
A szivattyúk üzemeltetése során általában a tengely- A javítás tapasztalatai:
tömítések, csapágyazások meghibásodása jelenti a A karbantartás során kiszerelt, és az elõzõekben 
javítási feladatok döntõ többségét. részletezett hibák miatt leselejtezett szivattyúház a hul-

Agresszív közegeket szállító szivattyúk esetén ladékvas tároló helyett a javítómûhelybe lett elszállítva.
azonban sokkal költségesebb javítást jelentõ A felújítás homok- és szemcseszórással kezdõdött, 
problémák is elõállnak. A károsodás okozója lehet vegyi mellyel SA 2,5 felület tisztaságot és 75µm felületi 

® ®és/vagy abrazív igénybevétel. Az ilyen behatások a érdességet állítottak elõ. Ezután Loctite  Nordbak  
szivattyúházak, járókerekek és egyéb, a szállított 7228 került a zsírtalanított felületre, mely fehér színû, 
közeggel érintkezõ alkatrészek nagyon gyors erózióját ecsetelhetõ kerámia. Második lépésként az anyaghi-

® ®okozzák. ányok pótlására került sor. Ez Loctite  Nordbak  7226 
® ®A Henkel Loctite  Nordbak  Polimer Kompozit anyaggal történt, helyenként több centiméter 

rendszere komplett megoldást kínál az ilyen jellegû vastagságban. Végül, a felület hidraulikai simaságának 
problémák megoldásában. Segít a megelõzésben is, biztosítása érdekében ismét 7228 anyaggal lett 
de komoly megtakarítást lehet elérni vele a selejtezésre bevonva a teljes szállított közeggel érintkezõ felület.
szánt, teljesen elkopott alkatrészek restaurálása, A javítás „háztól-házig“ jelleggel zajlott le, vagyis a 
helyreállítása során, mellyel a fõdarabok cseréje szivattyúházat a szétszerelés után elszállították, 
kiváltható. felújították, majd összeszerelésre alkalmas, tiszta 

Az alábbiakban egy jelenleg is üzemelõ, problémás állapotban került vissza.
szivattyú esetét ismertetem: A javítás teljes idõtartama megállapodás szerint 3 

hét volt, mely szükség esetén 1 hétre redukálható.
Üzemeltetõ: DUNAPACK Zrt.
Szivattyú tipusa: ANDRITZ 125/400
Teljesítmény: 37 kW
Be-/kiömlõcsonk     : 150/125 mm

3Szállítás: 120m /h
Szállító magasság: 45 m

oÜzemi hõfok: 10 - 40 C
Élettartam: ~1 év, eredeti alkatrészekkel
Javítás elõtti üzemeltetési tapasztalatok, a 
probléma leírása:

A szivattyú hulladék hullámkarton-papír újra-
hasznosítása során a pépesített papírmasszát 

Beüzemelési és üzemi tapasztalatok:
továbbítja. A massza vegyianyag tartalma miatt saválló 

A felújított szivattyú a beüzemelés után teljes anyagból készült szivattyút kell alkalmazni.
mértékig megfelelt a paraméter követelményeknek!

Az üzemi behatás, mely egyben a gyors 
A szivattyú üzeme alatt a rendszeres állag felmé-elhasználódás és ezáltal a probléma forrása, a 

rések során a bevonat lassú kopása volt észlelhetõ, papírmasszában található homok.
mely az üzemi paraméterekre semmilyen befolyással 

A kombinált igénybevétel (vegyi és abrazív) 
nincsen. A bevonatok réteges kiképzésének köszön-

következtében a szivattyúházat megközelítõleg 
hetõen a felújítás szükséges idõpontja egyszerûen és 

évente, az elõtéttányért és a járókereket pedig 
pontosan meghatározható.

félévente cserélni kellett. Ez komoly anyagi 
ráfordítást jelentett. Az öntvényház beszerzési értéke 
2 éve, a javítás elvégzésekor, megközelítette a 1,5 
millió forintot.

ÖSSZEFOGLALÁS:
Költség megtakarítás: 1,5 milló Forint,
mely három részbõl tevõdik össze.
! Költségcsökkenés - javítás/cserealkatrész 1 : 3
! Élettartam növekedés - a szivattyú jelenleg is üze-
mel. A cikk megjelenéséig mért növekedés másfél-
szeres.
! Energia megtakarítás - jelen esetben nem mérhetõ. 
Általában 2-5% energia megtakarítás realizálható!Jól látható, hogy az erõs abrazív hatás következ-

A fentieken túl javítási idõ és ezzel állásidõ/üzemidõ tében több helyen lyukadások keletkeztek a vastag 
kiesés takarítható meg, nem készleten tartott, speciális öntvényházon az egy éves üzem alatt. Ez a folyamat 
öntvény alkatrészek pótlása esetén, mely a kimutatott egyben azt is jelentette, hogy az öntvény falvastagsága 
megtakarítás többszöröse is lehet!jelentõsen lecsökkent a teljes, papírmasszával 
Köszönet a Dunapack Zrt. mûszaki vezetésének,érintkezõ felületen.
Adamik Pál Mûszaki Igazgató Úrnak.

Javítási és üzemeltetési

tapasztalatok egy ANDRITZ 125/400 szivattyún

Lyukadások az öntvényházon

Javítás közben: A fehér bevonat biztosítja a beszerelés után
az elsõ indulásnál a hidraulikailag sima felületet mely által az

áramlási veszteségek csökkenése érhetõ el.

1 év üzem után: Az elõtéttányér cserére szorul.
A szivattyúház felújítást igényelne.
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