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02. Güvenlik
21.  KULLANIM KILAVUZU 

Bu kullanım kılavuzu, Mlp Lobe Pompa için devreye alma, kurulum, çalıştırma, montaj ve bakım ile ilgili bilgileri içerir.  
Burada verilen bilgiler, mevcut en güncel verilere dayanmaktadır.  
Ekin Endüstriyel, önceden bildirimde bulunmaksızın bu kullanım kılavuzunu değiştirme hakkını sahiptir.

2.2. BAŞLANGIÇ TALİMATLARI 
Bu kullanım kılavuzu, pompanın düzgün çalışması ve en iyi koşullarda çalışması için önemli ve faydalı bilgiler içermektedir.
Bu bölümde açıklanan güvenlik talimatlarının; pompayı çalıştırmadan önce dikkatlice okunması, aynı zamanda pompanın
çalışma özelliklerini de tanınması ve burada verilen talimatlara kesinlikle uyulması gerekmektedir.
Bu talimatların montaj yerine yakın bir yerde tutulması son derece önemlidir. 

2.3. GÜVENLİK
23.1. Uyarı İşaretleri

     2.4.1. Kurulum Sırasında 

     2.4.2. Çalışma Sırasında

2.4. GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

Genel olarak insanlar için tehlikeli

Elektrik tehlikesi! 

Askıdaki yük tehlikesi!

İşyerinde emniyeti sağlama zorunluluğu

Pompayı montaj yapmadan ve devreye almadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Herhangi bir şüphe veya sorununuz varsa Ekin Endüstriyel ile iletişime geçiniz. 

Kurulum işlemi sırasında tüm elektrik işleri usulüne uygun biçimde yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır. 

Bölüm 8'de belirtilen teknik özellikleri her zaman göz önünde bulundurmalısınız.
Borulama yapılmadan önce pompayı çalıştırmayınız. 
Pompanın loblarının birbirine ve kapağa çarpması durumunda pompayı çalıştırmayınız.

Özellikle iş koşullarından dolayı patlama riski varsa motor özelliklerinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. 

8. Bölüm'de belirtilen teknik özellikleri her zaman göz önünde bulundurmalısınız.
Belirlenmiş olan sınır değerleri ASLA aşılmamalıdır. 
Transfer edilen sıcak akışkanlar ve ya temizlik prosedürü sırasında pompa çalışıyorsa,
ASLA pompaya ve borulara dokunmayınız. 

Makinelerin dönen parçalarının sebebiyet
verebileceği yaralanma tehlikeleri

Kostik ya da aşındırıcı madde tehlikesi

Makineyi düzgün çalıştıramama tehlikesi

Koruyucu gözlük kullanma zorunluluğu
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2.4.3. Bakım Sırasında 

2.4.5. Garanti 

Bakım çalışmalarına başlamadan önce DAİMA güç kaynağının pompayla olan bağlantısını kesiniz.
Sigortaları çıkarınız ve kabloları motor girişlerinden sökünüz. 

Tüm elektrik işleri, usulüne uygun bir biçimde yetkili bir personel tarafından yapılmalıdır. 

2.4.4. Talimatlara Bağlı Olarak

Elinizde bulunan Genel Teslimat Koşulları da aynı zamanda geçerlidir. 

Aşağıdaki durumlardan biri olursa, verilen herhangi bir garantinin geçersiz sayılacağını ve üçüncü şahıslar
tarafından açılabilecek davalar için herhangi bir hukuki sorumluluk iddiasında tazminat alma hakkına sahip
olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu durumlar: 

Üreticinin önceden izni olmadan makinede herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Güvenliğiniz için, yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanınız.
Diğer parçaların kullanılması üreticinin garanti kapsamında destek zorunluluğunu ortadan kaldırır. 

Çalışma koşullarındaki herhangi bir değişiklik yalnızca Ekin Endüstriyel'in yazılı izni ile yapılabilir. 

Herhangi bir şüphe durumunda veya belirli verilerle ilgili daha kapsamlı bir açıklama 
(ayarlama, montaj, demontaj vb) isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

Pompanın hareket eden kısımları vardır. Pompa çalışırken parmağınızı içeri sokmayınız. 

8. Bölüm'de belirtilen teknik özellikleri her zaman göz önünde bulundurmalısınız.
Pompayı, boruları boşaltılıncaya kadar ASLA çıkartmayınız.
Pompa gövdesinde her zaman bir miktar sıvı kalacağını unutmayın (basma borusu takılı değil ise).
Transfer edilen sıvının tehlikeli olabileceğini ve ya yüksek sıcaklıklara maruz kalabileceğini daima hatırlayınız.
Bu tür durumlar için, lütfen söz konusu ülkenin yürürlükteki yönetmeliklerine bakınız. 

Sökülen parçaları zeminde bırakmayınız.

Emme ve basma kısımları kapalı halde ASLA çalıştırmayınız. 
ASLA elektrik motorunu su ile doğrudan temas ettirmeyin.
Standart motor koruması IP-55: toz ve su fışkırma korumalıdır. 

Talimatlara uymayan operatörler, pompanın bulunduğu ortamın hava koşulları pompa için tehlikeli ve hasar verici olabilir.
Bu durumlarda oluşabilecek hasarlar garanti hakkınızı kaybettirebilir. 
Bu tür bir olumsuz durum aşağıdaki riskleri beraberinde getirebilir;

•  İlgili talimatların ardından işletme ve bakım çalışmaları yapılmaması;
Onarımların personelimiz tarafından yapılmaması veya yazılı izin alınmadan yapılmış olması;

•  Önceden yazılı izin olmaksızın ürünümüz üzerinde değişiklik yapılırsa;
•  Kullanılan parçaların veya yağlayıcıların orijinal Ekin Endüstriyel parça / yağlayıcı olmaması;
•  Ürünün hata veya ihmal nedeniyle yanlış kullanılması ya da kullanım talimatlarına veya

belirtilen amaca göre kullanılmamış olması.
•  Basınç tahliye vanası olmadığından, pompanın parçalarının kuvvetli basınca maruz kalması

sonucu hasar görmesi.

•  Makinenin / tesisin önemli işletim hataları
•  Özel bakım ve onarım prosedürlerine uyum sorunu
•  Potansiyel elektriksel, mekanik ve kimyasal tehlikeler
•  Odadaki hava koşullarının kimyasal maddelerin serbest bırakılması nedeniyle tehlikeli hale gelmesi.
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3.1.  Tanım

Ekin Endüstriyel tarafından üretilen MLP lobe pompaları, viskoz sıvılar için pozitif deplasmanlı olan döner tip pompalardır.
Lobe Pompa aşağıdaki özelliklere sahiptir:

•  MLP, 20 bara kadar değişken basınçlara uygun, normal akış oranında pompalamaktadır.
•  Geniş loblu MLP pompa, daha yüksek akış hızı sağlar ve 7 bara kadar değişken basınçlar için uygundur.

MLP modeli, gıda endüstrisindeki tüm hijyenik gereklilikleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir.
Hijyen, güvenilirlik ve dayanıklık açısından, lobe pompalarının tümü, yukarıda adı geçen endüstri tarafından belirlenen
tüm gereksinimleri karşılar. Modüler tasarımı, farklı pompalar arasında isteğe bağlı parça değiştirmeyi sağlar. 

Lobe pompaları, pozitif deplasmanlı pompalardır. İç parçalar arasındaki temas, basınç değişiklikleri vb. nedenlerle 
santrifüj pompalardan daha yüksek ses çıkarırlar. Bu gürültü, bu pompaları kullanırken dikkate alınmalıdır. 

Bu ürün sıkı hijyenik şartlardaki gıda işleme uygulamalarında kullanıma uygundur.

3.2. Çalışma Prensibi 

Lobe pompa, pozitif deplasmanlı pompalardır. Sol lob tahrik mili tarafından döndürülür. 

Sağ lob, döndürülen mil üzerinde bulunur ve bir helisel dişli vasıtasıyla döndürülür.

İki lob da birbirine dokunmadan eş zamanlı olarak döner. Pompa çalışırken, ayarlanmış hacimdeki sıvıyı çıkarır. 
Aşağıdaki şekiller bir lobe pompanın nasıl çalıştığını göstermektedir.

A: Loblar döndüğünde emme kısmındaki boşluk artar çünkü bir lobe diğerinden uzaklaşır ve böylece sıvıyı pompa odasına 
çeken kısmi bir vakuma neden olur. 

B: Her bir lobe boşluğu, miller döndükçe ve sıvı boşaltma tarafına doğru ilerledikçe serice doldurulur. Loblar arasındaki ve
loblar ile pompa gövdesinin duvarları arasındaki küçük açıklık, boşlukların oldukça iyi kapanmasına neden olur. 

C: Pompa gövdesi tamamen dolar ve sıvılar pompalama eylemini tamamlamak için lob duvarlarına çarparak, 
lobların birbirine yapışması yoluyla akar. 

3.3. Uygulama

MIT MLP lobe pompasının ana avantajı, çok çeşitli viskoz sıvıların 1 mPa.s ila 100.000 mPa.s arasında basabilmesi ve
dahası çok dikkatli bir şekilde kullanılması gereken sıvı ürünlerini basabilir ve yumuşak katı maddeler içeren sıvıların
yapısını bozmadan uygun şekilde aktarımını gerçekleştirir. 

3.3.1. Uygulama Alanı

Herhangi bir şüphe durumunda veya belirli verilerle ilgili daha kapsamlı bir açıklama 
(ayarlama, montaj, demontaj vb) isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. 

03. Genel Bilgiler
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4.1. Pompa Alımı

Ekin Endüstriyel, nakliye veya paket açımı işlemlerinden dolayı malzemenin zarar görmesinden sorumlu değildir. 
Ambalajın herhangi bir hasar görmediğini görsel olarak kontrol ediniz. 

•  Önemli notlar
•  Pompa Talimatı ve Servis El Kitabı
•  Kullanma Talimatları ve Servis El Kitabı (*)
•  (*) Pompa, Ekin Endüstriyel'den bir nakliye ile birlikte gönderilmişse

Pompayı ambalajından çıkarın ve aşağıdakileri kontrol edin: 

•  Pompa emme ve basma bağlantılarında herhangi bir 
yabancı madde olup olmadığını kontrol ediniz.

•  Pompanın ve motorun hasar görüp görmediğini kontrol ediniz.
•  Pompanın uygun durumda olmaması ve / veya tüm parçalara

sahip olmaması durumunda, kargo firması ile birlikte 
hasar raporu tutulmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

4.2. Taşıma Ve Saklama 

Pompalar ve pompalama üniteleri genellikle elle depolanamayacak kadar ağırdır.
Taşıma aleti kullandırmayı gerektirebilirler. 
Pompayı kaldırmak için çizimde belirtilen noktaları kullanın. 
Yalnızca yetkili kişi pompayı taşımalıdır. 
Ağır yükler altında yürümeyiniz ve çalışmayınız. 

Pompayı aşağıda gösterildiği gibi kaldırınız. 

04. Kurulum
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4.3. Yerleştirme 

•   Pompayı mümkün olduğunca tankın yakınına ve sıvı seviyesinin altında bir yere yerleştiriniz.
•   Pompayı, hem motora hem de redüktöre erişim sağlamak için etrafında yeterli boşluk bırakacak şekilde yerleştiriniz.

(Boyut ve ağırlıklara başvurmak için 8. bölümdeki "Teknik Özellikler" kısmına bakınız)
•   Pompayı düz bir yüzeye yerleştiriniz.
•   Bulunduğu zemin sert, yatay ve herhangi bir titreşime karşı dayanıklı olmalıdır.

Pompayı, rahatça kaldırılacak bir şekilde monte ediniz. Pompa açık alana kurulacaksa, koruma altına alınmalıdır. 
Bulunduğu konumu, yapılması gereken inceleme ve bakım işlemleri için kolay erişime olanak vermelidir. 

•  Pompa emme ve dağıtım bağlantıları, herhangi bir ambalaj
malzemesinin kalıntılarının çıkarılması.

•  Pompanın ve motorun hasar görüp görmediğini kontrol edin.
•  Pompanın uygun durumda olmaması ve / veya tüm parçalara sahip olmaması durumunda, 

nakliye aracı aynı hususta mümkün olan en kısa sürede bir rapor hazırlamalıdır.

4.3.1. Kurulum

Pompa tabanını, redüktörün ve pompanın düz ve iyi desteklenebileceği şekilde montaj yapınız. Bu nedenle pompa ünitesi,
bir taban plakası ya da bir çerçevede, her ikisi de zemin üzerine aynı seviyede yerleştirilir. Temel deformasyonunu önlemek
için temelin sert, düz, düz, titreşimsiz olması gerekir (hizalama; pompasının kullanım sırasında güvenceye alınması için).
Pompa ünitesini zemin üzerine monte etmek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

•  Zemin cıvatalarını takmak için şase üzerine delikler açınız.
•  Gövde plakasını veya çerçevesini şimler yardımıyla yatay olarak temel üzerine yerleştiriniz.
•  Harç ile doldurunuz.
•  Harç tamamen sertleştiğinde pompa ünitesi taban plakasına veya çerçeveye yerleştirilebilir.

Zemin cıvatalarının somunlarını dikkatlice sıkınız.
•  Ünite kurulduktan sonra pompanın ve motor milinin hizalamasını ve boruların hizalamasını tekrar kontrol edin.

Gerekirse yeniden düzenleyiniz.
•  Yüksek sıcaklıklar ile ilgili uygulamalar durumunda pompa çalışma sıcaklığında geçici olarak çalıştırılabilir.

Sonradan pompayı boruları tekrar kontrol ediniz.

Diğer kurulumlar için Ekin Endüstriyel'e danışınız. 

4.4. Bağlantı

Pompa, motorla birlikte verilmişse, tüm ünitelerin pompa ve motor mili fabrikamızda doğru şekilde önceden 
hizalanmış olarak gelir. 

Pompa ünitesinin montajından sonra, pompa ve motor mili yeniden hizalanmalıdır. 

Bağlantının üstüne düz-kenara (A) yerleştiriniz: Düz bağlantının her iki yarısı ile tüm uzunluğu boyunca 
temas etmelidir. Aşağıdaki şekilleri dikkatlice inceleyiniz. 

Kontrolü tekrarlayınız ancak bu sefer şaftın yanındaki iki bağlantının her iki tarafına da yapın.
Bu kontrol, bağlantının devreye alma işleminin iki yarısının dış yüzeylerinde iki çapraz zıt noktada bir dış kaliper (B) 
kullanılarak yapılmalıdır. 

 
A

B Va min.

Va max.

Vr
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Maksimum Hizalama Sapmaları:

Kaplinin Dış Çapı
[mm] 

Va min

[mm] 
Va max 

[mm] 
Va max - Va min

 [mm]
Vr. 
[mm]

70 - 80
81 - 95
96 - 110
111 - 130
131 - 140
141 - 160
161 - 180 
181 - 200
201 - 225

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
6
6
6
6

0,13
0,15
0,18
0,21
0,24
0,27
0,3
0,34
0,38

0,13
0,15
0,18
0,21
0,24
0,27
0,3
0,34
0,38

4.5. Borular  

•   Genel olarak, emme ve basma boruları, sürtünme ile oluşabilecek temel yük kaybını olabildiğince azaltmak için,
minimum dirsek ve aksesuar ile düz uzantılara yerleştirilmelidir.

•   Pompa çıkışlarının borulara göre iyi hizalandığından ve boru bağlantılarının çapına benzediğinden emin olun.
•   Pompayı tankın mümkün olduğunca yakınına, statik emişin maksimum olması için mümkün olduğunca

sıvının seviyesinin altına veya tanka göre daha düşük konuma getirin.
•   Boru hatlarındaki dirsekleri, pompanın emme ve basma hatlarına mümkün olduğunca yakın yerleştirin.

4.5.1. Kapama vanaları 

Bakım çalışmalarını yapmak için pompa izole edilebilir. Bu amaçla pompanın emme ve basma bağlantılarına 
kapatma vanaları takılmalıdır. 

Bu vanalar pompa çalışırken HER ZAMAN açık olmalıdır. 

4.5.2. Kendinden emişli işlem 

Genel terimlerle - kendinden emişli işlem takip edildiyse - pompa, iç boşlukları ve boşlukları doldurmak için yeterli sıvıyı
içermelidir, böylece pompanın basınç farkı oluşturmasına imkan verir. Bununla birlikte, düşük viskoziteli akışkanlar 
pompalanacaksa, emme borusundaki ile aynı veya daha büyük bir çapta bir ayak vanası takılmalıdır; 
Alternatif olarak, pompa "U" şeklinde bir boruyla kurulabilir. 

Viskoz sıvıların pompalanması için bir ayak valfi kullanılması önerilmez. 

Emme borusundaki hava ve gazları gidermek için, tahliye borusundaki karşı basınç düşürülmelidir.
Kendinden emişli proses kullanıldığında, pompanın devreye alınması, tahliye borusunun açılması ile
gerçekleştirilmelidir. Tahliye borusu, hava ve gazların düşük bir karşı basınçta kaçmasını sağlar. 

Pompanın basma hattına kapatma vanası olan bir by-pass hattınında bağlanması da mümkündür. 
Bu vana, havanın alınması ve gazların düşük basınç altında da kaçmasına izin verecektir. 
By-pass, emiş hattı yerine tanka geri götürülmelidir. 

BY-PASS
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4.6. BASINÇ TAHLİYE VALFİ 

Pozitif deplasmanlı lobe pompalar, çalışırken aşırı basınçtan korunmalıdır.

4.6.1. Koruma 

Bu valf pompayı korur ve hatta oluşan aşırı basınç oluşmasını engeller. 
Emme ve basma arasındaki fark basıncını (∆p) azaltır, ancak pompa içindeki maksimum basıncı düşürmez. 

Sistemi aşırı basınçtan korumak için basınç tahliye vanasını kullanmayın. 
Pompa yalnızca bir emniyet şalteri olmadığından dolayı korumak için tasarlanmıştır. 

4.6.2. Çalışma Prensibi

By-pass valfi pompanın içindeki aşırı basıncı önler. Örneğin, pompanın boşaltma hattı tıkandığında ve 
sıvı pompalanamadığında, çok yüksek bir basınç pompa parçalarının bazılarına ciddi zarar verebilir.
Basınç tahliye vanası, pompanın boşaltma tarafından emme tarafına bir geçiş açar:
Yüksek basınç seviyelerine her ulaşıldığında akışın tekrar emme tarafına yönlendirildiği bir kaçış yoludur. 

Basınç giderme valfi çalışırsa, bu ekipmanın düzgün çalışmadığı anlamına gelir. 
Pompa hemen durdurulmalıdır. Pompayı yeniden devreye almadan önce sorunu belirleyin ve çözünüz.

Basınç giderme valfinin akış oranını ayarlamak için kullanılamayacağını unutmayınız.

Basınç giderme valfi, kullanılan pompa türüne göre belirlenen herhangi bir basınca göre ayarlanabilir.

4.7. ELEKTRİK TESİSATI 

Elektrik motorlarının bağlantısını yetkili personele bırakınız.
Bağlantılarda ve tellerde herhangi bir arıza olmaması için gerekli önlemleri alınız. 

Elektrikli cihazlar, terminaller ve kontrol sisteminin parçaları söküldüğünde bile  hala elektrik yükü taşıyabilir.
Onlarla temas, operatörlerin güvenliğini tehlikeye atabilir veya malzemeye onarılamaz bir hasara verebilir. 

Pompayla işlem yapmadan önce, elektrik kutusunun kapalı olduğundan emin olun. 

     

•   Pompa motorunu kısa süreli çalıştırın. Pompa yönünün doğru olduğundan emin olun.
Pompa yanlış yönde çalışırsa ciddi hasarlara neden olabilir.

Pompa içindeki sıvı ile motorun dönüş yönünü DAİMA kontrol edin. 
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05. Başlangıç

Bölüm 8 "Teknik Özellikler" bölümünü dikkatli bir şekilde okuyun. 

5.1. BAŞLANGIÇ 

Bölüm 8 "Teknik Özellikler" bölümünü dikkatli bir şekilde okuyun.
Ekin Endüstriyel, ekipmanın uygunsuz veya yanlış kullanımı konusunda sorumluluk kabul etmez. 

Pompa yüksek bir sıcaklıkta çalışırken pompaya veya borulara dokunmayın. 

5.1.1. Pompayı çalıştırmadan önce yapılması gereken kontroller

•  Emme ve basma hatlarındaki vanaları tamamen açınız.
•  Pompanın yağ seviyesini kontrol edin. Yağ gözetleme camının ortasındaki seviyeyi korumak için yeteri kadar

uygun yağ ekleyin (İlk çalıştırma durumunda pompalar şanzımandaki yağla birlikte gönderilir).
•  Sıvı pompaya doğru akmazsa, pompalanacak sıvıyla doldurunuz.

Pompa ASLA içeride akışkan olmadan çalıştırılmamalıdır.

•  Güç kaynağının motor etiketinde belirtilen değer ile uyuşup uyuşmadığını kontrol ediniz.
•  Motorun dönme yönünün doğru olduğundan emin olunuz.
•  Pompada çift veya tekli bir mekanik salmastra varsa, yardımcı bağlantıyı Bölüm 8'deki Teknik Özellikler 

kısmında belirtilen değerlere uygun olarak monte ediniz.

5.1.2. Pompanın çalıştırılmasıyla ilgili yapılacak kontroller 

•  Pompanın garip sesler çıkarmadığından emin olmak için kontrol ediniz.
•  Pompadaki kavitasyonlardan kaçınmak için mutlak giriş basıncının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. 

Pozitif giriş basıncının (NPIPr) üzerindeki minimum gerekli olan basıncı hesaplamak için dirsekleri inceleyiniz.
•  İletim basıncını izleyiniz.
•  Kapalı alanlarda kaçak olmadığını kontrol edin.

Debi ayarlamak için emme borusuna bir kapatma vanası kullanılmamalıdır. 
Çalışma sırasında tamamen açık olmalıdır.

Devrenin aşırı yüklenmesini önlemek için motor tüketimini inceleyin. 

Motor hızını düşürerek akış ve motor güç tüketimini azaltabilirsiniz.

5.2.  BASINÇ BAYPASI 

Valfin açılma basıncı, transfer edilecek sıvıya, viskozitesine, dev/dk vb. bağlıdır ve pompayı çalıştırmadan önce operatör
basınç tahliye vanasının açma basıncını ayarlamalıdır. 

Emniyet boşaltma valfini kontrol ederken aynı zamanda pompanın basıncının ASLA +2 bar basınç ayarını
aşmayacağından emin olun. 
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Basınç tahliye vanası takıldığında, bu vana pompanın maksimum çalışma basıncına ayarlanmış olmalıdır.
Doğru çalıştırma basıncı, son kullanıcı tarafından ayarlanmalıdır.
Tahliye valfi düzgün çalışmadığında, pompa derhal kulanım dışı bırakılmalıdır.
Valf, Ekin Endüstriyel servis teknisyeni tarafından kontrol edilmelidir.

Basınç Tahliye Valfi Kurulum Örneği 
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06. Çalışma Problemleri
Aşağıdaki tabloda, pompa çalışması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümleri sunulmaktadır.
Aynı şekilde pompanın düzgün şekilde kurulduğu ve söz konusu uygulama için doğru seçildiği varsayılmıştır. 
Teknik servis için bir ihtiyaç olursa lütfen Ekin Endüstriyel ile iletişime geçiniz. 

Sorun devam ederse, pompanın kullanımı derhal durdurulmalıdır. Ekin Endüstriyel veya temsilcisine başvurunuz.

Motor aşırı yüklenmesi

Yetersiz tahliye akış hızı

Tahliye tarafında başınç olmaması

Düzensiz deşarj akış hızı / basınç

Ses ve titreşimler

Pompa Tıkanması

Pompanın aşırı ısınması

Anormal aşınma

Mekanik salmastradan gelen sızıntı

8, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.

1, 2, 3, 6, 7.

2, 4, 5, 6, 9, 12.

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

8, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26.

7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

4, 5, 11, 15, 16, 19, 24, 25.

17, 18, 27.

Çalışma Problemleri Muhtemel Nedenler

Muhtemel Nedenler Çözümler

Yanlış yöne dönüş 

Yetersiz net pozitif giriş basıncı (NPGB) 

Pompanın tasfiye edilmemesi 

Kavitasyon

Pompa hava emiyor

Emme borusunun tıkanması

Basınç tahliye vanasının yanlış ayarlanması

Boşaltma basıncı çok yüksek

Sıvı viskozitesi çok yüksek

Sıvı viskozitesi çok düşük

Sıvı sıcaklığı çok fazla

Pompa hızı çok yüksek 

Loblar eskmiş/yıpranmış

Pompa hızı çok düşük

Ürünün aşırı aşınması

Rulmanların aşınması

Aşınış ya da zarar görmüş mekanik salmastra

O-ringlerin ve contaların sıvı için uygun olmaması

Aşınmış dişliler

Yetersiz yağlama yağı seviyesi

Uygun olmayan yağlama yağı

Lobların sürtünmesi

Yanlış bağlama yapılması

Boru hatlarında gerginlik 

Sıvıda yabancı cisimlerin olması 

Yere sabitlenmeyen pompa ve / veya elektrikli motor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Dönüş yönünü tersine çeviriniz. 

Mevcut NPGB'yi arttırmak için 

- Emme tankını havaya kaldırınız.

- Pompayı daha aşağıya indiriniz.

- Hızı düşürünüz.

- Emme borusunun çapını arttırınız.

- Emme borularını kısaltın ve sadeleştiriniz.

Tasfiye edin ya da doldurunuz. 

Emme basıncını arttırın (2'ye bakınız)

Emme borusuna ve tüm bağlantılarına bakınız. 

Emme borusuna ve varsa filtrelere bakınız. 

Basınç tahliye vanasının ayarlarını kontrol ediniz. 

Gerekirse tahliye borusunun çapını arttırarak kaybı azaltınız. 

- Pompa hızını düşürünüz.

- Viskoziteyi düşürünüz (örnek; sıvıyı ısıtma)

- Pompa hızını arttırınız.

- Viskoziteyi arttırınız (örnek; sıvıyı soğutma)  

Sıvıyı soğutarak sıcaklığı düşürünüz. 

Pompa hızını düşürünüz.

Yeni lob takınız. 

Pompa hızını yükseltiniz.

Sertleştirilmiş lob göbeklerini takınız.

Rulmanı değiştirip pompayı kontrol ediniz. 

Salmastrayı değiştiriniz. 

Doğru o-ringleri ve contaları takınız; tedarikçiye danışınız. 

Dişlileleri değiştirip, yeniden ayarlayınız. 

Yağı doldurunuz. 

Doğru yağlama yağını kullanınız.

- Sıcaklığı düşürünüz.

- Tahliye basıncını düşünürünüz.

- Boşluğu ayarlayınız.

Bağlamayı düzeltiniz. 

Boru hatlarını pompaya gerginlik vermeyecek şekilde bağlayınız. 

Emme borusuna filtre takınız. 

Sıkıp, boruların gerilimsiz olarak bağlandığını kontrol ediniz ve kaplini hizalayınız. 

11



07. Bakım
7.1. GENEL BAKIM 

Bu pompa, diğer herhangi bir makinede olduğu gibi muhafaza edilmelidir. Bu kılavuzdaki talimatlar, yedek parçaların
tanımlanması ve değiştirilmesi ile ilgilidir. Bu talimatlar bakım elemanları tarafından hazırlanmış olup, yedek parçalar
tedarik etmekle yükümlü olan kişiler için hazırlanmıştır.

Bölüm 8'i dikkatlice okuyunuz.

Değiştirilen tüm parçalar veya malzemeler, her alanda yürürlükte olan direktiflere uygun olarak usulüne 
uygun olarak elimine edilmeli / geri dönüştürülmelidir. 

Bakım çalışmalarına başlamadan önce DAİMA pompanın bağlantısını kesiniz. 
 

7.1.1. Mekanik salmastraları kontrol ediniz

Düzenli olarak şaft alanında kaçak olmadığını kontrol ediniz. Mekanik salmastra alanında herhangi bir sızıntı varsa, 
"Pompa Demontaj" ve "Montaj" bölümünde verilen talimatlara uygun olarak değiştirin. 

7.1.2. Sıkıştırma Torku

7.1.3. Yağlama 

Mil yataklar yağ banyosuna daldırılarak yağlanır. Pompalara yağ verilir. 

•  Yağ seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz, örneğin haftada bir veya 1 50 çalışma saatinde bir.
•  İlk yağ değişiminin 150 saatlik çalışmasının ardından yapılması gerekir.
•  Daha sonra, normal koşullar altında çalışırken her 2500 çalışma saatinde veya yılda en az bir kez değiştirilebilir.
•  Yağ değiştiğinde: Yağ haznesi, gözetleme perdesinin ortasındaki seviyeye kadar doldurulmalıdır.

Karter içine çok fazla yağ dökmeyiniz.  

Pompayı bir süre kapalı bırakınız ve yağ seviyesini tekrar kontrol ediniz; eğer gerekliyse, biraz daha yağ ekleyiniz.

Dişli kutusundaki pompa ve yağlar(l.) 

7.2. Saklama

Saklamadan önce pompa tamamen sıvıdan arındırılmalıdır. Parçaların aşırı nemli atmosfere maruz kalmasına
olabildiğince mani olunuz.

8.8

A2

5

6

10

9

25

21

49

42

86

74

135

112

210

160

 Sıkıştırma Torku (N.m.)
Madde

M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
290

210

M16
410

300

M16

MLP 20,23,25
MLP 30,3
MLP 55,60

0,5

0,75

0,75

 
POMPA TİPİ

Dişli kutusundaki
yağ derecesi (l.) 
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7.3. TEMİZLEME
7.3.1. Manuel temizleme

Kostik soda ve nitrik asit gibi agresif temizlik ürünlerinin kullanımı cilt yanmalarına neden olabilir.
Temizlik esnasında lastik eldiven kullanınız. 

Her zaman koruyucu gözlük kullanınız. 

7.3.2. Otomatik YT (Yerinde Temizlik) 

Pompa, bir YT prosesine sahip bir sisteme monte edilmişse ayırmaya gerek yoktur.

Etkili bir temizleme işlemi için önerilen minimum sıvı hızı 1,8 m / s'dir (minimum Re> 100 000, 1,0 ~ 2,5 barda).
Otomatik temizleme işlemi yapılmadığında, pompayı, "Demontaj ve Montaj" başlıklı bölümdeki talimatlara uygun olarak çıkarınız. 

Temizleme solüsyonlarının tepkimesini gözetleyiniz; Pompa sızdırmazlık contalarının bozulmasına neden olabilir. 
Bu solüsyonlar örnek olarak verilmektedir ve bir uygulamada kullanılmadan önce doğrulanmalıdır. 

Temizlik ürünündeki kalıntıları çıkarmak için, temizleme işlemini tamamladıktan sonra DAİMA söz konusu aleti temiz su
ile durulayınız.

7.3.3. Otomatik YS (Yerinde Sterilizasyon) 

Buharlı sterilizasyon işlemi pompa da dahil olmak üzere tüm ekipmanlara uygulanır. 

Buharlı sterilizasyon işlemi sırasında pompayı ÇALIŞTIRMAYINIZ.
Bu kılavuzda belirtilen yönergeler izlendiğinde, parçalar/malzemeler zarar görmez. 

Pompanın sıcaklığı 60 °C'den (140 °F) düşük olana kadar pompaya herhangi bir soğuk sıvı giremez. 

Pompadan sonra steril ürünün akışını sağlamak için bir baypass akışının kullanılması önerilir. 

Buhar veya aşırı ısınmış su ile YS işlemi sırasında oluşan maksimum koşullar 

a. Maks. Sıcaklık:   140°C (284°F) 

b. Maks Zaman:    30 dakika

c. Soğutma:    Streil hava veya inert gaz

d. Materyaller:    EPDM / PTFE (önerilen)

YT prosesleri için temizleme solüsyonları.
 
Temizlik maddeleri ile karıştırmak için yalnızca saf su (klorür içermeyen) kullanınız: 

a-) Alkalin solüsyonu: Kostik sodanın (NaOH) %1'i, 70ºC'ye (150ºF) 
   1 kg NaOH + 100 l. Su = temizleme solüsyonu veya
   2.2 l. NaOH ila% 33 + 100 l. Su = temizleme solüsyonu 

b-) Asit solüsyonu: Nitrik asit (HNO3) ağırlığının %0.5'i 70ºC'ye (150ºF) 
   0,7 litre HNO3 % 53'ü ile + 100 l. Su = temizleme solüsyonu 

13



7.4. Pompa Demontajı

Pompaların montajı ve demontajı sadece nitelikli kişi tarafından yapılmalıdır. Kişinin bu kullanım kılavuzunu ve özellikle de
gerçekleştirilecek işi ilgilendiren talimatları dikkatlice okuduğundan emin olunuz.

Yanlış montaj veya demontaj, pompanın çalışmasında hasara neden olabilir ve yüksek onarım maliyetlerine 
ve uzun arıza süresine neden olabilir. 

Ekin Endüstriyel, bu kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan kazalar veya hasarlardan 
sorumlu değildir. 

Hazırlık: 
Mekanik salmastra dahil olmak üzere bazı parçaların çok dikkatli bir şekilde kullanılması ve diğerlerinin toleranslarına yakın 
olması nedeniyle temiz bir çalışma ortamı oluşturunuz. Taşınırken kullanılan parçaların hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. 
Bunu yaparken, ayarlama kenarı, buruşuk yüzleri, sıkı geçme, çapaklar vb. incelemeniz gerekmektedir. Her demontaj işleminden 
sonra parçaları dikkatli bir şekilde temizleyin ve herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı parçaları değiştirin. 

Araçlar: 
Montaj ve demontaj işlemleri için uygun aletleri kullanınız. 

Temizlik: 
Pompayı sökmeden önce dışını ve içini temizleyiniz. 

Pompa çalışırken ASLA elinizle temizlik yapmayınız.

7.4.1. Pompa kapağının sökülmesi 

DİKKAT! Pompa kapağını çıkartırken sıvı, rotor kısmından akabilir. 

•  Emme ve basna hatlarındaki vanaları kapatınız.
•  Kapak somunlarını sökünüz (01,02,03).
•  Salmastranın (06) iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.

•  Lob vidalarını (08) bir anahtar yardımıyla gevşetiniz, contayı (09) sökün ve kontrol ediniz.
•  Bu vidaların sağdan dişi vardır. Lobların eş zamanlı olarak dönmesini önlemek için tahta 

veya plastik kutu lobların arasına yerleştirilebilir.
•  Her iki lobu da (10) çıkarın. Gerekirse, bu amaca yardımcı olmak için bir araç kullanın.
•  O-ringin (11) iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.
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7.4.3. Mekanik Salmastranın Demontajı

Pompa tasarımına bağlı olarak, mekanik salmastraların takılması / sökülmesi için rotor mahfazasının (25) sökülmesi 
gerekli değildir. Mekanik salmastra doğrudan rotor mahfazasına monte edilmiştir. 

7.4.4. Ana Gövdenin Demontajı

•  Somunları ve cıvataları (21,22,23,24) bir anahtar yardımıyla gevşetin ve çıkarınız.
•  Gerekirse ana gövdeyi (12) plastik çekiç kullanarak çıkartınız.

7.4.5. Dişli Kutusunun Arka Kapağını Sökme

•  Dişli kutusunun arka kapağındaki cıvataları (43) gevşetin ve bir anahtar yardımıyla sökünüz.
•  Arka kapağı çıkarın, pulu dikkatlice çıkarın ve kontrol ediniz.
•  Vidalı kasadaki üç cıvatayı (39) bir altıgen vida ile gevşetip, dişli kapağı (38) ve ardından

sıkma halkasını çıkartınız.
•  İki dişliyi (36) çıkartınız.

7.4.6. Mil Eklentisinin Demontajı 

•  Sızdırmazlık kapağındaki cıvataları (18) gevşetin ve bir altı köşeli anahtar kullanarak sökünüz.
•  Şaft takımını dişli kutusundan (05) çıkartınız. Rulmanların sızdırmazlığı nedeniyle, bir plastik çekiç kullanılmalıdır.

Tahrik mili arka parçasına hafifçe vurunuz (32) ve (31) iki tahrik milini çıkartınız.
•  Yağ contası alt kapağını (19) tahrik milinden (32) ayırınız; yağ contasını (20) çıkarın ve herhangi bir kusur olup olmadığını

kontrol ederek, pompayı tekrar monte etmeden önce bir yedek parça bulunuz.

Not: Her tahrik mili ayrı olarak çıkarılmalıdır. 
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7.5. POMPA DEMONTAJI 

7.5.1. Şaft Demontajı 

Pompa tasarımına bağlı olarak, mekanik salmastraların takılması / sökülmesi için rotor mahfazasının (25) sökülmesi 
gerekli değildir. Mekanik salmastra doğrudan rotor mahfazasına monte edilmiştir. 

•  Yağ sızdırmazlığının (20) hasar görüp görmediğini kontrol ediniz ve alt kapağın
doğru konumuna biraz gres yağı veya yağ koyunuz (19).

•  Dişli kutusunun iki tahrik mili deliğinde, bir plastik çekiç kullanınız ve yatak
kapağı dişli kutusuna iyice sabitleninceye kadar şaftlara (32 ve 31) hafifçe vurunuz.

Not: Her tahrik mili dişli kutusu içine ayrı ayrı monte edilmelidir.

•  Dişliyi (36) tahrik mili (32,31) üzerine yerleştirin, sıkma halkasını (37) dişliye takın,
tahrik mili boyunca dişli kutusu alt kapağını (38) dişliye takın ve cıvata deliğini takın,
cıvatayı (39) dişliye bir altı başlı anahtar kullanarak monte ediniz. Dişli kutusunun
montajını tamamladıktan sonra, sürtünme ve kilit olmadığından emin olmak için
tahrik milini birkaç yöne çeviriniz.

•  Contayı (40) ve yağ contasını (42) kontrol edin, gerekliyse değiştiriniz.
•  Yağ contasını (42) dişli kutusunun arka kapağına (41) sabitleyiniz.
•  Salmastrayı gresleyin ve dişli kutusuna (25) dikkatlice yerleştiriniz.
•  Yağlarken cıvata deliğine tahrik mili (32) boyunca, arka kapağın (41) yağ

sızdırmazlık deliğine, dişli kutusuna ve cıvatalı deliğe hedef alınız.

7.5.2. Dişli kutusunu yağ ile doldurma

•  Dişli kutusunun üst kısmında (25) bulunan yağ tapasını (26) sökünüz.
•  Dişli kutusunu (25) gözetleme camının orta seviyesine (27) kadar yağlayıcı 

yağ ile doldurunuz.

Yağ tipleri ve kullanım sayıları için "7.1.3 Yağlama" kısmına göz atınız. 

7.5.3. Ana Gövde Demontajı 

DİKKAT! Ana gövdeyi tekrar monte ederken, merkezleme pimlerinin konumuna dikkat ediniz. 

•  O-ringi (13) yağlayın ve mekanik salmastra halkasına sabitleyin, rotor kasasınnın
arkasındaki conta yerine koyun, sabit halka pimini sabit halka deliğine sokunuz.

•  Sıkıştırma kapağını (17) tahrik miline (32,31) takın ve mekanik conta döner halkasını
tahrik miline (32,31) yerleştiriniz.

•  Ana gövdeyi sabitleme pimini dişli kutusuna (25) takın ve ardından rotorkasasını
dişli kutusu içine monte edin, bir anahtar kullanarak cıvatayı (21,22,23,24) sıkınız.
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7.5.4. Lob Montajı 

DAİMA montajı tamamlamadan önce loblar ile loblar ve ana gövde arasındaki boşluğu kontrol ediniz. 
Bkz. 7.6.1 Boşluk ve tolerans tablosu 

•  Yeni O-ringleri (09) lob vidalarına (08) takın, tahrik miline yeni o-ringi yerleştiriniz.
•  Lobu (10) tahrik miline (32 ve 31) hafifçe itin. Lob cıvatasını (08) tahrik

miline yerleştiriniz.
•  Montaj tüm lob türleri için aynıdır.

7.5.5. Pompa kapağı montajı 

•  O-ringin (06) iyi durumda olup olmadığını kontrol ediniz veya gerekirse
yenisini takınız.

•  O-ringi pompa ana gövdeye yerleştiriniz. (05)
•  Pompa kapağını (06) ana gövdeye (12) yerleştiriniz, adından cıvata ve

kör somunları sıkınız (01,02,03,04).
•  Bkz. Bölüm 5.1.1 Pompa çalıştırılmadan önce yapılacak kontroller
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MLP 20 23 259

MLP 30  36

MLP 55 60

0,20

±0,05

0,25

±0,05

0,30

±0,05

0,20

±0,03

0,25

±0,03

0,30

±0,05

0,40

±0,05

0,45

±0,05

0,40

±0,05

1,3

±0,03

1,3

±0,03

1,3

±0,05

 

mm A B C D

7.6. Lob Ayarı

A = Lob ve kapak arasındaki eksenel boşluk.
B = Lob ile rotor mahfazasının arka kısmı arasındaki eksenel boşluk. 
C = Loblar arasındaki radyal boşluk.
E = Emme tarafında lob ve rotor mahfazası arasındaki radyal boşluk.

7.6.2. Lobları senkronize etme 

Dişli çarkın (36) sıkıştırılabilmesi için tahrik mili (32,31) içine monte ediniz ve sıkıştırma halkasını (37) dişlinin içine 
yerleştiriniz, ardından alt kapağı (38) içeriye doğru itiniz, vidayı delikten geçiriniz ve civatayla sıkınız.
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7.7. MEKANİK SALMASTRA MONTAJI VE DEMONTAJI 

7.7.1. Tekli Mekanik Salmastra 

Mekanik salmastralar kırılgan kısımlardır. Onları kullanırken dikkatli olunuz. 
Parçaları dışarı çekmek için herhangi bir tornavida veya benzeri bir alet kullanmayınız.

•  Mekanik salmastranın tüm parçalarını yerleştirmeden önce temizleyiniz.
•  Çalışma yüzeylerinin hasar görüp görmediğini kontrol ediniz. Ekin Endüstriyel, çalışma 

yüzeylerinden birinde bir arıza varsa, mekanik contanın tamamını değiştirmeyi önerir.
•  Montaj sırasında O-ringleri değiştiriniz.

7.6.2. Lobları senkronize etme 

Dişli çarkın (36) sıkıştırılabilmesi için tahrik mili (32,31) içine monte ediniz ve sıkıştırma halkasını (37) dişlinin içine 
yerleştiriniz,ardından alt kapağı (38) içeriye doğru itiniz, vidayı delikten geçiriniz ve civatayla sıkınız.

Demontaj 

•  Sabit sabit pimi (04) rotor mahfazasından çıkarınız, ardından sabit kapağı çıkarınız. Lütfen dikkatli bir şekilde ilerleyiniz.
•  Tahrik milindeki sabit cıvatayı (09) gevşetiniz, döner halkayı (05) ve sabit kapağı (10) tahrik milden sökünüz.

Montaj

•  Mekanik salmastranın tüm O-ringlerini contaların, pompalanan sıvının ve uygulamanın malzemesine uygun sabunlu
su veya yağ ile yağlayınız.

•  Tahrik mili sıkıştırma kapağını (11) tahrik miline takın, dönen conta parçalarını (05,06,07,08,09,10) tahrik mili içine
monte ediniz.

•  Sabit parçayı (01,02,03) rotor kasasına yerleştirin ve sabitleme piminin sabit halkasının yuva kenarı ile birleştiriniz.
•  Rotor mahfazasını ve dişli kutusunu monte ediniz, (bölüm 7.5.3'e bakınız), döner parçaları (05) birkaç kez itiniz,

sabitleme cıvatasını (09) döner halka ve sabit halka en uygun pozisyona ulaşana kadar altı köşeli anahtar
kullanarak ayarlama yapınız.

•  Çalışma yüzeylerini solvent ile temizleyiniz.
•  Lob rotorunu "7.5.4 Lob montajı" kısmına göre yeniden monte ediniz.

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

M16 MEKANİK SALMASTRA
O-ring

Sabit Kapak

Grafit

Sabit Pim

Döner Halka

O-ring

Destek Halkası

Dalgalı Yay

Sabit Civata

Sabit Kapak

Tahrik Mili Sıkma Kapağı
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Maksimum hız 

Lob genişliği 

Lob çapı 

Maks. hızdaki teorik akış oranı

Maksimum fark basıncı 

Nmax. 

B1 

D1

Qth

Pmax.

MLP 20

MLP 23

MLP 25

MLP 30

MLP 36

MLP 55

MLP 60

950

950

950

950

950

950

720

20

23

25

30

36

55

60

86

86

86

108

108

108

108

1.8

3

5

5

7

10

12

11

11

10

8

8

6

6

TYPE N max.
rpm

B1
mm

D1
mm

Qth
M/h

P max.
bar

 

08. Teknik Özellikler
8.1.  TEKNİK ÖZELLİKLER 

(1) Sürekli uygulama için maksimum sıcaklığa bağlı EPDM contalar kullanılmalıdır.
(2) İzin verilen azami viskozite, sıvının niteliğine ve conta yüzeylerinin kayma hızına bağlı olacaktır.

Çalışma bölgesindeki gürültü seviyesi 95 desibel değerini aştığında özel koruma kullanın.

Teorik aktarım Hacmi x 100 dev.
Maksimum Akış Oranı
Maksimum Fark Basıncı
Maksimum Çalışma Basıncı
Maksimum Sıcaklık (1)
Maksimum Viskozite (2) (önerilen)
Maksimum Hız
Maksimum Bağlantı
Emme/İletme Bağlantıları

Kısa Rotor 

217 litre 
78 m3/h (586 gpm) 
12 bar (174 psi) 
16 bar (232 psi)
110 °C (230 ºF) 
100.000 mPa.s 
950 rpm 
100 mm (4 in) 
Rakor (standart)

Uzun Rotor 

321 litre
115 m3/h (700 gpm)
7 bar (102 psi) 
16 bar (232 psi)
110 °C (230 ºF)
100.000 mPa.s 
950 rpm 
150 mm (6 in)
Rakor (standart)
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8.2. Materyaller 

Mekanik Salmastra

Su Soğutmalı Mekanik Salmastra

Çiftli Mekanik Salmastra 

Akışkan ile temas eden parçalar

Akışkan ile temas eden contalar

Opsiyonel contalar için diğer  malzemeler

Yüzey işlemesi

AISI 316L

EPDM

Tedarikçinizle görüşünüz

Standart işleme 

Salmastra tipi

Sabit parça malzemeleri

Döner parça malzemeleri

Elastomer malzeme

İşleyen basınç 

Dolaşımın akış hızı

Salmastra tipi

Dengeli tasarımdan ötürü aşırı basınca gerek yoktur 

Çalışma basıncı (işlem için gerekliyse)

Tekli mekanik salmastra 

Karbon 

Silikon karbür 

EPDM

0,5 bar (73 psi)

2,5-5 l/min (0,7-1,3 gpm)

Dengeli tasarım 

1,5-2 bar (22-29 psi) pompa çalışma basıncı üzerinden 
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8.3. Ana Gövde Ölçüleri

A

21

21

21

25

25

21,5

21,5

MODELLER

MLP - 20

MLP - 23

MLP - 25

MLP - 30

MLP - 35

MLP - 55

MLP - 60

B

172

172

172

184

184

184

184

C

222

222

222

226

226

226

226

D

123

123

123

149

149

149

149

E

100

100

100

125

125

125

125

F

125

125

125

155

155

167

167

G

334

334

334

437

437

462

462

H

291

291

291

381

381

381

381

I

52

52

52

60

60

60

60

J

153

153

153

146

146

146

146

K

100

100

100

125

125

125

125

L

19

19

19

30

30

30

30

M

132

132

132

181

181

181

181

N

107

107

107

140

140

140

140

O

145

145

145

175

175

175

175

P

146

146

146

210

210

210

210

Q

105

105

105

146

146

146

146

R

198

198

198

234

234

234

234

S

21

21

21

25

25

25

25

T

172

172

172

184

184

184

184

U

120

120

120

155

155

155

155

OD

50.5

50.5

50.5

64.0

64.0

64.0

77.5

ID

26

26

26

35

35

47.5

59.5
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8.4. Montajlı Lob Pompa Ölçüleri
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8.5. Patlak Resim

24



 

Pos.

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Parça İsimleri

Sabitleme contası

Kapak somunu

Yağ keçesi

Rulman kapağı

Altı köşeli cıvata

Sıkma kapağı

Mekanik salmastra 

Sütun çubukları

Mekanik salmastra sabitleme parçaları

O ring

Ana gövde

O ring

Lob(rotor)

O ring

Lob somunu

Sütun çubukları

O ring

Ön kapak

Cıvata

Düz conta

Yay conta

Kapak somunu

Malzeme

316L

316L

NBR

45#

A2-70

316L

SiC/SiC/EPDM

316L

NBR

316L

EPDM

316L

NBR

316L

316L

EPDM

316L

A2-70

316L

316L

316L

Adet

4

4

2

2

6

2

2

6

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

4

4

4

4

Pos.

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Parça İsimleri

Civata

Yağ contası

Dişli kutusu arka kapağı

Dişli kutusu contası

Altı köşeli cıvata

Rotor kapağı

Dişli sıkıştırma halkası

Dişli

Sıkma somunu

Rulman sabitleme kapağı

Rulman

Uzun tahrik mili

Kısa tahrik mili

Sıkıştırma elemanı

Altı köşeli cıvata

Taban desteği

Yağ gözetleme camı

Yağ tapası

Dişli kutusu

Cıvata

Düz conta

Malzeme

A2-70

NBR

45#

A2-70

45#

45#

45#

316L

316L

316L

A2-70

Döküm

316L

Döküm

A2-70

316L

Adet

c

6

1

1

1

6

2

2

2

2

4

1

1

1

2

1

1

1

1

4

4

25
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09. Garanti
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Profesyonel Sistem Çözüm Merkezi
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Bizi sosyal medyada
takip edin.
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