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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

SIURBLIO 
VARTOTOJO 
VADOVAS



Benzininis siurblys 
 

Techninė specifikacija: 

Numatytas naudojimas    Nuotekų ir drenažo vandens pumpavimas 

Gamintojas / Tipas     Caffini / Trashlib 2 

Maksimalus našumas     51 m3 / h, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pakėlimas     30mwc, žiūrėti kreivę 

Maksimalus pasiurbimas    8m 

Pasiurbimo jungtis     2’’ 

Išmetimo jungtis     2’’ 

Dalelių pralaidumas     Iki 28mm 

Išmatavimai L x W x H     730mm x 700mm x 750mm 

Svoris       38kg 

Variklis       Benzininis varaklis 

Variklio markė / Tipas     Honda / GX160 

Variklio galia / aps./min    3,6 kW / 3600 aps./min 

Kuro bakas      3,1 litrų 

Maks. kuro suvartojimas    1,17 l/h 

Maksimalus darbo laikas pilnomis apsukomis 2h 

GPS       NeĮrengtas 
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1 Aprašymas, paskirtis ir veikimo principas 
 

1.1 Aprašymas 
 

ĮSPĖJIMAS. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija ir nurodymai, 
kurių būtina laikytis saugant, gabenant, montuojant, eksploatuojant ir vykdant siurblio 
techninės priežiūros darbus. Prieš pradėdami naudoti siurblį atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją. Siekiant išvengti žalos, atsiradusios dėl netinkamo arba 
neteisingo naudojimo arba naudojimo nesilaikant įprastų siurblio parametrų, būtina 
vykdyti šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Priešingu atveju, galima 
sugadinti siurblį, siurblys greitai susidėvės, arba iškils sužeidimų pavojus. Tokiais 

atvejais garantija netaikoma. 
 

Horizontalus benzininiu varikliu varomas išcentrinis siurblys „Caffini TRASHLIB“ turi atvirą 
sparnuotę, todėl gali siurbti skysčius, kuriuose yra kietųjų dalelių. Šis siurblys pritaikytas siurbti 
skysčius, kuriuose yra ištirpusių dujų arba oro. Taip pat tinka skysčiams, kurių klampa yra 50 cSt, 
arba kietųjų dalelių suspensijoms siurbti. Siurblys gali būti naudojamas pramonės, inžinerijos, 
laivų statybos, nuotėkų valymo, statybos, žemės ūkio srityse. Siurblio negalima naudoti 
potencialiai sprogioje aplinkoje. Užsakydami/klausdami informacijos, visada nurodykite ant 
vardinės plokštelės esantį siurblio tipą arba serijos numerį. 

 

  



1.2 Konstrukcija 
 

 

Pagrindinės siurblio dalys 
1 – išmetimo jungė, 2 – įsiurbimo jungė, 3 – rankena, 4 – išleidimo kamštis, 5 – variklis, 
6 – padanga, 7 – siurblio korpusas, 8 – duslintuvas, 9 – rėmas, 10 – oro filtras, 11 – kuro 
bakas, 12 – siurblio užpildymo kamštis. 

  



 

2 Specifikacijos ir matmenys 
 

Trashlib 2 

Našumas 51 m3/h 

Maks. pakėlimo aukštis 30 m 

Kietųjų dalelių dydis 28 mm 

Svoris 38 kg 

Prijungimo jungės 2” DN50 

Matmenys I × P × A 730 × 700 × 750 

Benzininis variklis Honda 

Darbinis tūris 163 cm3 

Užvedimas Rankinis starteris 

Galia 3,6 kW 

Darbiniai sūkiai 3600 aps./min. 

Kuro bako talpa 3,1 l 

Aušinimas Oru 

 

 

  



3 Eksploatacinių savybių kreivė 
 

 
  



4 Saugos nurodymai 

Šioje naudojimo instrukcijoje naudojami įspėjamieji ir saugos simboliai. Laikykitės 
nurodymų. Jie yra skirti saugoti jūsų sveikatą ir užtikrinti saugumą bei išvengti žalos 
aplinkai ir siurbliui. 

 

 

PAVOJUS 
Tekste yra nurodytas pavojaus simbolis su užrašu PAVOJUS ir šalia 
pateikta informacija, kuri yra labai svarbi visų susijusių asmenų 
saugumui užtikrinti. Nesilaikant pateiktų nurodymų, kyla sužeidimo 
(galimai sunkaus) arba mirties pavojus. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Tekste yra nurodytas įspėjimo simbolis su užrašu ĮSPĖJIMAS ir šalia 
pateikiama informacija, kuri yra labai svarbi visiems su siurblio 
eksploatavimu susijusiems asmenims. Nesilaikant pateiktų nurodymų, 
kyla sužeidimo arba siurblio sugadinimo (galimai nepataisomo) pavojus. 

Siurblys atitinka Europos mašinų direktyvos reikalavimus. Tačiau, jei įrenginys naudojamas 
neteisingai, nelaimingų atsitikimų galimybė išlieka. 
Griežtai draudžiama siurblį naudoti ir (arba) sumontuoti kitoje aplinkoje, nei buvo 
apibrėžta įsigijimo metu, nes dėl to gali susidaryti pavojingų situacijų. 
Tai ypač taikytina sukeliantiems koroziją, nuodingiems ir kitiems pavojingiems skysčiams. 
Siurblį montuoti, valdyti ir vykdyti jo techninę priežiūrą gali tik tinkamai išmokyti ir su 
susijusiais pavojais susipažinę asmenys. 
Montuotojas, operatorius ir techninės priežiūros darbuotojai privalo laikytis vietos saugos 
taisyklių. Už tai, kad visus darbus saugiai vykdytų kvalifikuoti darbuotojai, atsako įmonės 
vadovybė. Draudžiama vykdyti siurblio pakeitimus be raštiško „Caffini“ leidimo. 

Įsitikinkite, kad karštos/šaltos ir besisukančios siurblio dalys yra tinkamai 
apsaugotos ir atsitiktinai prie jų neprisiliesite. 

Draudžiama įjungti siurblį, jei tokių apsaugų nėra arba jos yra pažeistos. 

Įmonės vadovybė turi užtikrinti, kad visi su siurbliu/prie siurblio dirbantys asmenys 
žinotų, kokio tipo skysčiai yra siurbiami. Šie asmenys turi žinoti, kokių priemonių reikia 
imtis įvykus nuotėkiui. 
Visus ištekėjusius skysčius šalinkite atsakingai. Laikykitės vietos taisyklių reikalavimų. 

Siurblys neturi veikti su užblokuota išleidimo linija. Susikaupusi šiluma gali sukelti sprogimą. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Kilus gaisrui arba susidarius bet kokiai kitai situacijai, kai atvira liepsna dega 
įrenginio vidus arba išorė, naudokite tik tinkamus gesintuvus (pvz., anglies dioksido). 
Griežtai draudžiama gesinti liepsną pilant vandenį. 

 

 

Draudžiama 
 

1. Vykdyti techninės priežiūros darbus, kai įrenginys veikia. 
2. Įjungti benzininį ar dyzelinį variklį uždaroje patalpoje. Išmetamosiose dujose yra anglies 

monoksido. Tai yra bekvapė ir mirtinai nuodinga medžiaga. 
3. Laikyti rankas ar kojas prie judančių ar besisukančių dalių. 
4. Laikyti, pilti ar naudoti degias medžiagas prie atviros liepsnos ir įrenginių, tokių kaip 

šildytuvai, katilai ar prietaisai, kurie gali sukelti kibirkščių. 
5. Pilti kurą uždaroje ir prastai vėdinamoje aplinkoje. 



6. Pilti kurą, kai įrenginys veikia. Prieš pildami kurą, palaukite, kol variklis atvės. Degias 
medžiagas laikykite saugos standartų reikalavimus atitinkančiose talpyklose. 

7. Atidaryti kuro baką, kai variklis veikia. 
8. Užvesti variklį, jei sklinda kuro kvapas arba yra sprogimo rizika. 
9. Užvesti variklį, jei yra kuro nuotėkis. Transportuoti variklį, kai kuro bake yra kuro. 
10. Tikrinti uždegimo žvakę atjungiant uždegimo žvakės laidą; naudokite tinkamą tikrinimo 

įrenginį. 
11. Naudoti variklį, kai yra išsukta uždegimo žvakė. 
12. Sutrenkti smagratį aštriais ar metaliniais objektais, nes smagratis gali įskilti ir atitrūkti, kai 

jis suksis. 
13. Liesti įkaitusius slopintuvus, cilindrus ar aušinimo ventiliatorius, nes galima nusideginti. 
14. Siekiant įrenginio kėlimo metu nekliudyti asmenų, užtikrinkite, kad keliamosios įrangos 

veikimo zonoje nebūtų asmenų. Kėlimo, transportavimo ir pastatymo darbus turi vykdyti 
kvalifikuoti technikos specialistai, kurie moka atlikti konkrečius intervencijos darbus. 

15. Prieš keliant įrangą, būtina įsitikinti, kad keliamoji įranga (virvės, kabliai ir t. t.) yra tinkama 
kelti krovinį ir bus galima užtikrinti krovinio stabilumą. 

 
 

 

Pakelto krovinio keliamas pavojus. 

 

Draudžiama stovėti po pakeltu kroviniu. 

 

Draudžiama nuimti apsaugas. 

 

DĖMESIO. Neatidaryti, kai variklis veikia. 

 

 

  



5 Transportavimas ir kėlimas 
 

Įrenginį galima kelti tik tada, kai siurbimo ir išleidimo vamzdžiai yra neprijungti, variklis yra 
išjungtas arba neprijungtas. Rėme sumontuotus įrenginius galima kelti naudojant tinkamas 
saugos sistemas ir keliamąją įrangą, kurią galima užkabinti už pačiame įrenginyje sumontuoto 
kėlimo kablio. 

Įrenginys turi būti transportuojamas horizontalioje padėtyje, užtikrinant optimalias saugos sąlygas. 
Įrenginį kelkite naudodami tik specialius kėlimo taškus. Prieš keldami įrenginį, patikrinkite 
duomenų plokštelėje nurodytus matmenis ir svorį. Įrenginio kėlimo metu nestovėkite keliamosios 
įrangos veikimo zonoje. Įrengimo ir techninės priežiūros darbų metu užtikrinkite saugų visų dalių 
perkėlimą naudojant tinkamus diržus. Siekiant nesugadinti įrangos ir nesužeisti darbuotojų, 
kėlimo darbus turi vykdyti kvalifikuoti specialistai. Įvairūs komponentai turi būti keliami naudojant 
specialius, tam numatytus kėlimo taškus. Nestovėkite ir nevaikščiokite po pakeltu įrenginiu. 
Norėdami pritvirtinti įrangą prie transportavimo paviršiaus, naudokite virves arba grandines. 

PASTABA. Keliant ar gabenant įrenginį, prie variklio ar elektrinio siurblio negali būti 
prijungtų papildomų priedų. 

  

NETEISINGAI 

NETEISINGAI 

TEISINGAI 

TEISINGAI 



6 Vamzdynas ir montavimas 

6.1 Vamzdynas 
 
Kruopščiai išvalykite vamzdyną, prieš prijungdami prie siurblio. Įsiurbimo vamzdžio skersmuo turi 
būti toks pat kaip įsiurbimo angos skersmuo. Jei įmanoma, venkite kreivių, alkūnių, susiaurėjimų, 
kurie gali sumažinti skysčio srautą. 
Siurblį sumontuokite kiek įmanoma arčiau skysčio, kurį reikia siurbti. Įsiurbimo vamzdis turi būti 
kiek įmanoma trumpesnis. 
 

 
Įsiurbimo vamzdžių jungtys turi būti visiškai sandarios, patikrinkite vamzdžių sriegius, jungčių 

tarpiklius, greito sujungimo movas ir t.t. 

Venkite vandens smūgių 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Bet kokioms transporto priemonėms draudžiama važiuoti per išleidimo žarną. 
Neuždarykite išleidimo žarnos vožtuvo staiga, nes gali susidaryti vandens 
smūgių. 
Galite nepataisomai sugadinti siurblį. 

 

 

Išleidimo žarnos 

suspaudimas. 

Neuždaryti išleidimo 

žarnos vožtuvo staiga. 



 

7 Pasiruošimas paleidimui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jeigu yra sumontuotas vakuumo siurblys, įrenginio nereikia užpildyti siurbiamu 
skysčiu. 

 

 

PAVOJUS 
Prieš pradėdami naudoti siurblį, patikrinkite, ar tinkamai sumontuotos visos dalys, ar veikia 
visi saugos įtaisai. 

 

7.1 Siurblio korpuso užpildymas 
 

Per angą korpuso viršuje (1) visiškai užpildykite siurblį siurbiamu skysčiu. Jei po siurblio 
sustabdymo siurblio korpusas nėra tuščias, iš naujo užpildyti nereikia. 
 

 
 

7.2 Kuro kiekio bake tikrinimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Visada patikrinkite kuro kiekį bake. Neužveskite variklio, jei bake yra labai 

mažai kuro. Priešingu atveju į kuro tiekimo sistemą gali patekti oro. 

 

 



 

 

ĮSPĖJIMAS 
Pilant kurą į baką, variklis TURI BŪTI išjungtas. 

 

7.3 Variklio alyvos lygio tikrinimas 
 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įkaitusi alyva ir įkaitusios dalys gali sužeisti. Nelieskite alyvos ir įkaitusių dalių. 

Pastaba 
Vykdant techninės priežiūros darbus, variklis turi būti išjungtas. 
 

1. Ištraukite variklio alyvos lygio matuoklį (1), alyvos lygis turi būti virš žymos „MIN“. 
2. Jei reikia, įpilkite alyvos. Alyvą pilkite per alyvos matuoklio angą (1). 

 
 

7.4 Saugos ir aplinkosaugos rizikų vertinimas 
 

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA ATLIKTI TOLIAU IŠVARDYTUS VEIKSMUS 
 

• Naudoti siurblį potencialiai sprogioje aplinkoje. 

• Vykdyti techninės priežiūros darbus, kai variklis veikia. 

• Lipti ant varikliu varomo siurblio ir vykdyti bet kokius darbus. 

• Vykdyti siurblio techninės priežiūros darbus, kai siurblys yra prijungtas prie 
nuotolinio valdymo pulto. 

• Užvesti priekaboje sumontuotą siurblį neįsitikinus, kad ratai yra užfiksuoti. 

• Naudoti varikliu varomą siurblį patalpose. 



 
 

7.5 Siurblio apžiūra 
 

• Patikrinkite, ar siurblyje nėra jokių nuotėkių. 

• Patikrinkite, ar nėra įtrūkimų. 

• Patikrinkite, ar netrūksta jokių dalių, ar dalys nepažeistos. 

• Patikrinkite, ar nepažeistos įsiurbimo ir išleidimo jungtys. 

• Ir t.t. 
 

7.6 Užpildymas 
 
Dėmesio. Jei siurblys neužsipildo, siekiant išvengti skysčio perkaitimo ir tarpiklių 
pažeidimo, neleiskite jam veikti ilgiau nei 2 minutes. Jei siurblys neužsipildo, skaitykite 
atitinkamą pastraipą. 
Varikliu varomų siurblių darbinis greitis turi būti nustatomas laipsniškai. Nekeiskite sūkių ribotuvo 
nustatymų; nustačius didesnį siurblio veikimo greitį, gali neužtekti variklio galios. 
Neviršykite siurblio vardinėje plokštelėje nurodytų maksimalių sūkių. 
Kai siurblys užsipildo, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio per veleno riebokšlį. 
2. Patikrinkite, ar variklio naudojama srovė neviršija vardinėje plokštelėje nurodytos ribinės 

vertės. 
3. Jeigu atrodo, kad siurblys veikia netinkamai, sustabdykite siurblį ir žiūrėkite galimas 

priežastis trikčių šalinimo skyriuje. 
  



8 Paleidimas 
 

1. Patikrinkite siurblio tipą (tipo plokštelę) ir siurblio charakteristikas: greitį, darbinį slėgį, 
naudojamą galią, eksploatavimo temperatūrą, NPSH ir t. t. 

2. Patikrinkite, ar siurblys pastatytas taip, kaip yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Atkreipkite 

dėmesį į plotą aplink siurblį. Įsitikinkite, kad įrenginys gali traukti tiek oro, kiek reikia. 

3. Patikrinkite, ar yra laikomasi saugos nurodymų. 

4. Prijunkite žarnas. 

5. Atlikite bendruosius siurblio paruošimo paleidimui darbus. 

6. Variklio užvedimo-sustabdymo jungiklį perjunkite į padėtį „ON“ (1). 

 

 
 

7. Atidarykite kuro tiekimo svirtį (2). 
8. Jeigu variklis yra šaltas, uždarykite droselio svirtį (3). 
9. Patraukite starterio rankeną (4). 



 
10. Užvedus variklį, atidarykite droselio sklendę (3). Variklio sūkiai padidėja iki nominalių sūkių ir 

variklis pradeda veikti sklandžiai. 
 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Jei paleidimo metu atsiranda vibracija, išjunkite įrenginį ir pašalinkite 
vibracijos priežastis, prieš vėl jį paleisdami. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei yra nustatytas per didelis vakuumo lygis, siurblyje gali susidaryti 
kavitacija, kurią galima atpažinti iš aukšto vibracijos lygio, sprogimų garsų 
siurblyje, sumažėjusio našumo ir slėgio. Jei siurblys ilgą laiką veikia, esant 
tokios sąlygoms, galima sugadinti siurblį. Ilgą laiką eksploatuojant siurblį 
tokiomis sąlygomis, siurblio garantija nustoja galioti. 

 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siurblio negalima naudoti be siurbiamo skysčio ilgiau nei 2 minutes. Tai gali pažeisti 
mechaninį tarpiklį. 

 
  



9 Sustabdymas 
 

1. Variklio užvedimo-sustabdymo jungiklį perjunkite į padėtį „OFF“ (1). Stebėkite, ar sistema 

sustabdoma laipsniškai ir sklandžiai. 

 

 

2. Išjunkite kuro tiekimą (2). 

 

 
 

3. Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali užšalti. 

  



10 Siurblio išleidimas, esant užšalimo pavojui 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei yra pavojus, kad įrenginys užšals, reikia išleisti siurbiamą skystį, kuris gali užšalti (kai 

siurblys yra sustabdytas). 

 

1. Sustabdykite variklį ir atidarykite išleidimo angą (1). 
 

 
 

 

2. Išleidę skystį, uždarykite išleidimo angą (1). 
  



 

11 Trikčių šalinimas 
 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Siekiant išvengti pavojingų situacijų ir (arba) nesugadinti įrenginio, įvykus 

gedimui arba veikimo sutrikimui, nedelsdami išjunkite siurblį. 

Informuokite atsakingus asmenis. Nustatykite gedimo priežastį ir, prieš vėl 

įjungdami siurblį, pašalinkite gedimą. 
 

Problema Galima priežastis Patvirtinimas ir sprendimas 
Siurblys neužsipildo Slėgis tiekimo vamzdyje. Išleiskite orą iš tiekimo vamzdžio. 

Susidėvėjusi arba pažeista 
sparnuotė. 

Išardykite siurblio korpusą ir patikrinkite 
sparnuotės nusidėvėjimą. 

Užsikimšęs įsiurbimo filtras, jei 
naudojamas. 

Išvalykite. 

Per didelis siurbimo aukštis. Sumažinkite siurbimo aukštį. 

Per tarpiklius patenka oro. Išardykite tarpiklį ir išvalykite. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Siurblys nesiurbia 
skysčio 

Reikiamas pakėlimo aukštis yra 
didesnis nei nominalus sistemos 
pakėlimo aukštis. 

Patikrinkite sistemos konstrukciją ir, jei 
reikia, pasirinkite kitą siurblį. 

Per didelis srauto pasipriešinimas 
įsiurbimo linijoje. 

Patikrinkite alkūnes, vožtuvus, 
susiaurėjimus ir t. t., jei reikia, 
pasirinkite didesnio skersmens vamzdį. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Užsikimšę įsiurbimo/išleidimo 
vamzdžiai. 

Nustatykite užkimštas vietas ir 
išvalykite. 

Siurblys siurbia 
nepakankamai skysčio 

Oro nuotėkis įsiurbimo linijoje. Patikrinkite jungčių ir įsiurbimo 
vamzdžio sandarumą. 

Susidėvėjo sparnuotė arba 
besidėvinti plokštė. 

Išardykite siurblį ir pakeiskite dalis. 

Per mažas įsiurbimo vamzdžio 
skersmuo. 

Pakeiskite įsiurbimo vamzdį. 

Siurblys nepasiekia 
reikiamo slėgio 

Per didelė siurbiamo skysčio 
klampa. 

Išmatuokite skysčio klampą, susisiekite 
su siurblio gamintoju. 
Klampa, naudojant išcentrinį siurblį, 
neturi viršyti 50 cSt. 

Siurbly naudoja per 
daug galios 

Siurblys veikia kitomis sąlygomis, 
nei nurodytos sutartyje. 

Patikrinkite siurblio veikimo sąlygas ir 
palyginkite su tomis, kurios nurodytos 
siurblio vardinėje plokštelėje. 

Per didelis siurbiamo skysčio 
tankis. 

Išmatuokite skysčio tankį, patikrinkite, 
ar atitinka techninius reikalavimus. 

Trintis siurblio viduje tarp 
besisukančių ir nesisukančių 
komponentų. 

Išardykite siurblio korpusą ir 
patikrinkite, ar ant paviršių nėra 
įbrėžimų. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Siurblys skleidžia 
vibracija ir triukšmą 

Per mažas siurbimo srauto 
greitis. 

Patikrinkite sistemos vožtuvų 
nustatymus, slėgio ir vakuumo 



matuoklių rodmenis. 

Netinkamai pastatytas siurblys 
arba prijungtas vamzdynas. 

Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas 
vamzdynas. 

Siurblyje vyksta kavitacija. Sumažinkite siurbimo aukštį. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Siurblys stringa Mechaninis gedimas. Patikrinkite veleną, movas, variklį, 
skriemulius ir diržus. 

Sparnuotę užkimšo pašalinės 
medžiagos. 

Išardykite siurblio korpusą ir pašalinkite 
pašalines medžiagas. 

Greitai susidėvi guoliai Nepakanka tepimo. Sutepkite guolius. 

Į guolius patenka pašalinių 
medžiagų. 

Pakeiskite guolius. 

Guoliai surūdijo. Pakeiskite guolius. 

Nuotėkis per tarpiklį Pažeistas tarpiklis. Šio tipo tarpiklis yra tinkamas siurbti 
nešvarius skysčius arba skysčius, 
kuriuose yra abrazyvinių dalelių ir 
naftos produktų, kurių temperatūra yra 

ne aukštesnė nei 110 C. Jei 
eksploatuojant siurblį tarpiklis tampa 
nesandarus, jį reikia pakeisti. 

 

 

 

ĮSPĖJIMAS 

Jei nepavyksta pašalinti arba nustatyti siurblio gedimo, nedelsdami kreipkitės 

į „Uprent“ technikos skyrių. 

 


