyú alkatrészeit. Cserélje az alkatrészt, amely nem felel meg az
adott feltételnek.

• Gondoskodjon arról, hogy az alkatrészek tiszták legyenek. Az olaj, zsír és szennyező-
dés eltávolításához a szivattyú alkatrészeit oldószerrel tisztítsa meg.

MEGJEGYZÉS:
A megmunkált felületeket védje az alkatrészek tisztításával. Ennek elmulasztása a
berendezés károsodását eredményezheti.

Az alkatrészek cseréjére vonatkozó útmutatások

Szivattyúház ellenőrzése és cseréje

FIGYELMEZTETÉS:
Halál és súlyos sérülés veszélye. A szivárgó folyadék tüzet és/vagy égési sérülést okozhat.
Ellenőrizze, hogy a tömítések felülete ne legyen sérült, és javítsa vagy cserélje, ha
szükséges.

Ellenőrizze a szivattyúházat repedések, túlzott elhasználódás vagy kigödrösödés tekinteté-
ben. Alaposan tisztítsa meg a tömítések és az illesztések felületét a rozsda és a
szennyeződés eltávolítása érdekében.
Javítsa vagy tisztítsa a szivattyúházat, ha az alábbiak bármelyikét tapasztalja:

• Helyi kopás vagy hornyosodás, amely mélyebb, mint 3,2 mm (1/8 hüvelyk)

• Gödrösödés, amely mélyebb, mint 3,2 mm (1/8 hüvelyk)

• Egyenetlenségek a szivattyúhát tömítés illesztés felületén

Az ellenőrzendő szivattyúház területek
A nyilak jelzik a szivattyúház területeit, amelyeket elhasználódás tekintetében ellenőrizni
kell:
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#. ábra: 30 A szivattyúházon ellenőrzendő területek

Lapátkerék csere
Az alábbi táblázat ismerteti a lapátkerék cseréjének kritériumait:

Lapátkerék alkatrészek Cserélendő
Lapátszélek Ha repedést, gödrösödést vagy korróziót tapasz-

tal

Lapátkerék hézagai és felújítása
A lapátkerék felújítása esetén vegye figyelembe az alábbi információkat:

• A robbanásveszélyes környezetekben telepített szivattyúk esetén az elhasználódott
alkatrészeket a kopási határértékük elérésekor cserélni kell.

• Kopógyűrűvel (502.11) ellátott csigaház (102V), illetve kopógyűrűvel (502.31) ellátott
szivattyúház (161) esetén kétféleképpen állítható vissza megfelelő hézag:

• Cserélje a lapátkereket és a kopógyűrűt.

• A lapátkerék cseréjének elkerülése érdekében egyedi kopógyűrűért (illeszkedéshez
fúrva) forduljon az ITT képviselethez.

• Ha javítani kell a kopógyűrű nélküli csigaházat (102V) vagy szivattyúház fedelet (161),
kopógyűrűk helyezhetők be a szivattyú teljesítménynek javítása érdekében. A csiga-
ház és a szivattyúház fedél nem szabályozható fel. Részletekért forduljon az ITT
képviselethez.
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s Sugár irányú hézag
D Névleges átmérő
102V Csigaház
230 Lapátkerék
502.11 Opcionális kopógyűrű

#. ábra: 31 Lapátkerék hézag, szívás oldal

a Tengely irányú hézag
161 Tömítőkamra/tömszelenceház burkolat
230 Lapátkerék

#. ábra: 32 Lapátkerék, hátsó lapátok

s Sugár irányú hézag
D Névleges átmérő
161 Tömítőkamra/tömszelenceház burkolat
230 Lapátkerék
502,31 Opcionális kopógyűrű

#. ábra: 33 Lapátkerék hézag, meghajtás oldal

Csak az alábbi méreteken mérje a sugárirányú hézagot (s) a
lapátkerék hajtás oldalán:

• 100-65-315
• 125-80-315
• 125-80-400
• 125-100-315
• 125-100-400
• 150-125-315
• 150-125-400
• 200-150-315
• 200-150-400

#. táblázat: 3 Lapátkerék hézag határértékek
Névleges átmérő D mm | hüvelyk 60/68 85 100/120/135 155/175 220
Sugár irányú
hézag (s)

Új

Min. 0,15 mm | 0,005
hüvelyk

0,17 mm |
0,007 hüvelyk

0,20 mm |
0,008 hüvelyk

0,22 mm |
0,009 hü-

velyk

0,25 mm |
0,010 hüvelyk

Max. 0,19 mm | 0,007
hüvelyk

0,22 mm |
0,009 hüvelyk

0,24 mm |
0,009 hüvelyk

0,27 mm |
0,010 hü-

velyk

0,30 mm |
0,012 hüvelyk

Kopási határ-
érték

0,78 mm | 0,030
hüvelyk

0,85 mm |
0,033 hüvelyk

0,90 mm |
0,035 hüvelyk

1,05 mm |
0,041 hü-

velyk

1,15 mm |
0,045 hüvelyk

Tengely irá-
nyú hézag (a)

Új 0,8–1,2 mm | 0,031–0,047 hüvelyk
Kopási határ-
érték

1,7 mm | 0,067 hüvelyk

Vázadapter ellenőrzés és csere
• Cserélje a vázadaptert, ha azon repedések vagy túlzott mértékű korrózió tapasztalha-

tó.
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Olajtömítés cseréje
Cseréje az olajtömítést, ha azon vágások és repedések vannak.

Tömítések, O-gyűrűk és perselyek cseréje

FIGYELMEZTETÉS:
Halál és súlyos sérülés veszélye. A szivárgó folyadék tüzet és/vagy égési sérülést okozhat.
Minden általános javítás alkalmával cserélje az összes tömítést és O-gyűrűt.

• Minden általános javítás alkalmával cserélje az összes tömítést és O-gyűrűt.

• Ellenőrizze a perselyeket. Ezeknek simának és sérülésmenteseknek kell lenniük.

• Ha a perselyek sérültek, cserélje ki az alkatrészeket.

A tengely és tengelyhüvely cseréjére vonatkozó útmutatások

Egyenesség ellenőrzése

#. ábra: 34 Egyenesség ellenőrzése

Cseréje a tengelyt (210), ha a kitérése nagyobb, mint az alábbi táblázatban szereplő
értékek:

#. táblázat: 4 Tengely kitérés tűrések hüvely illeszkedéshez és tengelykapcsoló illeszkedéshez
Hüvely illeszkedés, milliméter

| hüvelyk
Tengelykapcsoló illeszkedés,

milliméter | hüvelyk
Hüvellyel 0,025 | 0,001 0,025 | 0,001

Hüvely nélkül 0,051 | 0,002 0,025 | 0,001

Tengely és tengelyhüvely ellenőrzés

#. ábra: 35 Tengely és tengelyhüvely ellenőrzés

• Ellenőrizze a tengely és tengelyhüvely (524) felületét bemaródások vagy gödrösödé-
sek tekintetében.

• Cserélje a tengelyt és tengelyhüvelyt, ha azokon bemaródások vagy gödrösödések
találhatók.

Csapágyház vizsgálata

Ellenőrzőlista
Ellenőrizze a csapágyházat az alábbiak szerint:

• Szemrevételezéssel ellenőrizze a csapágyházat és a csapágyház talpát repedések
tekintetében.

• Ellenőrizze a csapágyház belsejét rozsda, vízkő vagy szennyeződés tekintetében.
Távolítson el minden meglazult és idegen anyagot.

• Gondoskodjon arról, hogy a kenőjáratok tiszták legyenek.

• Ha a csapágyházat szivattyúzott folyadék érte, ellenőrizze korrózió vagy gödrösödés
tekintetében.

• Ellenőrizze a csapágyfuratok belső felületét.
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Felület vizsgálati helyek

Ez az ábra ismerteti azokat a területeket, amelyeket a csapágyház belső és külső felületén
ellenőrizni kell kopás tekintetében.

#. ábra: 36 Belső és külső felület vizsgálati helyek

Tömítőkamra és tömszelenceház burkolat ellenőrzése

Ellenőrzőlista
Végezze le az alábbi ellenőrzéseket, amikor a tömítőkamra és a tömszelenceház
burkolatát vizsgálja:

• Gondoskodjon arról, hogy az alábbi felületek tiszták legyenek.

• Tömítőkamra és tömszelenceház burkolat

• Rögzítés

• Gondoskodjon arról, hogy a gödrösödés és a kopás ne legyen mélyebb, mint 3,2 mm
(1/8 hüvelyk).
Cseréje a tömítőkamra és a tömszelenceház burkolatot, ha a gödrösödés vagy a
kopás mértéke ezt az értéket meghaladja.

• Ellenőrizze az ábrákon jelzett megmunkált és illeszkedő felületeket.

Ezek a képek jelzik az ellenőrzendő területeket:
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#. ábra: 37 Tömítőkamra

#. ábra: 38 Tömszelenceház burkolat

Csapágyak ellenőrzése

A csapágyak állapota
A csapágyakat ne használja újra. A csapágyak állapota hasznos információkkal szolgál a
csapágyházban lévő üzemi környezetre vonatkozóan.

Ellenőrzőlista
A csapágyak vizsgálata során az alábbi ellenőrzéseket végezze el:

• Ellenőrizze a csapágyakat szennyeződés és sérülés tekintetében.

• Jegyezzen fel bármilyen kenési körülményt vagy lerakódást.

• Ellenőrizze a golyóscsapágyakat, hogy az elforgatásakor nem lazák, akadoznak vagy
hangosak-e.

• Az ok meghatározása érdekében vizsgálja meg a csapágy sérüléseit. Ha az ok nem
normál kopás, hárítsa el a problémát, mielőtt a szivattyút visszaküldi a szervizbe.
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Összeszerelés
A forgórész és a csapágyház összeszerelése

FIGYELMEZTETÉS:
A nehéz berendezések emelése és kezelése veszélyes. Legyen óvatos az emeléskor és
kezeléskor, és mindig hordjon megfelelő egyéni védőeszközt (mint az acélbetétes
munkavédelmi lábbeli, kesztyű stb.). Ha szükséges, kérjen segítséget.

VIGYÁZAT:
Forró csapágyak okozta testi sérülés veszélye. Csapágymelegítő használatakor viseljen
hőszigetelő kesztyűt.

MEGJEGYZÉS:
• Gondoskodjon arról, hogy a csőmenetek tiszták legyenek. A dugaszokhoz és

szerelvényekhez használjon menettömítést. Ennek elmulasztása szikrát, váratlan
olajszivárgást és a berendezés károsodását okozhatja.

• A csapágyak beszerelésének többféle módja van. A javasolt megoldás olyan indukciós
fűtő használata, amely a csapágyakat fűti és megszünteti a mágnesezettségüket. A
csapágyak felforrósodhatnak, és testi sérülést okozhatnak.

1. Szerelje be a csapágyakat:
a) A csapágyakat olajfürdőben vagy csapágymelegítővel melegítse fel 100 °C-ra

(212 °F).
b) A tengelyt (210) szorítsa satuba úgy, hogy a csapágyhordó felülete a satuból

kilógjon. A tengely védelme érdekében használjon puha betétet a satuban.
c) A megfelelően felmelegített axiális csapágyat (320.52) helyezze a tengelyre.

Ha szükséges, a csapágy belső gyűrűjéhez illesszen egy csövet, és a csövet egy
kalapáccsal óvatosan kopogtatva üsse fel a csapágyat a tengelyre. A csapágy
vibráció okozta károsodásának elkerülése érdekében fogja meg a csapágy külső
gyűrűjét.

d) A tengely csapágyzáró menetén használjon Thread-EZE kenőanyagot.
e) A csapágyzáró anyát (923.51) csavarja a tengely végén lévő menetre.

A csapágy anya jobbmenetes és önzáró. Maximum ötször használható újra, ha
megfelelően kezelik.

f) Hagyja 10 percig hűlni a csapágyat, majd az anyát húzza meg újra.

2. A tengelyszerelvényt szerelje a csapágyházba:
a) A csapágyak külső felületét vonja be olajjal.
b) A csapágyház (330) egész belső felületét vonja be olajjal.
c) A csapágyházat (330) forgassa el úgy, hogy a nagyobb nyílás lefelé nézzen.
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d) A tengelyszerelvényt szerelje a csapágyházba (330). Ellenőrizze, hogy a tengely
szabadon forogjon.

e) A biztosítógyűrűt (932.51) csúsztassa a tengelyre. A megfelelő biztosítógyűrű
kiszedővel nyomja össze a biztosítógyűrűt és helyezze a csapágyházon (330) lévő
horonyba. Gondoskodjon arról, hogy a biztosítógyűrű megfelelően illeszkedjen a
horonyban úgy, hogy a biztosítógyűrűt egy laposfejű csavarhúzóval megnyomja.

f) Javasolt egy tőcsavar becsavarása és csak kézzel történő meghúzása a vázadap-
ter (344) négy lyukának egyikébe.
A tőcsavarnak 40–50 mm hosszúságúnak kell lennie. Ez segíti az adapter
csavarlyukak és a váz csavarlyukak illesztését az összeszereléskor.

g) A megfelelően felmelegített radiális csapágyat (320.51) csúsztassa a tengelyre.
A csapágy könnyen a helyére csúszik és felfekszik a tengely peremére

h) A vázadaptert (344) helyezze a radiális csapágy fölé. A radiális csapágyat hagyja
legalább 10 percig hűlni.
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i) Amikor a csapágy kihűlt, a vázadaptert óvatosan kopogtassa, amíg a radiális
csapágy megfelelően nem illeszkedik a vázadapterben. Gondoskodjon arról, hogy
csavarlyukak illeszkedjenek egymáshoz.

j) Távolítsa el a tőcsavart, amelyet a vázadapter és a váz illesztésére használt. A
csapágyházat (330) csavarozza a vázadapterhez (334) a hatlapfejű csavarokkal
(901.41).
A csavarokat illessze a furatok közepéhez annak érdekében, hogy biztosítsa a
megfelelő olajozást. A csavarmeghúzási nyomtatékértékeknek megfelelően húzza
meg a csavarokat.

k) A belső (421.41) labirint olajtömítést helyezze a szorítóba (344) és a külső (421.51)
labirint olajtömítést helyezze csapágyházba (330).
Gondoskodjon arról, hogy az olajvisszatérő nyílások mindkét tömítésen alul (6
óránál) legyenek, amikor a szivattyú vízszintes helyzetben van. Lásd az INPRO
labirint olajtömítés összeszerelését.

Tengelytömítés
FIGYELMEZTETÉS:

A robbanásveszélyes környezetekben használt csúszógyűrűs tömítésnek megfelelő
osztályozással kell rendelkeznie.

VIGYÁZAT:
A csúszógyűrűs tömítés szárazon történő működtetése, akár néhány másodpercig is, a
tömítés meghibásodását és testi sérülést okozhat. A szivattyút soha ne üzemeltesse úgy,
hogy a csúszógyűrűs tömítés folyadék ellátása nem biztosított.

MEGJEGYZÉS:

A csúszógyűrűs tömítésnek megfelelő tömítés öblítő rendszerrel kell rendelkeznie.
Ennek elmulasztása túlzott hőtermelést és a tömítés meghibásodását okozza.
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A tengely tömítése tömszelenceházzal

FIGYELMEZTETÉS:

Tömszelencés tömítések nem engedélyezettek ATEX osztályú környezetekben.

A szivattyút tömítés, szorítógyűrű vagy osztott tömszelence beszerelése nélkül szállítják.
Ezeket a szivattyúhoz mellékelt szerelvények doboza tartalmazza, és az üzembe helyezés
előtt be kell szerelni.
1. Gondosan tisztítsa meg tömszelenceház furatot.
2. A tömítést csavarja el úgy, hogy a tengelyre húzhassa.

#. ábra: 39 Tömítő gyűrűk

#. ábra: 40 Szorító gyűrűk

3. Helyezze be a tömítést és a gyűrűk illesztését forgassa el egymáshoz képest 90°-kal.
Helyezze be a tömszelenceház részeit az alábbi sorrendben:
a) Egy szorítógyűrű (két darabos)
b) Három tömítőgyűrű

MEGJEGYZÉS:
Gondoskodjon arról, hogy a szorítógyűrű az öblítőcsatlakozásnál legyen a megfelelő
öblítés biztosítása érdekében. Ennek elmulasztása a teljesítmény csökkenését ered-
ményezheti.

4. Helyezze fel a tömszelence feleket és kézzel egyenletesen húzza meg az anyacsava-
rokat.

Tengely tömítése kazettás csúszógyűrűs tömítéssel

FIGYELMEZTETÉS:

A robbanásveszélyes környezetekben használt csúszógyűrűs tömítésnek megfelelő
osztályozással kell rendelkeznie.

VIGYÁZAT:
A csúszógyűrűs tömítés szárazon történő működtetése, akár néhány másodpercig is, a
tömítés meghibásodását és testi sérülést okozhat. A szivattyút soha ne üzemeltesse úgy,
hogy a csúszógyűrűs tömítés folyadék ellátása nem biztosított.

1. A kazettás tömítést csúsztassa a tengelyre vagy a hüvelyre, amíg az a labirint
olajtömítés belsejével nem érintkezik.

2. Szerelje össze a tömítőkamrát.
3. A kazettát csúsztassa a tömítőkamrára, és a négy tőcsavar használatával rögzítse.
4. Folytassa a szivattyú összeszerelését.
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5. Húzza meg a tömítés záró gyűrűben lévő állítócsavarokat annak érdekében, hogy a
tömítést a tengelyre rögzítse.

6. A tömítésről távolítsa el a központosító kapcsokat.

Tengely tömítése hagyományos belső alkatrészes csúszógyűrűs tömítéssel

FIGYELMEZTETÉS:

A robbanásveszélyes környezetekben használt csúszógyűrűs tömítésnek megfelelő
osztályozással kell rendelkeznie.

VIGYÁZAT:
A csúszógyűrűs tömítés szárazon történő működtetése, akár néhány másodpercig is, a
tömítés meghibásodását és testi sérülést okozhat. A szivattyút soha ne üzemeltesse úgy,
hogy a csúszógyűrűs tömítés folyadék ellátása nem biztosított.

1. Szerelje össze a tömítőkamrát:
a) Helyezze fel a tömítőkamra burkolatot, és rögzítse az és a hatlapfejű csavarokkal.
b) Szerelje be a tengelyhüvelyt (524).

#. ábra: 41 A tengelyhüvely beszerelése

2. A tengelyt és a hüvelyt jelölje meg a tömítőkamra elejénél.
3. A csúszógyűrűs tömítés kivételével folytassa a szivattyú összeszerelését.
4. Húzzon egy vonalat a megjelölt tengelyen és a hüvelyen a tömítőkamra elejénél.
5. Távolítsa el a szivattyúházat, a lapátkereket és a tömítőkamrát.
6. Ha van, csúsztassa fel a tömszelencét a felszerelt álló persellyel és tömszelence

tömítéssel a tengelyre, amíg az a labirint olajtömítés belsejéhez nem ér.
7. A gyártó utasításainak megfelelően helyezze fel a csúszógyűrűs tömítés forgórészét.

A meghúzott vonalat használja a tömítés illesztésének megállapításához.
8. Helyezze vissza a tömítőkamrát.
9. A tömszelencét csúsztassa a tömítőkamra tőcsavarjaira, és rögzítse a tömszelence

anyacsavarokkal.
Húzza meg egyenletesen az anyacsavarokat úgy, hogy a tömszelence megfelelően
felfeküdjön a tömítőkamra vezető csapjára és merőleges legyen a tengelyre.

10. Folytassa a szivattyú összeszerelését.

A lapátkerék beszerelése

VIGYÁZAT:
Éles szélek okozta testi sérülés veszélye. A lapátkerekek kezeléséhez viseljen munkavéd-
elmi kesztyűt.
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A szerelvények meneteihez és a szűk hézagokhoz használjon megfelelő tapadásgátló
anyagot. Ezt használja például a tengely és tengelyhüvely között vagy a lapátkerék és
tengely között. Ez megkönnyíti az összeszerelést és a következő szétszerelést.

MEGJEGYZÉS:

Ezeknek a lépéseknek a végrehajtásával szerelje be a lapátkereket.
1. Helyezze be a lapátkerék éket (940.31) a tengelybe (210).
2. A lapátkereket (230) csúsztassa a tengelyre.
3. A forgó részt rögzítse a tengely kapcsoló végen és húzza meg a lapátkerék anyát (922)

(jobbmenetes).
4. A lapátkerék anyát a nyomatékértékek táblázatában felsorolt nyomatékkal húzza meg.

MEGJEGYZÉS:
Becsípődés veszély. Gondoskodjon arról, hogy a hátrahúzható szerelvény ne tudjon
felborulni.

A hátrahúzható szerelvény beszerelése
FIGYELMEZTETÉS:
A nehéz berendezések emelése és kezelése veszélyes. Legyen óvatos az emeléskor és
kezeléskor, és mindig hordjon megfelelő egyéni védőeszközt (mint az acélbetétes
munkavédelmi lábbeli, kesztyű stb.). Ha szükséges, kérjen segítséget.

1. Tisztítsa meg a szivattyú ház illesztési felületeit és a szivattyú ház tömítést (400)
helyezze a tömítőkamra és a tömszelenceház burkolatára.
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2. A hátrahúzható szerelvényt helyezze a szivattyúházba.

#. ábra: 42 A hátrahúzható szerelvény beszerelése

3. Helyezze fel a szivattyúház csavarokat és kézzel húzza meg azokat (901.11).
Szivattyúház csavarok meghúzására vonatkozó információkért lásd a csavar meghúzá-
si nyomatékértékeket.

4. Helyezze be és húzza meg a szivattyúház emelőcsavarjait .

MEGJEGYZÉS:
Ne húzza meg túlságosan a szivattyúház emelőcsavarjait. Ezzel a berendezés
károsodását okozhatja.

5. A tengelyt kézzel elforgatva győződjön meg arról, hogy az szabadon mozog.
A tengelytömítés enyhe ellenállást okozhat, de nem lehet fém a fémhez érintkezéséből
eredő súrlódás.

6. Helyezze vissza a hézagolókat a váz lába alá, és a váz lábát rögzítse az alaplemezhez.
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő hézagolókat használja. Helyezze fel a mérőórát annak
érdekében, hogy megmérje a váz felső része és az alaplemez közötti távolságot.
Ügyeljen arra, hogy a távolság ne változzon, amikor meghúzza a váz lábának
csavarjait.

7. Helyezze vissza a kiegészítő csövezést.
8. A szivattyút töltse fel megfelelő kenőanyaggal. Lásd a kenőolaj követelményeket.
9. Szerelje vissza a tengelykapcsoló védőelemet.

Bővebb információért lásd A tengelykapcsoló védőelem felszerelése című részt.

MEGJEGYZÉS:
Ha betétes csúszógyűrűs tömítést használ, gondoskodjon arról, hogy a tömítésrögzítő
gyűrűben lévő csavarok meg legyenek húzva, és az indítás előtt távolítsa el a központosító
kapcsokat. Ezzel megelőzhető a tömítés vagy a tengelyburkolat károsodása azáltal, hogy a
tömítés a burkolaton a megfelelő helyére és központosítva kerül fel.

Összeszerelés utáni ellenőrzések
A szivattyú összeszerelése után végezze el az alábbi ellenőrzéseket, majd folytassa a
munkálatokat a szivattyú elindításával:

• A tengelyt kézzel elforgatva győződjön meg róla, hogy az könnyen és akadálymente-
sen elfordul, és nem tapasztalható súrlódás.

• Nyissa meg a leválasztó szelepeket és ellenőrizze a szivattyút szivárgások tekinteté-
ben.
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Összeszerelési referencia
Zajterhelési szintek

Zajterhelési szint, LpA, dB(A)

Névleges
teljesítmény, PN,

kW

Szivattyú Szivattyú és motor
2950 min. -1 1450 min. -1 975 min. -1 2950 min. -1 1450 min. -1 975 min. -1

0,55 50,0 49,5 49,0 58,0 52,0 51,5
0,75 52,0 51,0 50,5 59,0 54,0 53,0
1,1 54,0 53,0 52,5 60,0 55,5 54,5
1,5 55,5 55,0 54,5 63,5 57,0 56,0
2,2 58,0 57,0 56,5 64,5 59,0 58,5
3,0 59,5 58,5 58,0 68,5 61,0 62,0
4,0 61,0 60,0 59,5 69,0 63,0 63,0
5,5 63,0 62,0 61,5 70,0 65,0 65,0
7,5 64,5 63,5 63,0 70,5 67,0 67,0
11,0 66,5 65,5 65,0 72,0 69,0 68,5
15,0 68,0 67,0 66,5 72,5 70,0 70,5
18,5 69,0 68,5 68,0 73,0 70,5 74,0
22,0 70,5 69,5 69,0 74,5 71,0 74,0
30,0 72,0 71,0 70,5 75,0 72,0 73,0
37,0 73,0 72,0 71,5 76,0 73,5 73,5
45,0 74,0 73,0 72,5 77,0 74,5 73,5
55,0 75,5 74,5 74,0 78,0 75,5 75,0
75,0 77,0 76,0 75,5 80,0 76,5 76,0
90,0 78,0 77,0 — 80,5 77,5 —
110,0 79,0 78,0 — 82,5 78,5 —
132,0 80,0 79,0 — 83,0 79,5 —
160,0 81,0 80,0 — 83,5 80,5 —

Table notes:

• Az LpA zajterhelési szint a szivattyú felületétől 1 méteres távolságban mérve a DIN
45635 szabvány 1. és 24. része alapján.

• A terem és az alap befolyásoló tényezői nincsenek figyelembe véve.

• Az értékek tűrése +/-3 dB(A).

• Kiegészítés 60 Hz-es üzemeltetéshez:

• Szivattyú: —

• Szivattyú motorral: +4 dB(A)

Csavarmeghúzási nyomatékértékek

Csavarmeghúzási nyomatékértékek
This table provides the recommended screw torque values.

Hely Csavarméret
A kenőanyaggal

ellátott menet
nyomatéka, Nm | lb-ft

Száraz menet
nyomatéka, Nm | lb-ft

Szivattyúház csavarok
M12 35 | 26 50 | 37
M16 105 | 77 150 | 111
M20 210 | 155 305 | 225

Minden egyéb csavar
M10 40 | 30 50 | 37
M12 60 | 44 90 | 66
M16 150 | 111 220 | 162

Csavaranya meghúzási nyomatékértékek
Ez a táblázat ismerteti a csavaranya meghúzási nyomatékértékeket.
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Hely Keret méret
A kenőanyaggal

ellátott menet
nyomatéka, Nm | lb-ft

Száraz menet
nyomatéka, Nm | lb-ft

Lapátkerék anya

24 35 | 26 45 | 33
32 105 | 77 130 | 96
42 210 | 155 260 | 192
48 380 | 280 475 | 350

Csapágy típusok
Use this table in order to determine the correct bearings for the pump. You can find the size
of the bearing frame in the data sheet or the order confirmation.

Csapágyház mérete Radiális csapágy Axiális csapágy
24 6307 - C3 3307A - C3
32 6309 - C3 3309A - C3
42 6311 - C3 3311A - C3
48 6313 - C3 3313A - C3

Cserealkatrészek

Készenléti használatra tartott szivattyúk
When you stock spare, stand-by pumps, consider these guidelines:

• Olyan üzemekben, ahol a szivattyú meghibásodása emberi életet veszélyeztethet
vagy anyagi kárt, illetve magas költségeket okozhat, elegendő számú készenléti
szivattyút kell tartani.

• A készenléti szivattyúkat a Szállítás és tárolás című fejezetben leírt utasításoknak
megfelelően tárolja.

A cserealkatrész készletre vonatkozó útmutatások
Amikor cserealkatrészeket tart készleten, tartsa szem előtt ezeket az útmutatásokat:

• Úgy tartson készleten cserealkatrészt, hogy két évig folyamatosan biztosítani tudja a
szivattyú üzemeltetését.

• Ha más útmutatás nincs, a javasolt cserealkatrészek számát a cserealkatrészek listája
tartalmazza.

• Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő számú cserealkatrésszel rendelkezzen,
különös tekintettel a hosszabb kiszállítási időt igénylő alkatrészekre:

• Csúszógyűrűs tömítések

• A különleges anyagokból készült alkatrészek

• Az egyedi méretre készült alkatrészek

• A cserealkatrészeket tárolja száraz, tiszta helyen az eredeti csomagolásukban, amíg
fel nem használja azokat.

A készleten tartandó cserealkatrészek száma
Összetevő Szivattyúk száma (beleértve a készenléti szivattyúkat is)

2 3 4 5 6/7 8/9 10+
Cserealkatrészek száma

Lapátkerék 1 1 1 2 2 2 20% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Kopógyűrű 2 2 2 3 3 4 50% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Tengely ékkel és
anyákkal

1 1 1 2 2 2 20% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Golyóscsapágy
készlet

1 1 2 2 2 3 25% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Tengelyhüvely 2 2 2 3 3 4 50% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Szorító gyűrű 1 1 2 2 2 3 30% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Tömítő gyűrű 16 16 24 24 24 32 100% (lásd a számítási
megjegyzést)

Szivattyúház tömíté-
sek

4 6 8 8 9 12 150% (lásd a számítási
megjegyzést)
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Összetevő Szivattyúk száma (beleértve a készenléti szivattyúkat is)
2 3 4 5 6/7 8/9 10+

Cserealkatrészek száma
Egyéb tömítések 4 6 8 8 9 10 100% (lásd a számítási

megjegyzést)
Csúszógyűrűs tömí-
tések

1 1 2 2 2 3 25% (lásd a számítási meg-
jegyzést)

Hajtásvég (csa-
págyház, adapter,
tengely, csapágyak
és egyéb alkatré-
szek)

— — — — — — 2

Számítási megjegyzés
Annak meghatározásához, hogy 10 vagy több szivattyún hány darab cserealkatrészt kell
készleten tartani, használja az alábbi számítást:

1. Számolja meg, hogy az alkatrészt hányszor használja egy szivattyúhoz.
2. Ezt a számot szorozza meg a szivattyúk számával.
3. Ezt a számot szorozza meg a listában adott alkatrészhez tartozó százalékkal.

Cserealkatrészek megrendelése
Cserealkatrészek megrendelésekor adja meg ezeket az információkat. A szükséges
információkat az adatlapon és a vonatkozó keresztmetszeti ábrán találja:

• Szivattyú modell és méret

• Sorozatszám (megrendelésszám)

• Alkatrésznév

• Keresztmetszeti ábra, tételszám
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Hibaelhárítás

Üzemi hibaelhárítás
Tünet Ok Hibajavító intézkedés
A szivattyú nem szállít fo-
lyadékot.

A szivattyú nincs feltöltve. Töltse fel a szivattyút és ellenőrizze, hogy a
szivattyú és a szívóvezeték fel van-e töltve
folyadékkal.

A szívóvezeték eltömődött. Távolítsa el az akadályt.
A lapátkerék eltömődött. Visszaáramoltatással öblítse át a szivattyút a

lapátkerék megtisztítása érdekében.
A tengely rossz irányba forog. Változtassa meg a forgásirányt. A forgásirány-

nak a csapágyházon vagy a szivattyúházon lévő
nyíllal kell egyeznie.

A lábszelep vagy a szívóvezeték nyílás nem
merül megfelelő mértékben a folyadékszint
alá.

A megfelelő merülési mélység megállapításáért
forduljon ITT képviselethez. Használjon beömlő-
labirintust az örvények kiküszöbölése érdeké-
ben.

A szívó emelés túl nagy. Rövidítse le a szívóvezetéket.
A szivattyú nem biztosítja a
névleges áramlási mennyi-
séget vagy hőt.

A tömítés vagy az O-gyűrű levegőt szivárog-
tat.

Cserélje a tömítést vagy az O-gyűrűt.

A tömszelenceház levegőt szivárogtat. Cserélje vagy állítsa be a csúszógyűrűs tömítést.
A lapátkerék részben eltömődött. Visszaáramoltatással öblítse át a szivattyút a

lapátkerék megtisztítása érdekében.
Túl nagy a lapátkerék és a szivattyúház
közötti hézag.

Állítsa be a lapátkerék hézagát.

Az emelési magasság nem elég nagy. Gondoskodjon arról, hogy a szívóvezeték elzáró
szelepe teljes mértékben ki legyen nyitva és a
vezeték ne legyen eltömődve.

A lapátkerék kopott vagy törött. Ellenőrizze, és ha szükséges cserélje a lapátke-
reket.

A szivattyú elindul és leáll. A szivattyú nincs feltöltve. Töltse fel a szivattyút és ellenőrizze, hogy a
szivattyú és a szívóvezeték fel van-e töltve
folyadékkal.

A szívóvezetékben légbuborékok vagy a fo-
lyadék párolgásából származó buborékok
vannak.

A csövezést alakítsa át úgy, hogy megakad-
ályozza a légbuborékok képződését.

A szívóvezeték levegőt szivárogtat. Javítsa ki a szivárgást.
A csapágy felforrósodik. A szivattyú és a meghajtás nem illeszkedik

megfelelően.
Illessze újra a szivattyút és a meghajtót.

Nincs elégséges kenés. Ellenőrizze a kenőanyagot alkalmasság és
mennyiség tekintetében.

A kenés nem volt megfelelően hűtve. Ellenőrizze a hűtőrendszert.
A szivattyú zaj- és vibráció
szintje magas.

A szivattyú és a meghajtás nem illeszkedik
megfelelően.

Illessze újra a szivattyút és a meghajtót.

A lapátkerék részben eltömődött. Visszaáramoltatással öblítse át a szivattyút a
lapátkerék megtisztítása érdekében.

A lapátkerék vagy a tengely törött vagy
meghajlott.

Szükség szerint cserélje a lapátkereket vagy a
tengelyt.

Az alap nem szilárd. Húzza meg a szivattyú vagy a motor leszorító
csavarjait. Gondoskodjon arról, hogy az alaple-
mez habarcskiöntése üreg és légbuborék men-
tes legyen.

A csapágyak elhasználódtak. Cserélje a csapágyakat.
A szívó vagy nyomó csövezés nincs rögzítve
vagy megfelelően alátámasztva.

A Hidraulikai Intézet szabványai által javasoltak-
nak megfelelően rögzítse a szívó és nyomó
csövezést.

A szivattyúban kavitáció lépett fel. Keresse meg és javítsa ki a rendszer problémá-
ját.

A csúszógyűrűs tömítés túl-
zott mértékben szivárog.

A tömszelence nincs megfelelően beállítva . Húzza meg a tömszelence csavarokat.
A tömszelenceház nincs megfelelően tömít-
ve.

Ellenőrizze a tömítést és cserélje a tömszelence-
házat.

A csúszógyűrűs tömítés részei elhasználód-
tak.

Cserélje ki az elhasznált alkatrészeket.

A csúszógyűrűs tömítés túlmelegszik. Ellenőrizze a kenést és a hűtővezetékeket.
A tengely vagy tengelyhüvely megkopott. Szükség szerint munkálja meg vagy cserélje a

tengelyhüvelyt.
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Tünet Ok Hibajavító intézkedés
A motor túlterhelt. A nyomómagasság a névleges érték alá

csökkent, és a szivattyú túl sok folyadékot
áramoltat.

Szereljen be fojtószelepet. Ha ez nem segít,
csökkentse a lapátkerék átmérőjét. Ha ez sem
segít, forduljon ITT képviselethez.

A folyadék nehezebb a vártnál. Ellenőrizze a fajlagos sűrűséget és a viszkozi-
tást.

A tömszelenceház tömítés túl szoros. Állítsa be a tömítést. Ha a tömítés elhasználó-
dott, cserélje a tömítést.

A forgó alkatrészek egymáshoz súrlódnak. Ellenőrizze az alkatrészek kopását a megfelelő
hézagolás tekintetében.

A lapátkerék hézagolás túl nagy. Állítsa be a lapátkerék hézagát.

Illesztési hibaelhárítás
Tünet Ok Hibajavító intézkedés
Nem érhető el a vízszintes (oldalirányú)
illesztés (szögbeli vagy párhuzamos).

A meghajtó lábát rögzítik a csavarok. Lazítsa meg a szivattyú leszorító csa-
varjait, és a szivattyút és a meghajtó
egységet csúsztassa el úgy, hogy elérje
a vízszintes illeszkedést.

Az alaplemez nincs megfelelően kiszin-
tezve és valószínűleg megcsavarodott.

1. Állapítsa meg, hogy az alaplemez
melyik sarka áll magasabban vagy
alacsonyabban.

2. A megfelelő sarkoknál adjon hozzá
vagy távolítson el hézagolókat.

3. Illessze újra a szivattyút és a meg-
hajtót.

Nem érhető el a függőleges illesztés
(szögbeli vagy párhuzamos).

Az alaplemez nincs megfelelően kiszin-
tezve és valószínűleg középen meghaj-
lott.

1. Állapítsa meg, hogy az alaplemez
közepét emelni vagy süllyeszteni
kell-e.

2. Az alaplemez közepén lévő csava-
rokat szintezze ki egyelően.

3. Illessze újra a szivattyút és a meg-
hajtót.

Összeszerelési hibaelhárítás
Tünet Ok Hibajavító intézkedés
Túl nagy a tengelyirányú játék. A csapágyak belső hézaga nagyobb a

javasolt értéknél.
A csapágyakat cserélje a megfelelő
típusú csapágyakra.

A biztosítógyűrű lazán helyezkedik el a
csapágyház hornyában.

Helyezze be újra a biztosítógyűrűt.

Túl nagy a tengely és hüvely kitérése. A hüvely kopott. Cserélje a hüvelyt.
A tengely meghajlott. Cserélje a tengelyt.

Túl nagy a csapágykeret kitérése. A tengely meghajlott. Cserélje a tengelyt.
A csapágyházon lévő perem eldeformáló-
dott.

Cserélje a csapágyházat.

Túl nagy a vázadapter kitérése. A vázadapter korrodált. Cserélje a vázadaptert.
Az adapter-váz tömítése nem tömít megfe-
lelően.

Helyezze be újra a vázadaptert, és
gondoskodjon arról, hogy az adap-
ter-váz tömítése megfelelően tömít-
sen.

Túl nagy a tömítőkamra vagy a tömszelen-
ceház burkolat kitérése.

A tömítőkamra vagy a tömszelenceház
burkolata nincs megfelelően tömítve a vá-
zadapterben.

Helyezze vissza a tömítőkamra
vagy a tömszelenceház burkolatot.

Korrózió vagy kopás van a tömítőkamra
vagy a tömszelenceház burkolatán.

Cserélje a tömítőkamra vagy a töm-
szelenceház burkolatot.

Túl nagy a lapátkerék lapátvég kitérése. A lapát meghajlott. Cserélje a lapátkereket.

i-ALERT® Condition Monitor hibaelhárítás
Az i-ALERT®2 monitor hibaelhárítására vonatkozó információkért lásd az i-ALERT®2
telepítési és használati útmutatót vagy az i-ALERT2.com weboldalt.

Tünet Ok Hibajavító intézkedés
A LED fények nem villognak zöld vagy piros fénnyel. Az akkumulátor lemerült. Cserélje az állapotmegfigyelőt.

Az eszköz inaktív. Aktiválja az állapotmegfigyelőt.
Az eszköz meghibásodott. A garanciális csere érdekében

forduljon az ITT képviselethez.
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Tünet Ok Hibajavító intézkedés
A piros LED fények villognak, de a hőmérséklet és a
vibráció megfelelő szintű.

Az alapérték hibás. Ellenőrizze a hőmérsékleti és
vibrációs szinteket, és állítsa
vissza az állapotmegfigyelőt.

Az eszköz meghibásodott. A garanciális csere érdekében
forduljon az ITT képviselethez.
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Alkatrészlista és keresztmetszetek

Alkatrészlista
Keresztmetszeti rajz

Alkatrészlista és szerkezeti anyagok

Tétel Alkatrésznév
Szivattyú anyag

Lágyvas
(NL) 316 SS (VV) Duplex

(WW)
20 ötvözet

(AA)
Hastelloy
(BB/CC) Titán (TT)

102V Szivattyúház Lágyvas 316 SS Duplex SS 20 ötvözet Hastelloy Titán
161 Tömítőkamra/tömszelenceház

burkolat
Lágyvas 316 SS Duplex SS 20 ötvözet Hastelloy Titán

183 Támasztóláb Szénacél
210 Tengely Rozsdamentes acél (1,4021)
230 Lapátkerék Öntöttvas 316 SS Duplex SS 20 ötvözet Hastelloy Titán
320.51 Radiális csapágy Egysoros golyóscsapágy
320.52 Axiális csapágy Kétsoros, döntött csapágy
330 Csapágyház Öntöttvas
344 Vázadapter Lágyvas
400 Szivattyúház tömítés Azbesztmentes aramid szál
412.21 O-gyűrű, tengelyhüvely és lap-

átkerék anya
PTFE

412.41 O-gyűrű, csapágyház Viton
421.41 Olajtömítés, belső Ajakos tömítés (buna és acél)
421.51 Olajtömítés, külső Ajakos tömítés (buna és acél)
507 Terelő Noryl 66
524 Tengelyhüvely Duplex SS (1.4462) 20 ötvözet Hastelloy Titán
637 Olaj öblítő Acél
901.11 Szivattyúház csavarok, hatlap-

fejű fejescsavar
Rozsdamentes acél (A2)

903.51 Ürítő dugó Acél, mágneses végű
912.11 Szivattyúház ürítő dugó 316 SS 20 ötvözet Hastelloy Titán
922 Lapátkerék anya Duplex SS 20 ötvözet Hastelloy Titán
923,51 Csapágy záróanya Acél/nylon
932,51 Biztosítógyűrű Szénacél
940.31 Lapátkerék ék Szénacél
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Nem mutatott alkatrészek

Tétel Alkatrésznév
Szivattyú anyag

Lágyvas
(NL) 316 SS (VV) Duplex (WW) 20 ötvözet

(AA)
Hastelloy
(BB/CC) Titán (TT)

236 Gerjesztő (opcionális) Duplex SS
(1.4462)

20 ötvözet Hastelloy Titán

452 Tömszelence 316 SS
458 Szorító gyűrű Üveg kitöltésű PTFE
461 Tömítés PTFE-vel impregnált
502.11 Kopógyűrű (opcionális) 316 SS (1.4410) Duplex SS 20 ötvözet Hastelloy Titán
642 Olajszint ellenőrző vizsgálóab-

lak
Üveg/műanyag
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Tanúsítvány: CE vagy CE ATEX

Tanúsítvány: CE vagy CE ATEX

Megfelelőségi tanúsítvány
CSA tanúsítvány
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ATEX értesítés
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IECEx megfelelőségi tanúsítvány
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Kínai megfelelőségi tanúsítvány



Egyéb vonatkozó dokumentációk és útmutatók
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Egyéb vonatkozó dokumentációk és
útmutatók
Egyéb dokumentumok

Bármilyen egyéb releváns dokumentumért vagy kézikönyvért forduljon az ITT képviselőjé-
hez.
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Helyi ITT elérhetőségek

Területi irodák
Régió Cím Telefonszám Fax:
Észak-Amerika (központ) ITT - Goulds Pumps

USA
Délkelet-Ázsia ITT Industrial Process

10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65 627 -63693 +65 627 -63685

Európa ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England
EX13 5HU

+44 1297-630250 +44 1297-630256

Közép-Amerika ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba Santiago
8580000
Chile

+562 544-7000 +562 544-7001

Közel-Kelet és Afrika ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Görögország

+30 210-677-0770 +30 210-677-5642





A jelen dokumentum legfrissebb verziójáért és
bővebb információkért látogasson el a
weboldalunkra:

http://www.gouldspumps.com

Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA © 2016 ITT Corporation

Az eredeti utasítások angol nyelven állnak rendelkezésre. A nem
angol nyelvű utasítások fordításai az eredeti utasítások alapján
készültek.

Űrlap IOM.ICi-FRAME.ICIi-FRAME.ICHi-
FRAME.ICIHi-FRAME.hu-hu.2016-10
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