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1 Wprowadzenie

1.1 Słowo wstępne

W niniejszej instrukcji obsługi opisano rozmiary konstrukcyjne, 

formy konstrukcyjne i wykonania podwójnych pomp śrubowych 

FDS.

 Na tabliczce znamionowej pompy i  w „dokumentacji 

zlecenia”  w dołączonych dokumentach znajdują się 

informacje, która forma konstrukcyjna, rozmiar 

konstrukcyjny, wykonanie i dodatki odnoszą się do pompy.

1.2 Producent

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

NIEMCY

Tel.: +49 (0) 5721/ 98206 0

E-mail: info@fristam.de

1.3 Zakres dostawy

Elementy zakresu dostawy:

– pompa z silnikiem (przekładniowym) (= agregat pompy),

opcjonalnie: dostawa bez silnika

– osłony przyłączy rurowych

– dokumentacja

– ewentualnie akcesoria Fristam

– opcjonalnie: zestaw montażowy

 Sprawdzić kompletność dostawy i uszkodzenia 

transportowe. W razie niezgodności należy niezwłocznie 

poinformować Fristam.

1.4 Pompa bez silnika (opcja)

Opcjonalnie pompa jest dostarczana również bez silnika. 

W takim przypadku przeczytać dalej do rozdziału włącznie 

3 „Budowa i działanie”, następnie kontynuować od Rozdział 12 

„Załącznik 2 – instrukcja montażu (opcja) pompy ze swobodnym 

końcem wału”, strona 23.

1.5 Zakres dokumentacji

W skład dokumentacji wchodzą:

– niniejsza instrukcja obsługi

– załącznik 1 z instrukcją montażu

– dołączone dokumenty

– dokumentacja dotycząca zlecenia, (karta charakterystyki)

– dokumentacja dostawcy (silnik, sprzęgło itd.)

– ewentualnie dokumentacja akcesoriów Fristam

– ewentualnie certyfikaty (świadectwa materiałów itd.)

– deklaracja zgodności lub deklaracja włączenia

1.6 Konwencje przedstawiania

Przy wyliczeniach użyto kreski:

– Część 1

– Część 2

Instrukcje działania, które należy realizować w ustalonej 

kolejności, są ponumerowane:

1. Włączyć urządzenie

2. Wyłączyć urządzenie

Instrukcje działania, których nie trzeba realizować w ustalonej 

kolejności, są oznaczone trójkątami:

 Działanie

 Działanie

1.6.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówka bezpieczeństwa ze słowem sygnałowym 

Niebezpieczeństwo ostrzega przed obrażeniami ciała, 

które powodują śmierć lub poważne obrażenia ciała. 

Wskazówka bezpieczeństwa ze słowem sygnałowym 

Ostrzeżenie ostrzega przed obrażeniami ciała, które mogą 

spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Wskazówka bezpieczeństwa ze słowem sygnałowym Ostrożnie 

ostrzega przed obrażeniami ciała, które mogą spowodować 

średnie lub lekkie obrażenia ciała.

Wskazówka bezpieczeństwa ze słowem sygnałowym Uwaga 

ostrzega przed szkodami materialnymi.
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2 Bezpieczeństwo

2.1 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

 Przed rozpoczęciem użytkowania pompy należy w całości 

przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w miejscu 

stosowania pompy.

 Przestrzegać obowiązujących przepisów w kraju 

użytkowania oraz wewnątrzzakładowych przepisów BHP.

 Wszystkie opisane tutaj prace mogą wykonywać tylko 

wykwalifikowani specjaliści z zachowaniem ostrożności. 

 Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia: Podczas tłoczenia 

niebezpiecznych środków należy przestrzegać ustawowych i 

zakładowych przepisów bezpieczeństwa. 

2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Pompy i agregaty pompy firmy Fristam Pumpen są 

przeznaczone do zastosowań w branży spożywczej, 

farmaceutycznej, chemicznej oraz w innych zakładach 

przemysłowych, a ponadto są konstruowane i wytwarzane 

zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. 

Materiały podstawowe oraz wszystkie materiały uszczelniające 

zostały dobrane zgodnie z wymaganiami tłoczonego środka w 

pompie. Pompę można używać tylko ze środkami, dla których 

została zaprojektowana (patrz dokumenty zamówienia w 

załączniku). 

Firma Fristam Pumpen nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. 

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. 

W zakresie bezpiecznego i prawidłowego stosowania pompy 

mieści się również przestrzeganie zaleceń zawartych w 

„Oryginalnej instrukcji obsługi i montażu” w zakresie obsługi i 

eksploatacji oraz kontroli i konserwacji.

2.3 Przewidywalne nieprawidłowe 

zastosowanie

Podwójne pompy śrubowe FDS w wersji standardowej nie mogą 

być użytkowane w atmosferze zagrożonej wybuchem. Służą do 

tego specjalne wersje Ex.

Tłoczenie nieprzewidzianych środków może zniszczyć pompę.

Wprowadzanie ciał obcych do tłoczonego środka może 

zablokować i zniszczyć pompę.

W niniejszej instrukcji obsługi opisano standardowe agregaty 

pomp Fristam. W przypadkach wyjątkowych oraz w razie 

montażu dodatków odpowiedzialność za eksploatację ponosi 

użytkownik.

Przeróbki i modyfikacje pompy są dozwolone tylko po 

uzgodnieniu z Fristam. 

2.4 Wskazówki bezpieczeństwa 

charakterystyczne dla pompy

Niedozwolony zakres ciśnienia

Obrażenia ciała i straty materialne spowodowane pękaniem i 

nieszczelnościami pompy. 

 Przestrzegać zakresu ciśnienia pompy. Patrz karta 

charakterystyki.

Niedozwolony zakres temperatury.

Obrażenia ciała i straty materialne spowodowane pękaniem i 

nieszczelnościami pompy. 

 Przestrzegać zakresu temperatury pompy. Patrz karta 

charakterystyki zlecenia

Praca jałowa

Szkody rzeczowe 

 Zasadniczo należy unikać pracy jałowej. Jeżeli pompa jest 

wyposażona w uszczelnienie wału podwójnego działania, 

możliwa jest krótkotrwała praca jałowa „pozostałość”, jeżeli 

uszczelki są płukane. Jeżeli pompa jest wyposażona w 

uszczelnienie wału pojedynczego działania, to również 

krótkotrwała praca jałowa może spowodować uszkodzenia.

Zimna woda gaśnicza na rozgrzaną pompę

Szkody rzeczowe

 Podczas gaszenia nie wolno kierować strumienia wody 

gaśniczej bezpośrednio na pompę.

 Pompę należy w miarę możliwości schładzać powoli.

Gorąca powierzchnia urządzenia

Oparzenia skóry w przypadku dotknięcia pompy. 

 Przed dotknięciem pompy należy sprawdzić temperaturę. 

 Pompę należy dotykać tylko w rękawicach ochronnych 

odpornych na wysoką temperaturę.

Emisja hałasu przy pracującej pompie

Trwałe uszkodzenia słuchu. Poziom ciśnienia akustycznego z 

charakterystyką A może wynosić ponad 80 dB (A). 

 Przebywając w pobliżu pracującej pompy zawsze należy 

nosić ochronę słuchu. 

 Przestrzegać lokalnych przepisów prawa dotyczących 

hałasu. 

2.5 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne

 Nie usuwać ani nie zmieniać oznaczeń na pompie.

 Uszkodzone lub zagubione oznaczenia należy natychmiast 

wymieniać na takie same jak oryginał.
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2.5.1 Gorąca powierzchnia

Rys. 1 Oznaczenie bezpieczeństwa: „Gorąca powierzchnia”

To oznaczenie wskazuje, że części mogą się rozgrzać podczas 

eksploatacji lub ewentualnie tłoczone są gorące środki. Przed 

dotknięciem pompy należy sprawdzić temperaturę. Pompę 

można dotykać tylko za pomocą odpowiednich rękawic 

ochronnych.

2.5.2 Tabliczka znamionowa

Rys. 2 Przykładowa tabliczka znamionowa

2.6 Emisja hałasu

Generowanie hałasu podczas pracy pompy

Trwałe uszkodzenia słuchu

 Przestrzegać lokalnych przepisów prawa dotyczących 

hałasu. 

 W przypadku użytkowania pomp z oznaczonym poziomem 

ciśnienia akustycznego ponad 80 dB (A) należy nosić 

ochronę słuchu. 

2.7 Utylizacja

2.7.1 Utylizacja opakowania transportowego

 Opakowanie transportowe należy przekazać do punktu 

zbiórki surowców wtórnych.

2.7.2 Utylizacja smaru

 Smar oraz przedmioty zabrudzone smarem należy 

utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób 

ekologiczny.

2.7.3 Utylizacja oleju smarnego 

 Olej oraz przedmioty zabrudzone olejem należy utylizować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób 

ekologiczny.

2.7.4 Utylizacja pompy

1. Pozostałości niebezpieczne i trujące należy utylizować 

zgodnie z zasadami ekologii i obowiązującymi przepisami.

2. Dokładnie wyczyścić pompę.

3. Rozłożyć pompę na poszczególne elementy.

4. Części pompy należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w sposób ekologiczny.

2.7.5 Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

 Odpady elektryczne i elektroniczne należy utylizować 

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

3 Budowa i działanie

3.1 Budowa zasadnicza

Rys. 3 Budowa zasadnicza agregatu pompy FDS

A Pompa z przekładnią synchroniczną

B Sprzęgło

C Silnik/silnik przekładniowy

B

A C
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3.1.1 Pompa z przekładnią synchroniczną (A)

Rys. 4 Zasadnicza budowa pompy wyporowej FDS

3.1.2 Sprzęgło (B)

Sprzęgło łączy wał silnika z wałem napędowym (6) pompy. 

Na sprzęgle przenoszony jest moment napędowy silnika 

(przekładniowego) na pompę.

3.1.3 Silnik/silnik przekładniowy (C)

Napęd ma postać silnika elektrycznego ze stałą lub regulowaną 

prędkością obrotową. Jest on przykręcony na ramie 

podstawowej lub na fundamencie. 

3.2 Wykonania ogólne

Dla wszystkich konstrukcji do wyboru możliwe są poniższe 

wersje:

– pojedyncze lub podwójne uszczelnienie wału

Do wyboru można stosować dwa rodzaje uszczelnienia: 

Pojedyncze uszczelnienie wału oraz podwójne uszczelnienie 

wału. 

W przypadku podwójnego uszczelnienia wału na kołnierzu 

pośrednim znajdują się cztery dodatkowe otwory (patrz 

6.8.1) do płynu odcinającego. Na ilustracjach w niniejszej 

instrukcji obsługi nie przedstawiono tych przyłączy, patrz 

Rozdział 6.8.1 „Podłączanie przewodów rurowych”, strona 13.

– poziome, pionowe lub o 90° pochylone przyłącze pompy 

(wersja „U”),

– Płaszcz grzewczy

Na korpusie pompy może znajdować się płaszcz grzewczy.

3.3 Rozmiary konstrukcyjne

3.4 Dodatki

Podwójne pompy śrubowe FDS mogą być wyposażone między 

innymi w poniższe dodatki:

– Osłona

Osłona ze stali nierdzewnej do silnika. Osłona jest 

zamocowana na ramie podstawowej.

– Czasze

Czasze do ustawienia pompy. Czasze są zamocowane na 

ramie podstawowej.

Możliwe są inne dodatki. W razie pytań należy kontaktować się z 

Fristam.

3.5 Oznaczenie typu

Rys. 5 Przykład oznaczenia typu

Wskazówka: Podczas dostawy pompy bez silnika (opcja) 

najpierw należy przeczytać Rozdział 12 „Załącznik 2 – instrukcja 

montażu (opcja) pompy ze swobodnym końcem wału”, strona 23.

1 Pokrywa pompy

2 Korpus pompy

3 Kołnierz pośredni

4 Przestrzeń wyciekowa uszczelnienia wału

5 Wspornik łożyska

6 Wał napędowy

1 2 3 4 5 6

Seria FDS

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabela 1    Rozmiary konstrukcyjne

(7) Typ pompy

(8) Rozmiar konstrukcyjny

(9) Znak dodatkowy 2

L przedłużony

(10) Element wyporowy

(11) Znak dodatkowy 3 

V pionowy

U boczny

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)
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4 Transport

Transport może wykonywać tylko przeszkolony personel.

Agregat pompy można transportować przy użyciu pojazdów 

transportu poziomego lub dźwigu.

4.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Części spadające lub niezabezpieczone

Poważne zgniecenia. 

 Podczas wszystkich prac transportowych zasadniczo należy 

nosić obuwie ochronne.

Nieprawidłowe położenie transportowe pompy

Wyciek żrących, trujących lub zanieczyszczonych cieczy. 

Obrażenia ciała i szkody materialne z powodu zanieczyszczenia.

 Pompę należy zawsze transportować w położeniu 

montażowym. 

Otwarte, niezamknięte przyłącza przewodów rurowych

Szkody materialne spowodowane zanieczyszczeniami, 

uderzeniami lub wilgocią w pompie.

 Osłony przyłączy rur należy zdejmować dopiero 

bezpośrednio przed podłączeniem do przewodów 

rurowych. 

4.2 Transport przy użyciu pojazdów do 

transportu poziomego

Niezabezpieczone części

Poważne obrażenia ciała, zgniecenie kończyn, szkody 

materialne.

 Przed transportem należy zabezpieczyć pompę przed 

przewróceniem. Zamocować na palecie za pomocą pasów 

transportowych lub przykręcić pompę do palety. 

Przygotowanie

 Sprawdzić, czy pompa jest dostatecznie zabezpieczona na 

palecie. Na przykład pasami, patrz  Rys. 6 „Transport przy 

użyciu pojazdów do transportu poziomego”, strona 9. 

 Uwzględnić masę pompy podczas wyboru środka 

transportu. Informacje o masie pompy podane są na 

tabliczce znamionowej pompy w opcji „dokumentacji 

zlecenia” w dołączonych dokumentach.

Sposób postępowania 

1. Paletę należy podnieść widłami pojazdu do transportu 

poziomego. 

2. Przesunąć paletę powoli i bez szarpnięć do wyznaczonego 

miejsca i tam odstawić. 

Rys. 6 Transport przy użyciu pojazdów do transportu poziomego

4.3 Transport dźwigiem

Spadające części

Śmierć w wyniku zmiażdżenia, poważne zgniecenia kończyn, 

szkody rzeczowe.

 Stosować tylko właściwe środki transportowe i mocujące. 

Informacje o masie pompy podane są na tabliczce 

znamionowej pompy w opcji „dokumentacji zlecenia” 

w dołączonych dokumentach.

 Nie transportować agregatu pompy na śrubach 

pierścieniowych na silniku ani na pompie, ponieważ te śruby 

pierścieniowe nie są dostosowane do całkowitej masy 

agregatu pompy. 

 Nie pozostawiać pompy w położeniu podniesionym dłużej 

niż to konieczne.

 Zwrócić uwagę, aby pod pompą nie przebywały żadne 

osoby.

Kołyszące się części

Zgniecenia i poważne obrażenia ciała. 

 Przesunąć dźwig z pompą równomiernie i zatrzymać. 

 Zwrócić uwagę, aby w strefie zagrożenia pompy nie 

przebywały żadne osoby. 

Środki pomocnicze

Środki mocujące: sprawdzone zawiesia o obwodzie zamkniętym 

DIN EN1492-1 i 1492-2. 

Przygotowanie

 Zdjąć zabezpieczenia transportowe. 
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Sposób postępowania

1. Ostrzeżenie: Uszkodzenie i zerwanie zawiesia o obwodzie 

zamkniętym. Śmierć w wyniku zmiażdżenia, poważne 

zgniecenia, szkody rzeczowe. 

 Zawiesia o obwodzie zamkniętym nie wolno prowadzić 

na ostrych narożnikach i krawędziach.

Zaczepić zawiesie o obwodzie zamkniętym wokół silnika 

przekładniowego, patrz Rys. 7 „Transport przy użyciu zawiesia 

o obwodzie zamkniętym”, strona 10.

2. Drugi koniec zawiesia o obwodzie zamkniętym należy 

zaczepić wokół korpusu pompy, patrz Rys. 7 „Transport przy 

użyciu zawiesia o obwodzie zamkniętym”, strona 10. 

3. W przypadku podwójnego uszczelnienia wału: 

Uwaga: Zawiesie o obwodzie zamkniętym naciska na rurki 

wody odcinającej. Szkody rzeczowe podwójnego 

uszczelnienia wału.

 Poprowadzić zawiesie o obwodzie zamkniętym przy 

rurkach wody odcinającej.

4. Wprowadzić obydwa zawiesia okrągłe na hak dźwigu, 

przekręcić i ułożyć na haku tak, aby taśma była na nim 

zamocowana bez ślizgania. 

5. Punkt ciężkości wypionować tak, aby pompa była 

podnoszona w położeniu poziomym. 

6. Podnieść pompę. 
.

Rys. 7 Transport przy użyciu zawiesia o obwodzie zamkniętym

5 Przechowywanie

5.1 Warunki przechowywania pompy

Przechowywać pompę w następujący sposób:

– w miejscu suchym, przy niewielkiej wilgotności powietrza

– zabezpieczyć przed mrozem i wysoką temperaturą, w miarę 

możliwości od 20 °C do 25 °C

– w miejscu wentylowanym

– bez pyłu

 Wszystkie ruchome części pompy należy obracać co trzy 

miesiące.

5.2 Rozpoczynanie przechowywania/

konserwacja

W przypadku przechowywania przez okres ponad sześciu 

miesięcy należy przestrzegać poniższych zasad:

 przed rozpoczęciem przechowywania pompy należy 

całkowicie zdemontować uszczelnienia wału i przechować w 

oddzielnym miejscu. 

Patrz Rozdział 5.2.1 „Przechowywanie elastomerów”, strona 10.

 Nalać oleju do przekładni do górnej krawędzi koła zębatego. 

5.2.1 Przechowywanie elastomerów

Przechowywać elastomery w następujący sposób:

– temperatura przechowywania od +5  °C do +20  °C

– względna wilgotność powietrza poniżej 70 %

– bez bezpośrednio padających promieni słonecznych

– przechowywanie bez możliwości odkształcania

5.3 Ponowne uruchomienie

 Po rozpoczęciu przechowywania należy przed ponownym 

uruchomieniem sprawdzić uszczelki, łożyska i poziom oleju.

6 Rozstawianie

6.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Części spadające lub niezabezpieczone

Poważne zgniecenia. 

 Podczas rozstawiania zasadniczo należy nosić obuwie 

ochronne.

Niekompletny, niestabilny montaż

Poważne zgniecenia, szkody rzeczowe.

 Przykręcić śruby podanym momentem dokręcenia, patrz 

Rozdział 11.1.1 „Momenty dociągnięcia”, strona 19.

 Stosować klucz dynamometryczny lub wkrętarkę udarową z 

regulowanym momentem obrotowym.

Drgania podczas ustawiania stopki czaszy

Szkody rzeczowe instalacji i pompy.

 Stosować podstawkę czaszy.
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6.2 Miejsce ustawienia

Miejsce ustawienia pomp ze standardowym wyposażeniem 

musi spełniać następujące warunki:

– Atmosfera niewybuchowa

– Otoczenie bez pyłu

– Temperatura otoczenia: –20  °C do +40  °C

– Wartości wilgotności i zawartości soli w powietrzu otoczenia 

podane są w dokumentacji dostawcy silnika w dołączonych 

dokumentach.

– Fundament odpowiednio zwymiarowany względem masy 

pompy. 

– Pozioma i równa powierzchnia ustawienia. Odpowiednia 

trwałość powierzchni ustawienia dla masy pompy.

– Odległości montażowe podane w dokumentacji dostawcy 

silnika.

– Wystarczające miejsce również dla prac konserwacyjnych. 

– Wystarczające doprowadzanie powietrza do chłodzenia 

silnika. 

6.3 Zmniejszenie hałasu i wibracji

6.3.1 Działania pierwotne

– Użytkować pompę w optymalnym zakresie roboczym. 

 Użytkowanie pompy bez kawitacji (patrz Rozdział 6.6 

„Instalowanie przewodów rurowych”, strona 11).

– Odłączyć przewód ssawny i ciśnieniowy od wibracji

 Podeprzeć przewody

 Wyrównać przewody

 Włożyć elementy amortyzacji drgań

6.3.2 Działania wtórne

 Wdrożyć środki konstrukcyjne takie jak:

– osłona przed hałasem

– obudowa

6.4 Mocowanie pompy 

6.4.1 Pompa w ramie podstawowej

 Przykręcić pompę do fundamentu na ramie podstawowej.

6.4.2 Pompa z ramą podstawową na czaszach (opcja)

 Ustawić pompę na czaszach i wyrównać.

6.4.3 Podwozie (opcja)

1. Ustawić pompę w miejscu ustawienia. Nacisnąć element 

ustawczy na kółkach (jeżeli jest) lub zamocować podwozie 

klinami hamulcowymi. 

2. Uziemić podwozie, aby odprowadzić ładunki 

elektrostatyczne. 

3. Przewód elastyczny ułożyć tak, aby nie mogły go uszkodzić.

6.5 Wyrównanie sprzęgła

1. Sprawdzić przestawienie środkowe i kątowe wałów. 

Rys. 8 Przestawienie środkowe

Rys. 9 Przestawienie kątowe

2. W razie potrzeby wyrównać na nowo wały lub podeprzeć. 

Dokładniejsze dane znajdują się w dołączonej dokumentacji 

dostawcy sprzęgła.

6.6 Instalowanie przewodów rurowych

Ułożyć i podłączyć przewody rurowe w następujący sposób:

 Opór przewodów rurowych utrzymywać na jak najniższym 

poziomie: Unikać montowania niepotrzebnych zaworów, 

elementów zakrzywionych i nagłych przejść rur.

Rys. 10 Przejścia przewodu rurowego

 Przekrój przewodu rurowego należy zaprojektować tak, aby 

w strefie zasysania i doprowadzania nie powstawały 

niepotrzebne straty ciśnienia i kawitacja.

 Oznaczenie: w miarę możliwości w przewodzie ssawnym i 

ciśnieniowym należy montować prawidłowe przyłącze 

(strona ssania i ciśnienia). Odpowiednie oznaczenia znajdują 

się na korpusie. 
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 Przewody ssawne muszą być wykonane jak najkrótsze.

 Przewody ssawne należy układać w poziomie lub z ciągłym 

spadkiem w kierunku agregatu pompy. Wykluczyć 

możliwość poduszki powietrznej i opadania w przewodach 

rurowych.

Rys. 11 Poduszka powietrzna w przewodzie rurowym

Rys. 12 Opadanie w przewodzie rurowym

 Wykonać przyłącza rur w zależności od:  

ciśnienia, temperatury i rodzaju tłoczonego środka.

 Przewody rurowe należy ułożyć i podłączyć tak, aby na 

pompie nie powstawały żadne naprężenia.

 Zamocować przewody rurowe za pomocą obejm na 

sufitach, ścianach lub w podłodze. 

 Wyrównać ściśle przewody rurowe za pomocą kątownika 

względem przyłączy pompy. 

6.7 Wykonanie przyłącza elektrycznego

Naładowanie elektrostatyczne

Porażenie elektryczne.

 Uziemić przewody rurowe i pompę, aby można było 

odprowadzić naładowanie elektryczne.

Przyłącze elektryczne może wykonywać tylko elektryk.

Sposób postępowania

1. Przestrzegać wartości przyłączeniowych podanych na 

tabliczce znamionowej silnika. Nie wolno przekraczać 

podanego napięcia.

2. Silnik należy podłączać tylko do zabezpieczonych obwodów 

prądu, aby nie dopuścić do wysokiego poboru prądu.

3. Podłączyć silnik zgodnie ze schematem połączeń w skrzynce 

zaciskowej silnika.

4. Zabezpieczyć przeloty kablowe przed przedostawaniem się 

wilgoci.

5. Włączyć silnik na 2 do 3 sekund. Sprawdzić przy tym 

kierunek obrotu wirnika silnika i wentylatora.

6. Jeżeli kierunek obrotu jest nieprawidłowy, ewentualnie należy 

zamienić bieguny.

6.8 Podłączanie cieczy odcinającej i 

szybkochłodzącej (opcja)

W wersjach z podwójnym uszczelnieniem wału przestrzeń 

uszczelnienia wału należy przepłukać cieczą odcinającą i 

szybkochłodzącą.

 Jako ciecz odcinającą i szybkochłodzącą można stosować 

odpowiedni środek.

 Patrz załącznik w karcie charakterystyki.

Średnica 
znamionowa 
kołnierza
(DN)

≤50 80 100 150 200 250 300

Siły na kołnierzu
Fx, Fy i Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Momenty na kołnierzu
Mx, My i Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabela 2   Obciążenia kołnierza
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6.8.1 Podłączanie przewodów rurowych

W razie niejasności należy zwrócić się do firmy Fristam

1. Umieścić przewód doprowadzający na dole na 

uszczelnieniu wału.

2. Umieścić przewód odpływowy u góry na uszczelnieniu 

wału.

6.9 Czyszczenie

Stosować tylko środki czyszczące, które są zgodne z wytycznymi 

techniki higieny dla poszczególnych tłoczonych środków.

1. Przed zamknięciem pompy należy się upewnić, że we 

wnętrzu pompy i w przewodach rurowych nie ma żadnych 

substancji obcych.

2. Zamknąć pompę.

3. Podłączyć przewody rurowe.

4. Przed pierwszym użyciem całkowicie wyczyścić pompę i 

system przewodów rurowych.

7 Eksploatacja

7.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Zamknięty zawór w przewodzie ciśnieniowym 

Poważne obrażenia ciała i szkody rzeczowe w wyniku pęknięcia 

instalacji z powodu bardzo wysokiego wygenerowanego 

ciśnienia.

 Przed włączeniem i podczas eksploatacji należy się upewnić, 

że wszystkie zawory przewodu ciśnieniowego są otwarte. 

 Wykorzystać element obejściowy oraz inne dopuszczone 

urządzenia zabezpieczające do wartości szczytowych 

ciśnienia, ponieważ jest to pompa z tłoczeniem 

wymuszonym. 

Zamknięty zawór w przewodzie ssawnym 

Uszkodzenie uszczelnienia wału z powodu pracy jałowej pompy.

 Przed włączeniem i podczas eksploatacji należy się upewnić, 

że wszystkie zawory przewodu ssawnego są otwarte. 

Brak tłoczonego środka w pompie

Praca jałowa pompy. Uszkodzenie uszczelnienia wału.

 W przypadku pojedynczego uszczelnienia wału należy się 

upewnić, że przed i w czasie eksploatacji we wnętrzu pompy 

zawsze znajduje się tłoczony środek.

7.2 Rozpoczęcie eksploatacji

W przypadku podwójnego uszczelnienia wału:  

Awaria płynu odcinającego

Uszkodzenie uszczelnienia wału.

 Upewnić się, że podczas eksploatacji: 

– płyn odcinający przepływa z dostatecznym ciśnieniem 

przez podwójne uszczelnienie wału (patrz dane na 

dołączonej „karcie charakterystyki”),

– przestrzegana jest temperatura płynu odcinającego 

T < 70 °C. 

1. Otworzyć zawór w przewodzie ssawnym. 

2. Otworzyć zawór w przewodzie ciśnieniowym. 

Wlot
A

Wylot
B C D E F G

FDS 1 G¼" G¼" 7,5° 33 10 Ø6 256

FDS 2 G¼" G¼" 7,5° 42 12 Ø8 310

FDS 3 G¼" G¼" 7,5° 50,5 12 Ø10 375,5

FDS 4 G¼" G¼" 7,5° 68 12 Ø10 512

FDS 5 G½" G½" 7,5° 87 16 Ø12 632

Tabela 3   

Higiena środków 
spożywczych

Przemysł

Płyn odbierający, 
odcinający

Woda lub 
kondensat

Mieszanka glikolu z wodą 
(70/30)

Olej hydrauliczny <10mm²/s 
(bez cynku i popiołu)

Natężenie 
przepływu

FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

Statyczny element 
odbierający

FDS 1 - 5: 0,5....5,0 barów
Kontrola cotygodniowa

Tabela 4   Dostarczanie 2 uszczelek
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3. Doprowadzić tłoczony środek w pompie i w przewodzie 

ssawnym do górnej krawędzi pompy. W razie potrzeby 

usunąć występujące pęcherzyki powietrza. 

4. Tylko w przypadku pomp z cieczą odcinającą i 

szybkochłodzącą: 

Sprawdzić wymagane ciśnienie odcinające. Maksymalne 

ciśnienie odcinające podane jest w danych w „karcie 

charakterystyki” w dołączonych dokumentach.

5. Włączyć silnik.

7.3 Obserwacja pracy

Podczas pracy pompy należy przestrzegać poniższych zasad 

bezpieczeństwa:

ciała obce w tłoczonym środku

Blokowanie elementów wyporowych i ścinanie wału. 

 Wykluczyć ciała obce w tłoczonym środku.

– Zapewnić ograniczenie prądu jako zabezpieczenie na 

silniku przekładniowym.

Gwałtowne zamykanie zaworów w przewodzie 

ciśnieniowym.

Możliwe uszkodzenie instalacji z powodu nadciśnienia.

 Podczas pracy nie zamykać gwałtownie zaworu w 

przewodzie ciśnieniowym ani na dłuższy czas.

Nagłe schłodzenie pompy

Pęknięcia naprężeniowe w pompie.

– Nie schładzać gwałtownie pompy.

Kawitacja i praca jałowa pompy

Uszkodzenie uszczelnienia wału.

– Upewnić się, że zawory od strony ssania są otwarte podczas 

pracy.

7.4 Kończenie pracy

1. Wyłączyć silnik.

2. Zamknąć zawór w przewodzie ssawnym, aby nie dopuścić 

do pracy jałowej pompy.

3. Zamknąć zawór w przewodzie ciśnieniowym.

7.5 Wyłączanie pompy

1. Wyłączyć silnik.

2. Zamknąć zawór w przewodzie ssawnym. 

3. Zamknąć zawór w przewodzie ciśnieniowym.

4. Odłączyć pompę od napięcia. 

5. Opróżnić pompę. 

6. Pompę należy czyścić zgodnie z opisem w Rozdział 6.9 

„Czyszczenie”, strona 13.

7. Osuszyć pompę. 

8. Zabezpieczyć wnętrze pompy przed wilgocią, na przykład 

żelem silikonowym.

9. Przyłącza rurowe zamknąć pokrywami, aby nie dopuścić do 

przedostawania się brudu i ciał obcych.

10. Pozostałe działania podane są w Rozdział 5 „Przechowywanie”, 

strona 10.

8 Czyszczenie podczas pracy

8.1 Metoda CIP

Podwójne pompy śrubowe FDS są przystosowane do metody 

CIP (Cleaning In Place). W przypadku metody CIP obowiązują 

poniższe wartości:

Przykład procesu czyszczenia

1. Płukanie wstępne wodą.

2. Płukanie roztworem ługu sodowego (NaOH, patrz Tabela 5   

„Czyszczenie CIP”, strona 14).

3. Płukanie pośrednie wodą.

4. Płukanie kwasem azotowym (HNO3, patrz Tabela 5   

„Czyszczenie CIP”, strona 14).

5. Wypłukanie wodą.

Różnica ciśnień w pompie powinna wynosić od 2 do 3 barów, 

aby uzyskać wystarczające prędkości przepływu w pompie.

Jeżeli wartości są inne, należy zwrócić się do Fristam.

8.1.1 Temperatury CIP

– Maks. szok termiczny 65K

– W przypadku wyższych zmian temperatury należy 

przestrzegać poniższych wartości:

Czynnik Temperatura procesowa [°C]

NaOH (ok. 1 % do 2 %) 80 do 85

HNO3 (ok. 1 %) 60 do 65

Tabela 5   Czyszczenie CIP
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8.1.2 Proces CIP przez oddzielne pompy/systemy CIP:

Jeżeli czyszczenie CIP jest wykonywane przez pompy CIP lub 

centralną jednostkę CIP, tzn. przez podwójną pompę śrubową 

FDS następuje tylko przepływ jak przez wszystkie inne części 

urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad:

– w przypadku ciśnień wstępnych >1 bar pompa FDS musi być 

zablokowana lub zabezpieczona przed niekontrolowanym 

obracaniem

– jeżeli pompa ma pracować powoli, ciśnienie wlotowe musi 

być <1 bar lub należy unikać ujemnej różnicy ciśnień.

8.2 Metoda SIP

Praca jałowa pompy w trybie pary

Uszkodzenie uszczelnienia wału.

 Jeżeli przez przewody rurowe przepływa para, należy się 

upewnić, czy pompa została wyłączona.

 W przypadku podwójnego uszczelnienia wału możliwa jest 

praca wolna (<300 obr./min)

Podwójne pompy śrubowe FDS są przystosowane do metody 

SIP (Sterilisation In Place) tylko po uzgodnieniu z Fristam. 

Przystosowanie zależy od wybranych elastomerów. 

Temperatura procesowa wynosi maksymalnie 145 °C.

Temperatury dla wersji specjalnych ATEX mogą się różnić, 

patrz dodatkowa instrukcja obsługi ATEX „Granica ustawień 

temperatury”. 

Efekt turbiny!

Unikać niekontrolowanego obracania i ewentualnie zablokować 

pompę!

9 Usterki

Usterki, możliwe przyczyny i środki zaradcze opisane są w 

Rozdział 11.3 „Tabela usterek”, strona 20.

9.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Gorąca powierzchnia urządzenia

Oparzenia skóry w przypadku dotknięcia pompy. Podczas 

tłoczenia gorących środków pompa może się silnie rozgrzać. 

 Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy odczekać, 

aż całkowicie ostygnie.

 Przed dotknięciem należy sprawdzić temperaturę.

 Pompę należy dotykać tylko w rękawicach ochronnych 

odpornych na wysoką temperaturę.

10 Konserwacja

Okresy konserwacji podane są w Rozdział 11.2 „Okresy 

konserwacji”, strona 19.

10.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Części obracające się

Obrażenia ciała ludzi i szkody rzeczowe. 

 Przed rozpoczęciem prac przy pompie należy zawsze 

wyłączyć silnik pompy i zabezpieczyć przed ponownym 

włączeniem.

Części spadające lub niezabezpieczone

Poważne zgniecenia. 

 Podczas prac konserwacyjnych zasadniczo należy nosić 

obuwie ochronne.

Niekontrolowane wypływanie płynów

Obrażenia ciała osób i szkody rzeczowe spowodowane 

poparzeniami chemicznymi, zatruciem lub zanieczyszczeniem.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i czyszczenia przy 

pompie:

 zamknąć zasuwę ssania i ciśnienia przed i za pompą.

 W przypadku podwójnego uszczelnienia wału: Odciąć 

przewód cieczy odcinającej i szybkochłodzącej.

 Całkowicie opróżnić korpus pompy przed jej otwarciem.

Nagłe schłodzenie pompy

Pęknięcia naprężeniowe w pompie.

 Nie schładzać gwałtownie pompy.

szok 
termiczny

działanie

< 65K działania nie są konieczne

≥ 65K stopniowa zmiana 
temperatury

gradient zmiany temperatury ≤ 
40 K/min

krokowa zmiana tem-
peratury1

1Tutaj w praktyce należy wprowadzić środek do pompy. Po ok. 

20 s czasu pracy pompa zostanie wyłączona i w czasie 

wstrzymania elementy pompy mogą zostać wyrównane pod 

względem termicznym.

czas wstrzymania ≥ 2 min  
do wyrównania temperatury 
wielkość kroku maks. 50 K

Tabela 6   szok termiczny_CIP
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Stosowanie twardych narzędzi do wkręcania

Zarysowania na powierzchniach szlifowanych.

 W przypadku powierzchni szlifowanych należy stosować 

wkładkę miedzianą do klucza nasadowego.

10.2 Części zamienne

Stosowanie części zamiennych, które nie zostały zatwierdzone 

przez Fristam, może spowodować poważne obrażenia ciała u 

ludzi i szkody rzeczowe. W przypadku pytań dotyczących 

zatwierdzonych części zamiennych należy zwrócić się do 

Fristam.

Fristam rejestruje wszystkie wydane pompy. Podczas 

zamawiania części zamiennych potrzebne są poniższe 

informacje: 

1. Numer seryjny pompy, znajduje się na tabliczce 

znamionowej lub na pokrywie pompy.

2. Nazwy części zamiennych i materiałów podane są w 

„dokumentacji dotyczącej zlecenia” w dołączonych 

dokumentach.

10.3 Kontrola cieczy odcinającej i 

szybkochłodzącej (opcja)

W pompach z wyposażeniem dla „cieczy odcinającej” lub „cieczy 

szybkochłodzącej” należy sprawdzić ciśnienie cieczy odcinającej. 

Okresy konserwacji podane są w Tabela 8 na stronie 19.

 Sprawdzić ciśnienie cieczy odcinającej i porównać z podaną 

wartością. 

Podana wartość znajduje się w „karcie charakterystyki” w 

„dokumentacji dotyczącej zlecenia”. „Dokumentacja dotycząca 

zlecenia” jest dołączona do instrukcji obsługi.

Ze względu na gorący środek tłoczony oraz eksploatację pompy 

ciecz odcinająca rozgrzewa się.

 Upewnić się, że podczas eksploatacji przestrzegana jest 

temperatura cieczy odcinającej T < 70 °C. 

10.4 Kontrola poziomu oleju

Kontrola odbywa się przez wziernik poziomu oleju (15), 

znajdujący się z tyłu na pokrywie zamykającej. 

Okresy konserwacji podane są w Tabela 8 na stronie 19.

10.5 Wymiana oleju

W przypadku podwójnych pomp śrubowych FDS należy 

regularnie wymieniać olej. Okresy konserwacji podane są w 

Tabela 8 na stronie 19. 

Zalecane gatunki oleju

Ilości oleju

Okresy konserwacji

Zasadniczo olej należy wymieniać raz w roku lub co 4000 godzin 

pracy.

W przypadku trudniejszych warunków, np. wysoka wilgotność 

powietrza, agresywne otoczenie, duże wahania temperatury 

zaleca się wymianę oleju co 2000 godzin pracy.

Rys. 13 Poziom oleju i wymiana oleju

FDS 1 0,35 dm³

FDS 2 0,55 dm³

FDS 3 0,95 dm³

FDS 4 2,70 dm³

FDS 5 4,80 dm³

13 Śruba odpowietrzająca

14 Śruba zamykająca

15 Wziernik poziomu oleju

Nr. Hersteller
Getriebeöl - 
Lebensmittelindustrie #3

Getriebeöl -
Industrie

ISO visc. Klasse
[mm²/s] @ 40°C

1. Jax Flow-Guard Synth.#1 #2 #3 Syngear Industrial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS Novarol Syn LM H#1 #2 #3 SORBITOL Syn EP#1 100…150
3. Castrol Optileb GT#1 #3 Alphasyn T100#1 100…150
4. Mobil SHC Cibus#1 #3 SHC 627#1 100…150
5. Klüber UH1 6-100#1 #3 Klübersynth GEM-4-100 N#1 100…150
6. Fuchs Cassida FL or HF#1 #3 Renolin Unisyn CLP 100#1 100…150
7. Total NEVASTANE SH#1 #3 Carter SH 100#1 100…150
8. Shell --- Omala S4 GXV 100#1 100…150
9. Rheinol --- Rheinol Impulsor CLP#1 100…150
#1 - Öl auf Poly-Alpha-Olefin-Basis - Achtung beim Mischen mit anderen Ölsorten
        Nicht mit Ölsorten auf Di-Ester, Polyol-Ester und Poly-Glycol Basis mischen

#2 - Werksseitig eingefüllte und empfohlene Ölsorte

Hochwertige Getriebeöle mit EP-Additiven
Getriebeölsorten für Fristam FDS Pumpen

#3 - Öl mit NSF/ USDA H1 Zulassung

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020

13

15

14
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Sposób postępowania

1. Włączyć silnik i pozostawić pracujący do momentu 

uzyskania normalnej temperatury roboczej.

2. Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.

3. Ustawić odpowiedni zbiornik na olej pod śrubą 

zamykającą (14).

4. Ostrożnie! Niebezpieczeństwo oparzeń spowodowane 

gorącym olejem. 

 Nosić rękawice ochronne odporne na wysokie 

temperatury.

Odkręcić śrubę odpowietrzającą (13).

5. Odkręcić i wyjąć śrubę zamykającą (14).

6. Całkowicie spuścić olej i zutylizować zgodnie z lokalnymi 

przepisami.

7. Wyczyścić śrubę odpowietrzającą i uszczelki.

8. Zamontować śrubę zamykającą i odpowietrzającą z 

właściwymi uszczelkami.

9. Wlać nowy olej, sprawdzić przy tym poziom oleju przez 

wziernik (15).

10.6 Wymiana łożysko tocznego pompy

Rosnące temperatury łożysk, głośne hałasy lub wibracje mogą 

oznaczać zużycie łożysk tocznych.

W przypadku pomp o dużym obciążeniu z ciśnieniem 

różnicowym >20 barów w połączeniu z prędkościami 

obrotowymi przekraczającymi 1200 min-1 wymiana zalecana jest 

najpóźniej po 12 000 godzin pracy.

W przypadku pomp eksploatowanych w strefach zagrożonych 

wybuchem na podstawie kategorii ATEX 2 ta wymiana jest 

obowiązkowa.

Okresy konserwacji podane są w Patrz “Okresy konserwacji” na 

stronie 19.

10.7 Smarowanie łożyska silnika

 Nasmarować łożysko silnika zgodnie z danymi producenta 

silnika przekładniowego. Patrz „dokumentacja dostawcy” w 

załączonych dokumentach.

10.8 Wymiana uszczelnienia wału

Wymienić uszczelnienie wału w następujących sytuacjach:

– z pompy od strony atmosfery wycieka tłoczony środek, ciecz 

blokująca lub szybkochłodząca,

– ciecz blokująca lub szybkochłodząca wpływa do tłoczonego 

środka.

Podsumowanie sposobu postępowania

1. Demontaż korpusu pompy, patrz Rozdział 10.9 „Demontaż 

głowicy pompy”, strona 17.

2. Wymiana uszczelnienia wału, patrz Rozdział 10.10.2 „Montaż 

uszczelnienia wału”, strona 18.

 Zamontować wstępnie korpus pompy.

 Zamontować uszczelnienie wału. 

3. Zamontować korpus pompy.

4. Zamontować element wyporowy.

5. Zamknąć pokrywę pompy.

Dokładny sposób postępowania jest opisany w kolejnych 

rozdziałach.

10.9 Demontaż głowicy pompy 

10.9.1 Demontaż korpusu pompy i śrub tłoczenia

Przygotowanie

1. Przed zdemontowaniem należy na podstawie dołączonej 

„karty charakterystyki” stwierdzić, jakie jest założone 

uszczelnienie wału.

2. Wyłączyć silnik i zabezpieczyć przed ponownym 

włączeniem.

3. Zamknąć zawór w przewodzie ciśnieniowym.

4. Zamknąć zawór w przewodzie ssawnym.

5. W przypadku podwójnego uszczelnienia wału: Odciąć 

przewód cieczy odcinającej i szybkochłodzącej.

6. Całkowicie opróżnić pompę.

7. Odłączyć przyłącze ssawne i ciśnienia.

Sposób postępowania

Rys. 14 Demontaż korpusu pompy z pokrywą i śrub tłoczenia

1. Odkręcić śruby (20) mocujące korpus pompy. 

2. Zdjąć korpus pompy (17) z pokrywą (16).

3. Ostrzeżenie: Obracające się części maszyny. Poważne 

zgniecenia dłoni.

 Zablokować śruby tłoczenia (19) klinem aluminiowym 

lub z tworzywa sztucznego.

Odkręcić mocowanie śrub tłoczenia (18) z właściwymi 

pierścieniami uszczelniającymi (gwint prawoskrętny).

4. Zdjąć śruby tłoczenia (19) z wału napędowego i wału 

napędzanego.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Demontaż uszczelnienia wału

Można montować tylko uszczelnienia wału pojedynczego lub 

podwójnego działania (patrz karta charakterystyki).

1. Odkręcić śruby mocujące (21) blachy mocującej (22).

2. Wyciągnąć blachy mocujące.

3. Zdjąć obracające się jednostki z wałów.

4. Wyciągnąć jednostki nieruchome z kołnierza pośredniego.

10.10 Montaż głowicy pompy

Montaż pompy zależy od poszczególnego rozmiaru i kształtu 

konstrukcyjnego oraz od danego uszczelnienia wału. W „karcie 

charakterystyki” można sprawdzić, jakie uszczelnienie wału 

występuje.

Nieprawidłowe elastomery 

Nieszczelność pompy. 

 Upewnić się, że elastomery są dostosowane do właściwości 

tłoczonego środka. Patrz „karta charakterystyki”.

Przygotowanie 

 Wyczyścić wszystkie części pompy. Sprawdzić przy tym 

uszkodzenia i dokładność dopasowania.

 W razie potrzeby należy poprawić części pompy lub 

wymienić.

 Starannie przeprowadzić montaż w czystych warunkach. 

Uszczelki mogą ulec lekkiemu uszkodzeniu.

 Aby zmniejszyć tarcie, należy zwilżyć uszczelki pomocnicze i 

powierzchnie posuwu wodą, alkoholem lub smarem 

silikonowym.

 Powierzchnie uszczelniające uszczelek pierścieni ślizgowych 

należy oczyścić środkiem czyszczącym rozpuszczającym 

smar, na przykład „uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 

2610”. Następnie nie wolno dopuszczać, aby powierzchnie 

uszczelniające stykały się z olejem lub smarem ani nie wolno 

dotykać ich palcami. 

Wskazówka: Do klejenia łożysk i tulei odpowiedni jest na przykład 

środek do łączenia szczelin „Euro Lock A64.80”. 

Wskazówka: Do klejenia wkrętów bez łba odpowiedni jest na 

przykład środek do zabezpieczania śrub „Euro Lock A24.10”.

10.10.1 Zwracanie uwagi na oznaczenia 

Nie wolno pomylić śrub tłoczenia. Są one przyporządkowane do 

wału napędowego i wału napędzanego, a także zawsze 

oznaczone wartością ziarnistości.

 Przed zamontowaniem śrub tłoczenia należy zwrócić uwagę 

na oznaczenia: 

– wartość ziarnistości dla wału napędowego od strony 

czołowej, 

– dwie wartości ziarnistości dla wału napędzanego od 

strony czołowej.

10.10.2 Montaż uszczelnienia wału

1. Włożyć uszczelnienie wału zgodnie z rysunkiem 

przekrojowym w kołnierz pośredni (rowek zabezpieczający 

przed przekręceniem dokładnie z boku).

2. Ponownie włożyć blachy mocujące („zatrzasnąć”) i 

zamocować śrubami.

3. Nasunąć jednostki obracające się na wały.

10.10.3 Montaż korpusu pompy i śrub tłoczenia

1. Uwaga: śruby tłoczenia są przyporządkowane do wału 

napędowego lub napędzanego. Patrz Rozdział 10.10.1 

„Zwracanie uwagi na oznaczenia”, strona 18. 

2. Nasunąć śruby tłoczenia na wały.

3. Ostrzeżenie: Obracające się części maszyny. Poważne 

zgniecenia dłoni.

 Zablokować śruby tłoczenia klinem aluminiowym lub z 

tworzywa sztucznego. 

4. Dokręcić mocowanie śrub tłoczenia wyznaczonym 

momentem dociągnięcia. Patrz Tabela 7   „Momenty 

dociągnięcia dla mocowania śrub tłoczenia”, strona 18.

5. Założyć korpus z pokrywą i przykręcić.

10.10.4 Zamykanie pompy

1. Umieścić uszczelkę okrągłą w pokrywie pompy.

2. Nasunąć pokrywę pompy na korpus. 

3. Przykręcić pokrywę pompy na korpusie nakrętkami i 

podkładkami.

10.11  Wymiana łożysk wału.

 Zwrócić się do Fristam.

10.12 Kontrola rozmiarów szczelin

Skontaktować się z Fristam.

Rozmiar 
konstrukcy-

jny

Gwint Momenty dociągnięcia [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabela 7   Momenty dociągnięcia dla mocowania śrub tłoczenia
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11 Załącznik 1

11.1 Dane techniczne

11.1.1 Momenty dociągnięcia

Momenty dociągnięcia dla śrub i nakrętek ± 15%

Materiał: stal, klasa trwałości 8.8

Materiał: stal, klasa trwałości 10.9

Materiał: stal nierdzewna, klasa trwałości 70

Materiał: stal nierdzewna, klasa trwałości 80

11.2 Okresy konserwacji

Gwint M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Moment dociągnięcia 
[Nm]

7 18 35 60 148 254 -

Gwint M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Moment dociągnięcia 
[Nm]

11 26 51 89 218 361 -

Gwint M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Moment dociągnięcia 
[Nm]

7 18 36 63 143 262 424

Gwint M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Moment dociągnięcia 
[Nm]

10 24 48 84 191 351 568

Okres Konstrukcja Czynność konserwacyjna Rozdział

Codziennie Wszystkie Kontrola poziomu oleju Patrz Rozdział 10.4 „Kontrola poziomu oleju”, strona 16

Codziennie Opcja „Ciecz odcinającej 
i szybkochłodzącej”

Kontrola cieczy odcinającej i szybkochłodzącej Patrz Rozdział 10.3 „Kontrola cieczy odcinającej i 
szybkochłodzącej (opcja)”, strona 16

2000 godz. Wszystkie, w 
trudniejszych warunkach

Wymiana oleju Patrz Rozdział 10.5 „Wymiana oleju”, strona 16

4000 godz. Wszystkie, w normalnych 
warunkach

Wymiana oleju Patrz Rozdział 10.5 „Wymiana oleju”, strona 16

W razie potrzeby Wszystkie Wymiana uszczelnienia wału Patrz Rozdział 10.8 „Wymiana uszczelnienia wału”, 
strona 17

W razie potrzeby Wszystkie Wymiana sprzęgła/gwiazdy sprzęgła

W razie potrzeby Wszystkie Wymiana silnika

Według informacji 
producenta

Wszystkie Smarowanie łożyska silnika;
inne okresy konserwacji silnika, patrz dokumentacja 
dostawcy silnika.

Patrz Rozdział 10.7 „Smarowanie łożyska silnika”, 
strona 17

1200 godz. Wszystkie Wymiana łożysk w pompach ATEX o dużym 
obciążeniu

Codziennie W przypadku pomp 
ATEX

Sprawdzić odgłosy pracy, wibracje i temperaturę 
łożysk

Codziennie W przypadku pomp 
ATEX

Kontrola poziomu oleju Patrz Rozdział 10.4 „Kontrola poziomu oleju”, strona 16

Po pierwszych 250 
godzinach pracy, 
najpóźniej po 3 miesiącach

Wszystkie Wymiana oleju Patrz Rozdział 10.5 „Wymiana oleju”, strona 16

Tabela 8   Okresy konserwacji
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11.3 Tabela usterek

Ustalenie Możliwa przyczyna Usuwanie

Pompa nie tłoczy lub tłoczy nieregularnie Wnętrze pompy jest niedostatecznie wypełnione 
cieczą;
zasuwa ciśnienia zamknięta

Wlać ciecz do wnętrza pompy;
otworzyć zasuwę ciśnienia

Przewód ssawny odcięty lub zatkany Otworzyć przewód ssawny lub wyczyścić

Pompa z geodezyjną wysokością zasysania1: 
Ciecz Opada w razie zatrzymania i korpus zostaje 
opróżniony

Zamontować zawór dolny w przewodzie 
ssawnym

Przewód ssawny nieszczelny; uszczelka na 
pokrywie pompy nieszczelna i zaciąga powietrze

Uszczelnić przewód ssawny, wymienić uszczelkę 
pokrywy

Worek powietrzny w przewodzie ssawnym Przewód ssawny zawsze należy układać ze 
wzniosem, z niewieloma skrętami

Pompa jest zablokowana; ciała obce w pompie Wyczyścić wnętrze pompy; wykonać kontrolę 
wzrokową; skonsultować się z Fristam

Lepkość tłoczonego środka za wysoka;
brak płynności, ze względu na zbyt dużą gęstość

Skonsultować się z Fristam

Z powodu wcześniejszego przeciążenia sprzęgło
przebite

Skonsultować się z Fristam

Strumień tłoczenia za duży Zbyt duży rozmiary pompy Skonsultować się z Fristam

Prędkość obrotowa za wysoka Zmniejszyć prędkość obrotową

Strumień tłoczenia za mały, wysokość 
tłoczenia za mała

Wybrano za małą pompę; prędkość obrotowa 
silnika za mała z powodu nieprawidłowej 
częstotliwości

Skonsultować się z Fristam;
Wykonać podłączenie zgodnie z tabliczką 
znamionową silnika

Przewód ssawny powietrza nieszczelny i zaciąga 
powietrze

Zlikwidować nieszczelności

Lepkość tłoczonego środka za wysoka (zbyt lepka) Ewentualnie przebudowa na ogrzewanie; 
skonsultować się z Fristam

Zużycie elementów wyporowych; za duży rozmiar 
szczeliny

Naprawa/wymiana

Nieprawidłowy kierunek obrotu Prawidłowo podłączyć rury i instalację elektryczną

Odgłos metaliczny Ciała obce we wnętrzu pompy Demontaż, ocena, w razie potrzeby naprawa

Poruszanie mechaniczne śrub tłoczenia;
nakrętka śruby tłoczenia jest poluzowana

Demontaż, poprawienie,
prawidłowe ustawienie luzu, dociągnięcie z 
właściwym momentem obrotowym, wymiana

Nadmierne zużycie łożysk i zębatek z powodu 
przeciążenia lub niedostatecznego smarowania

Demontaż, ocena, naprawa 
regularna konserwacja; serwis smarów

Prędkość obrotowa za wysoka Stosować silnik z przetwornicą częstotliwości;
Skonsultować się z Fristam

Praca jałowa pompy; uszczelnienie wału działa na 
sucho

natychmiast doprowadzić tłoczony środek; 
natychmiast doprowadzić wodę odcinającą

Odgłosy przepływu Eksploatacja w zakresie obciążenia Wyregulować punkt roboczy instalacji

Utrata strumienia w przewodzie ssawnym za duża Powiększyć średnice znamionowe,
wykluczyć dławienie

Kawitacja Sprawdzić warunek oceny NPSH; patrz 
Rozdział 6.6 „Instalowanie przewodów rurowych”, 
strona 11; Skonsultować się z Fristam

Drgania Masa własna i siły hydrauliczne przewodów 
rurowych obciążają pompę.

Przewody rurowe podeprzeć tak, aby pompa nie 
była obciążona; w razie potrzeby zamontować 
amortyzatory; nie dopuszczać do skoków 
ciśnienia na pompie

Nieprawidłowe wyrównanie sprzęgła Wyrównać sprzęgło zgodnie z danymi jego 
producenta

Tabela 9   Tabela usterek
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11.4 Kod liczbowy

Kod liczbowy odnosi się do dołączonych „rysunków przekrojowych”. Numery części odpowiadają normie DIN 24250. 

Nadmierne rozgrzewanie
Łożyskowania wału pompy i przekładni 
napędu

Uszkodzenia łożyska Demontaż, wymiana łożyska

Niedobór oleju smarowego Wymienić olej smarowy;  
Regularna konserwacja, patrz Tabela 8 na stronie 
19 lub uzupełnienie

Nieprawidłowe wyrównanie sprzęgła Wyrównać sprzęgło zgodnie z danymi jego 
producenta

Zbyt wysoki pobór prądu silnika Opór w przewodzie ciśnieniowym za wysoki; 
(strumień tłoczenia za mały)

Zwiększyć; zmniejszyć średnicę znamionową 
przewodu ciśnienia

lepkość i/lub gęstość tłoczonego środka za 
wysoka (zbyt lepka)

Skonsultować się z Fristam

Poważne uszkodzenia łożyskowania pompy lub 
silnika przekładniowego

Demontaż i ocena;
Skonsultować się z Fristam

Wycieki na uszczelnieniu wału Uszkodzenia mechaniczne lub zużycie 
uszczelnienia wału

Wymienić uszczelkę pierścienia ślizgowego i 
pierścień uszczelniający wału promieniowego 
razem ze wszystkimi uszczelkami dodatkowymi; 
ewentualnie zmienić materiał; skonsultować się z 
Fristam

Praca jałowa uszczelnienia wału; za duża 
wysokość zasysania; temperatura tłoczonego 
środka za wysoka

Zmniejszyć geodezyjną wysokość zasysania1; 
włożyć podwójne uszczelnienie wału; 
skonsultować się z Fristam

Ciśnienie wody odcinającej lub płuczącej za 
wysokie

Wyregulować za pomocą zaworu dławiącego i 
manometru

Materiały uszczelnienia wału są nieodporne 
chemicznie na tłoczony środek; temperatura 
środka za wysoka

Skonsultować się z Fristam;
Przebudowa na chłodzenie lub podwójne 
uszczelnienie wału

Ciśnienie wody odcinającej lub płuczącej za małe; 
rurki wody odcinającej zapchały się; uszczelnienie 
wału zaschnięte lub uszkodzone;

Odblokować dopływ i odpływ wody odcinającej; 
oczyścić rurki wody odcinającej; wymienić 
uszczelnienie wału

Woda odcinająca zanieczyszczona lub za gorąca Zastosować wodę o jakości wody pitnej z maks.
70 °C

1 „Geodezyjna wysokość zasysania” to pionowy odstęp między powierzchnią poziomu cieczy od strony ssania a środkiem przyłączy 

rurowych pompy.

Ustalenie Możliwa przyczyna Usuwanie

Tabela 9   Tabela usterek

Pozycja Nazwa

101 Korpus pompy

113 Kołnierz pośredni

160 Pokrywa

161 Pokrywa obudowy przekładni

182 Stopa pompy

213 Wał napędowy

223 Wał napędzany

232 Śruba tłoczenia prawa

233 Śruba tłoczenia lewa

320 Łożysko kulkowe skośne

325 Łożysko igiełkowe

350 Obudowa łożyska

360 Pokrywa łożyska

365 Pokrywa zamykająca

410 Pierścień uszczelniający profilowy

411 Pierścień uszczelniający

412 Pierścień uszczelniający okrągły

421 Pierścień uszczelniający 
promieniowy

433 GLRD

490 Blacha mocująca GLRD

515 Pierścień mocujący

540 Tuleja koła zębatego

552 Podkładka mocująca

554 Podkładka

562 Kołek walcowy

642 Wziernik poziomu oleju

872 Koło zębate

901 Śruba sześciokątna

902 Śruba dwustronna

903 Śruba zamykająca

913 Śruba odpowietrzająca

914 Śruba imbusowa

922 Nakrętka śruby tłoczenia

923 Nakrętka łożyska

930 Zabezpieczenie

931 Blacha zabezpieczająca

932 Pierścień zabezpieczający

940 Wpust pasowany

Pozycja Nazwa



/ / PODWÓJNE POMPY ŚRUBOWE FDS / / /

22

11.5 Deklaracja zgodność WE 

Producent: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

NIEMCY

Zakład Stadthagen:

Zakład Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

NIEMCY

oświadcza niniejszym, że poniższym produkt 

(pompa z silnikiem): 

– typ podwójnej pompy śrubowej: FDS 

– numer seryjny: patrz karta charakterystyki w instrukcji 

obsługi 

odpowiada wszystkim właściwym przepisom dyrektywy 

maszynowej (2006/42/WE). 

Maszyna odpowiada ponadto wszystkim przepisom dyrektywy 

w sprawie elektrycznych środków eksploatacyjnych 

(2014/35/UE), kompatybilności elektromagnetycznej 

(2014/30/UE), rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 i FDA. 

Zastosowano poniższe normy zharmonizowane: 

– DIN EN 809:2012-10: Pompy i agregaty pomp do cieczy 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa technicznego 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn - 

Ogólne zasady projektowania – Ocena i ograniczanie ryzyka. 

Osoba odpowiedzialna za dokumentację: Torben Hahn 

Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Adres: patrz adres producenta

Stadthagen, 05.05.2020 

 Torben Hahn / kierownik działu konstrukcji i rozwoju

11.6 Deklaracja włączenia WE 

Producent: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

NIEMCY

Zakład Stadthagen:

Zakład Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

NIEMCY

oświadcza niniejszym, że poniższy produkt (pompa bez silnika): 

– typ podwójnej pompy śrubowej: FDS 

– numer seryjny: patrz karta charakterystyki w instrukcji 

obsługi 

na podstawie dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) 

załącznik II B jest maszyną nieukończoną. 

Właściwe podstawowe wymagania BHP na podstawie załącznika 

I w/w dyrektywy zostały zastosowane i są spełnione. 

Maszyna nieukończona odpowiada ponadto wszystkim 

przepisom rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i FDA.

Maszynę nieukończoną można uruchamiać dopiero po 

stwierdzeniu, że maszyna, w której ma być zamontowana 

maszyna nieukończona, odpowiada przepisom dyrektywy 

maszynowej (2006/42/WE). 

Zastosowano poniższe normy zharmonizowane: 

– DIN EN 809:2012-10: Pompy i agregaty pomp do cieczy 

Ogólne wymagania bezpieczeństwa technicznego 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn - 

Ogólne zasady projektowania – Ocena i ograniczanie ryzyka

Producent zobowiązuje się do przekazania drogą elektroniczną 

specjalistycznej dokumentacji nieukończonej maszyny na 

żądanie instytucji w poszczególnych krajach. 

Opracowano specjalną dokumentacją techniczną należącą do 

maszyny na podstawie załącznika VII część B. 

Osoba odpowiedzialna za dokumentację: Torben Hahn 

Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Adres: patrz adres producenta

Stadthagen, 05.05.2020

Torben Hahn / kierownik działu konstrukcji i rozwoju
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12 Załącznik 2 – instrukcja montażu 
(opcja) pompy ze swobodnym końcem 
wału

12.1 Wskazówka bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja montażu jest skierowana wyłącznie do 
specjalistycznego personelu. 

12.2 Zastosowanie

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy pomp, które zostały 

dostarczone bez silnika (opcja). Pompa jest najpierw maszyną 

nieukończoną.

Rys. 15 Maszyna nieukończona: pompa bez silnika, sprzęgło bez ramy podstawowej

Poniższe dane z „oryginalnej instrukcji obsługi” dla maszyny 

ukończonej nie obowiązują w tym przypadku:

– Rozdział 11.5 „Deklaracja zgodność WE”, strona 22,

– Rozdział 2.5.2 „Tabliczka znamionowa”, strona 7.

12.3 Tabliczka znamionowa

12.4 Transport bez silnika

Transport może wykonywać tylko przeszkolony personel.

Pompę można transportować przy użyciu pojazdów transportu 

poziomego lub dźwigu.

Pompę należy zawsze transportować w położeniu 

montażowym.

12.4.1 Wskazówki bezpieczeństwa

Części spadające lub niezabezpieczone

Poważne zgniecenia. 

 Podczas wszystkich prac transportowych zasadniczo należy 

nosić obuwie ochronne.

Nieprawidłowe położenie transportowe pompy

Wyciek żrących, trujących lub zanieczyszczonych cieczy. 

Obrażenia ciała i szkody materialne z powodu zanieczyszczenia.

 Pompę należy zawsze transportować w położeniu 

montażowym. 

Otwarte, niezamknięte przyłącza przewodów rurowych

Szkody materialne spowodowane zanieczyszczeniami, 

uderzeniami lub wilgocią w pompie.

 Osłony przyłączy rur należy zdejmować dopiero 

bezpośrednio przed podłączeniem do przewodów 

rurowych. 

12.4.2 Transport przy użyciu pojazdów do transportu 

poziomego

Niezabezpieczone części

Śmierć z powodu zmiażdżenia, zgniecenia kończyn, szkody 

materialne.

 Przed transportem należy zabezpieczyć pompę przed 

przewróceniem. Zamocować na palecie za pomocą pasów 

transportowych lub przykręcić pompę do palety.

Przygotowanie

 Sprawdzić, czy pompa jest dostatecznie zabezpieczona na 

palecie. Na przykład pasami Rys. 16 „Transport wózkiem 

widłowym”, strona 24. 

Sposób postępowania 

1. Paletę należy podnieść widłami pojazdu do transportu 

poziomego. 

2. Przesunąć paletę ostrożnie do wyznaczonego miejsca i tam 

odstawić. 
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Rys. 16 Transport wózkiem widłowym

12.4.3 Transport dźwigiem

Spadające części

Śmierć w wyniku zmiażdżenia, zgniecenia kończyn, szkody 

rzeczowe.

 Stosować tylko odpowiednie środki transportowe i 

mocujące, dostosowane do masy całkowitej pompy.

Informacje o masie pompy podane są na tabliczce 

znamionowej pompy w opcji „dokumentacji zlecenia” w 

dołączonych dokumentach.

 Nie pozostawiać pompy w położeniu podniesionym dłużej 

niż to konieczne.

 Zwrócić uwagę, aby pod pompą nie przebywały żadne 

osoby.

Kołyszące się części

Zgniecenia i poważne obrażenia ciała. 

 Przesunąć dźwig z pompą równomiernie i zatrzymać. 

 Zwrócić uwagę, aby w strefie zagrożenia pompy nie 

przebywały żadne osoby. 

Środki pomocnicze

– Środki mocujące: sprawdzone zawiesia o obwodzie 

zamkniętym DIN EN1492-1 i 1492-2.

Przygotowanie

 Zdjąć zabezpieczenia transportowe. 

.

Rys. 17 Transport przy użyciu zawiesia o obwodzie zamkniętym

Sposób postępowania

1. Ostrzeżenie: Uszkodzenie i zerwanie zawiesia o obwodzie 

zamkniętym. Śmierć w wyniku zmiażdżenia, poważne 

zgniecenia, szkody rzeczowe. 

 Zawiesia o obwodzie zamkniętym nie wolno prowadzić 

na ostrych narożnikach i krawędziach.

Ułożyć zawiesie o obwodzie zamkniętym wokół korpusu i 

wału napędowego, patrz Rys. 17 „Transport przy użyciu 

zawiesia o obwodzie zamkniętym”, strona 24

2. W przypadku podwójnego uszczelnienia wału: 

Uwaga: Zawiesie o obwodzie zamkniętym naciska na rurki 

wody odcinającej. Szkody rzeczowe podwójnego 

uszczelnienia wału.

  Poprowadzić zawiesie o obwodzie zamkniętym przy 

rurkach wody odcinającej.

3. Ułożyć zawiesie na krzyż na haku tak, aby taśma była mocno 

ułożona na haku i nie ślizgała się.

4. Punkt ciężkości wypionować tak, aby pompa była 

podnoszona w położeniu poziomym.

5. Podnieść pompę.

12.5 Miejsce ustawienia

Ogólne warunki dotyczące miejsca ustawienia podane są w 

instrukcji obsługi Rozdział 6.2 „Miejsce ustawienia”, strona 11.

12.6 Montaż pompy

Warunek (ze strony klienta)

– Pasujący silnik (przekładniowy),

– sprzęgło o odpowiednich rozmiarach, (sprzęgło elastyczne, 

np. KTR)

– wspólna powierzchnia ustawienia silnika przekładniowego i 

pompy, aby wał pompy i wał silnika przekładniowego 

zostały wyrównane względem siebie.
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Nieprawidłowo dobrany silnik i sprzęgło

Uszkodzenie pompy i sprzęgła

 Stosować tylko silniki i sprzęgła, dostosowane do 

charakterystyk pompy. W razie pytań zwrócić się do Fristam.

Wskazówka: Wymiary nastawcze sprzęgła podane są w 

dokumentacji dostawcy sprzęgła. 

Sposób postępowania 

1. Zamontować części sprzęgła na wale napędowym i na wale 

przekładniowym.

2. Założyć pompę na ramę podstawową lub na fundament, 

aby można było połączyć wał napędowy i wał 

przekładniowy ze sprzęgłem.

3. Lekko przykręcić mocowanie śrub do stopy pompy.

4. Sprawdzić przestawienie środkowe i kątowe wału 

napędowego i przekładniowego.

5. Utrzymywać jak najmniejsze odchyłki przestawienia 

kątowego i wału. W razie potrzeby wyrównać na nowo lub 

podeprzeć części.

6. Przykręcić pompę i przekładnię na ramie podstawowej lub 

na fundamencie.

7. Zamocować sprzęgło zgodnie z danymi jego producenta.

8. Wykonać zabezpieczenie bezdotykowe (ochronę sprzęgła) 

zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE rozdział 4.1 

„Wymagania dla zabezpieczeń”.

9. Pompa jest teraz zamontowana. Uruchomić pompę, jeżeli 

przepisy związane z maszyną ukończoną odpowiadają 

dyrektywie maszynowej WE. 

Wskazówka: dalej wg Rozdział 4 „Transport”, strona 9. 
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