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Siurblio duomenų skydelis 

 

 
Type *) Siurblio tipo žymėjimas 
S/N *) Gamyklinis numeris 
Year  Pagaminimo metai 
Q  Siurblio našumas darbiniame taške 
P  Galingumas darbiniame taške 
H  Kėlimo aukštis (energijos lygis) darbiniame  

taške 
n  Sūkių skaičius 
pall w C Maksimalus darbinis korpuso slėgis 

(=didžiausias išleidimo slėgis, esant 
nustatytai didžiausiai korpuso naudotinai 
darbiniai temperatūrai). 

tmax op Maksimali leistina pumpuojamo skysčio 
darbinė temperatūra 

Item No užsakovo užsakymo numeris 
Imp∅ Darbinio rato išorinis skersmuo 

 
*) Šitie techniniai duomenys tiksliai nustato gamintojo 
naudojamas konstrukcines dalis ir medžiagas. Todėl 
siųsdami gamintojui užklausas arba užsakydami 
atsargines dalis tiksliai juos nurodykite. 
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1. Bendra informacija 
Šis gaminys atitinka 2006/42/EB Mašinų direktyvos 
reikalavimus. 
 

 

Montavimą, eksploataciją, patikrą ir techninę 
priežiūrą atliekantys darbuotojai turi būti 
susipažinę su saugumo technikos taisyklėmis ir 
turėti atitinkamą kvalifikaciją. Jeigu darbuotojai 
neturi atitinkamų žinių, jie turi būti apmokyti. 

 

Pristatyto siurblio ar agregato (=siurblys su varikliu) 
eksploatacinis saugumas garantuojamas tik jeigu jis 
eksploatuojamas pagal paskirtį atitinkamai duomenų 
lape ir (arba) užsakymo patvirtinime ir skyriuje 6 
„Eksploatacijos pradžia, eksploatavimą, 
eksploatavimo nutraukimas“ nurodytus reikalavimus. 
Eksploatuotojas atsako už šios Eksploatacijos 
instrukcijos nurodymų ir saugumo priemonių 
laikymąsi. 
Nepriekaištingas siurblio ar agregato darbas 
užtikrinamas tik tuomet, kai jo montavimas ir techninė 
priežiūra atliekami tiksliai pagal galiojančias mašinų 
gamybos ir elektrotechnikos taisykles. 
Jeigu šioje eksploatacijos instrukcijoje randate ne visą 
informaciją, kreipkitės į gamintoją. 
Gamintoja neatsako už siurblį arba agregatą, jeigu 
nesilaikoma šios eksploatacijos instrukcijos 
reikalavimų. 
Ši eksploatacijos instrukcija turi būti rūpestingai 
saugoma busimam naudojimui. 
Perduodant šį siurblį arba agregatą tretiems 
asmenims kartų būtina perduoti šią eksploatacijos 
instrukciją, taip pat užsakymo patvirtinime išvardintas 
eksploatacijos sąlygas ir naudojimo ribas. 
Šioje eksploatacijos instrukcijoje nenumatytos visos 
konstrukcinės smulkmenos ir variantai, taip pat visi 
galimi montavimo, eksploatavimo ir techninės 
priežiūros atsitiktinumai ir įvykiai. 

Mes pasiliekame šios Eksploatacijos instrukcijos 
autorines teises, jis skirta tik siurblio ar agregato 
turėtojo asmeniniam naudojimui. Eksploatacijos 
instrukcijoje pateiktos techninio pobūdžio instrukcijos ir 
brėžiniai, kuriuos neleidžiama pilnai ar iš dalies 
dauginti, platinti arba savavališkai naudoti 
konkurencijos tikslais arba kitaip skelbti. 
 
1.1. Garantiniai įsipareigojimai 
Garantija pagal mūsų pristatymo sąlygas arba 
užsakymo patvirtinimą. 
Remonto darbai garantiniu laikotarpių turi būti 
atliekami tik mūsų darbuotojų arba gavus mūsų 
raštišką sutikimą. Kitaip garantija bus prarasta. 
Ilgiau trunkančios garantijos suteikiamos tik 
nepriekaištingai eksploatuojant ir naudojant 
specifikuotas medžiagas. Garantija netaikoma esant 
natūraliam nusidėvėjimui, taip pat visoms 
nusidėvinčioms dalims, pavyzdžiui, darbiniams 
ratams, velenų tarpinėms, velenams, velenų 
apsauginėms įvorėms, guoliams, suveržimo žiedams, 
žiediniams sprausteliams ir kt., taip pat jeigu 
sugadinimas įvyko netinkamai transportuojant arba 
naudojant ne pagal paskirtį. 
Garantija taikoma jeigu siurblys ar agregatas 
naudojamas pagal eksploatacijos sąlygas, nurodytas 
specifikacijos lentelėje, duomenų lape ir (arba) 
užsakymo patvirtinime. Tai ypač svarbu medžiagų 
stabilumui, taip pat nepriekai�tingam siurblio darbui ir 
velenų tarpinėms. 
Jeigu esamos eksploatacijos sąlygos neatitinka vieno 
ar kelių punktų, būtina gauti mūsų raštišką tinkamumo 
patvirtinimą. 

 
2. Saugosnurodymai 
Šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikti pagrindiniai 
nurodymai, kurių reikia laikytis montavimo, 
eksploatacijos pradžios, taip pat eksploatacijos ir 
techninės priežiūros metu.  
Todėl šią eksploatacijos instrukcija kvalifikuoti 
darbuotojai ir įrenginio eksploatuotojas privalo 
perskaityti prieš jo montavimą ir eksploatacijos 
pradžią, taip pat jį visada turi būti gerai pasiekiamoje 
vietoje siurblio arba agregato pastatymo zonoje.  
Šioje instrukcijoje nenurodytos bendros saugumo 
technikos taisyklės, taip pat vietos saugos 
nurodymai ir (arba) gamybinės taisyklės. 
Eksploatuotojas (taip pat montavimą vykdantys 
darbuotojai) atsakingi už šių taisyklių paisymą. 
Taip pat yra instrukcijos ir saugumo taisyklės, 
nurodančios pumpuojamų skysčių ir (arba) pagalbinių 
plovimo, blokavimo, sutepimo ir kt. medžiagų, ypač 
sprogių, nuodingų, karštų, kurios neįtrauktos į šią 
eksploatacijos instrukciją, naudojimą ir utilizavimą. 
Už kvalifikuotą ir instrukcijų atitinkančią eksploataciją 
atsakingas tik eksploatuotojas.  

Nurodymų žymėjimas eksploatacijos 
instrukcijoje 
Eksploatacijos instrukcijoje naudojami įspėjamieji 
žymėjimai atitinka DIN 4844: 
 

 

Įspėjamasis žymėjimas!  
Jo nepaisymas gali neigiamai paveikti siurblį ir 
jo funkcijas. 

 

Bendras EB žymėjimas! 
Apsaugotos nuo sprogimo medžiagos turi būti 
pažymėtos darbams sprogiuose aplinkose. 

 

 

Bendras pavojaus ženklas!  
Gali būti pavojinga žmonėms. 

 

 

Perspėjimas dėl elektros įtampos! 
 

 

Ant siurblio ir agregato esantys saugos nurodymai turi 
būti tiksliai vykdomi ir gerai įskaitomi. 
Tiek siurblio eksploatacijos instrukcija, tiek visos 
kitos pridedamos kitų komponentų (pvz., siurblio) 
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eksploatacijos instrukcijos turi būti paisomos ir 
saugomos. 
 
2.2. Pavojai nesilaikant saugos nurodymų 
Dėl nesilaikymo saugos nurodymų gali būti 
prarastos bet kokios teisės į nuostolių atlyginimą. 
Dėl šių nurodymų nesilaikymo gali kilti tokie pavojai: 
 sutrikti mašinos arba įrenginio svarbios funkcijos; 
 dėl magnetinių laukų poveikio gali sutrikti 

elektroninių ir matavimo prietaisų darbas; 
 dėl magnetinių laukų poveikio gali nukentėti 

žmonės ir jų asmeninis turtas; 
 dėl elektros, mechaninio ir cheminio poveikio gali 

nukentėti žmonės; 
 žalingas poveikis aplinkai dėl pavojingų medžiagų 

nutekėjimo. 
 

 

Statant agregatą sprogiuose aplinkose būtina 
ypač tiksliai laikytis ženklų „Ex“ pažymėtų šios 
eksploatacijos instrukcijos skyrių. 

 
2.3. Saugos nurodymai eksploatuotojui / 
operatoriui 
 Priklausomai nuo eksploatacijos sąlygų dėl 

nusidėvėjimo, korozijos arba senumo specialios 
savybės ribojamos. Eksploatuotojas privalo 
pasirūpinti, kad visos dalys būtų reguliariai 
tikrinamos ir prižiūrimos ir laikų pakeičiamos, kad 
būtų užtikrintas darbas be sutrikimų. Jeigu 
pastebėtas neįprastas darbas arba akivaizdus 
gedimas, tolesnis naudojimas draudžiamas. 

 Įrenginiuose, kuriems sugedus gali kilti pavojus 
žmonėms arba daiktams, turi būti įrengti avarinės 
signalizacijos įtaisai ir (arba) rezerviniai agregatai, 
kurie turi būti reguliariai tikrinami. 

 Jeigu yra traumų pavojus dėl karštų arba šaltų 
mašinų dalių, užsakovas turi apsaugoti jas nuo 
prisilietimo ir pažymėti atitinkamais perspėjimo 
nurodymais. 

 Judančių dalių apsauga nuo prisilietimo (pvz., 
sujungimo apsauga) neturi būti šalinama nuo 
veikiančių įrenginių. 

 Būnant ilgesnį laiką šalia siurblių arba agregatų, 
kurių triukšmo lygis viršija 85 dB(A) būtina naudoti 
apsaugines ausines. 

 Sandarinimo priemonės (pvz., velenų sandarikliai) 
pavojingos pumpuojamos medžiagos (pvz., 
sprogios, nuodingos, karštos) turi būti 
nukreipiamos taip, kad nekeltų pavojaus 
žmonėms ir aplinkai. Privaloma laikytis teisinių 
reikalavimų. 

 Privaloma pašalinti dėl elektros energijos 
kylančius pavojus (pvz., laikytis galiojančių šalies 
įstatymų dėl elektros įrenginių). Prieš pradedant 
po įtampą esančių konstrukcinių dalių remonto ar 
priežiūros darbus, būtina ištraukti tinklo kištuką 
arba išjungti pagrindinį jungiklį ir išsukti saugiklį. 
Turi būti įrengtas variklio apsauginis išjungiklis. 

 

2.4. Techninės priežiūros, tikrinimo ir 
montavimo darbų saugos nurodymai 
 Eksploatuotojas tiri pasirūpinti, kad techninės 

priežiūros, tikrinimo ir montavimo darbus atliktų tik 
įgalioti ir kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra išsamiai 
išstudijavę eksploatacijos instrukcija ir yra 
pakankamai informuoti. 

 Pagrinde visi išvardinti darbai atliekami, kai 
siurblys arba agregatas yra išjungti ir be slėgio. 
Visos dalys turi būti aplinkos temperatūros. 
Įsitikinkite, kad atliekant šiuos darbus variklis yra 
apsaugotas nuo savaiminio įsijungimo. Būtina 
tiksliai laikytis eksploatacijos instrukcijoje aprašytų 
įrenginio stabdymo veiksmų eigos. Pavojingas 
sveikatai medžiagas pumpuojantys siurbliai arba 
įrenginiai prieš išrinkimą turi būti dezaktyvuoti. 
Būtina laikytis saugos nurodymų, pateiktų 
pumpuojamo skysčio duomenų lape. Atlikus visus 
darbus būtina vėl pritvirtinti visus apsauginius 
įtaisus ir patikrinti jų funkcijas. 

 
2.5. Savavališki konstrukcijos pakeitimas 
ir atsarginių dalių gamyba 
Mašinos konstrukcijos pakeitimas ir pertvarkymas 
leidžiami tik pritarus gamintojui. 
Originalios atsarginės dalys ir gamintojo autorizuoti 
priedai užtikriną saugumą. 
Naudodami kitas dalys galite prarasti teisę į materialių 
nuostolių kompensavimą. 
 
2.6. Neleistinas eksploatavimas 
Patikimas pristatytos mašinos darbas užtikrinamas tik 
naudojant ją pagal paskirtį pagal toliau eksploatacijos 
instrukcijoje pateiktus skyrius.  
Duomenų lape ir (arba) užsakymo patvirtinime 
nurodytos ribinės vertės juokiu būdu neturi būti 
peržengiamos. 
 
2.7. Apsauga nuo sprogimo 
Jeigu agregatas pastatomas sprogioje aplinkoje, 
apsauga nuo sprogimo būtina užtikrinti taikant 
priemones ir laikantis nurodymų, pateiktų skyriuose 
nuo 2.7.1 iki 2.7.6. 
 
2.7.1. Agregato užpildymas 
 

 

Siurblio eksploatacijos metu siurbimo ir slėgio 
linijos, taip pat su skysčiais besiliečianti vidinė 
siurblio erdvė turi būti nuolat užpildytos 
pumpuojamo skysčio. 
Taip užtikrinama, kad nesusidarytų sprogi 
aplinka ir būtų išvengta sausos eigos pavojaus. 

 

 

Jeigu eksploatuotojas negali to užtikrinti, turi 
būti numatyti atitinkami kontrolės veiksmai. 

 

 

Taip pat kruopščiai turi būti užpildytos visos 
sandarinimo zonos, velenų sandarinimo 
pagalbinės sistemos bei šildymo ir aušinimo 
sistemos. 
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2.7.2. Žymėjimas 
 

 

Atskirtos siurblio dalys turi skirtingus žymėjimus. 
Veleno mova ir variklis, taip pat kiti įtaisai turi 
atitikti atskiras atitikties deklaracijas, atitinkamai 
turi būti skirtingai pažymėti. 

 

Siurblio dalies žymėjimo pavyzdys: 
CE Ex II 2 G c T... . 
Teoriškai žymėjimas nurodo turimą temperatūrų klasių 
sritį. Priklausomai nuo siurblio konstrukcijos leistinos 
temperatūros nustatomos pagal 2.7.5. skyrių. Tas pats 
galioja ir pavaros mechanizmui. 
Bendram prietaisui (siurblys, mova, variklis) iš 
skirtingų temperatūros klasių galioja atitinkamai 
žemiausia. 
 
2.7.3. Sukimosi krypties kontrolė 
 

 

Sukimosi krypties kontrolė atliekama tik esant 
atjungtai movai! Taip pat žr. 5.5. ir 6.1 skyrius. 

 

 

Sprogimo pavojus yra ir montavimo metu, todėl 
siekiant išvengti neleistino besisukančių ir 
nejudančių dalių temperatūros padidėjimo dėl jų 
sąlyčio griežtai draudžiama net trumpam įjungti 
neužpildytą siurblį, norint patikrinti sukimosi 
kryptį. 

 
2.7.4. Siurblio darbo režimas 
Siurblį galima paleisti tik tuomet, kai uždaromasis 
elementas siurbimo pusėje visiškai atidarytas, o 
spaudimo pusėje tik šiek tiek atidarytas. Tačiau 
pradėti darbą galima ir esant uždarytai atgalinio 
išleidimo armatūrai. Iškarto po išsibėginėjimo 
uždaromasis elementas iš spaudimo pusės 
nustatomas į darbinį tašką. 
Taip pat žr. 6.2 skyrių. 
Darbo režimas esant uždarytiems siurbimo ir 
(arba) slėgio linijų uždaromiesiems elementams 
draudžiamas! 
 

 

Yra pavojus, kad dėl įkaitusio skysčio siurblio 
viduje staigiai pakils siurblio korpuso paviršiaus 
temperatūra. 

 

 

Staigus slėgio didėjimas siurblio viduje gali tapti 
perkrovos ar sprogimo priežastimi. 

 

6.4.1. skyriuje pateiktos minimalių kiekių reikšmės. 
Jeigu esant ilgesniam darbo režimui naudojami 
nurodytų skysčių atitinkami kiekiai, siurblio korpuso 
pavir�iaus temperatūra ženkliai nedidėja.  
Be to būtina paisyti šios eksploatacijos instrukcijos 6 
skyriaus nurodymų. 
 

 

Siurbliai su kontaktiniais sandarinimo žiedais 
dėl sausos eigos gali viršyti leistinas 
temperatūros ribas. Sausa eiga gali įvykti tiek 
esant nepakankamam sandarinimo zonos 
užpildymui, tiek esant dideliam dujų kiekiui 
terpėje. 
Siurblio eksploatavimas neleistinu darbo režimu 
taip pat gali tapti sausos eigos priežastimi. 

 

2.7.5. Ribinės temperatūros 
 

 

Esant normaliam eksploatacijos režimui reikia 
tikėtis siurblio korpuso paviršiaus ir ritininio 
guolio zonų temperatūros padidėjimo. 

 

Siurblio korpuso paviršiaus temperatūra atitinka 
pumpuojamo skysčio temperatūrą. 
 

 

Jeigu siurblys įkaista (pvz., šildymo marškiniai), 
būtina paisyti įrenginiui nurodytų temperatūros 
klasių. 

 

Guolio laikiklio zonoje paviršius turi laisvai kontaktuoti 
su aplinką. 
 

 

Dėl susikaupusių dulkių siurblio paviršius gali 
įkaisti virš leistinos temperatūros, todėl jį būtina 
reguliariai valyti. 

 

Įrenginio eksploatuotojas turi užtikrinti, kad būtų 
paisoma nustatytos darbo temperatūros. 
Priėmimo atvamzdžio maksimali leistina 
temperatūra priklauso nuo nurodytos klasės. 
Toliau lentelėje pateiktos temperatūrų klasės pagal EN 
13463-1, kurios nurodo pumpuojamų skysčių teorines 
temperatūrų reikšmių ribas. 
 

Temperatūros klasė pagal 
EN 13463-1 

Pumpuojamo skysčio 
ribinė temperatūra 

T4  (135°C) 135 °C 
T3  (200°C) 140°C 
T2  (300°C) 140°C 
T1  (450°C) 140°C 

 

 

Atitinkamai leistiną siurblio darbo temperatūrą 
nurodyta duomenų lape ir (arba) užsakymo 
patvirtinime, taip pat siurblio specifikacijos 
lentelėje. 

 

Riedėjimo guolio zonoje pradinė aplinkos temperatūra 
yra 40°C, esant tinkamai priežiūrai ir eksploatavimo 
būklei, garantuojama T4 temperatūros klasė. 
 
2.7.6. Techninė priežiūra 
 

 

Norėdami užtikrinti agregato patikimą ir 
nepriekaištingą darbą atliekant reguliarų 
patikrinimą būtina įsitikinti, kad agregatas 
tinkamai prižiūrimas ir yra techniškai 
nepriekaištingas. 

 

Pavyzdys. Riedėjimo guolių funkcionavimas Jų 
tarnavimo laikas labai priklauso nuo darbo režimo ir 
eksploatavimo sąlygų.  
 

Reguliariai tikrindami sutepimo medžiagas ir garsą 
darbo metu išvengsite temperatūros viršijimo dėl 
įkaitusio guolio darbo arba dėl guolio sandariklių 
defekto. Taip pat žr. 6.6. ir 7.4 skyrius. 
Reguliariai tikrinkite velenų sandariklių funkcionalumą. 
Jeigu įrengtos pagalbinės sistemos (pvz., išorinis 
plovimas, aušinimas, šildymas), būtina patikrinti, ar 
funkcijų kontrolės įrenginiai yra būtini. 
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2.7.7. Elektros jungikliai ir reguliavimo prietaisai, 
kiti prietaisai ir priedai 
 

 

Elektros jungikliai ir reguliavimo prietaisai, kiti 
prietaisai ir priedų dalys, pvz., slėgio talpa, ir kt., 
turi atitikti galiojančius saugumo technikos 
taisyklių ir apsaugos nuo sprogimo 
reikalavimus. 

 
2.8. Naudojimas pagal paskirtį 
 

2.8.1. Sūkių skaičius, slėgis , temperatūra 
 

 

Įrenginiui turi būti taikomos saugumo 
priemonės, kad  sūkių skaičius, slėgis ir siurblio 
bei velenų sandariklio temperatūra neviršytų 
nurodytų duomenų lape ir (arba) užsakymo 
patvirtinime nurodytų ribinių reikšmių. Padavimo 
slėgis (sistemos slėgis) taip pat neturi būti 
viršijamas. 

 

Toliau yra hidrauliniai smūgiai, kurie gali atsirasti 
staigiai sustabdžius įrenginį, žinoma, būtina jų vengti 
(pvz., naudojant spaudimo pusėje atgalinį vožtuvą, 
smagratį, oro imtuvą). Venkite staigių temperatūros 
pokyčių. Galite sukelti temperatūros šuolį, dėl kurio 
sutrikti atskirų komponentų darbas arba jie gali suirti. 
 
2.8.2. Leistinos atraminės reakcijos ir momentai 
 

 

Siurbimo ir slėgio linijos turi būti tiesiamos taip, 
kad siurblį veiktų kuo mažesnės jėgos. Jeigu tai 
neįmanoma, 3.5. skyriuje nurodytos reikšmės 
jokių būdu neturi būti peržengiamos. Tai galioja 
netik siurblio darbo režimui, bet ir ramybės 
būsenai, taip pat visoms įrenginį veikiančioms 
temperatūroms ir slėgiams. 

 
2.8.3. NPSH (Kritinis įsiurbimo aukštis) 
 

 

Pumpuojamas skystis darbinio rato įėjime turi 
turėti mažiausią NSPSH slėgį, kad užtikrintų 
darbą be kavitacijos ir apsaugotų siurblį nuo 
užsikirtimo. Ši sąlyga yra išpildyta, jeigu 
įrenginio NPSN reikšmė (NPSHA) visomis 
darbo režimo sąlygomis kartu su saugumu yra 
didesnė už siurblio NPSH reikšmę (NPSHR). 

 

Ypač atkreipkite dėmesį į NPSH reikšme pumpuodami 
skysčius, kurių temperatūra artima virimo taškui. Jeigu 
nepasiekiama siurblio NPSH reikšmė, tai gali tapti 

materialinių nuostolių priežastimi dėl kavitacijos, taip 
pat suirimo priežastimi dėl perkaitinimo. 
Siurblio NPSH reikšmė (NPSHR) kiek vienam siurblio 
tipui yra nurodyta hidraulinių charakteristikų lape. 
 
2.8.4. Blokavimas, plovimas, aušinimas 
Reguliavimui ir kontrolei yra numatytos blokavimo, 
plovimo arba aušinimo galimybės. 
Pumpuojant pavojingus skysčius arba esant aukštoms 
temperatūroms būtina pasirūpinti, kad avarijos metu 
blokavimo, plovimo ir aušinimo sistemos sustabdytų 
siurblio darbo režimą. 
Blokavimo, plovimo ir aušinimo sistemos turi būti 
paruoštos eksploatacijai prieš siurblio eksploatacijos 
pradžią. Eksploatacijos pabaiga galima tik neveikiant 
siurbliui ir tik jei tai leidžia darbo režimo tipas. 
 
2.8.5. Mažiausi kiekiai 
Pradedant darbą su uždarytą slėgio linijos sklende, 
būtina atkreipti dėmesį, kad siurblio pasiektas 
galingumas pasiverčia šiluma, kuri paduodama 
pumpuojamam skysčiui. Palyginus per trumpą laiką 
pumpuojamas skystis gali pasiekti neleistiną 
temperatūrą, kuri gali tapti siurblio darbinio rato 
pažeidimo priežastimi. Todėl siurbliui įsibėgėjus būtina 
kuo greičiau atidaryti spaudimo pusės sklendę. Jeigu 
priklausantys nuo įrenginių darbo režimai su Q = 0 
neišvengiami, pumpuojant karštą vandenį siurblio 
apsaugai turi būti įrengtas laisvos eigos atgalinis 
vožtuvas arba mažesniuose agregatuose atgalinės 
eigos linija. Jeigu pageidausite, mes mielai padėsime 
jums nustatyti laisvos eigos ir atgalinės eigos linijos 
parametrus. 
 
2.8.6. Apsauga nuo sausos eigos 
Siurbliai jokiu būdu neturi būti eksploatuojami be 
pumpuojamų skysčių, nes dėl įkaitimo gali būti 
sugadintos siurblio dalys (pvz., kontaktinis 
sandarinimo žiedas). 

 
2.8.7. Atgalinė eiga 
Įrenginiuose, kur siurblys veikia uždaroje sistemoje 
veikiamas slėgio (dujų kamera, garų slėgis), garų 
atpalaidavimas jokiu būdu neturi būti vykdomas per 
siurblį, nes atgalinės eigos sūkių skaičius gali būti 
kartotinis darbiniam sūkių skaičiui, o tai gali tapti 
agregato sugadinimo priežastimi. 

 
3. Konstrukcijos aprašymas 
3.1. Konstrukcija 
Konstrukcija MP: Horizontalus velenas iš abiejų 
pusiu su išoriniais guoliais, spaudimo pusės pavaros 
standartinis variantas, dešiniosios eigos (žiūrint iš 
pavaros pusės) su įsiurbimo atvamzdžiu iš kairės ir 
spaudimo atvamzdžiu skersa į viršų. Tepalai. 
Pasirinktinai: Įsiurbimo atvamzdis dešinėje arba 
skersai į viršų, spaudimo atvamzdis iš kairės arba 
dešinės, pavara iš įsiurbimo pusės (kairioji eiga). 
 

Konstrukcija MPA: Horizontalus velenas su 
pavara iš spaudimo pusės ir fiksuotas guolis, taip pat 
ašinis įleidimas, dešiniosios eigos (žiūrint iš pavaros 
pusės), spaudimo atvamzdis skersai į viršų. Fiksuotas 
guolis su sutepimu, iš įleidimo pusės terpės suteptas 
vidinis guolis tarp pirmosios ir antrosios pakopų. 
Pasirinktinai: Spaudimo atvamzdžiai iš kairės arba 
dešinės 
 

Konstrukcija MPAI: tokia kaip ir MPA konstrukcija, 
tačiau papildomai su iš anksto įjungtu sriegiu. 
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Projektuojant blokus buvo laikomasi blokų 
koncepcijos, todėl siurbliai gali būti pristatomi įvairių 
variantų (pvz., pagaminti iš įvairių medžiagų, su 
skirtingais velenų sandarikliais ir t. t.) 
Pristatomo siurblio leistinos eksploatacijos sąlygos ir 
konstrukcijos detalės yra nurodytos pridėtame 
duomenų lape ir (arba) užsakymo patvirtinime. 
 
3.2. Velenų sandarikliai 
Dažniausiai naudojami du velenų sandariklių tipai: 
riebokšlis su kamšalu ir kontaktinis sandarinimo 
žiedas, be to yra daugybė kiekvieno tipo variantų. 
Duomenų lape ir (arba) užsakymo patvirtinime yra 
nurodytas jūsų siurblio veleno sandariklio tipas. 
Riebokšlio su kamšalų instrukciją žr. 7.3. skyriuje, 
kontaktinių žiedų montavimo ir eksploatacijos 
instrukciją žr. 8 skyriuje „Siurblio išmontavimas ir 
remontas“. 
 

 

Išsamiau apie riebokšlių su kamšalų ir 
kontaktinius sandarinimo žiedus, taip pat 
galimas avarijų priežastys rasite 6.6 skyriuje bei 
7.2. ir 7.3. skyriuose. 

 

 

Sprogiose aplinkose naudoti siurblius su 
riebokšliais su kamšalu draudžiama! 

 
3.3. Guoliai 
Konstrukcija MP: Išoriniai guoliai iš abiejų pusių; iš 
spaudimo pusės dviejų eilių arba vienas suporuotas 
radialinis atraminis rutulinis guolis (fiksuotas guolis), 
spaudimo pusės radialinis rutulinis guolis (nefiksuotas 
guolis), 
Sutepimas: Sutepimas tepalais (standartinės 
konstrukcija) su tepalų pildymo įranga (sutepimo 
įmova). 
 

Konstrukcijos MPA, MPAI: iš spaudimo pusės dviejų 
eilių arba vienas suporuotas radialinis atraminis 
rutulinis guolis (fiksuotas guolis), įsiurbimo pusės 
vidutinio sutepimo slydimo guolis tarp pirmosios ir 
antrosios pakopos.  
Sutepimas: Sutepimas tepalais (standartinės 
konstrukcija) su tepalų pildymo įranga (sutepimo 
įmova). 
 
Naudojami guoliai 
 

Siurblių dydis 

Tepalai 
Guolių tipas  

įsiurbimo 
pusėje (tik 

MP) 

spaudimo pusėje 
(MP, MPA, MPAI) 

MP/MPA/MPAI  40.2 6306-C3 3306-C3 
MP/MPA/MPAI  40.3 6306-C3 3306-C3 
MP/MPA/MPAI   65.1 6307-C3 3307-C3 
MP/MPA/MPAI   65.2 6307-C3 3307-C3 

MP/MPA/MPAI   100.1 6308-C3 2x 7308 (kryžm. 
išdėstymas) 

MP/MPA/MPAI   100.2 6308-C3 2x 7308 (kryžm. 
išdėstymas) 

MP/MPA/MPAI 125.1 6310-C3 2x 7310 (kryžm. 
išdėstymas) 

MP/MPA/MPAI 125.2 6310-C3 2x 7310 (kryžm. 
išdėstymas) 

3.4. Garso slėgio lygio orientaciniai 
dydžiai 
 

Imamoji 
nominali 
galia PN, 
kW 

Garso slėgio lygis LpA, dB(A) 
Siurblys Siurblys + variklis 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

1.5 66.7 65.8 65.3 68.2 66.0 65.5 
2.2 68 67 66.5 69.2 67.2 66.7 
3 69 68.1 67.6 71.5 68.3 68.5 
4 69.9 69 68.5 72.1 69.2 69.2 

5.5 71 70 69.5 73.1 70.4 70.1 
7.5 71.9 71 70.5 73.7 71.3 71.8 
11 73.3 72.3 71.8 75.0 73.2 72.8 
15 74.2 73.3 72.8 75.6 74.0 74.0 

18.5 74.9 74 73.5 76.1 74.6 76.3 
22 75.5 74.5 74 77.1 75.1 76.5 
30 76.5 75.6 75.1 77.8 76.1 75.7 
37 77.1 76.2 75.7 78.3 76.8 76.4 
45 77.9 76.9 76.4 79.4 77.4 76.8 
55 78.5 77.5 77 80.1 78.0 77.3 
75 79.4 78.5 78 81.4 78.9 78.4 
90 80.1 79.1 78.6 81.8 79.4 79.0 
110 80.8 79.8  83.4 80.2  
132 81.3 80.4  83.7 80.8  
160 81.9 81  84.1 81.3  
200 82.7   84.6   
250 83.4   86.2   
315 84.1   86.6   
355 84.6   86.9   
400 84.9   87.1   
450 85.4   87.4   
500 85.6   88.3   

 

Garso slėgio lygis matuojamas 1 m atstumu nuo 
siurblio (pagal DIN 45635 1 ir 24 dalį). Patalpos ir 
pamatų įtaka neįvertinama. Šių reikšmių leidžiamoji 
nuokrypą sudaro ±3 dB(A). 
Priedas 60 Hz režimui: 
Siurblys: − 
Siurblys + variklis: +4 dB(A) 
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3.5. Leistinos siurblio atvamzdžių jėgos ir 
momentai... 
... pagal Europump rekomendacijas siurbliams, 
ISO 5199. 
Lentelėje nurodytos atskiros jėgos ir atskiri momentai, 
taip pat suminės jėgos ir suminiai momentai neturi būti 
viršijami 
 

∑ ++= ][)( 222 NFzFyFxF
 

∑ ++= ][)( 222 NmMzMyMxM
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcija MP 
Leistinos jėgos / momentai, veikiantys įsiurbimo 

atvamzdį DNS 

Dydis  

 

 

 

 

  

Horizontalus 
įsiurbimo 

atvamzdis, 
iš kairės arba iš 

dešinės 

Siurbimo atvamzdis 
vertikalus 

MP40.2 
MP40.3 
DNS 65 

Fx 560 560 
Fy 620 510 
Fz 510 620 
∑F 980 980 
Mx 350 350 
My 200 200 
Mz 260 260 
∑M 480 480 

MP65.1 
MP65.2 

DNS 100 

Fx 900 900 
Fy 1010 810 
Fz 810 1010 
∑F 1580 1580 
Mx 440 440 
My 260 260 
Mz 330 330 
∑M 610 610 

MP100.1 
MP100.2 
DNS 125 

Fx 1130 1130 
Fy 1250 1010 
Fz 1010 1250 
∑F 1970 1970 
Mx 570 570 
My 350 350 
Mz 440 440 
∑M 800 800 

MP125.1 
MP125.2 
DNS 150 

Fx 1350 1350 
Fy 1500 1220 
Fz 1220 1500 
∑F 2360 2360 
Mx 700 700 
My 440 440 
Mz 540 540 
∑M 990 990 

 

Konstrukcijos MPA, MPAI 
Leistinos jėgos / momentai, veikiantys įsiurbimo 

atvamzdį DNS 

Dydis  

 

 

 
 

  Horizontalus 
įsiurbimo atvamzdis 

 

MPA40.2 
MPAI40.2 
MPA40.3 
MPAI40.3 
DNS 65 

Fx 620  
Fy 560  
Fz 510  
∑F 980  
Mx 350  
My 200  
Mz 260  
∑M 480  

MPA65.1 
MPAI65.1 
MPA65.2 
MPAI65.2 
DNS 100 

Fx 1010  
Fy 900  
Fz 810  
∑F 1850  
Mx 440  
My 260  
Mz 330  
∑M 610  

MPA100.1 
MPAI100.1 
MPA100.2 
MPAI100.2 
DNS 125 

Fx 1250  
Fy 1130  
Fz 1010  
∑F 1970  
Mx 570  
My 350  
Mz 440  
∑M 800  

MPA125.1 
MPAI125.1 
MPA125.2 
MPAI125.2 
DNS 150 

Fx 1500  
Fy 1350  
Fz 1220  
∑F 2360  
Mx 700  
My 440  
Mz 540  
∑M 990  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bendrosios nuorodos: 
Jėgų ir momentų veikimo kryptis: 
 

 Fx ...Jėga x ašies kryptimi (siurblio velenas) 
 Fy ...Jėga y ašies kryptimi (statmenai x ašiai) 
 Fz ...Jėga z ašies kryptimi (statmenai x ašiai) 
 Mx ...Momentas aplink x ašį 
 My ...Momentas aplink y ašį 
 Mz ...Momentas aplink z ašį  
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Konstrukcijos MP, MPA, MPAI 
Leistinos jėgos / momentai, veikiantys spaudimo 

atvamzdį DND 

  

 

 

 

 

Dydis  

 

 

 
 

 

  Vertikalus spaudimo 
atvamzdis  

Horizontalus 
spaudimo 
atvamzdis 

iš kairės arba iš 
dešinės 

MP40.2 
MP40.3 

MPA40.2 
MPAI40.2 
MPA40.3 
MPAI40.3 
DND 40 

Fx 330 330 
Fy 300 380 
Fz 380 300 
∑F 590 590 
Mx 280 280 
My 140 140 
Mz 190 190 
∑M 370 370 

MP65.1 
MP65.2 

MPA65.1 
MPAI65.1 
MPA65.2 
MPAI65.2 
DND 65 

Fx 560 560 
Fy 510 620 
Fz 620 510 
∑F 980 980 
Mx 350 350 
My 200 200 
Mz 260 260 
∑M 480 480 

MP100.1 
MP100.2 

MPA100.1 
MPAI100.1 
MPA100.2 
MPAI100.2 
DND 100 

Fx 900 900 
Fy 810 1010 
Fz 1010 810 
∑F 1580 1580 
Mx 440 440 
My 260 260 
Mz 330 330 
∑M 610 610 

MP125.1 
MP125.2 

MPA125.1 
MPAI125.1 
MPA125.2 
MPAI125.2 
DND 125 

Fx 1130 1130 
Fy 1010 1250 
Fz 1250 1010 
∑F 1970 1970 
Mx 570 570 
My 350 350 
Mz 440 440 
∑M 800 800 

 
Dėl to įsiurbimo ir spaudimo atvamzdžiai nagrinėjami 
atskirai. 
 
Jeigu ne visos veikiančios apkrovos pasiekia ribines 
reikšmes, viena iš šių apkrovų gali viršyti įprastą ribinę 
reikšmę 1,4 karto. Tačiau būtina laikytis tokių sąlygų: 
 

∑ ∑ ∑ ∑ ≤+ 2))/()/(( 2
..max

2
..max zulberechnetzulberechnet MMFF

 
 

3.6. Leistini slėgiai ir temperatūros 
Galioja duomenų lape ir (arba) užsakymo patvirtinime, 
taip pat duomenų skydelyje pateiktos slėgių ir 
temperatūrų reikšmės. Neleidžiama viršyti slėgio ir 
temperatūros ribinių reikšmių, tačiau neleistina ir 
temperatūra žemesnė už ribinę. Jeigu duomenų lape ir 
(arba) užsakymo patvirtinime nenurodytos jokios 
slėgio ir temperatūros reikšmės, galioja tokios 
padavimo slėgio ir patalpos temperatūros ribinės 
reikšmės: 
 

Padavimo slėgis (sistemos slėgis) = priėmimo 
atvamzdžio slėgis: 

Konstrukcija MP:  maks. 40 bar 
Konstrukcijos MPA, MPAI: maks. 10 bar 

Patalpos temperatūra:   maks. 40°C 
 

Įrengiant siurblį taip pat būtina paisyti atitinkamų 
įstatymų ir taisyklių (pvz., DIN 4747 arba DIN 4752, 
4.5. skyrius) 

 

Ribinių reikšmių kreivė pagal EN 1092 

 
Maks. leistinas darbinis slėgis (korpusas ir jungės) 
galioja medžiagų kodams: 
111, 211, 311, 262, 411, 462 
 

Ribinių reikšmių kreivė pagal EN 1092 

 
 

Maks. leistinas darbinis slėgis (korpusas ir jungės) 
galioja medžiagų kodams: 
532, 141, 341, 151, 351, 672 
 
Medžiagų kodus žr. duomenų lape ir (arba) užsakymo 
patvirtinime. 
Pateiktos slėgio ir temperatūrų reikšmės galioja 
standartinėms medžiagoms. 
Dėl kitų medžiagų įrenginio ribinių reikšmių teiraukitės 
mūsų. 
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4. Transportavimas, eksploatavimas, laikinas sandėliavimas 
4.1. Transportavimas, eksploatavimas 
 Gavę siurblį / agregatą patikrinkite, ar pristatytos 

visos dalys ir ar įrenginys nesugadintas. 
 Siurblys / agregatai turi būti tinkamai ir rūpestingai 

transportuojami. Būtina vengti stiprių smūgių. 
 Turi būti paisoma gamintojo nurodyta 

transportavimo padėtis. Taip pat laikykitės ant 
įpakavimo pateiktų nurodymų. 

 Transportavimo ir sandėliavimo metu siurblio 
įsiurbimo ir spaudimo pusės turi būti užkimštos 
kamščiu. 

 

 

Pakuotės dalis šalinkite pagal atitinkamus šalies 
įstatymus. 

 

 Kėlimo priemonės (pvz., krautuvas, kranas, krano 
įtaisas, blokai, linai ir t. t.) turi būti tinkamai 
sureguliuotos ir turi būti valdomos tik įgaliotų 
asmenų.  

 Siurblys / agregatas turi būti užkabinamas tik už 
stabilių užkabinimo vietų, tokių kaip korpusas, 
guolio atramas arba rėmai. 1a, 1b ir 2 pav. 
parodyti teisingi užkabinimo būdai, naudojant 
kraną. 

 
1a pav. 

 

 
1b pav. 

 

 
2 pav. 

 

 

Nestovėkite po kabančiu kroviniu, laikykitės 
bendrų saugumo technikos taisyklių. Kol 
siurblys / agregatas nepritvirtintas pastatymo 
vietoje, būtina apsaugoti jį nuo nuvirtimo ir 
nuriedėjimo. 
 

 

Linai neturi būti pritvirtinti prie laisvų veleno galų 
arba už variklio kilpas. 

 

 

Siurblio / agregato atsilaisvinimas iš 
transportavimo priemonės užkabinimo dalių gali 
tapti žmonių traumų ir materialinių nuostolių 
priežastimi. 

 
4.2. Laikinas sandėliavimas / 
konservavimas 
Siurbliai arba agregatai, kurie ne bus eksploatuojami 
ilgesnį laiką (maks. 6 mėn), turi būti apsaugoti nuo 
drėgmės, vibracijų ir purvo (pvz. suvynioti į įriebintą 
popierių arba plastikinę plėvelę). Įrenginys turi būti 
sandėliuojamas gerai nuo išorinių poveikių 
apsaugotoje vietoje, pvz. po stogu. Šiam laikui visi 
įsiurbimo ir spaudimo atvamzdžiai, taip pat visi kiti 
įleidimo ir išleidimo atvamzdžiai turi būti visada 
uždaryti dangteliais arba kamščiais. 
Ilgesniam sandėliavimo laikui būtina užkonservuoti 
konstrukcinių dalių paviršius ir supakuoti, naudojant 
apsaugą nuo drėgmės. 
 
neužpildytas siurblys 
 Mažiausiai kartą per savaitę prasukti rankomis 

(neįjungti dėl sausos eigos). 
 Po 2 metų būtina atnaujinti guolio tepalą. 
Jeigu siurblys užstrigo, jį galima išlaisvinti iš movos 
smūgiuojant ašies kryptimi. Tam naudokite plastikinį 
plaktuką. 
 
Konservavimas 
Jeigu sandėliuojama ilgiau negu 6 mėnesiai (žr. 
užsakymo specifikaciją, taip pat priklijuotą ant siurblio 
lentelę): 
Ypatingas konservavimas atliekamas gamykloje. Tam 
naudojama medžiaga turi būti nuplauta nuo įrenginio 
prieš jo eksploatacijos pradžią. 
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5. Įrengimas / montavimas
5.1. Siurblio / agregato įrengimas 
 

5.1.1. Siurblio su laisvu veleno galu įrengimas 
Jeigu nėra pristatyme, siurbliui ir varikliui (= agregatas) 
būtina įrengti bendrą plieninį arba pilkojo ketaus 
pagrindo rėmą, kuris taip pat gali būti suvirintas iš 
plieninių profilių. Šis rėmas turi būti pastatomas ant 
pamato, kuris perimtų visas darbo metų veikiančias 
apkrovas (žr. 5.1.2. skyrių). 
 

Montuojant siurblį ant pamatų rėmo būtina: 
 kad pamatų rėmas būtų pagamintas taip, kad 

eksploatacijos metu neperkryptų ir neleistinai 
nesvyruotų (rezonansiniai virpesiai). 

 Siurblio kojų ant pamatų rėmo pastatymo 
plokštumos turi būti lygios (rekomenduojamas 
mechaninis apdorojimas). Siurblio deformacija 
lemia jo priešlaikinį gedimą ir bet kokio tipo 
garantinio įsipareigojimo praradimą. 

 Siurblio pritvirtinimui skirtos gręžtinės skylės turi 
būti padarytos taip, kad būtų užtikrintas patikimas 
įrenginio pritvirtinimas. 

 Priklausomai nuo naudojamos movos tipo turi būti 
išlaikytas atstumas tarp siurblio ir variklio veleno, 
taip pat žr. 5.3. skyrių. 

 Tarp siurblio ir pamatų rėmo turi būti numatytas 
atstumas aukščiams suvienodinti, kad keičiant 
siurblį galima būtų vėl nustatyti tokį patį ašies 
aukštį (rekomenduojamas aukščių suvienodinimo 
atstumas 4-6 mm). 

 Apie siurblio ir variklio išlyginimą žr. t.p. 5.3. 
skyriuje. 

 
5.1.2. Agregato pastatymas ant pamatų 
Statinys turi būti įrengtas pagal brėžinyje nurodytus 
matmenis. Betoniniai pamatai turi būti pakankamo 
stiprumo pagal DIN 1045 arba lygiavertes normas 
(min. BN 15), kad užtikrintų patikimą ir funkcionalų 
įrengimą. 
Prieš pastatant agregatą, betonas turi būti sukietėjęs. 
Jo paviršius turi būti horizontalus ir lygus. 
 

 

Techniniai priežiūrai ir remontui turi būti 
numatyta pakankamai vietos, ypač pavaros 
variklio arba viso agregato keitimui. Variklio 
ventiliatorius turi įsiurbti pakankamai aušinimui 
skirto oro. Todėl būtina, kad atstumas nuo 
įsiurbimo grotelių iki sienos ir kt. būtų mažiausiai 
10 cm. 

 

 Pamatų inkarams turi būti numatyti atitinkami 
lizdai. Jeigu to nėra, galima naudoti spyninius arba 
cheminius inkarus. 

 Įrengiant siurblį ant pamatų būtina naudotis 
gulsčiuku (ant spaudimo atvamzdžio). Leistinas 
padėties nuokrypis yra 0,5 mm/m. Įsukus pamatų 
varžtus į pamatus juos būtina užpilti betonu. 
Betonui sukietėjus, pagal 5.3.1 skyrių turi būti 
patikrinta movų padėtis ir, jeigu jį klaidingą, ją 
būtina pataisyti, reguliuojant pamatų rėmą pavaros 
variklio zonoje. Prieš pritvirtinimą ir užpylimą 
betonu pamatų rėmo lygumas turi būti 0,5 mm/m. 
Reguliavimui galima naudoti metalo lakštu 

padėklus arba niveliavimo varžtus (pasirinktis, 
neįtrauktą į standartinį pristatymą). Metalo 
plokščių padėklai turi būti horizontaliai dedami 
šalia pamatų inkarų. Po to kartu tik lengvai 
užsukami pamatų varžtai. Pamatų rėmas 
užpilamas betonu su kuo mažesniu nusėdimu.  

 

Tuo pačiu būtina: 
 vengti tuštumų susidarymo (pvz., lyginant); 
 kontroliuoti tinkamą kietėjimą; 
 nedelsiant atlikti betono priežiūrą pagal DIN 1045. 
 

Betonui sukietėjus tolygiai ir tvirtai užsukite pamatų 
inkarus. Movos padėtį patikrinkite pagal 5.3.1. skyrių 
ir, reikalui esant, sureguliuokite, taip pat patikrinkite 
visų siurblio ir variklio prie pamatų rėmo tvirtinimo 
varžtų fiksavimo tvirtumą. 
Nors originalūs MP pamatų rėmai yra labai stabilūs, 
primygtinai rekomenduojama išlygintus pamatų rėmus 
užpilti betonu iki rėmų viršutinės briaunos. 
 

 Jeigu nuo šalia esančių įrenginio dalių perduodami 
virpesiai siurblio pamatams, jis turi būti 
apsaugotas atitinkamais virpesius slopinančiais 
amortizatoriais (išoriniai virpesiai gali pakenkti 
guoliams). 

 Norint išvengti virpesių nuo šalia esančių įrenginio 
dalių, pamatus būtina įrengti ant virpesius 
slopinančių padėklų. 

 

 

Šių virpesius izoliuojančių padėklų dydis yra 
kiekvienam atvejui kitoks, todėl turi būti 
nustatomas kvalifikuoto specialisto. 

 
5.2. Vamzdžių linijų prijungimas prie 
siurblio 
 

 

Siurblys jokiu būdu neturi būti naudojamas kaip 
vamzdžių fiksavimo taškas. Leistinos vamzdžių 
apkrovos neturi būti viršijamos, žr. 3.5. skyrių. 

 
5.2.1. Įsiurbimo ir slėgio vamzdynai 
 Vamzdynai turi būti tokio dydžio ir taip išdėstyti, 

kad netrukdytų laisvam oro judėjimui aplink siurblį 
ir neįtakotų siurblio funkcijų. Ypatingą dėmesį 
būtina atkreipti į įsiurbimo linijų sandarumą ir 
NPSH reikšmių paisymą. Įsiurbimo režimu dirbanti 
įsiurbimo linija horizontalioje dalyje siurblio 
kryptimi turi būti kiek pakelta, taip bus išvengta oro 
kišenių susidarymo. Tiekimo režimu dirbanti 
tiekimo linija turi būti kiek nuleista siurblio atžvilgiu. 
Tiesiai prieš priėmimo atvamzdį nenumatyta jokia 
armatūra arba alkūnės. 

 Pumpuojant iš vakuuminių talpų rekomenduojama 
įrengti slėgių išlyginimo liniją. Vamzdynas turi būti 
ne trumpesnis už minimalų leistiną 25 mm ilgį ir 
turi būti prijungtas prie talpos didžiausio leistino 
skysčio lygio aukštyje. 

 Papildomas uždaromasis vamzdynas (3 pav.) – 
siurblio spaudimo atvamzdis – išlyginimo linija 
palengvina siurblio ventiliavimą prieš darbo 
pradžią, 
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3 pav. 

 

 Tiesdami vamzdynus atkreipkite dėmėsi, kad jie 
netrukdytų atlikti siurblio techninės priežiūros, 
montavimo, išmontavimo ir ištuštinimo darbus. 

 „Leistinos siurblio atvamzdžių jėgos ir momentai...“ 
Prieš tai žr. 3.5 skyrių! 

 Jeigu vamzdynuose naudojami kompensatoriai, jie 
turi būti įrengti taip, kad dėl slėgio vamzdyne 
nevyktų neleistina siurblio perkrova. 

 Prieš prijungiant siurblį: Nuimkite siurblio 
atvamzdžių apsaugines dangas. 

 Prieš eksploatacijos pradžią vamzdynų sistemą, 
įrengta armatūra ir aparatai turi būti išvalyti nuo 
suvirinimo lašų, nuodegų ir t.t. Tiesiogiai ir 
netiesiogiai su geriamojo vandens sistema susieti 
įrenginiai, prieš montavimą turi būti kruopščiai 
išvalyti nuo galimų nešvarumų. 

 Velenų sandariklių apsaugai (ypač kontaktinių 
sandarinimo žiedų) nuo svetimkūnių 
rekomenduojama paleidimo režimu įsiurbimo / 
tiekimo linijoje naudoti 800 mikronų tinklelį. 

 Jeigu vamzdynų sistema su įmontuotu siurbliu 
veikiama slėgio, būtina stebėti, kad nebūtų 
viršijamas maksimalus leistinas slėgis, veikiantis 
siurblio korpusą ir velenų sandariklį, žr. duomenų 
lapą ir (arba) užsakymo patvirtinimą. 

 Po siurblio slėgio bandymo ištuštintą vamzdyną 
būtina atitinkamai užkonservuoti (taip išvengsite 
rudžių susidarymo ir problemų eksploatacijos 
metu). 

 Siurbliams su riebokšliu su kamšalu po slėgio 
bandymo kamšalą reikia atnaujinti (nes jis per 
daug susispaudžia ir daugiau netinka 
eksploatacijai). 

 
5.2.2. Papildomos jungtys 
Reikalui esant būtina įrengti blokavimo, plovimo arba 
aušinimo linijas. Duomenų lape ir (arba) užsakymo 
patvirtinime yra nurodyta, kokios linijos, slėgiai ir 
kiekiai yra būtini. Jungčių padėtys ir dydžiai nurodyti 
priede „Jungtys“. 
 

 

Šios jungtys reikalingos funkciniams 
sprendimams! 

 

Rekomenduojama įrengti liniją galimiems veleno 
sandariklio nutekėjimams nukreipti. Žr. priedą 
„Jungtys“ 
 
 
 

5.3. Mova 
 

 

Atliekant remonto ar techninės priežiūros 
darbus esant nuimtai movos apsaugai, būtina 
užtikrinti, kad įrenginį negalima būtų 
eksploatuoti. 
Pagal saugumo technikos taisykles agregatas 
gali būti eksploatuojamas, tik kai sumontuota 
movos apsauga. 

 

 

1 ir 2 zonoje naudojimas galimas tik esant 
galiojančiam Atex leidimui. 

 
5.3.1. Movos montavimas 
Jeigu agregatas komplektuojamas tik pastatymo 
vietoje, movos montavimas atliekamas taip: 
 prieš pradėdami montuoti kruopščiai išvalykite 

veleno galus ir movos dalis; 
 uždėkite movą ant veleno galo, ne smūgiuokite. 

Galima prieš tai pašildyti movą alyvoje iki 100°C 
(tai palengvina uždėjimą). Prieš tai nuimkite nuo 
movos dalies guminį paketą. 

 Movos dalys turi susijungti su veleno priekinės 
dalies paviršiumi. 

 Movos stebules nuo ašinio judėjimo apsaugokite 
skersiniais srieginiais kaiščiais. 

 
5.3.2. Movos reguliavimas 
 

 

Movos padėties nustatymas turi būti atliekamas 
labai kruopščiai, nes nuo jo priklauso tolesnis 
agregato eksploatavimas be sutrikimų. 
Nesilaikant šių nurodymų bus prarasti visi 
garantiniai įsipareigojimai! 

 

 

 

Taip pat pristatytiems pilnai sumontuotiems 
agregatams: Sumontavus ant pamatų ir 
prijungus vamzdynus, būtina vėl nustatyti 
movos padėtį. 

 

 Prieš pradėdami montavimą rūpestingai išvalykite 
veleno galus ir movos dalis. 

 Agregato padėtis yra teisinga, jeigu ant abiejų 
movos pusių išilgai ašies padėta liniuotė per visą 
ilgį yra vienodu atstumu nuo atitinkamo veleno. 
Ateityje movos pusės visur apimtyje turi būti 
vienodu atstumu viena nuo kitos. Šis atstumas 
tikrinamas tarpumačiu, šablonu arba laikrodiniu 
indikatoriumi, žr. 4 ir 5 pav. 

 Leistina poslinkį savo movai žr. 5.3.3. skyriuje 
„Elastingų movų leistinas poslinkis“. Tikslų savo 
movos žymėjimą rasite duomenų lape ir / arba 
užsakymo patvirtinime. 

 

 

4 pav. Movos padėties nustatymas, naudojant šabloną 
ir liniuotę. 

 



Montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija                                   Serija MP, MPA, MPAI 
 
 

 

MP 100 – lietuviškai Puslapis 13  
Prekės Nr. 771074010   

  
5 pav. Padėties nustatymas, naudojant laikrodinį 
indikatorių. 
 

 

Movos padėtį dar kartą patikrinkite įšilus iki 
eksploatacinės temperatūros ir pasiekus 
sistemos slėgiui (jeigu reikia) ir, jeigu reikia, vėl 
pakoreguokite. Prieš tai žr. 6 skyrių! Agregatą 
turi būti galima lengvai ir tolygiai prasukti 
rankomis. 

 

 

 

Neteisingas agregato padėties nustatymas gali 
tapti movos ir agregato sugadinimo priežastimi! 

 

Nustačius padėtį ir prieš eksploatacijos pradžią 
būtina sumontuoti movos apsaugą. 

 
5.3.3. Elastingų movų leistinas poslinkis 
 

 Movos dydžiai 
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 Movos išorė∅  [mm] 80 95 110 125 140 160 180 200 225 
 Ašinis atstumas S 

 

Smax 3 6 

Smin 2 

 Maks. radialinis poslinkis 
∆Kr 

 

0.1 0.2 

 Maks. kampinis poslinkis 
 Smax . Smin 
 ∆Kw = Smax - Smin 

 

0.1 0.2 0.3 

 

Nurodytos ∆Kr ir ∆Kw reikšmės galioja esant 1500 min-

1. 
Visiems kitiems sūkių skaičiams galioja: 
∆Kw . Sn arba ∆Kr . Sn 

 
 
5.3.4. Movos apsauga 
 

 

Pagal saugumo technikos taisykles siurblys gali 
būti eksploatuojamas tik su movos apsauga. 

 

 

Pasirūpinkite, kad naudojama movos apsauga 
būtų iš aukštos kokybės plieno. 

Sudedamosios dalys: 

 
 
 
 

Montavimas: 

 

 

 
 
5.4. Pavara 
Pasirinkdami variklio dydžio atkreipkite dėmesį, kad 
būtų tenkinami ISO 5199 reikalavimai.  
 

 

1 ir 2 zonoje variklio naudojimas galimas tik 
esant galiojančiam Atex leidimui. 
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5.5. Elektros jungtis 
 

 
 

Elektros prijungimas turi būti atliekamas tik 
kvalifikuoto elektriko. Privaloma laikytis 
galiojančių elektros saugumo technikos taisyklių 
ir instrukcijų, ypač saugumo priemonių. Taip pat 
privaloma laikytis vietinių šalies elektros tiekimo 
įmonių potvarkių. 

 

Prieš pradedant darbus būtina patikrinti, ar duomenys 
siurblio firmos lentelėje atitinka vietos elektros tinklo 
charakteristikas. Sujungto pavaros variklio elektros 
tiekimo kabelį prie gnybto būtina prijungti pagal variklio 
gamintojo prijungimo schemą. 
Turi būti įrengtas variklio apsauginis išjungiklis. 

 

Sprogioje aplinkoje elektros įrangai būtina 
papildomai laikytis IEC 60079-14 nuorodų. 
 

 

 

Būtina pasirūpinti, kad pamatų rėmas (numatyti 
2x M10 įsriegimai įžeminimo varžtams) būtų 
tinkamai įžemintas. 

 

 

Sukimosi kryptis turi būti tikrinama tik esant 
pilnai užpildytam siurbliui. Kiekviena sausa eiga 
gadina siurblį. 

 
5.6. Galutinė kontrolė 
Dar kartą patikrinkite movos padėti pagal 5.3.1. skyrių. 
Movos vietoje agregatą turi būti galima lengvai 
persukti ranka. 

 
6. Eksploatacijos pradžia, eksploatacija, eksploatacijos pabaiga 

 

Įrenginio eksploatacijos pradžia turi būti 
atliekama tik darbuotojų, kurie susipažino su 
vietiniais saugumo technikos nurodymais ir su 
šia eksploatacijos instrukcija (ypač su joje 
pateiktais saugumo technikos instrukcijomis ir 
nurodymais). 

 
Nurodymai įrengiant katilo tiekimo siurblį 
Katilo tiekimo siurblio ir kondensato ribinės reikšmės 
įrengiant ketų: pH reikšmė ≥ 9,0 (norima ≥ 9,3), 
trumpalaikė: pH reikšmė≥ 8,5. 
Šios reikšmės turi būti užtikrintos prieš siurblio 
padavimo atvamzdį visuose eksploatacijos režimuose. 
Vandens paruošimas turi atitikti maisto ir katilų 
vandens paruošimo garų apdorojimo įrenginių iki 64 
barų direktyvų. 
Būtina vengti oro patekimo į sistemą. 
 
6.1. Pirma eksploatacijos pradžia 
Prieš įjungiant siurblį būtina įsitikinti, kad yra 
patikrintos ir įvykdytos toliau pateiktos sąlygos: 
 Siurblio guolis yra užpildytas tepalo ir paruoštas 

eksploatacijai. 
 Siurblys ir įsiurbimo vamzdynas prieš 

eksploatacijos pradžią turi būti pilnai užpildyti 
skysčiu. Pildymo metu išsukti srieginiai dangteliai 
„PM1“ ir „PM2“. Pasirodžius vandeniui vėl užsukti. 

 Vėl prasukant rankiniu būdu patikrintas eigos 
lengvumas ir tolygumas. 

 Patikrinkite, ar sumontuota movos apsauga ir ar 
visi saugumo įtaisai paruošti eksploatacijai. 

 Jeigu yra įjunkite blokavimo, plovimo arba 
aušinimo linijas. Kiekių ir slėgių reikšmes žr. 
duomenų lape ir (arba) užsakymo patvirtinime. 

 Atidarykite įsiurbimo ir tiekimo linijos sklendę. 
 Sklendę iš spaudimo pusės nustatykite maždaug 

25% projektinio tiekimo kiekiui. Mažesnio nei 30 
kW galingumo siurbliams darbo pradžioje sklendė 
trumpą laiką gali būti uždaryta. 

 Įsitikinkite, kad agregatas tinkamai prijungtas prie 
elektros tiekimo su visais saugumo įtaisais. 

 Sukimosi krypčiai patikrinti trumpam įjunkite ir 
išjunkite. Ji turi atitikti sukimosi krypčiai, kuri 
nurodyta rodykle ant guolio atramos. 

6.2. Pavaros variklio įjungimas 
 Iš karto po paleidimo (maks. 10 sek. esant 50 Hz 

ir maks. 7 sek., esant 60 Hz elektros tiekimui) 
pasiekus eksploatacinį sūkių skaičių atidarykite 
sklendę iš spaudimo pusės ir nustatykite norimą 
darbinį tašką. Būtina paisyti specifikacijos 
lentelėje, duomenų lape ir (arba) užsakymo 
patvirtinime nurodytų eksploatacijos duomenis. 
Bet koks pakeitimas turi būti suderintas su 
gamintoju! 

 

 

Darbo režimas esant uždarytam siurbimo ir 
(arba) slėgio linijų uždaromajam elementui 
draudžiamas! 

 
 

 

Įsibėgėjimo metu priešslėgis sukuriamas 
spaudimo pusės droseliu (sklendė atidaroma tik 
šiek tiek). Sklendė atidaroma pasiekus pilna 
priešslėgį. 

 

 

Kad galima būtų netrukdomai stebėti ir prižiūrėti 
veleno sandariklį, šioje zonoje nėra jokių 
apsauginių dangų. Todėl siurblio darbo metu 
būtinas ypatingas atsargumas (jokių ilgų plaukų, 
laisvų drabužių, ir t. t.) 

 

 Riebokšliai su kamšalu: Nepriekaištingam 
funkcionavimui būtinas kamšalas (pumpuojamo 
skysčio lašų pasirodymas). Pradžioje nustatomas 
pakankamai didelis nesandarumas. Per pirmą 
eksploatacijos valandą lėtai ir tolygiai 
užspaudžiamas riebokšlio dangtis (žr. poziciją „69“ 
ir „M3“ pjūvio brėžinyje) ir sumažinamas veikiančio 
siurblio nuotėkis. Orientacinė reikšmė yra 60-100 
lašų / min. 
Bet kokiu atveju skysčio lašai turi laisvai 
pasirodyti. 

 

 

Sausas kamšalas sukietėja ir gadina veleno 
apsauginę įvorę ir veleną. 
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 Kontaktiniai sandarinimo žiedai: Kontaktinius 
sandarinimo žiedus nereikia prižiūrėti, jie beveik 
visiškai sandarūs. 

 

 

Jeigu siurblys nepasiekia numatyto kėlimo 
aukščio arba atsiranda neįprastas rūkas arba 
virpesiai: siurblio neeksploatuokite (žr. 6.7. 
skyrių) ir nustatykite sutrikimo priežastį (žr. 10 
skyrių). 

 
6.3. Pakartotinė eksploatacijos pradžia 
Kas kart esant pakartotinai eksploatacijos pradžiai, 
būtina elgtis kaip ir pirmos eksploatacijos pradžios 
metu. Tačiau gali būti, kad sukimosi krypties tikrinti 
nereikės. 
Automatiškai pakartotinai pradėti eksploataciją galima 
tik tuomet, kai neeksploatuojamas siurblys buvo likęs 
užpildytas skysčiu. 
 

 

Būkite ypač atsargūs, neliekite karštų mašinos 
dalių ir būdami šalia neapsaugotos veleno 
sandariklio zonoje. Automatiškai valdomi 
įrenginiai gali bet kada netikėtai įsijungti. 
Įrenginiai turi būti pažymėti atitinkamais apie 
pavojus įspėjančiais ženklais. 

 
6.4 Darbo režimo ribinės reikšmės 
 

 

Siurblio / agregato įrengimo slėgio, 
temperatūros, galingumo ir sūkių skaičiaus 
ribinės reikšmės nurodytos duomenų lape ir 
(arba) užsakymo patvirtinime ir turi būti 
paisomos. 

 

 Pavaros variklio specifikacijos lentelėje nurodytas 
galingumas neturi būti viršijamas. 

 Būtina vengti staigių temperatūros pokyčių 
(temperatūros šuolio). 

 Siurblys ir pavaros variklis turi veikti tolygiai be 
vibracijos, mažiausiai karta per savaitę turi būti 
tikrinami. 

 
6.4.1. Siurblio našumas, min./maks. 
Jeigu charakteristikose arba duomenų lape 
nenurodyta kitaip, galioja: 
 

Qmin  = 0,1 x QBEP trumpam darbo režimui 
Qmin  = 0,3 x QBEP ilgam darbo režimui 
Qmin  = 1,3 x QBEP ilgam darbo režimui*) 
 

QBEP = našumas, esant optimaliam efektyvumui 
*) esant prielaidai, kad NPSHAnlage > (NPSHPumpe + 0,5 m) 

 
6.4.2. Abrazyvios terpės 
 

 

Pumpuojant skysčius su abrazyviomis 
dalelėmis, hidraulika ir veleno sandariklis 
susidėvi greičiau. Tikrinimo intervalai turi būti 
sumažinti, lyginant su įprastiniais. 

 
6.4.3 Leistinas įjungimo dažnis 
Elektros variklio eksploatacijos instrukcijoje nurodytas 
leistinas jo įjungimo  dažnis. 

Jeigu variklio eksploatacijos instrukcijoje nenurodyta 
jokia įjungimo dažnio reikšmė, tuomet galioja 7 
diagramoje pateiktos reikšmės. 
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       7 diagrama 

 

Jeigu yra dvi skirtingos reikšmės, leistina yra 
mažesnė. 
 
6.5. Guolio sutepimas 
 

Tepalai 
 

 

Apie tepalų kokybę žr. 7.4. skyriuje 
Apie tepalų kiekį žr. 7.4. skyriuje 

 

 Siurblio guolis yra užpildytas plastiško ličio tepalo 
ir paruoštas eksploatacijai. 

 Naudojamas tepalas pritaikytas nuo -30°C iki 
+90°C temperatūroms (išmatuota išorėje ant 
guolio atramos). 

 Papildomas sutepimas per abi sutepimo įmovas. 
 Guolio temperatūra (išmatuota ant guolio atramos) 

gali maks. 50°C viršyti patalpos temperatūra ir būti 
neaukštesnė 90°C, tikrin kite mažiausiai kartą per 
savaitę. Po papildomo sutepimo guolio 
temperatūra gali būti laikinai 5-10°C aukštesnė, 
kol sumažės tepalų perteklius. 

 
6.6. Kontrolė 
 

 

Dirbant sprogiu darbo režimu būtina kontroliuoti 
guolio temperatūrą ir virpesius. 

 

 

Reguliarūs patikrinimai ir techninė priežiūra 
ilgina jūsų siurblio ar įrenginio tarnavimo laiką. 

 

 Mažiausiai kartą per savaitę tikrinkite siurblio 
sandarumą. 

 Mažiausiai kas savaitę tikrinkite nutekėjimą per 
riebokšlį su kamšalu (žr. 6.2. skyrių „Riebokšlis su 
kamšalu“. 

 Kas savaite turi būti tikrinamos esančių blokavimo, 
plovimo arba aušinimo sistemų reguliavimo ir 
kontrolės galimybės. Išleidžiamas aušinimo 
vanduo turi būti rankoms tinkamos temperatūros. 

 Esant dvigubam kontaktiniam žiediniam 
sandarikliui, stebėkite slėgį ir pratekančio skysčio 
kiekį kontaktinio žiedinio sandariklio erdvėje, 
kontroliuokite mažiausiai kas savaitę. 
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 Jeigu eksploatacijos metu siurbliai veikiami 
cheminių ar abrazyvinių medžiagų, būtina 
periodiškai tikrinti jų nusidėvėjimą dėl šių 
medžiagų poveikio. Pirmas patikrinimas 
atliekamas po pusės metų. Visi kiti patikrinimai 
vykdomi pagal atskiro siurblio būklę. 

 
6.7 Eksploatacijos pabaiga 
 Išjungus variklį iš karto (maks. 10 sek.) uždarykite 

spaudimo linijos sklendę. To daryti nebūtina, jeigu 
įrengtas atbulinis vožtuvas. 

 Įjunkite pavaros variklį. Atkreipkite dėmesį į ramų 
ištekėjimą. 

 Uždarykite įsiurbimo pusės sklendę. 
 Uždarykite pagalbinius kontūrus. Jeigu siurblys 

ataušęs, pirmiausia uždarykite aušinimo liniją. 
 Jeigu yra siurblio užšalimo pavojus, visiškai 

ištuštinkite aušinimo erdves ir vamzdynus. 
 Jeigu siurblys lieka veikiamas slėgio ir 

temperatūros: palikite visas esamas blokavimo, 
plovimo ir aušinimo linijas įjungtas. 

 Jeigu yra pavojus įsiurbti orą (iš vakuuminių 
įrenginių arba iš bendroje įsiurbimo linijoje esančių 
lygiagrečių įrenginių), turi būti įjungtas velenų 
sandariklio blokavimas. 

 
6.8. Laikinas sandėliavimas / ilgesnė 
prastova 
 

6.8.1. Naujo siurblio laikinas sandėliavimas 
Jeigu siurblio eksploatacijos pradžia numatyta per 
ilgesnį po pristatymo laiką, laikinai sandėliuojant siurblį 
rekomenduojame atlikti tokius veiksmus: 
 Siurblį patalpinti sausoje vietoje. 
 Kartą per mėnesi rankiniu būdu prasukti siurblį. 

6.8.2. Veiksmai, jeigu siurblys neeksploatuojamas 
ilgesnį laiką 
Siurblys lieka įmontuotas ir paruoštas eksploatacijai: 
 Reguliariai atliekami mažiausiai 5 minučių trukmės 

eigos bandymai. Eigos bandymų dažnis priklauso 
nuo įrenginio, tačiau turi būti atliekamas ne rėčiau 
kaip kartą per savaitę. 

 
6.8.3. Ilgesnė prastova 
 

 

Per ilgesnę prastovą riebokšliai su kamšalu gali 
sukietėti ir todėl prieš eksploatacijos pradžią 
juos būtina atnaujinti. Eksploatacijos pradžia yra 
atliekama kaip pirma eksploatacijos pradžia. 

 

a) užpildyti siurbliai 
 Kartą per savaitę trumpam įjungiami ir išjungiami 

rezerviniai siurbliai. Reikalui esant, naudojama 
kaip pagrindinio siurblio alternatyva. 

 Jeigu rezervinis siurblys yra veikiamas slėgio ir 
temperatūros, būtina palikti įjungtas visas esamas 
blokavimo, plovimo ir aušinimo sistemas. 

 Po 2 metų būtina atnaujinti guolio tepalą. 
 Riebokšlis su kamšalu neturi būti stipriai 

užveržtas. 
 

b) neužpildytas siurblys 
 Mažiausiai kartą per savaitę prasukti rankomis 

(neįjungti dėl sausos eigos). 
 Po 2 metų būtina atnaujinti guolio tepalą. 
 Jeigu siurblys užstrigo, jį galima išlaisvinti iš 

movos smūgiuojant ašies kryptimi. Tam naudokite 
plastikinį plaktuką. 

 
 

 
7. Remontas, techninė priežiūra 
7.1. Bendrosios nuorodos 
 

 

Remonto ir techninės priežiūros darbai turi būti 
atliekami tik apmokytų ir kvalifikuotų darbuotojų, 
susipažinusių su šios eksploatacijos instrukcijos 
turiniu, arba gamintojo techninės priežiūros 
darbuotojų. 

 

 

 

Siurblio arba įrenginio remonto ar techninės 
priežiūros darbai turi būti atliekami tik prastovos 
metu. Laikykitės 2 skyriaus nurodymų. 

 
7.2. Kontaktiniai žiediniai sandarikliai 
 

 

Prieš atidarydami siurblį tiksliai laikykitės 2 ir 8 
skyrių nurodymų. 

 

Jeigu per kontaktinį žiedinį sandariklį pasirodo 
pumpuojamo skysčio lašai, tai reiškia sandariklio 
pažeidimą ir jis turi būti pakeistas.  
Keitimas atliekamas pagal 8 skyriaus „Veleno 
sandariklio keitimas“ nurodymus. 
Kontaktinius žiedinius sandariklius nereikia prižiūrėti, 
jie visiškai sandarūs. Siurbliai su kontaktiniais 

žiediniais sandarikliais turi būti eksploatuojami pilnai 
užpildyti ir pašalinus orą. Kontaktinio žiedinio 
sandariklio erdvė eksploatacijos metu turi būti pilnai 
užpildyta skysčio. Jeigu per kontaktinį žiedinį sandariklį 
pasirodo pumpuojamo skysčio lašai, tai reiškia 
sandariklio pažeidimą ir jis turi būti pakeistas. 
Montuodami kontaktinius žiedinius sandariklius 
laikykitės nepriekaištingos švaros. Ypač kontaktiniai 
paviršiai turi būti švarūs ir be pažeidimų. Kad būtų 
galima lengviau uždėti besisukančius elementus ant 
veleno ir uždedant atraminį žiedą, sklidimo paviršius 
galima padengti plonu sluoksniu vandens, muiluoto 
vandens arba skysto muilo. Mineralines alyvas ir 
tepalus galite naudoti tik tuomet, jeigu esate visiškai 
įsitikinę, kad kontaktinio žiedinio sandariklio 
elastomerai yra atsparūs alyvai. Kontaktinius paviršių 
netepkite. Nestumkite kontaktinių žiedinių sandariklių 
elastomerų per aštrius kampus, jeigu reikia naudokite 
montavimo įvores. Kontaktiniai žiediniai sandarikliai su 
dumpline jungtimi turi būti stumiami taip, kad jungtis 
liktų suspausta, o ne ištempta. 
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7.3. Riebokšliai su kamšalu 
Riebokšliai su kamšalu reikalauja nuolatinės 
priežiūros, žr. 6.2. skyrių „Riebokšlis su kamšalu“. 
Jeigu nuotėkų kiekis negali būti daugiau korektiškai 
reguliuojamas, reiškia būtina pakeisti kamšalą (kitaip 
didėja veleno apsauginės įvorės nusidėvėjimas). 
Riebokšlio su kamšalu keitimas atliekamas pagal 8.7 
skyriaus „Veleno sandariklio keitimas“ nurodymus. 
Esant naujam kamšalui pirmiausia tik šiek tiek atsukite 
riebokšlio dangtelį (stiprus nuotėkis). Kamšalo 
sandūros vietos turi būti montuojamos persukant 90° 
(žr. eskizą) Pasibaigus apdorojimo laikui darbo metu 
lėtai ir tolygiai užsukite riebokšlio dangtelį, kol nuotėkis 
bus ženkliai mažesnis. Venkite sausos eigos. 
 
Kamšalo pjūvių padėtis   Kamšalo žiedų radialinis montavimas 
Vienas šalia kito                       teisingai                         neteisingai 

 
 

 

Dėl nelaimingo atsitikimo pavojaus griežtai 
draudžiama keisti kamšalą siurblio darbo metu 
arba kai jis veikiamas slėgio arva temperatūros! 

 
Sutepimas ir sutepimo priemonės 
keitimas / sutepimas tepalais 
Papildomas sutepimas 
 Suteptą guolį būtina papildomai sutepti maždaug 

po 4000 eksploatacijos valandų, tačiau ne rėčiau 
kaip karta per metus. Prieš tai išvalykite sutepimo 
įmovą (G). 

 

Tepalo kokybė ... 
... K2K-20, KP2K-20, it t. t. pagal DIN 51825: 

- Plastiškas ličio tepalas 
- NLGI GRADE 2 
- Temperatūros nuo -20 °C iki 120 °C 
- Lašų susidarymo temperatūra > 175 °C 
- Bazinio tepalo kinematinis klampumas nuo 

70 iki 150 mm²/s, esant 40 °C 
 

 

Keičiant tepalo rūšį, atkreipkite dėmesį į jo 
suderinamumą su tepalo likučiais. 

 

Papildomo sutepimo kiekiai (orientacinės 
reikšmės) 
 

Siurblių dydis 

Tepalo kiekis 
Įsiurbimo 

pusė 
Spaudimo 

pusė 
[cm3] [cm3] 

MP / MPA / MPAI   40.2 7,6 12,1 
MP / MPA / MPAI   40.3 7,6 12,1 
MP / MPA / MPAI   65.1 9,3 15,5 
MP / MPA / MPAI   65.2 9,3 15.5 
MP / MPA / MPAI 100.1 11,5 23,0 
MP / MPA / MPAI 100.2 11,5 23,0 
MP / MPA / MPAI 125.1 16,5 33,0 
MP / MPA / MPAI 125.2 16,5 33,0 
 
 
 
 
 
 

Siurblių dydis 

Papildomo sutepimo intervalai 
eksploatacijos valandomis  

3550 2950 2200 1750 1450 
[min-1] [min-1] [min-1] [min-1] [min-1] 

MP/MPA/MPAI   40.2 3800 4300 5500 6000 6500 
MP/MPA/MPAI   40.3 3800 4300 5500 6000 6500 
MP/MPA/MPAI   65.1 3500 4000 5000 5500 6000 
MP/MPA/MPAI   65.2 3500 4000 5000 5500 6000 
MP/MPA/MPAI 100.1 3300 3800 4500 5000 5500 
MP/MPA/MPAI 100.2 3300 3800 4500 5000 5500 
MP/MPA/MPAI 125.1 2500 3300 4300 4800 5000 
MP/MPA/MPAI 125.2 2500 3300 4300 4800 5000 
Papildomo sutepimo intervalai, esant maždaug 50% 
įjungimo trukmės (ciklo trukmė 1 valanda) 
Jeigu įjungimo trukmė yra 100% , papildomo sutepimo 
intervalai sumažinami per pusę. 
 

 Esant ilgesnei siurblio prastovai po dviejų metų 
turi būti pakeistas guolių tepalas. 

 
7.5. Mova 
Reguliariai, maždaug kas 1000 eksploatacijos val., 
tačiau ne rėčiau kaip kartą į metus, būtina tikrinti 
atstumą tarp movos dalių ir persukimo lengvumą. 
Movoms su guminiais žiedais: 
Kol darbo režimui nebūtinas menkas movos 
persukimo lengvumas, movos įdėklai gali nusidėvėti 
iki ¼ pradinio storio, kol bus pakeisti. Norėdami 
nustatyti persukimo laisvumą (stygos ilgį ∆Sv), sukite 
movos dalį iki atsparos ir pažymėkite abidvi movos 
dalis (žr. toliau pateiktą pav.) Sukant movos dalį į 
priešingą kryptį iki atsparos žymėjimai prasilenkia ir 
šitas atstumas yra stygos dydis ∆Sv. Jeigu gautas 
dydis viršija lentelėje nurodytą dydi, būtina pakeisti 
įdėklą. Keičiamas visas komplektas. 
 

 
 

Dydis 80 95 110 125 140 160 180 200 225 
∆Sv [mm] 5.0 6.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 9.0 

 

 

Jeigu per trumpą laiką atsiranda stiprus 
nusidėvėjimas, jo priežastimi gali būti tai, kad 
variklis ir siurblys yra nevienoje linijoje arba 
pasikeitė atstumas tarp movos dalių. 
Būtina pakeisti įdėklus ir sumontuoti ir nustatyti 
tinkamą movos padėtį pagal 5.3. skyriaus 
nurodymus. 

 

 
7.6. Siurblio valymas 
 Purvas siurblio išorėje blogina šilumos nuvedimą. 

Todėl siurblį būtina reguliariai (priklausomai nuo 
užteršimo lygio) plauti vandeniu. 

 

 

Siurblį draudžiama plauti stipria vandens srove 
(pvz., naudojant aukšto slėgio plovimo įrangą), 
nes vanduo gali patekti į guolį. 
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8. Siurblio išmontavimas ir remontas 
8.1. Bendrosios nuorodos 
 

 

Siurblio arba įrenginio remontas turi būti 
atliekamas tik įgaliotų kvalifikuotų darbuotojų 
arba gamintojo kvalifikuotų darbuotojų. 

 

 

Prieš išmontuodami siurblį tiksliai laikykitės 2 ir 
4.1 skyrių nurodymų. 

 

Pagal reikalavimus montavimą ir remontą gali atlikti 
apmokyti klientų aptarnavimo skyriaus montuotojai. 
 

 

Siurbliai, pumpuojantys sveikatai pavojingus 
skysčius, turi būti dezaktyvuoti. Nuleisdami 
tiekiamą skystį atkreipkite dėmesį, kad nekiltų 
pavojaus žmonėms ir aplinkai. Būtina laikytis 
teisės normų, kitaip kiltų pavojus gyvybei! 

 

 Prieš išmontavimo pradžią būtina užtikrinti, kad 
agregatas būtų apsaugotas nuo įjungimo. 

 Siurblio korpusas turi būti neveikiamas slėgio ir 
ištuštintas. 

 Visi įsiurbimo, tiekimo ir slėgio linijų uždaromieji 
elementai turi būti uždaryti. 

 Visos dalys turi būti aplinkos temperatūros. 
 

 

Išmontuotą siurblį, konstrukcines grupes arba 
atskiras dalis apsaugokite nuo nuvirtimo arba 
nuriedėjimo. 

 

 

Atvira liepsną (litavimo lempą ir t. t.), kaip 
išardimo pagalbinę priemonę, galima naudoti tik 
tuomet, kai nėra gaisro arba sprogimo arba 
nuodingų garų susidarymo pavojaus.  

 

 

Naudokite tik originalias atsargines dalis. 
Pasirūpinkite, kad būtų naudojamos tinkamos 
medžiagos ir konstrukcijos. 

 
8.2. Bendra informaciją 
 

 

Smūgių reikalaujantys darbai turi būti atliekami 
tik nesprogioje aplinkoje arba tam turi būti 
naudojami žiežirbų nesukuriantys įrankiai. 

 

Pristatyto siurblio principinį skerspjūvio brėžinį su 
pažymėtomis dalimis ir veleno sandariklio konstrukcija 
rasite pridėtame duomenų lape ir (arba) užsakymo 
patvirtinime ir prieduose. 
Atliekant bet kokius darbus būtina laikytis galiojančių 
mašinų įrengimo taisyklių. 
 

 Kaskart naudojant jėgą, būtina kontroliuoti jos 
stiprumą (kūjo smūgiai neturį būti per stiprūs, 
visuomet būtina naudoti padėklus (medinius arba 
varinius)). 

 Būtina paisyti saugumo technikos taisyklių, 
konstrukcines dalis apsaugoti nuo nuriedėjimo ir 
nuvirtimo. 

 Naudokite tik techniškai tinkamus gaminius (pvz., 
sutepimo medžiagų savybės turi būti žinomos). 

 Prieš montavimą dalys visuomet turi būti išvalytos 
(nuo dulkių, rūdžių, drožlių, seno tepalo ir t. t.). 

 Paisykite nurodytų reikšmių ( pvz., priveržimo 
momento ir t. t.) 

 Priderinimo plokštumos ir centravimo priemonės 
visuomet prieš pat sujungimą šiek tiek sutepkite 
sutepimo medžiaga. 

 
8.3. Įrankiai ir eksploatacinės medžiagos 
Dažniausiai specialūs įrankiai nereikalingi. 
 

Montavimą palengvina šie įrankiai: 
 

 šildymo prietaisas riedėjimo guoliams; 
dvipetis poveržlių nuėmiklis; 
veržliaraktis veleno veržlėms; 

 

valymo ir neriebinimo priemonė (pvz., acetonas); 
riedėjimo guolių tepalas ( pasirinkimą žr. 
eksploatacijos instrukcijoje); 
montavimo tepalas (pvz., galvijų riebalai, 
„Molikote“, silikono tepalas ir muiluotas vanduo). 

 

 

Geriamojo vandens siurbliams naudokite tik 
tokias sutepimo medžiagas, kurių sudėtyje nėra 
žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų. 

 
8.4. Siurblio išmontavimas 
Dažniausiai darbai atliekami esant siurblio prastovai. 
Eksploatacijos pabaiga vykdoma pagal 6.7. skyriaus 
nurodymus. Jeigu siurblys valdomas automatiškai, jis 
turi būti atitinkamomis priemonėmis apsaugotas nuo 
savaiminio įsijungimo (pvz., nutraukti elektros tiekimą). 
 

 Ištuštinkite siurblį. 
 

 

MP, MPA, MPAI 40 ir 65 konstrukcinių dydžių 
siurbliai visiškai neištuštinami per esamas 
nuleidimo gręžtines skyles (D). Siurbliai visiškai 
ištuštinami tik juos sukant. 

 

 

Eksploatuotojo ir gamintojo montavimą 
atliekantys darbuotojai turi būti informuoti apie 
pumpuojamo skysčio tipą. Jeigu siurbliai 
naudojami pavojingoms medžiagoms pumpuoti, 
prieš išmontavimą pumpuojama medžiaga turi 
būti tinkamai utilizuota nekenkiant aplinkai. 
Atkreipkite dėmesį, kad ištuštintame siurblyje 
yra pumpuoto skysčio likučių. Reikalui esant 
siurblį būtina praplauti arba dezaktyvuoti. 

 

 Atjunkite siurblį nuo vamzdynų ir pamatų. 
 Jeigu naudojamos standartinės movos, jas 

tereikia atjungti vieną nuo kitos. 
 Prisuktos movos pusės atjungiamos atlaisvinus 

sujungimo varžtus (žr. movos eksploatacijos 
instrukciją). 

 Transportavimas į darbo vietą. (žr. eksploatacijos 
instrukcijos 4 skyrių „Transportavimas, 
eksploatavimas“). 

 
8.5. Riedėjimo guolių keitimas 
Šiame skyriuje aprašomas riedėjimo guolių keitimas. 
Visos išmontuotos dalys turi būti išvalytos ir patikrinta 
jų būklė. Abejotinais atvejais konstrukcinės dalys turi 
būti pakeistos. Nusidėvėjusias dalis ir sandariklius 
būtina pakeisti. 



Montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija                                   Serija MP, MPA, MPAI 
 
 

 

MP 100 – lietuviškai Puslapis 19  
Prekės Nr. 771074010   

Jeigu konstrukcinės dalys arba išmontuotas pusiau 
atidarytas siurblys turi būti sandėliuojami ilgesnį laiką, 
juos būtina apsaugoti nuo užteršimo ir korozijos. 
 
8.5.1. Įsiurbimo pusės riedėjimo guolis (K2) – tik 
konstrukcijai MP 
Brėžinį žr. priede. 
 

Išardimas 
 Siurblį padėkite horizontaliai, medžio pleištais 

pakelkite įsiurbimo korpusą (3), kad guolio laikiklio 
kojos (10) atsilaisvintų maždaug 10-20 mm. 

 Patraukite atgal sutepimo žiedą (73) 
 Atsukite veržles (M2 ir M5), nuimkite guolio 

laikiklio (10) dangtį (12). 
 Išimkite guolio laikiklį (10) (lengvas guolio laikiklio 

(10) smūgiavimas ašies kryptimi palengvina 
išėmimą) 

 Atsukite veleno veržlę (50) (naudokite veržliaraktį). 
Veleno veržlė turi apsaugą nuo atsilaisvinimo. 

 Jeigu šį apsauga nepakankamai gerai atlieka savo 
funkcijas, ją būtina pakeisti. 

 Riedėjimo guolį (K2) nuimkite pasinaudodami 
poveržlių nuėmikliu.  

 Patikrinkite ar nepažeistas veleno paviršius, jeigu 
yra įbrėžimų, nušlifuokite. 

 

Surinkimas 
 Pritaikymo paviršius tarp guolio laikiklio (10) ir 

siurblio korpuso (3) išvalykite ir perbraukite 
sutepimo priemonę. 

 Naują guolį (K2) sušildykite (maks. 80°C) ir 
užstumkite ant veleno (24). 

 Esant karštam guoliui vėl užsukite veleno veržlę 
(50), po to maždaug 1/4 apsisukimo pasukite 
atgal. 

 Apie 60% tarpo riedėjimo guolyje (K2) užpildykite 
tepalu (guolis turi būti ataušęs). 

 Įstatykite guolio laikiklį (10) ir tik lengvai prisukite. 
 Guolio dangtį (12) prisukite kartu su guolio laikikliu 

(10). 
 Guolio dangčio (12) sutepimo žiedo sandarinimo 

krašto priešingos eigos paviršių lengvai 
perbraukite tepalu. 

 Nustatykite sutepimo žiedo padėtį (73) (griovelis 
skėtimo įvorėje (72)). 

 Išlyginkite siurblio kojų pastatymo paviršius (siurblį 
statykite ant lygaus paviršiaus). 

 Tvirtai užveržkite veržles (M2) (sukimo momentą 
žr. priede). 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 

 
Spaudimo pusės riedėjimo guolis (K1) 
Brėžinį žr. priede. 
 

Išardimas 
 Naudodami poveržlių nuėmiklį nuimkite movos 

dalis. 
 Siurblį padėkite horizontaliai, medžio pleištais 

pakelkite spaudimo korpusą (4), kad guolio 
laikiklio kojos (10) atsilaisvintų maždaug 10-20 
mm. 

 Patraukite atgal sutepimo žiedą (73) 

 Atsukite veržles (M2 ir M5), nuimkite guolio 
laikiklio (10) dangtį (12). 

 Išimkite guolio laikiklį (10) (lengvas guolio laikiklio 
(10) smūgiavimas palengvina išėmimą) 

 

 

Išėmus guolio laikiklį (10), velenas laisvai gali 
judėti ašies kryptimi (3 – 4 mm). Standartiniai 
veleno sandarikliai šį judėjimą galį priimti 
neįtakojant savo funkcijų. Jeigu naudojami 
ypatingi sandarikliai (pvz. kasetiniai) laikykitės 
sandarinimo priemonės eksploatacijos 
instrukcijos. 

 

 Atsukite veleno veržlę (50) (naudokite veržliaraktį). 
Veleno veržlė turi apsaugą nuo atsilaisvinimo. 

 Jeigu šį apsauga nepakankamai gerai atlieka savo 
funkcijas, ją būtina pakeisti. 

 Riedėjimo guolį (K1) nuimkite pasinaudodami 
poveržlių nuėmikliu. 

 Patikrinkite ar nepažeistas veleno paviršius, jeigu 
yra įbrėžimų, nušlifuokite. 

 

Surinkimas 
 Pritaikymo paviršius tarp guolio laikiklio (10) ir 

siurblio korpuso (3) išvalykite ir perbraukite 
sutepimo priemonę. 

 Naują guolį (K1) sušildykite (maks. 80°C) ir 
užstumkite ant veleno (24). 

 Variantai:  
MP, MPA 40 ir 65 .... Riedėjimo guolis (K1) – 
dviejų eilių radialinis rutulinis guolis (viengubas 
guolis) 
MP, MPA 100 ir 125 .... Riedėjimo guolis (K1) – 
suporuotas radialinis rutulinis guolis su „X“ 
išdėstymo tvarka 

 
Suporuotas radialinis rutulinis guolis su „X“ išdėstymo 

tvarka 
 

 Veleno veržlę (50) užveržkite esant dar karštam 
guoliui. 

 Apie 60% tarpo riedėjimo guolyje (K1) užpildykite 
tepalu (guolis turi būti ataušęs). 

 Įstatykite guolio laikiklį (10) ir tik lengvai prisukite. 
 Guolio dangtį (12) prisukite kartu su guolio laikikliu 

(10). 
 Guolio dangčio (12) sutepimo žiedo sandarinimo 

krašto priešingos eigos paviršių lengvai 
perbraukite tepalu. 

 Nustatykite sutepimo žiedo padėtį (73) (griovelis 
skėtimo įvorėje (72)). 

 Išlyginkite siurblio kojų pastatymo paviršius (siurblį 
statykite ant lygaus paviršiaus). 

 Tvirtai užveržkite veržles (M2) (sukimo momentą 
žr. priede). 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 



Montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija                                   Serija MP, MPA, MPAI 
 
 

 

MP 100 – lietuviškai Puslapis 20  
Prekės Nr. 771074010   

 Užstumkite movos dalis (jeigu reikia pašildykite iki 
80°C). 

 
8.6. Slydimo guolio keitimas 
Šiame skyriuje aprašomas slydimo guolio vidinio 
guolio korpuse keitimas (54 – konstrukcijos MPA, 
MPAI). 
MPA40, MPAI40 ir MPA65, MPAI65 konstrukcijos gali 
būti pastatomos ant jungčių apsaugos siejiklio (95). 
MPA100, MPAI100 ir MPA125, MPAI125 naudojant 
papildomą pagrindą pastatomas vertikaliai. 
Išmontuojant MPA100, MPAI100 ir MPA125, MPAI125 
konstrukcijas būtina kėlimo priemonė arba kito 
asmens pagalba. 
Skerspjūvio brėžinį žr. eksploatacijos instrukcijos 
priede. 
 

 

Siurblį būtina apsaugoti nuo nuvirtimo. 

 

 

Šiame aprašyme neaprašomas kontaktinio 
žiedinio sandariklio išmontavimas. Prieš 
ardydami siurblį įdėmiai perskaitykite velenų 
sandarinimo keitimo instrukciją, kad laiku 
galėtumėte atlikti paruošiamuosius darbus. 

 

Išardimas 
 Atlaisvinkite veržles (M1) ir pašalinkite korpuso 

fiksatorius (25). 
 Nuimkite įsiurbimo korpusą (3), ištraukite 

sandarinimo žiedą (OR1). 
 

Konstrukcija MP: 
 Atlaisvinkite darbinio rato veržles (28), pašalinkite 

poveržlę (29). 
 

Konstrukcija MPAI (konstrukcijos dydžiai 40.1 ir 
40.2) 
 Atsukite sriegį (101), apsaugokite veleną nuo 

prasisukimo. 
 

Konstrukcija MPAI (konstrukciniai dydžiai 65.1, 
65.2, 100.1, 100.2, 125.1 ir125.2) 
 Atlaisvinkite darbinio rato veržles (28), pašalinkite 

poveržlę (29). 
 Ištraukite sriegį (10.1) ir išimkite prizminį spraustelį 

(PF5). 
  
 Išmontuokite darbinį ratą (1) ir varomąjį ratą (2), 

išimkite prizminį spraustelį. 
 Išimkite ir pakeiskite vidinio guolio korpusą (54) ir 

guolio įvorę (23). 
 Patikrinkite ar nepažeistas veleno paviršius, jeigu 

yra įbrėžimų, nušlifuokite. 
 Iš įsiurbimo korpuso (3) ištraukite (išsukite) guolio 

įdėklą. 
 

Surinkimas 
 Naują guolio įdėklą (21) įspauskite į vidinį korpusą 

(54). 
 Pritaikymo paviršius tarp vidinio guolio korpuso 

(54) ir įsiurbimo korpuso (3) išvalykite ir 
perbraukite sutepimo priemonę. 

 Naują guolio įvorę (23) užstumkite ant veleno (24). 
 Įstatykite prizminį spraustelį (PF1), sumontuokite 

varomąjį ratą (2) ir darbinį ratą (1). 

Konstrukcija MP: 
 Darbinį ratą (1) užstumkite kartu su poveržle (29). 
 Tvirtai užveržkite pirmą darbinio rato veržlę (28), 

po to pasukite maždaug ¼ rato atgal, užtvirtinkite 
kontraveržle. 

 

Konstrukcija MPAI (konstrukcijos dydžiai 40.1 ir 
40.2) 
 Įsukite sriegį (101), apsaugokite veleną nuo 

prasisukimo. 
 

Konstrukcija MPAI (konstrukciniai dydžiai 65.1, 
65.2, 100.1, 100.2, 125.1 ir125.2) 
 Įdėkite prizminį spraustelį (PF5) ir uždėkite sriegį 

(101). 
 Įdėkite poveržlę (29). 
 Tvirtai užveržkite pirmą veržlę (28), po to pasukite 

maždaug ¼ rato atgal, užtvirtinkite kontraveržle. 
 Uždėkite įsiurbimo korpusą (3), įsukite korpuso 

varžtus (25) ir stipriai užveržkite veržles (M1) 
(priveržimo momentą žr. priede). 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 

 
8.7. Veleno apsauginės įvorės keitimas, 
esant riebokšliui su kamšalu / veleno 
sandariklio keitimas 
Šiame skyriuje aprašytas konstrukcijos su riebokšliu 
su kamšalu veleno apsauginės įvorės ir kontaktinio 
žiedinio sandariklio keitimas. 
Visos išmontuotos dalys turi būti išvalytos ir patikrinta 
jų būklė. Abejotinais atvejais konstrukcinės dalys turi 
būti pakeistos. Nusidėvėjusias dalis (riedėjimo guolius) 
ir sandariklius būtina pakeisti. 
Jeigu konstrukcinės dalys arba išmontuotas  pusiau 
atidarytas siurblys turi būti sandėliuojamas ilgesnį 
laiką, jį būtina apsaugoti nuo užteršimo ir korozijos. 
 
8.7.1. Konstrukcija su riebokšliu su kamšalu 
(kodas „P“) 
Brėžinį žr. priede. 
 

Aprašymas galioja įleidimo pusės (MP) ir išleidimo 
pusės (MP,MPA, MPAI) velenų sandarikliams. 
 

Išardimas 
 Siurblį padėkite ant atitinkamo šono, žr. 3 punktą 

(veleno guolio keitimas). 
 Nuimkite guolio dangtį (12), skėtimo įvorę (72) ir 

sutepimo žiedą (73). 
 Išimkite prizminį spraustelį (PF3). 
 Atsukite veržles (M3) ir nuimkite riebokšlio 

dangtelį (69). 
 Ištraukite susidėvėjusius kamšalo žeidus (P). 
 Ištraukite veleno apsauginę įvorę, ištraukite 

sandarinimo žiedą (OR4). 
 Priklausomai nuo darbinio paviršiaus 

nusidėvėjimo (mažiau 0,5 mm skersmens) veleno 
apsauginę įvorę (44) galima išlyginti (tiksliai 
nutekinti ir nepoliruoti arba nušlifuoti). Esant 
stipriam nusidėvėjimui apsauginę veleno įvorę 
(44) būtina pakeisti. 
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 Pašalinkite visus kamšalo žiedų (P) likučius ir 
kruopščiai išvalykite kitas dalis. Nuriebinkite 
veleną (24) ir daugiau jo netepkite sutepimo 
priemonėmis. 

 

Surinkimas 
 Uždėkite sandarinimo žiedą (OR4) ir perbraukite 

teptukų su sutepimo priemone (pvz. silikono 
tepalu). 

 Veleno apsauginę įvorę (44) gręžtinėje skylėje 
sutepkite tepalu tiek, kad sandarinimo žiedas liktų 
švarus (apie 10-15 mm nuo krašto). Standartiniai 
sandarinimo žiedai iš EP kaučiuko yra 
neatsparūs tepalams, kurių sudėtyje yra 
alyvos, todėl būtina vengti sąlyčio su jais. 
Jeigu atsparumas užtikrintas (pvz., naudojami 
galvijų riebalai ar tepalams atsparūs sandarinimo 
žiedai), sutepti galima visą veleną (24). 

 Patraukite veleno apsauginę įvorę (44), įdėkite 
naujus riebokšlio žiedus (P) (žr. Eksploatacijos 
instrukciją ir lengvai užfiksuokite riebokšlio 
dangteliu (69) (veržlės (M3)). Stumdant veleno 
apsauginę įvorę (44) būtina atkreipti dėmesį, kad 
žiedinis sandariklis gali lengvai nuslysti į griovelį. 

 Įdėkite prizminį spraustelį (PF3) ir uždėkite 
skėtimo įvorę (72). Laikykitės nurodytos 
montavimo krypties. 

 

MP, MPA 40, 65 ir 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Uždėkite sutepimo žiedą (73) ir guolio dangtį 
 Tolesnis montavimo darbas atliekamas pagal 8.5. 

skyrių (veleno guolio pakeitimas) „Surinkimas“ 
 
8.7.2. Konstrukcija su standartiniu kontaktiniu 
žiediniu sandarikliu (kodai „SA, SB, SC, SD, SE 
und SF“) 
Brėžinį žr. priede. 
 

Aprašymas galioja įleidimo pusės (MP) ir išleidimo 
pusės (MP,MPA, MPAI) velenų sandarikliams. 
Skiriasi velenų apsauginės įvorės (44..) ir kontaktiniai 
žiediniai sandarikliai (GLRD..). Dalys pažymėtos taip, 
kad būtų užtikrintas montavimas toje pačioje vietoje. 
 

Išardimas 
 Siurblį padėkite ant atitinkamo šono, žr. 3 punktą 

(veleno guolio keitimas). 
 Nuimkite guolio dangtį (12), skėtimo įvorę (72) ir 

sutepimo žiedą (73). 
 Išimkite prizminį spraustelį (PF3). 
 Nuimkite sandariklio dangtį (18). Priderinimo 

plokštumas tarp sandariklio dangčio ir korpuso 
apdorokite antikorozine priemone. 

 Nuimkite veleno apsauginę įvorę (44U ir 44B), 
nuimkite sandarinimo žiedą (OR4). 

 Iš sandariklio dangčio (18) tolygiai išspauskite 
kontaktinio žiedinio sandariklio atraminį žiedą 
(GRLRD..). Dėmesio: sulūžus susidaro labai 
aštrūs kampai, kyla pavojus susižeisti. 

 Besisukantį kontaktinio žiedinio sandariklio 
elementą nustumkite nuo veleno apsauginės 
įvorės (44..). Jeigu kontaktiniai žiediniai 
sandarikliai yra su fiksavimo varžtais, prieš tai juos 
būtina atlaisvinti. 

 Nuvalykite visas dalis ir patikrinkite, ar 
nesusidėvėjo. Rūpestingai pakeiskite kontaktinius 
žiedinius sandariklius. Remontuoti kontaktinį 
žiedinį sandariklį galimą tik turint atitinkamas 
profesines žinias. 

 

Surinkimas 
Atlikti siurblio surinkimą patogiausia vertikalioje 
padėtyje. 
 

 Montuodami kontaktinius žiedinius sandariklius 
visuomet naudokite sutepimo medžiagas. 
Rekomenduojame prieš montavimą sandarinimo 
žiedą ir guminę jungtį patepti muiluotu vandeniu. 
Nenaudokite mineralinių tepalų ir alyvų, jeigu 
neturite patvirtinimo, kad jie nekenkia sandarinimo 
žiedui. 

 Į sandariklio dangtį (18) tolygiai įsprauskite 
kontaktinio žiedinio sandariklio atraminį žiedą 
(GRLRD..). Kontaktinio žiedinio sandariklio 
(GLRD..) besisukantį elementą užstumkite ant 
veleno apsauginės įvorės (44..) ir užfiksuokite 
(jeigu įmanoma). 

 Jeigu kontaktiniai žiediniai sandarikliai turi guminę 
jungtį, tolimesnius darbus būtina atlikti greitai. Tik 
taip užtikrinsite, kad besisukantį kontaktinio 
žiedinio sandariklio elementą galima būtų 
perstumti ir nustatyti tinkamą padėtį. 

 Uždėkite sandarinimo žiedą (OR4) ir perbraukite 
teptukų su sutepimo priemone (pvz. silikono 
tepalu). 

 Veleno apsauginę įvorę (44) gręžtinėje skylėje 
sutepkite tepalu tiek, kad sandarinimo žiedas liktų 
švarus (apie 10-15 mm nuo krašto). Standartiniai 
sandarinimo žiedai iš EP kaučiuko yra 
neatsparūs tepalams, kurių sudėtyje yra 
alyvos, todėl būtina vengti sąlyčio su jais. 
Jeigu atsparumas užtikrintas (pvz., naudojami 
galvijų riebalai ar tepalams atsparūs sandarinimo 
žiedai), sutepti galima visą veleną (24). 

 Stumdant veleno apsauginę įvorę (44) būtina 
atkreipti dėmesį, kad sandarinimo žiedas gali 
lengvai nuslysti į griovelį. 

 Įdėkite sandarinimo žiedą (OR3) į korpusą ir 
užfiksuokite silikono tepalu. Jeigu įmanoma, 
sandarinimo žiedas turi būti padėtas ant išorinio 
skersmens (traukiant sandarinimo žiedas gali būti 
lengvai padidintas). 

 Rūpestingai uždėkite sandariklio dangtelį (18), 
atkreipkite dėmesį į spraustelio (S4) kryptį 
(griovelis ant guolio laikiklio). 

 Įdėkite prizminį spraustelį (PF3) ir uždėkite 
skėtimo įvorę (72). Laikykitės nurodytos 
montavimo krypties. 
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MP, MPA 40, 65 ir 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Uždėkite sutepimo žiedą (73) ir guolio dangtį 
 Tolesnis montavimo darbas atliekamas pagal 3 

skyrių (veleno guolio pakeitimas) „Surinkimas“. 
 
8.7.3. Konstrukcija su kasetėmis – kontaktinis 
žiedinis sandariklis (kodai „CS, CQ, CD“) 
Bendros kasetės kontaktinio žiedinio sandariklio 
skerspjūvio brėžinį žr. priede. 
 

Aprašymas galioja įleidimo pusės (MP) ir išleidimo 
pusės (MP,MPA, MPAI) velenų sandarikliams. 
Standartiškai siurblys turi dvi vienodas kasetes – 
kontaktinius žiedinius sandariklius. 
Ypatingais atvejais jie gali skirtis. Bet kokiu atveju 
rekomenduojame prieš montavimą tiksliai pažymėti 
dalis. 
Eksploatacijos instrukcijos priede kasetinis kontaktinis 
žiedinis sandariklis pateikiamas išsamiai. 
 

Išardimas 
 Kasetinio kontaktinio žiedinio sandariklio 

besisukantį elementą su stacionaria dalimi 
užfiksuokite ašies kryptimi. Šiam tikslui ant 
stacionarios dalies įrengtas fiksavimo svertas (FB) 
(arba panašios pagalbinės konstrukcijos) (žr. 
skerspjūvio brėžinį). 

 Atlaisvinkite veržles (M3) ir varžtus (S9), kasetinis 
kontaktinis žiedinis sandariklis  (GLRD) turi laisvai 
judėti. 

 Siurblį pastatykite, kaip nurodyta 3 punkte (veleno 
guolio keitimas). 

 Nuimkite guolio dangtį (12), skėtimo įvorę (72) ir 
sutepimo žiedą (73). 

 Ištraukite kasetini sandariklį (be veleno 
apsauginės įvorės (44)). 

 Išimkite prizminį spraustelį (PF3) ir ištraukite 
veleno apsauginę įvorę (44). Pašalinkite 
sandarinimo žiedą (OR4). 

 Nuvalykite visas dalis ir patikrinkite, ar 
nesusidėvėjo. Rūpestingai pakeiskite kontaktinius 
žiedinius sandariklius. Remontuoti kontaktinį 
žiedinį sandariklį galimą tik turint atitinkamas 
profesines žinias. Susidėvėjusios kasetinio 
sandariklio dalys gali būti pakeistos arba 
suremontuotos gamintojo. 

 

Surinkimas 
 Montuodami kontaktinius žiedinius sandariklius 

visuomet naudokite sutepimo medžiagas (pvz., 
silikono tepalą). Nenaudokite mineralinių tepalų ir 
alyvų, jeigu neturite patvirtinimo, kad jie nekenkia 
sandarinimo žiedui. 

 Uždėkite sandarinimo žiedą (OR4) ir perbraukite 
teptukų su sutepimo priemone (pvz. silikono 
tepalu). 

 Veleno apsauginę įvorę (44) gręžtinėje skylėje 
sutepkite tepalu tiek, kad sandarinimo žiedas liktų 
švarus (apie 10-15 mm nuo krašto). Standartiniai 

sandarinimo žiedai iš EP kaučiuko yra 
neatsparūs tepalams, kurių sudėtyje yra 
alyvos, todėl būtina vengti sąlyčio su jais. 
Jeigu atsparumas užtikrintas (pvz., naudojami 
galvijų riebalai ar tepalams atsparūs sandarinimo 
žiedai) sutepti galima visą veleną (24). 

 Stumdami veleno apsauginę įvorę (44) būtina 
atkreipti dėmesį, kad sandarinimo žiedas gali 
lengvai nuslysti į griovelį. 

 Uždėkite kasetinį kontaktinį žiedinį sandariklį 
(GLRD), tačiau neužveržkite (M3 ir S9 lieka laisvi). 

 Įdėkite prizminį spraustelį (PF3) ir uždėkite 
skėtimo įvorę (72). Laikykitės nurodytos 
montavimo krypties. 

 

MP, MPA 40, 65 ir 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Uždėkite sutepimo žiedą (73) ir guolio dangtį 
 Tolesnis montavimo darbas atliekamas pagal 3. 

skyrių (veleno guolio pakeitimas) „Surinkimas“. 
 Pabaigoje užveržkite veržles (M30 ir po to varžtus 

(S9) (laikykitės nurodytos darbo eigos). Šiksavimo 
svertą (FB) grąžinkite į pradinę padėtį. 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 

 
8.8. Siurblio išmontavimas 
 

8.8.1. Konstrukcijos MPA, MPAI (ašinis įsiurbimo 
atvamzdis) 
Brėžinį žr. priede. 
Jeigu visas siurblys išardytas techninės priežiūros 
darbams atlikti, siurblys turi būti pastatytas vertikaliai 
(įsiurbimo atvamzdis į viršų). Šiam tikslui 
rekomenduojama turėti darbo plokštę su skyle, kuri 
maždaug 10 mm didesnė už veleną. 
MPA40, MPAI40 ir MPA65, MPAI65 konstrukcijos gali 
būti pastatomos ant jungčių apsaugos siejiklio (95). 
MPA100, MPAI100 ir MPA125, MPAI125 naudojant 
papildomą pagrindą pastatomas vertikaliai. 
Išmontuojant MPA100, MPAI100 ir MPA125, MPAI125 
konstrukcijas būtina kėlimo priemonė arba kito 
asmens pagalba. 
 

 

Siurblį būtina apsaugoti nuo nuvirtimo. 

 

 

Šiame aprašyme neaprašomas kontaktinio 
žiedinio sandariklio išmontavimas. Prieš 
ardydami siurblį įdėmiai perskaitykite velenų 
sandarinimo keitimo instrukciją, kad laiku 
galėtumėte atlikti paruošiamuosius darbus. 

 

 Atlaisvinkite veržles (M1) ir pašalinkite korpuso 
fiksatorius (25). 

 Nuimkite įsiurbimo korpusą (3), ištraukite 
sandarinimo žiedą (OR1). 

 

Konstrukcija MP: 
 Atlaisvinkite darbinio rato veržles (28), pašalinkite 

poveržlę (29). 
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Konstrukcija MPAI (konstrukcijos dydžiai 40.1 ir 
40.2) 
 Atsukite sriegį (101), apsaugokite veleną nuo 

prasisukimo. 
 

Konstrukcija MPAI (konstrukciniai dydžiai 65.1, 
65.2, 100.1, 100.2, 125.1 ir125.2) 
 Atlaisvinkite darbinio rato veržles (28), pašalinkite 

poveržlę (29). 
 Ištraukite sriegį (10.1) ir išimkite prizminį spraustelį 

(PF5). 
 Atlaisvinkite darbinio rato veržles (28), pašalinkite 

poveržlę (29). 
 Išmontuokite darbinį ratą (1) ir varomąjį ratą (2), 

išimkite prizminį spraustelį. Visos montuojamos 
dalys turi būti pažymėtos. 

 Pašalinkite vidinio guolio korpusą (54) ir guolio 
įvorė (23). 

 Siurblį pakopomis išardykite iki spaudimo korpuso. 
 Apsukite likusią siurblio dalį (guolio laikiklis (10) 

rodo į viršų), veleną (10) užfiksuokite ašies 
kryptimi (pasirūpinkite, kad atliekant tolimesnius 
darbus, siurblys negalėtų nuslysti). 

 Patraukite atgal sutepimo žiedą (73) 
 Atsukite veržles (M2 ir M5), nuimkite guolio 

laikiklio (10) dangtį (12). 
 Išimkite guolio laikiklį (10) (lengvas guolio laikiklio 

(10) smūgiavimas palengvina išėmimą) 
 Atsukite veleno veržlę (50) (naudokite veržliaraktį). 

Veleno veržlė turi apsaugą nuo atsilaisvinimo. 
 Jeigu šį apsauga nepakankamai gerai atlieka savo 

funkcijas, ją būtina pakeisti. 
 Riedėjimo guolį (K1) nuimkite pasinaudodami 

poveržlių nuėmikliu. 
 Pašalinkite skėtimo įvorę (72), guolio dangtį (12) ir 

sutepimo žiedą (73),  ištraukite prizminį spraustelį 
(PF3). 

 Velenų sandariklių išmontavimą žr. „Velenų 
sandariklių išmontavimas“. 

 Kruopščiai išvalykite visas dalis. Jeigu 
montavimas bus atliekamas vėliau, siurblio dalis 
rūpestingai sandėliuokite ir apsaugokite nuo 
korozijos. 

 
8.8.2. Konstrukcija MP (guoliai iš abiejų pusių) 
Brėžinį žr. priede. 
 

Jeigu visas siurblys išardytas techninės priežiūros 
darbams atlikti, siurblys turi būti pastatytas vertikaliai 
(įsiurbimo atvamzdis į viršų). Šiam tikslui 
rekomenduojama turėti darbo plokštę su skyle, kuri 
maždaug 10 mm didesnė už veleną. 
MP ir MP65 konstrukcijos gali būti pastatomos ant 
jungčių apsaugos siejiklio (95). MP 100 ir MP 125 
naudojant papildomą pagrindą pastatomas vertikaliai. 
Išmontuojant MP100 ir MP125 konstrukcijas būtina 
kėlimo priemonė arba kito asmens pagalba. 
 

 

Siurblį būtina apsaugoti nuo nuvirtimo. 

 

 

Šiame aprašyme neaprašomas kontaktinio 
žiedinio sandariklio išmontavimas. Prieš 
ardydami siurblį įdėmiai perskaitykite velenų 
sandarinimo keitimo instrukciją, kad laiku 
galėtumėte atlikti paruošiamuosius darbus. 

 

 Patraukite atgal sutepimo žiedą (73) 
 Atsukite veržles (M2 ir M5), nuimkite guolio 

laikiklio (10) dangtį (12). 
 Išimkite guolio laikiklį (10) (lengvas guolio laikiklio 

(10) smūgiavimas ašies kryptimi palengvina 
išėmimą) 

 Atsukite veleno veržlę (50) (naudokite veržliaraktį). 
Veleno veržlė turi apsaugą nuo atsilaisvinimo. 

 Jeigu šį apsauga nepakankamai gerai atlieka savo 
funkcijas, ją būtina pakeisti. 

 Riedėjimo guolį (K2) nuimkite pasinaudodami 
poveržlių nuėmikliu.  

 Pašalinkite distancinį žiedą (SS) ir skėtimo įvorę 
(72) 

 Velenų sandariklių išmontavimą žr. „Velenų 
sandariklių išmontavimas“.  

 Atlaisvinkite veržles (M1) ir pašalinkite korpuso 
fiksatorius (25). 

 Nuimkite įsiurbimo korpusą (3), ištraukite 
sandarinimo žiedą (OR1). 

 Pašalinkite įvorę (38). 
 Išmontuokite darbinį ratą (1) ir varomąjį ratą (2), 

išimkite prizminį spraustelį (PF2). Visos 
montuojamos dalys turi būti pažymėtos. 

 Nuimkite pakopinį korpusą (60). 
 Siurblį pakopomis išardykite iki spaudimo korpuso. 
 Apsukite likusią siurblio dalį (guolio laikiklis (10) 

rodo į viršų), veleną (10) užfiksuokite ašies 
kryptimi (pasirūpinkite, kad atliekant tolimesnius 
darbus, siurblys negalėtų nuslysti). 

 Patraukite atgal sutepimo žiedą (73) 
 Atsukite veržles (M2 ir M5), nuimkite guolio 

laikiklio (10) dangtį (12). 
 Išimkite guolio laikiklį (10) (lengvas guolio laikiklio 

(10) smūgiavimas palengvina išėmimą) 
 Atsukite veleno veržlę (50) (naudokite veržliaraktį). 

Veleno veržlė turi apsaugą nuo atsilaisvinimo. 
 Jeigu šį apsauga nepakankamai gerai atlieka savo 

funkcijas, ją būtina pakeisti. 
 Riedėjimo guolį (K1) nuimkite pasinaudodami 

poveržlių nuėmikliu. 
 Pašalinkite skėtimo įvorę (72), guolio dangtį (12) ir 

sutepimo žiedą (73), ištraukite prizminį spraustelį 
(PF3). 

 Velenų sandariklių išmontavimą žr. „Velenų 
sandariklių išmontavimas“. 

 Kruopščiai išvalykite visas dalis. Jeigu 
montavimas bus atliekamas vėliau, siurblio dalis 
rūpestingai sandėliuokite ir apsaugokite nuo 
korozijos. 

 
8.9. Einamasis remontas 
Nuvalykite visas dalis ir patikrinkite, ar nesusidėvėjo. 
Jeigu nusidėvėjimas ženklus, būtina pakeisti 
konstrukcines dalis. Sandariklius (sandarinimo 
žiedus), velenų guolius ir velenų sandariklius tikslinga 
reguliariai keisti. 
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Nusidėvinčios vietos ir dydžiai: 

 
A B         C D  E F   A 

 

G  
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Bereich A   zona A 
Bereich B   zona B 
Bereich C   zona C 
Bereich D   zona D 
Bereich E   zona E 
Bereich F   zona F 
Bereich G   zona G 
 

Spalt zwischen Wellenschutzhülse (44) und Stopfbuchsbrille (69) 
Tarpas tarp apsauginės veleno įvorės (44) ir riebokšlio dangtelio (69) 
 

Spalt zwischen Hülse (38) und Sauggehäuse (3) 
Tarpas tarp įvorės (38) ir įsiurbimo korpuso (3) 
 

Spalt zwischen Laufradnabe (1) und Leitrad (2,2/E) 
Tarpas tarp darbinio rato įvorės (1) ir varomojo rato (2,2/E) 
 

Spalt zwischen Laufrad (1) und Gehäuse (3) bzw. (60) 
Tarpas tarp darbinio rato (1) ir korpuso (3) ir (60) 
 

Spalt zwischen Laufrad (1) und Leitrad (2,2/E) 
Tarpas tarp darbinio rato (1) ir varomojo rato (2,2/E) 
 

Spalt zwischen Pumpenwelle (24) und Druckgehäuse (4)  
Tarpas tarp siurblio veleno (24) ir spaudimo korpuso (4) 
 

Spalt zwischen Laufhülse (23) und Lagerbuchse (21) 
Tarpas tarp eigos įvorės (23) ir guolio įdėklo (21) 
 
Bauart    
konstrukcija 
 

Code    
odas 
 

Alle Ausfürungen  
visos konstrukcijos 
 

Baugröße   
dydis 
 

Nennurchmesser  
nominalus skersmuo 
 

Spaltweite „neu“ „ 
naujas“ tarpo plotis 
 

Max. zul. Spaltweite  
maks. leist. tarpo plotis  
 
Remontas gali būti atliekamas įvairiais būdais. 
Priklausomai nuo zonos (nuo A iki G) gali būti 
naudojami tokie metodai: Kai kuriais atvejais geriausiu 
sprendimu yra pakeitimas naujomis dalimis. 
 

A: išorės apdorojimas 
(išlyginimas), tarpelių plotis neturi viršyti lentelėje 
nurodytų reikšmių. Nauji paviršiai turėtų būti kiek 
įmanoma lygesni (nušlifuoti). Tekinant paviršiai 
poliruojami šlifavimo juosta. 

B: naujos dalys (naudokite tik originalias atsargines 
dalis) 
C: .) ......... darbinio rato keitimas (naudokite tik 

originalias 
   atsargines dalis) 

.) ......... Išsukite darbinio rato įvorę ir paruoškite 
atitinkamą skėtimo įvorę (atkreipkite 
dėmesį į naudojamą medžiagą) 
Reikalui esant varomojo rato gręžtinė 
skylė turi būti apdorota (išlyginta) 

 
D: .) ......... darbinio rato keitimas (naudokite tik 

originalias 
   atsargines dalis) 

.) ......... Apdorokite (išlyginkite) darbinio rato 
sandarinimo juostelę, išsukite korpusą ir 
įdėkite žiedą (spyruoklinį žiedą). 

E: .) ......... darbinio rato keitimas (naudokite tik 
originalias 

atsargines dalis) 
.) ......... Apdorokite (išlyginkite) darbinio rato 

sandarinimo juostelę, išsukite varomąjį 
ratą ir įdėkite žiedą (spyruoklinį žiedą). 

F: Šioje zonoje tikslus tarpo plotis būtinas ti 
ypatingais atvejais (veleno sandariklis su 
nuvedimo linija). Standartiniu atveju tarpo plotis 
neturi reikšmės. Lentelėje nurodyta reikšmė gali 
būti viršijama. 

G: Naujos dalys (naudokite tik originalias atsargines 
dalis). Guolio tarpas tiesiogiai įtakoja siurblio 
ramią eigą. Jeigu keičiasi siurblio virpesių būdas, 
tai gali būti nusidėvėjusio guolio ženklas. 
Remonto metu visuomet keiskite guolio įdėklą 
(23) ir eigos įvorę (21). 
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9. Pakartotinas montavimas 
9.1. Paruošiamieji darbai 
Prieš montuojant siurblį iš naujų dalių būtina atlikti tam 
tikrus paruošiamuosius darbus. Atliekant pakartotiną 
montavimą, kai kurios iš pateiktų sąlygų jau gali būti 
įvykdytos. 
Visuomet dirbkite naudodamiesi eksploatacijos 
instrukcijos priede pateiktu atitinkamu skerspjūvio 
brėžiniu. 
 

 Kruopščiai išvalykite visas konstrukcines dalis ir 
pašalinkite esamas rūdis. 

 Įsiurbimo korpusas (3) (tik MP): 
Įsukite droselį (DR) ir pritvirtinkite 
Sandarinimo zonos ventiliavimui turi būti padarytą 
maždaug 4 mm skersmens gręžtinės skylė. Pagal 
įsiurbimo korpuso atvamzdžio padėtį gręžtinė 
skylė visuomet turi būti viršuje (naudokite vieną iš 
trijų  užlydytų įgilinimų). 
Įsukite sraigtavaržtį (S2) 

 Spaudimo korpusas (4): 
Kodas „P“ 
Įsukite ir apsaugokite srieginiu aklidangčius (V2) 
Kodas "SA, SB ir. t.t..": 
Įsukite droselį (DR) ir apsaugokite (naudokite tikrą 
gręžtinę skylę) 
Įsukite sraigtavaržčius (S2) 

 Riebokšlio korpusas (19 – tik kodui P) 
Įkalkite kaištį (S4) 
Įsukite sraigtavaržčius (S3) 

 Nuimkite sandariklio dangtį (18): Įkalkite kaištį 
(S4) ir (S7) (jeigu reikia) 

 Guolio laikiklis (10): Įsukite sraigtavaržčius (S5) 
 Guolio dangtis (12): Įsukite sutepimo įmovą (G) 
 Vidinio guolio korpusas (54): Įspauskite guolio 

įdėklą (21) 
 
9.2. Konstrukcijos MPA, MPAI (ašinis 
įsiurbimo atvamzdis) 
Brėžinį žr. priede. 
 

Visos dalys turi būti švarios, neriebios ir paruoštos 
pagal 9.1. punktą. 
 

 Vertikaliai įtempkite veleną (24) (naudokite 
minkštus įdėklus), jungties galiuką nukreipkite į 
viršų. 

 Tolimesni montavimo darbai priklausomai nuo 
veleno sandariklio atliekami pagal 8.6.1.–8.6.3. 
skyrių skirsnį „Surinkimas“ 

 Dėmesio: Priešingai nei nurodyta 4.1. – 4.3. 
punktuose veleno sandariklio korpusas yra 
laisvas. 

 Vykdydami tolimesnius darbus, būkite atsargūs, ir 
nepažeiskite Kontaktinį žiedinį sandariklį (GLRD). 

 Guolį (K1) sušildykite (maks. 80°C) ir užstumkite 
ant veleno (24). 

 Variantai: 
MP, MPA, MPAI 40 ir 65 ... Riedėjimo guolis (K1) 
– dviejų eilių radialinis rutulinis guolis (viengubas 
guolis) 

MP, MPA, MPAI 100 ir 125 ... Riedėjimo guolis 
(K1) – suporuotas radialinis rutulinis guolis su „X“ 
išdėstymo tvarka 

 

 
Suporuotas radialinis rutulinis guolis su „X“ 

išdėstymo tvarka 
 

 Veleno veržlę (50) užveržkite esant dar karštam 
guoliui. 

 Apie 60% tarpo riedėjimo guolyje (K1) užpildykite 
tepalu (guolis turi būti ataušęs). 

 Uždėkite guolio laikiklį (10), uždėkite veleno 
sandariklio korpusą (18 ir 19). 

 Guolio dangtį (12) prisukite kartu su guolio laikikliu 
(10). 

 Guolio dangčio (12) sutepimo žiedo sandarinimo 
krašto priešingos eigos paviršių lengvai 
perbraukite tepalu. 

 Nustatykite sutepimo žiedo padėtį (73) (griovelis 
skėtimo įvorėje (72)). 

 Spaudimo korpusą (4) uždėkite horizontaliai taip, 
kad galima būtų prakišti veleną (24) (montavimo 
plokštę su gręžtine skyle arba montavimo atramą). 

 Sumontuotą įrenginį pastatykite ant spaudimo 
korpuso (4) ir tvirtai užveržkite veržlėmis (M2) 
(sukimo momentą žr. priede). 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 

 Tolesniam montavimui siurblį būtina apsukti 
(laisvas velenas turi būti vertikaliai į viršų). 

 Padėtis tokia kaip ir išmontavimo metu. 
 Sutepkite veleną (24) 
 Darbinio rato pastatymo padėties kontrolė: Įdėkite 

varomąjį ratą (2/E), darbini ratą (1) stumkite iki 
atsparos. 

 Darbinio rato pastatymo padėtis yra teisinga, jeigu 
darbino rato išleidimo kanalas yra varomojo rato 
įleidimo kanalo viduje.  

 (Vengimas energijos nuostolių dėl smūgių). 
Padėtis gali būti koreguojama pridėjus 
kompensatorius ir atsukant esančią užpakalinėje 
pusėje stebulę. Šis patikrinimas turi būti 
atliekamas po kiekvienos pakopos. 

 Montuojant siurblį su naujais darbiniais ratais, 
būtina atkreipti dėmesį, kad pirma ir paskutinė 
pakopą turėtų darbinį ratą su pilnu mentes 
skersmeniu. Jeigu su pilnų mentės skersmeniu 
yra tik vienas ratas, jis įstatomas pirmoje 
pakopoje. 

 

 

Atkreipkite dėmesį, kad montavimas 
pradedamas nuo paskutinės pakopos. 

 

 Vėl pašalinkite darbinį ir varomąjį ratus, įdėkite 
sandarinimo žiedą (OR2), vėl įstatykite varomąjį 
ratą (2/E). 
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 Montuojamam ratui įdėkite prizminius spraustelius 
(PF1 ir PF2). 

 Jeigu darbinis ratas (1) (ir sandarinimo žiedas 
(OR2) ant varomojo rato (2/E)) montuojamas 
spaudžiant, pastatymas gali būti neteisingas. 

 Sandarinimo žiedą (OR1) gausiai sutepkite 
silikono tepalų ir užtraukite ant pakopų korpuso 
(60). Taip sandarinimo žiedas nepersisuks. 

 Pakopų korpusas (60) montuojamas staigiais 
paspaudimais. Smūgiuokite plastikiniu kūjų iki 
atsparos. 

 Siurblį sumontuokite iki vidinio guolio korpuso 
(54). 

 Uždėkite eigos įvorę (23), eigos paviršius 
negausiai sutepkite sutepimo medžiaga.  

 Vidinio guolio korpusas (54) su guolio įdėklu (21) 
montuojamas kaip pakopų korpusas. 

 Sumontuokite pirmą siurblio pakopą. 
 

Konstrukcija MP: 
 Darbinį ratą (1) užstumkite kartu su poveržle (29). 
 Tvirtai užveržkite pirmą darbinio rato veržlę (28), 

po to pasukite maždaug ¼ rato atgal, užtvirtinkite 
kontraveržle. 

Konstrukcija MPAI (konstrukcijos dydžiai 40.1 ir 
40.2) 
 Įsukite sriegį (101), apsaugokite veleną nuo 

prasisukimo. 
 

Konstrukcija MPAI (konstrukciniai dydžiai 65.1, 
65.2, 100.1, 100.2, 125.1 ir125.2) 
 Įdėkite prizminį spraustelį (PF5) ir uždėkite sriegį 

(101). 
 Įdėkite poveržlę (29). 
 Tvirtai užveržkite pirmą veržlę (28), po to pasukite 

maždaug ¼ rato atgal, užtvirtinkite kontraveržle. 
 Įsiurbimo korpusą (3) montuokite kartu su 

sandarinimo žiedu (3), siurblį su korpuso 
fiksatoriumi (25) lengvai suveržkite veržlėmis 
(M1). 

 Išlyginkite siurblio kojų pastatymo paviršius (siurblį 
statykite ant lygaus paviršiaus). 

 Stipriai užveržkite veržles (M1), suveržimo 
momentą žr. lentelėje priede. 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 

 
9.3. Konstrukcija MP (guoliai iš abiejų 
pusių) 
Brėžinį žr. priede. 
 

Visos dalys turi būti švarios, neriebios ir paruoštos 
pagal 9.1. punktą. 
 

 Vertikaliai įtempkite veleną (24) (naudokite 
minkštus įdėklus), jungties galiuką nukreipkite į 
viršų. 

 Tolimesni montavimo darbai priklausomai nuo 
veleno sandariklio atliekami pagal 4.1.–4.3. skyrių 
skirsnį „Surinkimas“ 

 Dėmesio: Priešingai nei nurodyta 4.1. – 4.3. 
punktuose, veleno sandariklio korpusas yra 
laisvas. 

 Vykdydami tolimesnius darbus, būkite atsargūs, ir 
nepažeiskite Kontaktinį žiedinį sandariklį (GLRD). 

 Guolį (K1) sušildykite (maks. 80°C) ir užstumkite 
ant veleno (24). 

 Variantai: 
MP40 ir 65 ... Riedėjimo guolis (K1) – dviejų eilių 
radialinis rutulinis guolis (viengubas guolis) 
MP100 ir 125 ....Riedėjimo guolis (K1) – 
suporuotas radialinis rutulinis guolis su „X“ 
išdėstymo tvarka 

 
Suporuotas radialinis rutulinis guolis su kryžm. 

išdėstymo tvarka 
 

 Veleno veržlę (50) užveržkite esant dar karštam 
guoliui. 

 Apie 60% tarpo riedėjimo guolyje (K1) užpildykite 
tepalu (guolis turi būti ataušęs). 

 Uždėkite guolio laikiklį (10), uždėkite veleno 
sandariklio korpusą (18 ir 19). 

 Guolio dangtį (12) prisukite kartu su guolio laikikliu 
(10). 

 Guolio dangčio (12) sutepimo žiedo sandarinimo 
krašto priešingos eigos paviršių lengvai 
perbraukite tepalu. 

 Nustatykite sutepimo žiedo padėtį (73) (griovelis 
skėtimo įvorėje (72)). 

 Spaudimo korpusą (4) uždėkite horizontaliai taip, 
kad galima būtų prakišti veleną (24) (montavimo 
plokštę su gręžtine skyle arba montavimo atramą). 

 Sumontuotą įrenginį pastatykite ant spaudimo 
korpuso (4) ir tvirtai užveržkite veržlėmis (M2) 
(sukimo momentą žr. priede). 

 Persukite veleną (24), tikrindami jo eigos 
lengvumą. 

 Tolesniam montavimui siurblį būtina apsukti 
(laisvas velenas turi būti vertikaliai į viršų). 

 Padėtis tokia kaip ir išmontavimo metu. 
 Sutepkite veleną (24) 
 Darbinio rato pastatymo padėties kontrolė: Įdėkite 

varomąjį ratą (2/E), darbini ratą (1) stumkite iki 
atsparos. 

 Darbinio rato pastatymo padėtis yra teisinga, jeigu 
darbino rato išleidimo kanalas yra varomojo rato 
įleidimo kanalo viduje. 

 (vengimas energijos nuostolių dėl smūgių). 
Padėtis gali būti koreguojama pridėjus 
kompensatorius ir atsukant esančią užpakalinėje 
pusėje stebulę. Šis patikrinimas turi būti 
atliekamas po kiekvienos pakopos. 

 Montuojant siurblį su naujais darbiniais ratais, 
būtina atkreipti dėmesį, kad pirma ir paskutinė 
turėtų darbinį ratą su pilnu mentes skersmeniu. 
Jeigu su pilnų mentės skersmeniu yra tik vienas 
ratas, jis įstatomas pirmoje pakopoje. 

 

 

Atkreipkite dėmesį, kad montavimas 
pradedamas nuo paskutinės pakopos. 
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 Vėl pašalinkite darbinį ir varomąjį ratus, įdėkite 
sandarinimo žiedą (OR2), vėl įstatykite varomąjį 
ratą (2/E). 

 Montuojamam ratui įdėkite prizminius spraustelius 
(PF1 ir PF2). 

 Jeigu darbinis ratas (1) (ir sandarinimo žiedas 
(OR2) ant varomojo rato (2/E) montuojamas 
spaudžiant, pastatymas gali būti neteisingas. 

 Sandarinimo žiedą (OR1) gausiai sutepkite 
silikono tepalų ir užtraukite ant pakopų korpuso 
(60). Taip sandarinimo žiedas nepersisuks. 

 Pakopų korpusas (60) montuojamas staigiais 
paspaudimais. Smūgiuokite plastikiniu kūjų iki 
atsparos. 

 Siurblį sumontuokite iki įsiurbimo korpuso (3). 
 Uždėkite įvorę (38), sumontuokite įsiurbimo 

korpusą (3) su sandarinimo žiedu (OR1), 
atkreipkite dėmesį į atvamzdžių padėtį. 

 Tolimesni montavimo darbai priklausomai nuo 
veleno sandariklio atliekami pagal 4.1.–4.3. skyrių 
skirsnį „Surinkimas“. 

 

Guoliai montuojami pagal 3 p. (veleno guolio 
pakeitimas) „Surinkimas“. 
 
 
 

 
10. Rekomenduojamos atsarginės dalys, rezerviniai siurbliai 
10.1. Atsarginės dalys 
Priklausomai nuo sąlygų atsarginės dalys keičiamos 
po dviejų eksploatavimo metų. Jeigu nesilaikoma kitų 
direktyvų, toliau pateikiamas rekomenduojamų 
atsarginių dalių su nurodytais vienetų skaičiais 
sąrašas (pagal DIN 24296). 
 

 

Kadangi tiekimo laikas gali būti ilgesnis, 
optimaliam disponavimo kiekiui užtikrinti mes 
rekomenduojame užrezervuoti atitinkamas 
atsargines dalis, ypač konstrukcijas iš ypatingų 
medžiagų ir kontaktinius žiedinius sandariklius. 

 

 Siurblių skaičius 
(įskaitant rezervinius siurblius) 

    2        3        4        5       6/7    8/9    10/+ 
Atsarginės dalys Atsarginių dalių vienetų skaičius 
Darbinis ratas i i i 2i 2i 3i 30 % 
Varomasis ratas i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15 % 
Plyšinis žiedas 2i 2i 2i 4i 4i 6i 30 % 
Velenas su prizminiais 
sprausteliais ir 
veržlėmis 

1 1 2 2 2 3 30 % 

Riedėjimo guolis 
                  Komplektas 1 1 2 2 2 3 30 % 

Veleno apsauginė įvorė 2 2 2 3 3 4 50 % 
Kamšalo žiedai 16 16 24 24 24 32 40 % 
Siurblio korpuso 
sandarikliai  Komplektai 4 6 8 8 9 12 150 

% 
Kiti sandarikliai  
                    Komplektai 4 6 8 8 9 10 100 

% 
Kontaktinis žiedinis 
sandariklis    komplektas 2 3 4 5 6 7 90 % 

i = pakopų skaičius 

 
Atsarginių dalių užsakymas 
Norėdami užsisakyti atsargine dalis įrašykite toliau 
patektus duomenis. 
 Tipas: _____________________________________________________________________ 
 

 S/N (užsakymo Nr.) ________________________________________________ 
 

 Dalies žymėjimai ____________________________________________________ 
 

 Skerspjūvio brėžinys ______________________________________________ 
 

Visus duomenys ir skerspjūvių brėžinius rasite 
duomenų lape ir / arba užsakymo patvirtinime 
 

 

Atsargines dalis laikykite sausoje vietoje ir 
saugokite nuo užteršimo. 

 
10.2. Rezerviniai siurbliai 
 

 

Įrenginių siurbliams, kurių darbo sutrikimas gali 
sukelti pavojų žmonių gyvybei ir tapti 
materialinių nuostolių priežastimi, būtina turėti 
pakankamą kiekį eksploatacijai paruoštų 
rezervinių siurblių. Paruošimas eksploatacijai 
nustatomas per einamąją patikrinimą, žr. 6.8. 
skyrių. 

 

 

Rezerviniai siurbliai turi būti laikomi pagal 
skyriaus 6.8. nurodymus! 

 

 
11. Darbo sutrikimai – priežastys ir jų pašalinimas 
Pateiktį darbo sutrikimo priežasčių ir jų pašalinimo 
nurodymai turi būti taikomi problemai atpažinti. Jeigu 
eksploatuotojas negali arba nenori pašalinti sutrikimą, 
jis visuomet gali kreiptis į gamintojo klientų 
aptarnavimo skyrių. Atlikdamas siurblio remonto ir 
pakeitimo darbus savarankiškai eksploatuotojas 
privalo atkreipti dėmesį į duomenų lape ir (arba) 
užsakimo patvirtinime, taip pat eksploatacijos 
instrukcijos 2 skyriuje pateiktas charakteristikas. 
Reikalui esant būtina gauti raštiška gamintojo 
sutikimą. 
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Priežastis 

 
Pašalinimas 

 

■           Per didelis priešslėgis Patikrinkite, ar prietaisas švarus, atidaryta sklendė 
Sumažinkite priešslėgį slėgio linijoje (išvalykite filtrą,...) 
Naudokite didesnį darbinį ratą (laikykitės eksploatacijos 
instrukcijos) 

  ■  ■    ■   Per mažas priešslėgis, tiekimo srovė yra per didelė Uždarykite spaudimo pusės sklendę 
   ■ ■       Per didelis sūkių skaičius Sumažinkite sūkių skaičių 

Palyginkite pavaros variklio sūkių skaičių su siurblio sūkių 
skaičiumi (duomenų skydelis) 
Atlikdami sūkių skaičiaus reguliavimą (dažnio keitiklis) 
patikrinkite nuostačio vertę. 

■  ■         Per mažas sūkių skaičius Padidinkite sūkių skaičius (naudokitės eksploatacijos 
instrukcija) 
Palyginkite pavaros variklio sūkių skaičių su siurblio sūkių 
skaičiumi (duomenų skydelis) 
Atlikdami sūkių skaičiaus reguliavimą (dažnio keitiklis) 
patikrinkite nuostačio vertę. 

 ■ ■   ■ ■     Per maža tiekimo srovė Padidinkite minimalų tiekimo kiekį (atidarykite sklendę, 
lygiagretų kontūrą) 

        ■   Per didelė tiekimo srovė Sumažinkite tiekimo srovę (uždarykite sklendę) 
   ■ ■       Per didelis darbinio rato skersmuo Naudokite mažesnį darbinį ratą 
■  ■         Per mažas darbinio rato skersmuo Naudokite didesnį darbinį ratą (laikykitės eksploatacijos 

instrukcijos) 
■  ■   ■ ■     Siurblys ir /arba vamzdynas ne pilnai užpildytas skysčiu Užpildykite 

Ventiliuokite 
■ ■ ■         Užsikimšo siurblys arba įsiurbimo / tiekimo linija Išvalykite 
■  ■         Vamzdyne oro kišenė Ventiliuokite 

Pagerinkite vamzdyną 
■ ■ ■   ■ ■     Per didelis įsiurbimo aukštis / įrenginio NPSH per mažas Padidinkite skysčio lygį 

Padidinkite pradinį slėgį 
Sumažinkite tiekimo / įsiurbimo linijos priešslėgį (pakeiskite 
eigą ir nominalų skersmenį, atidarykite uždaromuosius 
elementus, išvalykite tinklelį) 

■ ■ ■         Įsiurbtas oras Padidinkite skysčio lygį 
Patikrinkite ir atkurkite įsiurbimo linijos vakuuminį sandarumą 

■ ■ ■         Oro įsiurbimas per veleno sandariklį Išvalykite blokavimo liniją 
Padidinkite blokavimo slėgį 
Pakeiskite veleno sandariklį 

■  ■         Klaidingas sukimosi greitis Sukeiskite dvi elektros srovės tiekimo fazes (atlieka elektrikas) 
■  ■   ■   ■   Vidinių dalių susidėvėjimas Pakeiskite susidėvėjusias dalis 
■  ■  ■       Pumpuojamos terpės tankis ir /arba klampumas yra per 

dideli 
Kreipkitės į gamintoją 

    ■      ■ Skersai uždėtas riebokšlio su kamšalu dangtelis Išlyginkite ir užveržkite 
       ■    Per stipriai užveržtas riebokšlio su kamšalu dangtelis arba 

susidėvėjo veleno sandariklis 
Atlaisvinkite riebokšlio su kamšalu dangtelį  
Pakeiskite riebokšlio kamšalą arba kontaktinį žiedinį sandariklį 
Patikrinkite blokavimo, plovimo ir aušinimo linijas (slėgį) 
Venkite sausos eigos 

       ■   ■ Įbrėžimai ir šiurkštumai ant veleno arba ant veleno 
apsauginės įvorės 

Atnaujinkite dalis 

       ■   ■ Nepritaikyta kamšalo medžiaga naudokite tinkamą (prieš tai patikrinkite, ar nepažeistas 
velenas arba veleno apsauginė įvorė) 

       ■   ■ Apnašos ant kontaktinio žiedinio sandariklio Išvalykite 
Jeigu reikia, atnaujinkite kontaktinį žiedinį sandariklį 
Suplanuokite išorinį praplovimą arba aušinimą 

     ■     ■ Išbalansuotas darbinis ratas Pašalinkite nešvarumus / apnašas 
Jeigu reikia, atnaujinkite darbinį ratą; patikrinkite veleno 
sukimosi eigą 

     ■   ■  ■ Mova ne vienoje linijoje Išlyginkite agregato padėtį 
     ■   ■   Per mažas movos atstumas Pakeiskite 
    ■ ■   ■ ■ ■ Per didelė vamzdynų apkrova (agregatas per daug 

įtemptas) 
Pakeiskite 
Ar tinkamai sumontuota pamatų plokštė / rėmai ar rėmai užpili? 

        ■   Tepalo per daug, per mažai arba jis netinkamas Pakeiskite 
    ■       Neteisingai prijungtas elektros maitinimas (2 fazės) Patikrinkite visų fazių įtampą 

Kabelanschlüsse bzw. Sicherungen prüfen 
         ■  Nepakankamas sandarumas Užveržkite varžtus 

Atnaujinkite sandariklį 
     ■   ■   Pažeistas guolis Atnaujinti 

Patikrinkite ar neužteršta sutepimo medžiaga ir guolio srytis 
(praplaukite alyvos kamerą) 

        ■   Netinkamas iškrovimo įtaisas Išvalykite darbinio rato iškrovimo gręžtines skyles 
Pakeiskite susidėvėjusias dalis (darbinį ratą, spyruoklinį žiedą) 
Sistemos / tiekimo slėgius sulyginkite su nurodytais pristatyme 

     ■      Prietaiso svyravimai Kreipkitės į gamintoją 



Montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcija                                   Serija MP, MPA, MPAI 
 
 

 

MP 100 – lietuviškai Puslapis 30  
Prekės Nr. 771074010   

12. Variklio eksploatacijos instrukcija

 

Norėdami užtikrinti saugų variklio įrengimą, 
eksploataciją ir techninę priežiūrą, tiksliai 
laikykitės toliau pateiktų nurodymų. Visi su šia 
užduotimi susieti asmenys privalo būti 
susipažinę su šia instrukcija. Nesilaikydami šių 
nurodymų galite prarasti garantiją. 

 
Elektros srovės prijungimas 
 

 

Įsitikinkite, kad duomenų skydelyje nurodyta 
įtampa atitinka jūsų elektros srovės tinklo 
įtampą. 

 

 

Įžeminkite visas jungtis. 
Kaip papildomą apsaugą nuo pavojingų gyvybei 
klaidingos srovės smūgių dėl klaidingo 
įžeminimo rekomenduojama įrengti aukšto 
jautrumo klaidingos srovės apsauginį jungiklį 
(30mA). 

 

Tinklo jungtį įrenkite su visapoliniu jungiklių arba su 
kitu įtaisu, kuris užtikrina visapolinio tinklo išjungimą 
(t. y. atjungiami visi maitinimo laidai) ir kurio 
atjungiamųjų kontaktų atstumas 
yra mažiausiai 3 mm. 
Nuimkite gnybtų skydelio dangtį, jame prisukami 
tvirtinimo varžtai. Sujungimai parodyti gnybtų skydelio 
užpakalinėje dalyje ir 3 – 4 pav.. 
Kintamosios srovės linijoje yra įmontuota apsauga nuo 
perkrovos, trijų fazių linijos apsauga nuo perkrovos 
užsakovas turi įrengti pats. Šiam tikslui naudokite 
magnetoterminį variklio apsaugos jungiklį arba 
paleidiklį kartu su nuotoliniu jungikliu, šiluminę rele ir 
priekyje įrengtu lydžiuoju saugikliu. 
Maksimaliosios srovės relė nustatoma pagal variklio 
nominalią srovę, kuri nurodyta duomenų skydelyje. 
Šiluminei relei galima nustatyti kiek mažesnę už visos 
apkrovos reikšmę, jeigu siurblio variklis iš tikrųjų pilnai 
neapkraunamas; ir atvirkščiai – šiluminis saugiklis 
neturi būti nustatytas aukštesnei reikšmei nei nominali 
srovė. 
 
Elektros siurblių trijų fazių variklių sukimosi 
krypties patikrinimas 
Siurblio sukimosi kryptį galima patikrinti prieš užpildant 
jį pumpuojamu skysčiu, jeigu siurblys įjungiamas tik 
trumpam. 
 

 

Eksploatuoti neužpildytą siurblį draudžiama. 

 

Ilga sausa eiga pažeidžia kontaktinį žiedinį sandariklį. 
Jeigu sukimasis vyksta ne prieš laikrodžio rodyklę 
(žiūrint iš įsiurbimo atvamzdžio pusės), būtina du 
maitinimo laidus apkeisti vietomis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutrikimų paieška 
Sutrikimas Galima priežastis Pašalinimo būdas 
1. Siurblys 
nepasileidžia 

A) Tinkle nėra 
įtampos 
B) Perdegė saugikliai 
 
B1 Netinkami 
saugikliai (per žema 
suveikimo srovė) 
B2 pažeistas variklis 
arba maitinimo 
kabelis 
 
C) Suveikė apsauga 
nuo perkrovos 

A) Užtikrinkite 
elektros maitinimą 
 
 
B1 Įmontuokite 
tinkamus saugiklius 
 
B2 Suremontuokite 
siurblį arba pakeiskite 
kabelį 
 
C) Apsaugą nuo 
perkrovos grąžinkite į 
pradinę padėtį (jeigu 
suveiks vėl, žr. 2 
punktą) 

2. Apsauga nuo 
perkrovos 
suveikia: 
- atsitiktinai 

A) Staigus fazės 
nutraukimas 

 

- sistemingai C) Klaidingas variklio 
saugiklio nustatymas 
 
 
D) Per didelis tiekimo 
kiekis 
 
 
 
E) Viršijamos skysčio 
tankio ir klampumo 
ribinės reikšmės 

C) Nustatykite 
atitinkamai duomenų 
skydelyje nurodytai 
reikšmei 
D) Uždarykite slėgio 
vožtuvą tiek, kad 
tiekiamas kiekis 
atitiktų siurblio darbo 
sritį. 
E) Nustatykite 
reikiamą siurblio 
našumą ir pakeiskite 
siurblį į tinkamą. 
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Riebokšlis su kamšalų          Kodas... P 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4   Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
19 Riebokšlis su kamšalu    
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44 Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
69 Riebokšlio su kamšalu dangtelis     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

  (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M3 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
P  Riebokšlio kamšalas    
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S3 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
SS Distancinis žiedas     
V2 Srieginis dangtelis    
VST Aklidangtis     
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis       Kodas.... SA 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18 Sandariklio dangtis     
24 Velenas       
25 Įvorė       
44U Veleno apsauginė įvorė     
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

   (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD1 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
SS Distancinis žiedas     
V1 Srieginis dangtelis    
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis           Kodas ...SB, SD 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18 Sandariklio dangtis     
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44B Veleno apsauginė įvorė     
44U Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

   (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD1 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
GLRD2 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
SS Distancinis žiedas     
V1 Srieginis dangtelis    
VST Aklidangtis     
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 38  
 

Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis        Kodas... SC,SE,SF 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18 Sandariklio dangtis     
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44B Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD2 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
SS Distancinis žiedas     
V1 Srieginis dangtelis    
VST Aklidangtis     
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis       Kodas SW 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18 Sandariklio dangtis     
18SW Sandariklio dangtis     
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44SW Veleno apsauginė įvorė     
44U Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

    (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD1 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
GLRD3 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas       
OR5 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
S12 Kaištis        
S13 Kaištis        
SS Distancinis žiedas     
V1 Srieginis dangtelis    
VST Aklidangtis     
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis       Kodas.... CD 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18P Korpuso dangti     
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44 Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M3 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S3 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
SS Distancinis žiedas     
VST Aklidangtis     
W1 Poveržlė       
W3 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis       Kodas.... CS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 45  
 

Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18P Korpuso dangti     
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44 Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
G  Sutepimo įmova      
GLRD Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M3 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S3 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
SS Distancinis žiedas     
TS Vamzdynas      
TD Vamzdynas      
V2 Srieginis dangtelis    
VST Aklidangtis     
W1 Poveržlė       
W3 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis      Kodas...SBQ, SDQ 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18Q Sandariklio dangtis     
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
38 Įvorė       
44BQ Veleno apsauginė įvorė     
44UQ Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

   (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD1 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
GLRD2 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
K2 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M5 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
SS Distancinis žiedas     
V1 Srieginis dangtelis    
VST Aklidangtis     
WD Veleno sandarinimo žiedas     
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Riebokšlis su kamšalų          Kodas... P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 49  
 

Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
19 Riebokšlis su kamšalu    
21 Guolio įdėklas      
23 Guolio įvorė      
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
28 Darbinio rato veržlė      
29 Poveržlė       
44 Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
54 Vidinio guolio korpusas    
60 Pakopų korpusas     
69 Riebokšlio su  kamšalu dangtelis     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
G  Sutepimo įmova      
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M3 Veržlė       
M5 Veržlė       
M11 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
P  Riebokšlio kamšalas    
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S3 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S11 Reguliavimo kaištis      
V2 Srieginis dangtelis    
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       
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Matmenys: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis       Kodas.... CA 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18 Sandariklio dangtis     
21 Guolio įdėklas      
23 Guolio įvorė      
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
28 Darbinio rato veržlė      
29 Poveržlė       
44U Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
54 Vidinio guolio korpusas    
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD1 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M5 Veržlė       
M11 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S11 Reguliavimo kaištis      
V1 Srieginis dangtelis    
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 52  
 

Matmenys: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis           Kodas ...SB, SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 53  
 

Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18 Sandariklio dangtis     
21 Guolio įdėklas      
23 Guolio įvorė      
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
28 Darbinio rato veržlė      
29 Poveržlė       
44B Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
54 Vidinio guolio korpusas    
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
DR Droselis      
G  Sutepimo įmova      
GLRD2 Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M5 Veržlė       
M11 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
S11 Reguliavimo kaištis      
V1 Srieginis dangtelis    
W1 Poveržlė       
W6 Poveržlė       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 54  
 

Matmenys: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
 
 
 

Veleno sandariklis: Kontaktinis žiedinis sandariklis          Kodas...CS, SQ 
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Nr. Dalies pavadinimas 
 

1  Darbinis ratas       
2  Varomasis ratas       
2/E Varomasis ratas, paskutinė pakopa    
3  Įsiurbimo korpusas      
4  Spaudimo korpusas     
10 Guolio laikiklis      
12 Guolio dangtis      
18P Sandariklio dangtis     
21 Guolio įdėklas      
23 Guolio įvorė      
24 Velenas       
25 Korpuso varžtas     
28 Darbinio rato veržlė      
29 Poveržlė       
44 Veleno apsauginė įvorė     
50 Guolio veržlė      
54 Vidinio guolio korpusas    
60 Pakopų korpusas     
72 Skėtimo įvorė      
73 Sutepimo žiedas       
95 Jungčių apsauginis siejiklis   

 (tik pageidaujant)     
 

D  Nuleidimo dangtelis    
G  Sutepimo įmova      
GLRD  Kontaktinis žiedinis sandariklis     
K1 Spindulinis rutulinis guolis     
M1 Veržlė       
M2 Veržlė       
M3 Veržlė       
M5 Veržlė       
M11 Veržlė       
OR1 Sandarinimo žiedas      
OR2 Sandarinimo žiedas      
OR3 Sandarinimo žiedas      
OR4 Sandarinimo žiedas      
PM1 Slėgmatis      
PM2 Slėgmatis      
PF1 Prizminis spraustelis       
PF2 Prizminis spraustelis       
PF3 Prizminis spraustelis       
PF4 Prizminis spraustelis       
S2 Reguliavimo kaištis      
S3 Reguliavimo kaištis      
S4 Kaištis        
S5 Reguliavimo kaištis      
S6 Šešiabriaunis varžtas    
S7 Kaištis        
S11 Reguliavimo kaištis      
TD Vamzdynas      
V2 Srieginis dangtelis    
W1 Poveržlė       
W3 Poveržlė       
W6 Poveržlė       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 56  
 

Matmenys: MPAI40.2, MPAI40.3 
 
 
 

Detalusis brėžinys su sriegiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 57  
 

Nr. Dalies pavadinimas 
 

101 Sriegis       
3  Įsiurbimo korpusas      
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Matmenys: MPAI65.1, MPAI65.2, MPAI100.1, MPAI100.2, MPAI125.1, MPAI125.2 
 
 
 

Detalusis brėžinys su sriegiu 
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MP 100 Puslapis 59  
 

Nr. Dalies pavadinimas 
 

101 Sriegis       
3  Įsiurbimo korpusas      
5  Įsiurbimo atvamzdis      
28 Darbinio rato veržlė      
29 Poveržlė       

 
PF5 Prizminis spraustelis       
OR5 Sandarinimo žiedas      
S12 Kaištis     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 60  
 

Jungtys  
 
Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 

 
 

 

Atvamzdžių kryptys 
 
 

DNS DND Koda
s DNS DND Koda

s DNS DND Koda
s 

L O LO L L LL L R LR 
O O OO O L OL O R OR 
R O RO R L RL R R RR 

 
 
 
 
 
 
 
Matmenys: MPA / MPAI40.2, MPA / MPAI40.3, MPA / MPAI65.1, MPA / MPAI65.2 
 

 
 

 

Ištuštinimas 
 
 

DNS DND Koda
s DNS DND Koda

s DNS DND Koda
s 

L O LO - - - - - - 
O O OO - - - - - - 
R O RO - - - - - - 

 
 
 

L.....Nuotėkis     G1/2 
        
        
G....Sutepimo įmova DIN 71412 
        
        

Standartinė konstrukcija LO 
 
 

Standartinė konstrukcija AO 
 
 

PM1..Vakuumo matuoklis
 G1/4 
     
   
PM2..Slėgmatis  
   
   
D.......Ištuštinimas G1/4 
   
   

PM1..Vakuumo matuoklis
 G1/4 
     
   
PM2..Slėgmatis  
   
   
D.......Ištuštinimas G1/4 
   
   

L.....Nuotėkis     G1/2 
        
        
G....Sutepimo įmova DIN 71412 
        
       



 

 

MP 100 Puslapis 61  
 

Matmenys: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
 
 
 

 
 

 

Ištuštinimas 
 
 

DNS DND Koda
s DNS DND Koda

s DNS DND Koda
s 

L O LO/S L L LL/S L R LR/S 
O O OO/S O L OL/S O R OR/S 
R O RO/S R L RL/S R R RR/S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.....Nuotėkis     G1/2 
        
        
G....Sutepimo įmova DIN 71412 
        
        

Standartinė konstrukcija 
 RO/S 
 
 

PM1..Vakuumo matuoklis
 G1/4 
     
   
PM2..Slėgmatis  
   
   
D.......Ištuštinimas G1/4 
   
   

Įsiurbimo pusės pavara 
 
 



 

 

MP 100 Puslapis 62  
 

Priveržimo momentai 

Sc
hr

au
be

M
ut

te
r

Q
ua

lit
ät

G
rö

ße

G
rö

ße

G
rö

ße

G
rö

ße

Pos Pos min.

Verschraubung trocken geölt trocken geölt trocken geölt trocken geölt

Gehäuseanker 25 M1 8.8 4 x M20 264  
(26,9)

236  
(24,1) 4 x M24 417  

(42,5)
379  

(38,6) 8 x M24 314  
(32)

285  
(29,1) 8 x M24 452  

(46,1)
411  

(41,9)

Lagerträger (10) mit 
Sauggehäuse (3) bzw. 

Druckgehäuse (4)
S2 M2 8.8 8 x M12 42    

(4,3)
38    

(3,9) 8 x M12 57    
(5,8)

52    
(5,3) 8 x M16 97    

(9,9)
87    

(8,9) 8 x M20 152  
(15,5)

135  
(13,8)

Lagerträger (10) mit 
Lagerdeckel (12) S5 M5 4.6 2 x M10 22    

(2,2)
20    

(2,0) 2 x M10 22    
(2,2)

20    
(2,0) 4 x M10 22    

(2,2)
20    

(2,0) 4 x M10 22    
(2,2)

20    
(2,0)

Pumpengröße

Gewinde

MP, MPA, MPAI 125

An
zu

gs
m

om
en

t  
 

in
 N

m
 (k

gm
)

Gewinde

An
zu

gs
m

om
en

t  
 

in
 N

m
 (k

gm
)

   Hinweis:  Stiftschrauben müssen bis zum Gewindeende eingeschraubt werden.

MP, MPA, MPAI 100

An
zu

gs
m

om
en

t  
 

in
 N

m
 (k

gm
)

Gewinde

MP, MPA, MPAI 40 MP, MPA, MPAI 65

An
zu

gs
m

om
en

t  
 

in
 N

m
 (k

gm
)

Gewinde

 
 
Pumpengröße   siurblių dydžiai 
Schraube   varžtas 
Mutter    veržlė 
Qualität    kokybė 
Größe    dydis 
Anzugsmoment  priveržimo momentas, Nm (kgm) 
In Nm (kgm)    
Verschraubung  srieginis sujungimas 
Gehäuseanker  korpuso fiksatorius 
Lagerträger (10) mlt guolio laikiklis (10) su 
Sauggehäuse (3) bzw. įsiurbimo korp. (3) ir 
Druckgehäuse (4)   spaudimo korp. (4) 
Lagerträger (10) mit guolio laikiklis (10) su 
Lagerdeckel (12)  guolio dangčiu (12) 
Pos     poz. 
min.     min. 
Gewinde    sriegis 
Trocken    sausas 
Geölt    suteptas alyva 
 
Hinweis: Stiftschrauben müssen bis zum Gewindeende eingeschraubt werden 
Nuoroda: sraigtavaržčiai turi būti įsukami iki sriegio pabaigos. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xylem Service Austria GmbH 
Ernst Vogel-Straße 2 
A-2000 Stockerau 
Telefon: +43 (0) 2266 / 604 
Fax: +43 (0) 2266 / 65311 
E-Mail: info.austria@xyleminc.com 
Internet: www.xylemaustria.com 
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