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WARUNKI GWARANCYJNE

Flygt zapewnia dostawę części zamiennych przez

dalszych 10 lat po zaprzestaniu produkcji niniejszego

wyrobu.

Producent zastrzega sobie prawo zmian parametrów,

specyfikacji oraz konstrukcji bez powiadamiania.

Firma Flygt zobowiązuje się do usunięcia wad

w dostarczanych przez siebie wyrobach

w następujących przypadkach:

— jeżeli wada wynika z błędów konstrukcji, materiału

lub wykonania;

— jeżeli wada została zgłoszona w okresie

gwarancyjnym w firmie Flygt lub w jej

przedstawicielstwie;

— jeżeli wyrób był użytkowany wyłącznie

w warunkach określonych w instrukcji obsługi

oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem;

— jeżeli osprzęt kontrolny, w który wyrób został

wyposażony, był prawidłowo podłączony;

— jeżeli obsługa i naprawy wykonywane są przez

autoryzowany warsztat Flygt;

— jeżeli stosowane są oryginalne części zamienne

Flygt.

Z powyższych zobowiązań wyłączone są usterki,

które powstały wskutek nieprawidłowej obsługi,

niewłaściwego montażu, niefachowej naprawy lub

skutkiem normalnego zużycia.

Poza przypadkami wymienionym powyżej, ITT Flygt

nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała oraz

za szkody materiałowe lub inne straty majątkowe.

Urzędowe dopuszczenia zezwalają na

stosowanie jedynie jeżeli spełnione są

następujące wymogi:

— sposób użytkowania wyrobu jest zgodny

z warunkami podanymi w instrukcji obsługi

i z jego przeznaczeniem;

— osprzęt kontrolny, w który wyrób został

wyposażony, jest prawidłowo podłączony;

— obsługa i naprawy wykonywane są przez

autoryzowany przez Flygt warsztat;

— stosowane są oryginalne części zamienne

Flygt.
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A Numer seryjny

B Kod i nr rozpozn. produktu

C Kod krzywej/Kod wirnika

D Kraj pochodzenia

E Numer wyrobu

F Informacja dodatkowa

G Ilość faz; rodzaj prądu;

częstotliwość

H Napięcie znamionowe

I Zabezpieczenie termiczne

J Klasa izolacji

K Moc znamionowa na wale

L Norma międzynarodowa

M Stopień zabezpieczenia

N Prąd znamionowy

O Znamionowa prędkość obrotowa

P Maks. głębokość zanurzenia

Q Kierunek obrotów:

L = lewy, R = prawy

R Tryb pracy

S Współczynnik obciążenia

T Masa produktu

U Kod blokady wirnika

V Współczynnik mocy

X Maks. temp. otoczenia

Y Uprawniony organ/Tylko produkty

EN, z aprobatą przeciw-

wybuchową Ex

A Aprobata

B Instytucja aprobująca + Numer aprobaty

C Aprobata dla klasy I

D Zaaprobowana jednostka napędowa

E Czas utyku silnika

F Prąd rozruchu / Prąd znamionowy

G Tryb pracy

H Współczynnik obciążenia

I Pobór mocy

J Znamionowa prędkość obrotowa

K Kontroler

L Informacja dodatkowa

M Maks. temp. otoczenia

N Numer seryjny

O Oznakowanie ATEX

TABLICZKI DOPUSZCZENIA

Zawsze wraz z główną tabliczką znamionową

GŁÓWNA TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka EN (Normy Europejskiej)

Wykonanie przeciwwybuchowe

590: EEx de IIB T3

690: EEx de I

EEx de I (SCH)s
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OPIS TECHNICZNY

Niniejsze instrukcje obsługi i czynności

serwisowych dotyczą zatapialnej pompy Flygt

w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zastosowania

2201.590.690 jest przeznaczona do następujących

rodzajów eskploatacji:

pompowanie wody, która może zawierać cząstki

ścierające. Pompa ta jest zaprojektowana do użytku

w środowisku wybuchowym, zgodnie z następującymi

dopuszczeniami:

Norma Europejska 590: EEx de IIB T3

     690: EEx de I

EEx de I (Sch)s

Temperatura cieczy: maks. 40°C.

Gęstość cieczy: maks. 1100 kg/m
3

.

Pompowana ciecz może zawierać cząstki stałe,

których rozmiar nie przekracza wielkości otworów

w koszu ssawnym.

Wartość pH pompowanej cieczy: 6–11.

Głębokość zanurzenia: maks. 20 m.

Nie należy używać pomp z wirnikiem promieniowym

(typu „swirl”) do zbyt małych wysokości podnoszenia,

gdyż może to spowodować przeciążenie silnika.

Dotyczy to zwłaszcza pomp typu ST. Patrz „Dane

techniczne”.

Konstrukcja

Chłodzenie

Wersja ST

Stojan jest chłodzony opływem części pompowanej

cieczy, która przepływa między obudową stojana

a płaszczem (korpusem) pompy. Ewakuacja

powietrza, znajdującego się pomiędzy korpusem

pompy a obudową stojana odbywa się przez rurkę

odpowietrzającą, poprowadzoną z obudowy zaworów

ku dołowi, do strony ssącej pompy.

Wersje MT i HT

Stojan jest chłodzony pompowana cieczą, która

przepływa między obudową stojana a korpusem

pompy.

Ewakuacja powietrza następuje poprzez dwa zawory

w części górnej pompy.

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (wyłącznik

ochronny silnika) powinno być ustawione na wielkość

prądu znamionowego silnika, lecz nie większą, niż

podana na tabliczce znamionowej.

Dane silnika

W tabeli podane są wartości prądu znamionowego

i prądu rozruchu. Zabezpieczenia oraz przekroje kabli

należy dobrać zgodnie z przepisami i wymogami

krajowymi. Uwaga! Przy większych długościach kabli

należy uwzględnić spadek napięcia w kablu, gdyż

znamionowe napięcie silnika jest takie, jakie mierzone

jest na jego zaciskach.

Silnik  3 ~ 50 Hz,

2900 obr/min, 37 kW

Napięcie Prąd znamio- Prąd rozruchu

V nowy A A

380∆ 67 375

400∆ 64 310

415∆ 61 325

440∆ 58 350

500∆ 51 305

550∆ 46 285

1000∆ 25 132

1100∆ 23 145

Silnik  3 ~ 60 Hz,

3400 obr/min, 42,7 kW (58 hp)

440∆ 68 375

460∆ 65 395

575∆ 52 305
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Dane techniczne

Charakterystyki pompy przedstawiają:

— moc pobieraną w różnych punktach pracy,

— wydajność w funkcji wysokości podnoszenia.

Uwaga: Pompy typu ST nie mogą być stosowane

do wysokości podnoszenia mniejszej niż 50 m.

Stosowane skróty:

MT = wersja średniociśnieniowa

HT = wersja wysokociśnieniowa

ST = wersja super-wysokociśnieniowa

Więcej informacji w „Wykazie części zamiennych”.

50 Hz, 37kW

Pobór mocy (kW)

Wysokość podnoszenia (m)

Pobór mocy (kW)      ST

Wysokość podnoszenia (m) Wysokość podnoszenia (m)

Pobór mocy (kW)    ST

Wysokość podnoszenia (m)

Pobór mocy (kW)

60 Hz, 42,7 kW (58 hp)

HT

MT

HT

MT

HT

MT

MT
HT

Wydajność (l/s)Wydajność (l/s)

Wydajność (l/s)Wydajność (l/s)
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Wymiary i masy

Wszystkie wymiary są podane w mm.

Masa pompy w kg (funtach) bez kabla silnika

i przewodu tłocznego:

MT HT ST

445 (980) 350 (770) 415 (915)

R4" albo NPSM 4

HTMT

ST

     φ 430

(φ 16,9)     φ 510

(φ 20,1)

     φ 495

(φ 19,5)

280

(11,0)

1200

(47,3)

1050

(41,4)

     φ 434

(φ 17,1)

1200

(47,3)
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WYTYCZNE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

Pompa może być transportowana i składowana

w pozycji pionowej lub poziomej. Należy się upewnić,

czy nie może się ona potoczyć lub przewrócić.

Podnosić pompę za uchwyt

nośny – nigdy za kabel lub wąż

tłoczny.

Pompa nie zamarznie tak długo, jak długo pracuje

i jest zanurzona w cieczy. Jeżeli pompę wyjmie się

z cieczy przy temp. poniżej p. zamarzania, może

przymarznąć wirnik. Dlatego należy pozostawić

pompę w ruchu przez krótki czas po wyjęciu, aż

zostaną usunięte resztki wody z wirnika.

W przypadku przymarznięcia wirnika należy przed

uruchomieniem pompy zanurzyć ją na krótko

w wodzie, co spowoduje odtajanie wirnika. Nigdy nie

stosować do tego celu otwartego płomienia.

Przy dłuższym składowaniu należy zabezpieczyć

pompę przed wilgocią i wysoką temperaturą. Co jakiś

czas (np. co miesiąc) należy obracać wirnik ręcznie,

co zapobiegnie sklejaniu się uszczelnień czołowych.

Jeżeli pompa jest składowana dłużej niż 6 miesięcy to

czynność taka jest obowiązkowa.

Po dłuższym okresie składowania należy wykonać

przegląd pompy przed ponownym uruchomieniem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stan

uszczelnień czołowych i przepustu kablowego.

Postępować zgodnie z instrukcją – rozdz. „Przed

uruchomieniem”.

Zasady bezpieczeństwa

Celem uniknięcia wypadków w czasie montażu

i obsługi, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Sprawdzić niezawodność działania sprzętu

dźwigowego.

2. Zwracać uwagę na niebezpieczeństwo porażenia

prądem elektrycznym.

3. Stosować sprzęt ochronny:hełm, okulary, buty.

Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać

obowiązujących, krajowych norm i przepisów BHP!

MONTAŻ

Montaż pompy

Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nie miały

ostrych zagięć i nie zakleszczały się.

Zamontować kolano tłoczne i podłączyć kable silnika.

Patrz: „Podłączenia elektryczne”.

Opuścić pompę do studni pompowej.

Ustawić pompę na odpowiednim podłożu, które

zabezpieczy ją przed zagłębianiem się w grząskim

dnie studni. Alternatywnie pompa może być

podwieszona nad dnem studni na swoich uchwytach.

Wytyczne dotyczące pracy szeregowej pomp, patrz

rozdz. „Wyposażenie dodatkowe i narzędzia”.

W przedstawicielstwie Flygt można uzyskać

informacje w sprawie:

— wyboru pomocniczego wyposażenia,

— innych problemów związanych z montażem.

Przy niektórych instalacjach

i w pewnych warunkach pracy

pompy, poziom hałasu 70 dB lub

inny, ustalony dla danego typu,

może być przekraczany.
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Wszelkie prace elektryczne mogą być wykonywane

tylko pod nadzorem uprawnionego elektryka.

Należy uwzględniać wszystkie lokalne przepisy

i zarządzenia.

Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość sieci zasilającej

są zgodne z tabliczką znamionową pompy.

Silnika nie można podłączać do innych napięć,

różniących się od znamionowego.

Zamontować kabel zasilający zgodnie z odpowiednim

schematem połączeń

Aby uniknąć przecieku w pompie, należy sprawdzić:

– Czy tuleja uszczelniająca i podkładki przepustu

kablowego odpowiadają zewnętrznej średnicy

kabla, patrz: „Wykaz części zamiennych”.

– Czy zewnętrzny płaszcz kabla nie jest uszkodzony.

Przy każdym ponownym podłączeniu tego samego

kabla należy zawsze odciąć taki jego kawałek, aby

tuleja uszczelniająca przepustu kablowego

przylegała do nowego odcinka.

Wersja 1 Wersja 2

Kolejność faz zgodna Kolejność faz przeciwna

z kierunkiem ruchu do kierunku ruchu

wskazówek zegara wskazówek zegara

Kabel zasilający  Kabel zasilający (sieciowy)

L1 Brązowy (Czerwony) L1 Brązowy (Czerwony)

L2 Niebieski (Biały) L3 Czarny (Czarny)

L3 Czarny  (Czarny) L2 Niebieski (Biały)

Podłączyć kabel sterujący pomiędzy zaciskami płytki

łączeniowej (H1, H2) a obwodem sterującym rozrusznika.

Załóżyć i przykręcić pokrywę (120) Sprawdzić,

zaglądając przez otwór kontrolny, czy żadne

przewody nie są zakleszczone. Założyć i przykręcić

pokrywę otworu kontrolnego (107).

UWAGA! Pompę należy podłączyć do uziemienia

za pomocą zewnętrznego przewodu uziemiającego,

na wierzchu pokrywy (120).

Sprawdzić kierunek obrotów, patrz: „Czynności

kontrolne”. Przy niewłaściwym kierunku obrotów,

należy zamienić między sobą końcówki dwóch faz.

Sprawdzić, czy pompa została prawidłowo uziemiona.

Należy pamiętać, że przy rozruchu bezpośrednim prąd

rozruchu może być aż 6 razy większy od znamionowej

wartości prądu. Upewnić się, czy bezpieczniki topikowe

lub automatyczne są odpowiednio dobrane.

Wskaźnikiem kolejności faz sprawdzić kolejność faz

w sieci zasilającej. Wirnik obraca się we właściwym

kierunku, jeżeli kabel od silnika jest podłączony do

sieci zasilającej, jak podano poniżej:

UWAGA!

Ze względów bezpieczeństwa,

przewód uziemiający powinien

być o ok. 100 mm dłuższy od

przewodów fazowych. Jeśli na

skutek nieuwagi zostałby zerwany

kabel zasilający, to przewód

uziemiający powinien odłączyć

się ze swojego zacisku jako

ostatni. To zalecenie dotyczy obu

końców kabla.

Założyć kabel silnika w taki sposób, by jego płaszcz

znalazł się pod pokrywą (120) na długości 25–30 mm.

Wkręcić dławik (90) na tyle, by tulejka uszczelniająca

(91) była właściwie dociśnięta i zapewniała szczelność

pomiędzy kablem silnika i pokrywą (120).

Skręcić razem wszystkie przewody uziemiające,

umieszczone koncentrycznie wokół każdego

przewodu fazowego i wsunąć rurkę izolacyjną na

powstałą w ten sposób wiązkę.

Założyć płytkę dociskową (92) odwracającąc ją tak, aby

jej strona o większej średnicy była skierowana do wnę-

trza pokrywy (120). Śruby (5) dociągnąć tak, by pozostał

luz 1 mm pomiędzy pokrywą a płytką dociskową (92).

Zabezpieczyć śruby (5) podkładkami odginanymi (50).

UWAGA!

Upewnić się, czy urządzenie

monitorujące, w które produkt

jest wyposażony, zostało

prawidłowo podłączone.

Ucinać tutaj
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SUBCAB
®

 4GX/SUBCAB
® 

AWG,

6-żyłowe, D

2201

Bild 43

U2W2 V2

V1U1 W1

T1

T2

GC L2L1 L3 T1 T2

T1 T2

T1

T2

T1 T2

U1 V1 U2 V2

SUBCAB
®

SUBCAB
®

GC

L1 L2

L3

W1W2

 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

SUBCAB
®

 4GX/SUBCAB
® 

AWG,

6-żyłowe, Y

2201

Bild 47

U2W2 V2

V1U1 W1

T1

T2

GC L2L1 L3 T1 T2

T1 T2

T1

T2

T1 T2

U1 V1 U2 V2

SUBCAB
®

SUBCAB
®

GC

L1 L2

L3

W1W2

Zaciski na Przewód Przewód Tabliczka

tabliczce zasilania SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

L1 brązowy czerwony U1

L2 czarny czarny W1

L3 szary biały V1

 Kontrola żółto-zielony żółto-zielony

uziemienia GC żółty

Przewód Przewód

Obwód kontrolny kablowy kablowy Tabliczka

SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

T1 T1 pomarańczowy T1

T2 T2 niebieski T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony U1

W2, czarny W2

V1, brązowy V1

U2, zielony U2

W1, żółty W1

V2, niebieski V2

Zaciski na Przewód Przewód Tabliczka

tabliczce zasilania SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

L1 brązowy czerwony U1

L2 czarny czarny W1

L3 szary biały V1

 Kontrola żółto-zielony żółto-zielony

uziemienia GC żółty

Przewód Przewód

Obwód kontrolny kablowy kablowy Tabliczka

SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

T1 T1 pomarańczowy T1

T2 T2 niebieski T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony U1

W2, czarny W2

V1, brązowy V1

U2, zielony U2

W1, żółty W1

V2, niebieski V2



10

 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

SUBCAB
®

 7GX,

6-żyłowy, Y/D

2201

Bild 52

T1

W2U1

V1 U2

W1 V2

SUBCAB
®

T 1 T 2

3 ~

T2

L 1

1

3 4

2

6

5

1 2 3 4 5 6

L3L2 L1 L2L3

T1 T2

V1

U1

W1 V2

U2

W2

Zaciski na tabliczce

zasilania Przewód Przewód

L1 1 U1

L2 2 W1

L3 3 V1

L1 4 W2

L2 5 V2

L3 6 U2

żółto-zielony

Obwód kontrolny Przewód kablowy Tabliczka zacisków

T1 T1 T1

T2 T2 T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony U1

W2, czarny W2

V1, brązowy V1

U2, zielony U2

W1, żółty W1

V2, niebieski V2

SUBCAB
®

 4GX/SUBCAB
®

 AWG,

tylko 60 Hz, 9-żyłowy, 460 V, Y ser.

2201

Bild 67

L1 L2L3

L3

V1 W1

T1

T2

U1

T1

W2
U1

V1
U2 W1V2

SUBCAB
®

SUBCAB
®

G C L 1 L 2 T 1 T 2

3 ~

V2W2 U2

G C

T2

T1

T2

G C

U5
V5

W5

Zaciski na Przewód Przewód Tabliczka

tabliczce zasilania SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

L1 brązowy czerwony U1

L2 czarny czarny W1

L3 szary biały V1

 Kontrola żółto-zielony żółto-zielony

uziemienia GC żółty

Przewód Przewód

Obwód kontrolny kablowy kablowy Tabliczka

SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

T1 T1 pomarańczowy T1

T2 T2 niebieski T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony U1

W2, czarny W2

V1, brązowy V1

U2, zielony U2

W1, żółty W1

V2, niebieski V2
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 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

SUBCAB
®

 4GX/SUBCAB
® 

AWG,

9-żyłowy, D//D

2201

Bild 119

L1L2 L3

L3

T1

T2

T1

W2

U1V1

U2

W1

V2

SUBCAB
®

SUBCAB
®

G C L 1 L 2 T 1 T 2

3 ~

G C

T2

T1

T2

G C

U5V5W5

U1

W2

V1

U2

W1

V2

SUBCAB
®

 4GX/SUBCAB
® 

AWG,

9-żyłowy, D ser.

2201

Bild 128

L1 L2L3

L3

T1

T2

T1

W2

U1 V1

U2

W1

V2

SUBCAB
®

SUBCAB
®

G C L 1 L 2 T 1 T 2

3 ~

G C

T2

T1

T2

G C

U5 V5 W5

V2

V1

U2

W1U1

W2

Zaciski na     Przewód Przewód Tabliczka

tabliczce zasilania    SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

L1 brązowy czerwony U1

L2 czarny czarny W1

L3 szary biały V1

 Kontrola żółto-zielony żółto-zielony

uziemienia GC żółty

Przewód Przewód

Obwód kontrolny kablowy kablowy Tabliczka

SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

T1 T1 pomarańczowy T1

T2 T2 niebieski T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony U1

V1, brązowy V1

W1, żółty W1

U2, zielony*

U5, czerwony*

V2, niebieski**

V5, brązowy**

W2, czarny***

W5, żółty***

*U2 i U5 są wspólnie zakończone połączeniem splotowym izolowanym.

**V2 i V5 są wspólnie zakończone połączeniem splotowym izolowanym.

***W2 i V5 są wspólnie zakończone połączeniem splotowym izolowanym.

Zaciski na Przewód Przewód Tabliczka

tabliczce zasilania SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

L1 brązowy czerwony U1

L2 czarny czarny W1

L3 szary biały V1

 Kontrola żółto-zielony żółto-zielony

uziemienia GC żółty

Przewód Przewód

Obwód kontrolny kablowy kablowy Tabliczka

SUBCAB
©

SUBCAB
©

 AWG zacisków

T1 T1 pomarańczowy T1

T2 T2 niebieski T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony W2

U5, czerwony W2

W2, czarny W2

V1, brązowy U2

V5, brązowy U2

U2, zielony U2

W1, żółty V2

W5, zółty V2

V2, niebieski V2
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 SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

SUBCAB
®

 4GX,

6-żyłowy, Y/D

2201

Bild 54

V1W1 U1

U2V2 W2

T1

T2

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1 2 43 5 6

1

1

2

2

3

3

T1

T1

T2

T2

W1 V1

SUBCAB
®

SUBCAB
®

S
U
B
C
A
B
®

U1 V2

U2

4

4

5

5

6 T1 T2 T1 T2

6

W2

Zaciski na

tabliczce zasilania Przewód Tabliczka zacisków

L1 brązowy U1

L2 czarny W1

L3 szary V1

L1 brązowy W2

L2 czarny V2

L3 szary U2

żółto-zielony

Obwód kontrolny Przewód kablowy Tabliczka zacisków

T1 T1 T1

T2 T2 T2

Podłączenie przewodów stojana:

Przewód stojana Tabliczka zacisków

U1, czerwony U1

W2, czarny W2

V1, brązowy V1

U2, zielony U2

W1, żółty W1

V2, niebieski V2
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Przed uruchomieniem

Sprawdzić poziom oleju w komorze olejowej.

Usunąć bezpieczniki lub rozłączyć stycznik

i sprawdzić, czy wirnik daje się obracać ręką.

Sprawdzić, czy działa wyposażenie monitorujące

(jeżeli takie jest zamontowane).

Sprawdzić kierunek obrotów. Patrz rys. Przy

uruchomieniu pompa wykonuje gwałtowny ruch skrętny

w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wirnika.

OSTRZEżENIE!

Szarpnięcie pompy przy

uruchamianiu może być bardzo

silne!

Powyższe czynności opisane są w rozdz. „Przeglądy”.

EKSPLOATACJA

Dla uniknięcia osadzania się cząstek stałych podczas

pompowania cieczy z zawiesiną takich cząstek,

prędkość przepływu cieczy w rurze tłocznej powinna

wynosić:

Mieszanina Min. prędkość

w przewodzie

tłocznym

1. Woda + żwir gruboziarnisty 4 m/s

2. Woda + żwir 3,5 m/s

3. Woda + piasek

3a. Ziarna piasku

<0,1 mm
2

) 1,5 m/s

3b. Ziarna piasku

<0,6 mm
2

) 2,5 m/s

Pompa może być wyposażona w regulator poziomu,

co zapobiega zbędnemu zużywaniu się części

hydraulicznych pompy.

Czyszczenie

Jeżeli pompa pracowała w bardzo brudnej wodzie,

powinna potem przez chwilę pracować w wodzie

czystej, lub zostać przepłukana poprzez króciec

tłoczny. Jeżeli w pompie pozostaną resztki gliny,

cementu i podobnych zanieczyszczeń, zablokowany

może zostać wirnik i uszczelnienia czołowe, co

uniemożliwia pracę pompy.
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OBSŁUGA I KONSERWACJA

Przeglądy

Regularne przeglądy i zapobiegawcza konserwacja

zapewniają niezawodną pracę pompy.

Przegląd pompy wymagany jest przynajmniej dwa

razy do roku, a częściej gdy jest eksploatowana w

trudnych warunkach.

W normalnych warunkach pracy należy

przeprowadzić przegląd główny w warsztacie

serwisowym raz w roku.

Przegląd wymaga specjalnych narzędzi i może być

wykonywany tylko przez autoryzowany serwis.

Pompa nowa lub pompa po wymianie uszczelnień

mechanicznych powinna być sprawdzona po

tygodniu pracy.

Cyfry w nawiasach są numerami pozycji i odnoszą się

do rysunku przekroju.

Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy

sprawdzić, czy pompa jest odłączona od zasilania

i czy nie może być przypadkowo załączona.

UWAGA! Dotyczy to również obwodu sterowania.

Przy wszystkich pracach przy pompie należy

przestrzegać niżej wymienionych zasad:

– należy pompę starannie oczyścić,

– zachowywać należytą higienę osobistą,

– nie lekceważyć zagrożenia infekcji,

– przestrzegać przepisów BHP.

UWAGA! Dotyczy wersji Ex

Wszystkie prace przy silniku

pompy w wykonaniu przeciw-

wybuchowym muszą być wyko-

nywane przez autoryzowany

personel Flygt, lub inny personel

autoryzowany przez Flygt.

Flygt nie ponosi odpowiedzial-

ności za prace wykonywane

przez nieprzeszkolony i nieauto-

ryzowany personel.
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Widoczne części pompy

i instalacji

Obudowa i wirnik

pompy

Ilość oleju

Zalecane przeglądy:

Przegląd dotyczy Zakres czynności

Wymienić lub naprawić zużyte lub uszkodzone części.

Sprawdzić, czy wszustkie śruby, sworznie i nakrętki są należycie dokręcone.

Sprawdzić stan uchwytów do podnoszenia.

Wymienić zużyte części, jeśli ma to negatywny wpływ na pracę pompy.

Zużycie (wytarcie) wirnika i części współpracujących wymaga dokładnej regulacji

wirnika lub wymiany części zużytych. Patrz też „Wymiana wirnika” i „Wymiana

dyfuzora”.

OSTRZEŻENIE! Jeżeli uszczelnienie przecieka, komora

olejowa może znajdować się pod ciśnieniem. Aby uniknąć

wytrysku cieczy, przykryć szmatą śrubę otworu komory

olejowej. Dodatkowe informacje – patrz „Zasady

bezpieczeństwa”.

Sprawdzić, czy poziom oleju sięga otworu wlewowego gdy pompa leży w takim

położeniu, że otwór wlewowy „OIL FILLING” (Napełnianie olejem) jest skierowany

ku górze.

W miarę potrzeby dolać oleju. Patrz: „Wymiana oleju”.

Sprawdzając stanu oleju można wykryć, czy nie doszło do jakiegoś przecieku.

Uwaga! Mieszanina oleju z powietrzem może być mylnie uznana za mieszaninę

woda/olej.

Przez otwór wlewowy oleju wprowadzić rurkę lub wężyk. Zakryj koniec rurki

i  wyciągnij w ten sposób próbkę oleju z dna.

Wymienić olej jeśli zawiera zbyt wiele wody, np.: jeśli jest mocno zemulgowany

(konsystencja podobna do kremu) lub jeśli woda oddziela się od oleju.

Patrz: „Wymiana oleju”. Sprawdzić ponownie olej w tydzień po jego wymianie.

Jeśli olej znowu zawiera zbyt wiele wody, przyczyną mogą być:

— korek oleju (207) jest niewystarczająco dokręcony,

— uszkodzony jest O-ring (65), (75) korka oleju, lub uszkodzone są jego

powierzchnie przylgowe,

— uszkodzona jest dolna uszczelka (190). Skontaktować się z warsztatem

serwisowym Flygt.

Stan oleju

ST
Wersje MT i HT
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Przegląd dotyczy Zakres czynności

Sprawdź, czy zaciski kabla są dobrze dokręcone.

Jeżeli przepust kablowy cieknie:

— sprawdź, czy przepust kablowy jest dociągnięty do oporu,

— obetnij kawałek kabla tak, aby tulejka uszczelniająca (90) przylegała na całym

obwodzie do nowego odcinka kabla,

— wymień tulejkę uszczelniającą (91),

— sprawdź, czy tulejka uszczelniająca (91) i podkładki (88) odpowiadają

zewnętrznej średnicy kabla.

Wymień kabel, jeśli jego płaszcz zewnętrzny jest uszkodzony. Sprawdź, czy kable

nie mają ostrych zgięć i nie zostały zakleszczone.

Sprawdzić prawidłowość działania: Oczyścić, wyregulować, wymienić lub naprawić

uszkodzone sygnalizatory poziomu. Postępować zgodnie z instrukcją dla danego

systemu sygnalizacji poziomu.

UWAGA! Sygnalizator poziomu posiada przełącznik rtęciowy. Uszkodzone

sygnalizatory powinny być zatem złomowane zgodnie z odp. przepisami.

W razie usterki – wezwij elektryka.

Jeśli kierunek obrotów wirnika nie jest zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek

zegara (patrząc z góry), zamień z sobą dwa przewody fazowe. Odwrotny kierunek

obrotów wirnika zmniejsza wydajność pompy i powoduje przeciążenie silnika.

Sprawdzaj kierunek obrotów, bez obciążenia, każdorazowo po ponownym

załączeniu pompy.

Usuń i napraw uszkodzenia oraz poinformuj nadzór o wszelkich zauważonych

wadach i usterkach.

Stosuj miernik izolacji. Pomiar miernikiem oporności izolacji (o napęciu

pomiarowym 1000 V-DC) między fazami, oraz pomiędzy każdą z faz

a uziemieniem, powinien każdorazowo wykazać oporność większą niż 1 MΩ.

Sygnalizatory poziomu lub

inny osprzęt do kontroli

poziomu

Kable

Wyposażenie rozruchowe

Kierunek obrotów pompy

(wymaga załączenia

napięcia)

Rury, zawory i inne

wyposażenie zewnętrzne

Oporność izolacji uzwojeń

stojana

Przepust kablowy

Ucinać tutaj
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Wymiana oleju

OSTRZEŻENIE! Jeżeli

uszczelnienie przecieka, komora

olejowa może znajdować się pod

ciśnieniem. Przy odkręcaniu

korka olejowego przykryć go

szmatą, aby uniknąć wytrysku

płynu.

Położyć pompę poziomo na ławie lub dwóch

podporach.

Wykręcić korek (57), oznaczony „OIL DRAINING”

(Spust oleju) i zdjąć podkładkę (58) z jednego

z otworów spustowych oleju.

Wykręcić śrubę zabepieczającą (3), zdjąć podkładkę

sprężynującą (208), wykręcić śrubę komory olejowej

(207) i zdjąć O-ring.

Wkręcić rurę spustową oleju (dostarczoną razem

z pompą).

Odwrócić pompę tak, aby otwór olejowy był na dole.

Łatwiej spuścić olej, jeśli odkręcona jest też druga

śruba spustu oleju.

Wlej 5 litrów świeżego oleju. Zalecany jest olej

parafinowy o lepkości zbliżonej do ISO VG15

(np. Mobil Whiterex 307-309). Pompa jest napełniona

fabrycznie i dostarczona z olejem tego gatunku. Otwór

jest oznaczony „OIL FILLING” (Napełnianie olejem).

Zawsze wymieniaj pierścienie O-ring na śrubach

olejowych. Wkręcić śruby ponownie na swoje miejsca.

Dociągnąć z momentem 10–20 Nm. Nie zapomnij

o O-ringach i podkładkach.

Wymiana pierścienia uszczelniającego

(Dotyczy tylko pomp ST)

Wykęcić śruby (98) i zdjąć podkładki (46).

Zdjąć szkielet (173) i kosz ssawny (135).

Wykęcić śruby (96) i zdjąć podkładki (46).

Wykęcić śruby (97) i zdjąć podkładki (46).

Zdjąć korpus pompy (170).

Zdjąć O-ring (76). Ostrożnie podważyć i wyciągnąć

pierścień uszczelniający (172).

Zamontować nowy pierścień uszczelniający

w korpusie pompy w ten sposób, by strzałka

wytłoczona na górnej stronie pierścienia była

skierowana w kierunku strzałki w odlewie korpusu,

umieszczonej w pobliżu otworu na sworzeń tuż obok

króćca tłocznego. Patrz rys.

Spuszczanie oleju
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Wymiana wirnika

(Dotyczy tylko pomp ST)

Patrz „Wymiana pierścienia uszczelniającego”.

Następnie należy odgiąć podkładkę zaginaną

i odkręcić nakrętkę (27) wirnika.

Zdjąć wirnik (160).

Używać ściągacza wirnika 84 13 60 albo ściągnąć

wirnik za pomocą dwóch mocnych śrubokrętów lub

prętów.

Wymiana wirnika

Demontaż wirnika MT i HT

 

OSTRZEŻENIE!

Zużyte wirniki mają często

bardzo ostre krawędzie.

Położyć pompę na boku.

Odkręcić nakrętki (10) i zdjąć kosz ssawny (135).

Wyprostować skrzydełka podkładek zaginanych

(54) i (53).

Odkręcić nakrętki (25).

Zdjąć dolny dyfuzor (158) oraz O-ringi (73) i (74).

Odkręcić nakrętkę (27) wirnika.

Zdjąć podkładkę zaginaną (206).

Ściągnąć wirnik.

Używać ściągacza wirnika 84 13 60 albo ostrożnie

ściągnąć wirnik za pomocą dwóch mocnych

śrubokrętów lub prętów.
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Montaż wirnika

Upewnić się, że koniec wału jest czysty i bez

zadziorów. Wypolerować ew. rysy. Oczyścić

i nasmarować olejem wszystkie uszczelniające

powierzchnie i O-ringi.

Sprawdzić:

— czy wpust (2) jest osadzony w rowku wpustowym

na wale,

— czy na wale umieszczona jest odpowiednia liczba

podkładek regulacyjnych (108). (Nie dotyczy

pompy ST).

Nasmarować koniec wału i piastę wirnika.

Sprawdzić, czy palec zabierakowy uszczelki

zewnętrznej pokrywa się z wpustem. Popchnąć

ostrożnie wirnik, nie obracając wału w stosunku do

pierścienia napędowego, tak by palec zabierakowy

był osadzony w rowku wpystowym wirnika.

Założyć podkładkę (206) i nakrętkę (27).

Dociągnąć nakrętkę wirnika.

Dokręcić śruby momentem 200 Nm.

Zabezpieczyć podkładką (206).

Regulacja wirnika (dotyczy tylko pomp MT i HT).

Luz między wirnikiem a dnem komory olejowej

powinien być jak najmniejszy, gdy wirnik jest

całkowicie dociągnięty. Luz ten może być ustalany

przy pomocy podkładek regulacyjnych.

Sprawdzić, czy wirnik daje się lekko obracać ręką.

108

2

▲

200 Nm
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Wkręcić nakrętki regulacyjne (25) do aż do dolnej

części kołków (101).

Sprawdzic, czy podkładki dystansowe (217) (dotyczy

jedynie pomp MT) są osadzone na kołkach (101)

Założyć O-ring (73), (74) i podkładki (54), (53).

Wstawić na miejsce dolny dyfuzor (158) i docisnąć

do wirnika.

Dokręcić nakrętki regulacyjne (25) tak, aby schowały

się pod dolnym dyfuzorem.

Cofnij wszystkie śruby regulacyjne o dalsze pół obrotu

(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek

zegara).

Załóż na kołki podkładki (53), (54) oraz nakrętki (25).

Dociągnij nakrętki równo na całym obwodzie.

Luz pomiędzy wirnikiem a dolnym dyfuzorem

powinien być tak mały, jak to możliwe.

Sprawdź, czy wirnik daje się lekko obracać ręką.

Zabezpiecz nakrętki (25) za pomocą podkładek

zaginanych (54) i (53).

Zamontuj: K (135).

Aby pompa mogła pracować z pełną wydajnością,

należy systematyczne regulować ustawienie wirnika.

Szczególnie ważne jest, aby luz między dolnym

dyfuzorem a wirnikiem był możliwie jak najmniejszy.

Wymiana dyfuzora

(dotyczy tylko pomp MT i HT)

Demontaż dyfuzora

Demontaż dyfuzora, patrz „Demontaż wirnika”.

Odkręcić śruby (99), ściągnij podkładki (54) i zdjąć

dyfuzor (121).

Wymiana dyfuzora

Przykręcić dyfuzor na swoim miejscu za pomocą

śrub (99).

Dokręcać śruby momentem 200 Nm.

Ze zapomnij o ponownym założeniu podkładek (54).

Więcej informacji w rozdziale „Montaż wirnika”.

Bardziej skomplikowane naprawy wymagają

specjalnych narzędzi i powinny być wykonywane

przez uprawnionych fachowców w warsztacie

serwisowym.

101
25

158

25

121
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE I NARZĘDZIA

Szeregowa praca pomp

Wysokość podnoszenia może być zwiększona przez

szeregowe połączenie dwóch lub trzech pomp.

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi

1,2 MPa (174 psi) dla MT and HT. Dla ST ciśnienie to

wynosi 1,7 MPa (246 psi).

Pionowe odstępy między pompami powinny być

w przybliżeniu równe.

Patrz też: oddzielna broszura opisująca sposób

łączenia pomp do pracy szeregowej.

Dostępne są następujące, kompletne zestawy

montażowe do połączeń szeregowych:

Nr zam. Przeznaczony dla Pompy

415 12 00 R2 ST

337 06 08 R4 ST

337 06 09 4–8 NPSM HT

337 06 10 R8 MT

337 06 11 NPT 8-8 MT

}

Montaż zestawu do do połączeń szeregowych

Pompy ST (415 12 00).

Zdjąć szkielet (173) i kosz ssawny (135) oraz wlot

kielichowy (171).

Zamontować zestaw 415 12 00 do połączenia

szeregowego na korpusie pompy (170), patrz rys.

Zestaw do połączenia szeregowego składa się

z następujących części

Nr części Nazwa

82 79 02 O-ring 90,0 × 7,0 A

425 59 00 Połączenie

425 59 01 kołnierz
B

425 60 00 Rura, kompl. C

82 00 53 Śruby, 4 szt. D

82 00 32 Śruby, 2 szt. E

Zestaw części do łączenia szeregowego

jednostek ST
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Pompy MT 337 06 10 (8" BSP)

           albo 337 06 11 (NPT 8-8).

Zdjąć kosz ssawny (135) i dolny dyfuzor (158), wkręć

kołki gwintowane (84 46 92) w puste 4 otwory

gwintowane w dyfuzorze (121) i na każdy wolny kołek

nakręć nakrętkę (82 23 61). Dociśnąć dolny dyfuzor

(158) do wirnika i założyć wszystkie 8 nakrętek

regulacyjnych według instrukcji, patrz „Regulacja

wirnika”. Założyć uszczelkę (214 27 01) i kołnierz

połączenia szeregowego, patrz rys.

Założyć podkładki zabezpieczające (54), podkładki

(82 35 23) oraz nakrętki (82 23 61).

Dociągnąć nakrętki równo na całym obwodzie.

Zestaw do połączenia szeregowego składa się

z następujących części:

Nr części Nazwa

82 23 61 Nakrętka, 8 szt. A

84 46 92 Kołki, 4 szt. B

82 35 23 Podkładki, 4 szt. C

214 27 01 Uszczelka D

385 20 02 Kołnierz (R8")

385 20 03 Kołnierz (NPT 8-8)

wersja E}

Pompy HT 337 06 08 (4" BSP)

   lub 337 06 09 (NPSM 4-8)

Zdjąć kosz ssawny (135). Odkręcić i zdjąć nakrętki

(25) i podkładki zabezpieczające (53) po spodniej

stronie dolnego dyfuzora (158). Założyć O-ring

(82 74 81) i kołnierz połączenia szeregowego,

patrz rys.

Założyć na kołki (101) podkładki (53) i nakrętki (25).

Dociągnąć nakrętki równo na całym obwodzie.

Zestaw do połączenia szeregowego składa się

z następujących części:

Nr części Nazwa

82 74 21 O-ring (144,3×5,7) A

337 05 02 Kołnierz (R4")

337 05 03 Kołnierz (NPSM 4-8)

wersja B}

Zestaw części do łączenia szeregowego

jednostek MT

Zestaw części do łączenia szeregowego

jednostek HT
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Zestaw anod cynkowych

Dla zmniejszenia korozji pompy można stosować

anody cynkowe.

Nr zamów. 290 15 00

Montaż anod cynkowych

Anody są zamontowane według rysunku.

Sześć anod montuje się na zewnętrznej i wewnętrznej

stronie dna kosza ssawnego.

Ważne!

Oczyścić szczotką drucianą z farby, tłuszczu lub

innych zanieczyszczeń lub oszlifować powierzchnię,

aby zapewnić dobrą przewodność elektryczną między

anodami, a koszem ssawnym.

Wersja HT

Wersja MT
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Aparatura zasilająco-sterownicza

Flygt dostarcza stosowną dla danej pompy aparaturę

zasilająco-sterowniczą. Informacji udziela

przedstawicielstwo Flygt.

Narzędzia

Wyspecyfikowane poniżej narzędzia są wymagane do

wykonywania niezbędnej obsługi i konserwacji pompy.

Nr zam. Opis

84 12 27 Trójkątny klucz nasadowy, M6

84 12 27 Trójkątny klucz nasadowy, M10

84 12 29 Trójkątny klucz nasadowy, M12

84 12 30 Gniazdo, n = 10

84 13 84 Gniazdo, n = 13

84 13 87 Gniazdo, n = 19

84 13 92 Gniazdo, n = 24

84 13 96 Przedłużacz, 125 mm

84 15 55 Pokrętło

84 15 61 Klucz kombinowany, n = 19,

84 11 41 Klucz kombinowany, n = 24

84 14 43 Klucz nastawny, 18"

84 14 31 Ściągacz

84 13 60 Klucz dynamometryczny, maks.

moment 225 Nm, 84 15 64

Więcej informacji – patrz Katalog Narzędzi Flygt.
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WYKRYWANIE USTEREK

Do wykrywania usterek urządzeń elektrycznych

potrzebny jest uniwersalny przyrząd pomiarowy,

lampka kontrolna i schemat połączeń.

Wykrywanie usterek powinno odbywać się przy

odłączonym zasilaniu i zablokowaniu wyłącznika.

Wyjątkiem są tylko te próby, które wymagają

włączonego zasilania.

Włączając zasilanie nalezy upewnić się, czy nikt nie

przebywa w bezpośredniej bliskości pompy.

Jeżeli dotychczas działająca prawidłowo pompa

zaczyna wykazywać usterki, to należy do ich

wykrywania posługiwać się zamieszczonym poniżej

schematem.

Tak
Czyszczenie

Oczyścić studzienkę.

Czy działa zasilanie elektryczne

instalacji?

Tak

Nie
Sprawdzić:

— czy włączony jest wyłącznik główny,

— czy wszystkie fazy w linii zasilającej są pod napięciem,

— czy wszystkie bezpieczniki są sprawne i należycie

dokręcone,

— czy zabezpieczenie nadmiarowe jest odblokowane,

— czy nie ma przerwy w kablu zasilającym silnika.

1.  Pompa nie daje się uruchomić

Czy zapchany jest wirnik?

Nie

Skontaktować się z warsztatem

serwisowym Flygt.

OSTRZEŻENIE!

Przed sprawdzaniem wirnika

należy odłączyć zasilanie

elektryczne.

Wszystkie prace przy instalacji elektrycznej

i osprzęcie może wykonywać tylko uprawniony

elektryk.

Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP

i innych zaleceń, zawartych w niniejszej instrukcji.

UWAGA! Dotyczy wersji Ex

Wszystkie prace przy silniku

pompy w wykonaniu przeciw-

wybuchowym muszą być

wykonane przez autoryzowany

personel Flygt, lub inny personel

autoryzowany przez Flygt.
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2. Pompa daje się uruchomić, ale wyłącza zabezpieczenia silnika

Czy zabezpieczenie silnika było

ustawione na zbyt niski prąd?

(Sprawdzić na tabl. znamion.)

Nie

Tak
Oczyścić wirnik.

Oczyścić studzienkę.

Sprawdzić, czy wirnik nie jest zbyt mocno dokręcony.

Jeżeli są inne przyczyny usterki, porozumieć się

z serwisem Flygt.

Czy wirnik obraca się z oporem przy

obracaniu ręką?

Nie

Tak
Wyregulować.

Nie
Wezwać elektryka.

Tak
Skontaktować się z warsztatem serwisowym Flygt.

Tak
Rozcieńczyć pompowaną ciecz.

Zmienić pompę na inny, bardziej odpowiedni model.

Porozumieć się z przedstawicielstwem Flygt.

Tak
Skontaktować się z warsztatem serwisowym Flygt.

Czy wszystkie 3 fazy w zasilaniu są

pod pełnym napięciem?

Tak

Czy prądy fazowe są nierówne albo

zbyt wysokie?

Nie

Czy izolacja w stojanie między

fazami a ziemią jest uszkodzona?

(Wykonać pomiary miernikiem opor-

ności izolacji. Używając miernika

o napięciu pomiarowym 1000 V-DC

pr. stałego, oporność izolacji między

fazami i pomiędzy każdą z faz

a uziemieniem powinna

być większa niż 1 MΩ)

Nie

Czy gęstość pompowanej cieczy

nie jest zbyt duża?

(maks. gęstość 1100 kg/m
3

)

Nie

OSTRZEŻENIE!

Przed sprawdzaniem

wirnika należy odłączyć

zasilanie elektryczne.

Usterka zabezpieczenia

przeciążeniowego silnika?

Nie

Tak
Wymienić zabezpieczenie przeciążeniowe silnika.

Skontaktować się z warsztatem

serwisowym Flygt.

Usterka zabezpieczenia

przeciążeniowego silnika?

Nie
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3. Pompa jest w ruchu, lecz pompuje za mało cieczy lub wcale

Sprawdzić:

— kierunek obrotów, patrz „Czynności przed rozruchem”,

— czy zawory są otwarte i nieuszkodzone,

— czy rury, wirnik i kosz ssawny nie są zapchane,

— czy wirnik obraca się swobodnie,

— czy wysokość ssania nie została zmieniona,

— czy nie ma przecieków w instalacji,

— czy nie są zużyte części takie jak pierścień uszczelniający, wirnik, korpus pompy, dna ssawnego i dyfuzora.

Patrz także „Przeglądy”.

Nie należy uporczywie ponowiać uruchamiania silnika, gdy zadziałało jego zabezpieczenie

przeciążeniowe.

DZIENNIK EKSPLOATACJI

Data ostatniego Nr pompy Liczba godzin pracy Uwagi Podpis

przeglądu
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2201.590.690 MT
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2201.590.690 HT



2201.590.690 ST
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