
Manual de instruções original

Instruções de montagem

Bomba de parafuso duplo  

Série FDS

Modelo da bomba:

N.º da bomba:



Direitos de autor

© Copyright 2020 da FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH   

Todos os direitos reservados. O conteúdo, incluindo imagens, e a organização do presente manual de 

instruções está protegido por direitos de autor e outra legislação para proteção da propriedade 

intelectual. A divulgação ou alteração do conteúdo deste manual não é permitida. Além disso, este 

conteúdo não pode ser copiado, divulgado, alterado ou disponibilizado a terceiros para fins 

comerciais.

A versão em alemão é o manual de instruções original. 

Todos os restantes idiomas são traduções do manual de instruções original.



3

Índice

1 Introdução.................................................. 5

1.1 Prólogo ..................................................................... 5

1.2 Fabricante................................................................ 5

1.3 Âmbito de fornecimento.................................... 5

1.4 Bomba sem motor (opção)................................ 5

1.5 Âmbito da documentação................................. 5

1.6 Convenções de representação......................... 5

2 Segurança .................................................. 6

2.1 Indicações de segurança básicas .................... 6

2.2 Utilização correta .................................................. 6

2.3 Utilização indevida prevista .............................. 6

2.4 Indicações de segurança específicas 

da bomba................................................................. 6

2.5 Placas de aviso e de indicação ......................... 6

2.6 Emissão de ruído................................................... 7

2.7 Eliminação ............................................................... 7

3 Estrutura e funcionamento....................... 7

3.1 Estrutura básica ..................................................... 7

3.2 Versões gerais......................................................... 8

3.3 Dimensões............................................................... 8

3.4 Suplementos........................................................... 8

3.5 Indicação do tipo .................................................. 8

4 Transporte.................................................. 9

4.1 Indicações de segurança .................................... 9

4.2 Transportar com empilhador elétrico ........... 9

4.3 Transportar com grua.......................................... 9

5 Armazenamento........................................ 10

5.1 Condições de armazenamento da bomba .. 10

5.2 Armazenamento a longo prazo /  

conservação ............................................................ 10

5.3 Nova colocação em funcionamento.............. 10

6 Instalação ................................................... 10

6.1 Indicações de segurança..................................... 10

6.2 Local de instalação................................................ 11

6.3 Prevenção de ruído e vibrações ....................... 11

6.4 Fixação da bomba ................................................. 11

6.5 Alinhar o acoplamento........................................ 11

6.6 Instalar tubagens ................................................... 11

6.7 Estabelecer a ligação elétrica ............................ 12

6.8 Ligar o líquido de bloqueio ou de 

arrefecimento (opção) ......................................... 12

6.9 Limpeza..................................................................... 13

7 Funcionamento ......................................... 13

7.1 Indicações de segurança..................................... 13

7.2 Iniciar o funcionamento...................................... 13

7.3 Observar o funcionamento................................ 14

7.4 Terminar o funcionamento................................ 14

7.5 Desligar a bomba................................................... 14

8 Limpeza durante o funcionamento ......... 14

8.1 Processo CIP ............................................................ 14

8.2 Processo SIP............................................................. 15

9 Anomalias.................................................. 15

9.1 Indicações de segurança..................................... 15

10 Manutenção............................................... 15

10.1 Indicações de segurança..................................... 15

10.2 Peças de substituição........................................... 16

10.3 Verificar o líquido de bloqueio e de 

arrefecimento (opção) ......................................... 16

10.4 Verificar o nível do óleo....................................... 16

10.5 Mudar o óleo ........................................................... 16

10.6 Trocar o rolamento da bomba.......................... 17

10.7 Lubrificar o apoio do motor............................... 17

10.8 Substituir o vedante do eixo ............................. 17

10.9 Desmontar a cabeça da bomba ....................... 17

10.10 Montar a cabeça da bomba ............................... 18

10.11  Substituir os rolamentos do eixo.................... 18



/ / BOMBAS DE PARAFUSO DUPLO FDS / / /

4

10.12 Verificar a dimensão da folga ............................ 18

11 Anexo 1...................................................... 19

11.1 Dados técnicos........................................................ 19

11.2 Intervalos de manutenção.................................. 19

11.3 Tabela de anomalias ............................................. 20

11.5 Declaração de conformidade CE...................... 22

11.6 Declaração de incorporação CE........................ 22

12 Anexo 2 – Instruções de montagem (opção)  

para bombas com extremidade do eixo 

livre ............................................................ 23

12.1 Indicação de segurança....................................... 23

12.2 Utilização................................................................... 23

12.3 Placa de características ........................................ 23

12.4 Transporte sem motor ......................................... 23

12.5 Local de instalação ................................................ 24

12.6 Montar a bomba..................................................... 24



5

1 Introdução

1.1 Prólogo

Este manual de instruções descreve todos os tamanhos, formas 

e modelos das bombas de parafuso duplo FDS.

 Na placa de características na sua bomba e na 

«Documentação relacionada com a encomenda» nos 

documentos anexos, verifique a forma, dimensões, 

modelos e suplementos respetivos.

1.2 Fabricante

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

GERMANY

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

E-mail: info@fristam.de

1.3 Âmbito de fornecimento

O fornecimento é composto por:

– Bomba com motor (de engrenagem) 

(= agregado da bomba),

opcional: Fornecimento sem motor

– Coberturas das conexões dos tubos

– Documentação

– eventuais Fristam-acessórios

– opcional: Conjunto de montagem

 Verificar o fornecimento quanto à integridade e danos de 

transporte. Em caso de divergências, informar 

imediatamente a Fristam.

1.4 Bomba sem motor (opção)

Opcionalmente, a bomba é também fornecida sem motor. Neste 

caso, continuar a ler até ao capítulo 3 «Estrutura e 

funcionamento», e prosseguir com o Capítulo 12 «Anexo 2 – 

Instruções de montagem (opção) para bombas com extremidade 

do eixo livre», página 23.

1.5 Âmbito da documentação

A documentação é constituída por:

– o presente manual de instruções

– Anexo 1 com instruções de montagem

– documentos anexos

– documentação relacionada com a encomenda 

(ficha de dados)

– documentação dos fornecedores (motor, acoplamento, 

etc.)

– eventual documentação de acessórios Fristam

– eventuais certificados (certificados de materiais, etc.)

– declaração de conformidade ou declaração de 

incorporação

1.6 Convenções de representação

As enumerações são indicadas com hífen:

– Parte 1

– Parte 2

As indicações de manuseamento que devam ser realizadas 

numa sequência definida são numeradas:

1. Ligar aparelho

2. Desligar aparelho

As indicações de manuseamento que não devam ser realizadas 

numa sequência definida são acompanhadas de triângulos:

 Ação

 Ação

1.6.1 Indicações de segurança

Uma indicação de segurança com a palavra de sinalização 

Perigo avisa de perigos para as pessoas, que causam 

obrigatoriamente a morte ou ferimentos graves. 

Uma indicação de segurança com a palavra de sinalização Aviso 

avisa de perigos para as pessoas, que podem causar a morte ou 

ferimentos graves.

Uma indicação de segurança com a palavra de sinalização 

Cuidado avisa de perigos para as pessoas, que podem causar 

ferimentos de gravidade média ou ligeiros.

Uma indicação de segurança com a palavra de sinalização 

Atenção avisa de dados materiais.
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2 Segurança

2.1 Indicações de segurança básicas

 Ler completamente o presente manual de instruções antes 

da utilização da bomba e conservá-lo no local de utilização 

da bomba.

 Observar as normas nacionais em vigor no país de 

implementação, bem como as normas de trabalho e 

segurança internas da empresa.

 Todos os trabalhos aqui descritos podem apenas ser 

realizados com prudência por pessoal técnico qualificado. 

 Perigo de contaminação: Em caso de bombagem de fluidos 

perigosos, respeitar as normas de segurança nacionais e da 

empresa. 

2.2 Utilização correta

As bombas e agregados de bombas da firma Fristam Pumpen 

são concebidos para utilização na indústria alimentar e 

farmacêutica, na indústria química e outras empresas industrias, 

e são projetados e construídos de forma individual, de acordo 

com os requisitos do cliente. 

Os materiais de base, bem como todos os vedantes são 

selecionados de acordo com os requisitos do material de 

bombagem. A bomba pode ser apenas utilizada para o material 

de bombagem para o qual foi concebida (ver documentação 

específica da encomenda em anexo). 

A empresa Fristam Pumpen não se responsabiliza por danos 

decorrentes de uma utilização incorreta. O risco de tal utilização 

é apenas do proprietário. 

Da utilização segura e correta da bomba faz também parte o 

cumprimento das indicações do «Manual de instruções e 

montagem original», no que respeita à operação, 

funcionamento, inspeção e manutenção.

2.3 Utilização indevida prevista

As bombas de parafuso duplo FDS na versão standard não 

podem ser utilizadas em atmosferas sujeitas a perigo de 

explosão. Para este efeito, existem modelos especiais para zonas 

sujeitas a perigo de explosão.

A bombagem de fluidos não previstos pode danificar a bomba.

Corpos estranhos conduzidos em conjunto com o fluido de 

bombagem podem bloquear e danificar a bomba.

O manual de instruções descreve agregados standard da bomba 

de Fristam. Em caso de exceções e montagem de extras, a 

responsabilidade do funcionamento é do proprietário.

As conversões e alterações na bomba são apenas permitidas 

após consultar a Fristam. 

2.4 Indicações de segurança específicas da 

bomba

Intervalo de pressão não permitido

Danos pessoais e materiais em caso de rutura e fugas da bomba. 

 Cumprir o intervalo de pressão da bomba. Consultar a ficha 

de dados.

Intervalo de temperatura não permitido

Danos pessoais e materiais em caso de rutura e fugas da bomba. 

 Cumprir o intervalo de temperatura da bomba. Consultar a 

ficha de dados do pedido

Funcionamento em seco

Danos materiais 

 Por princípio, o funcionamento em seco deve ser evitado. 

Caso a bomba esteja equipada com vedante do eixo de ação 

dupla, é possível realizar um breve funcionamento em seco / 

«resíduos», desde que os vedantes tenham sido 

enxaguados. Caso a bomba esteja equipada com vedante 

simples do eixo, um funcionamento em seco, ainda que 

breve, pode causar danos.

Água de extinção em bomba quente

Danos materiais

 Não apontar jatos de água de extinção fria diretamente para 

a bomba.

 Deixar arrefecer a bomba o mais possível.

Superfície quente do aparelho

Queimaduras em caso de contacto com a bomba. 

 Verificar a temperatura da bomba antes de qualquer 

contacto. 

 Tocar na bomba apenas com luvas de proteção resistentes 

ao calor.

Emissão de ruído com a bomba em funcionamento

Danos auditivos permanentes. O nível de potência acústica 

ponderada A pode ser superior a 80 dB (A). 

 Utilizar sempre proteção auditiva nas proximidades da 

bomba em funcionamento. 

 Cumprir as normas legais relativas à exposição ao ruído. 

2.5 Placas de aviso e de indicação

 Não retirar ou alterar as sinalizações na bomba.

 Substituir imediatamente sinalizações danificadas ou 

perdidas por novas.
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2.5.1 Superfície quente

Fig. 1 Sinalização de segurança: «Superfície quente»

Esta sinalização indica que as peças podem aquecer durante o 

funcionamento ou que aqui podem ser conduzidos fluidos de 

bombagem quentes. Verificar a temperatura da bomba antes de 

tocar na bomba. A bomba pode apenas ser tocada com luvas de 

proteção adequadas.

2.5.2 Placa de características

Fig. 2 Beispiel Typenschild

2.6 Emissão de ruído

Nível de ruído com a bomba em funcionamento

Danos auditivos permanentes

 Cumprir as normas legais relativas à exposição ao ruído. 

 Utilizar proteção auditiva ao utilizar bombas com nível de 

potência acústica superior a 80 dB (A). 

2.7 Eliminação

2.7.1 Eliminar a embalagem de transporte

 Encaminhar a embalagem de transporte para reciclagem.

2.7.2 Eliminar massa lubrificante

 Eliminar massa lubrificante e objetos impregnados com a 

mesma de forma ecologicamente correta e de acordo com 

as normas em vigor.

2.7.3 Eliminar óleo lubrificante 

 Eliminar óleo lubrificante e objetos impregnados com o 

mesmo de forma ecologicamente correta e de acordo com 

as normas em vigor.

2.7.4 Eliminar a bomba

1. Eliminar resíduos perigosos e tóxicos de forma 

ecologicamente correta e de acordo com as normas em 

vigor.

2. Limpar cuidadosamente a bomba.

3. Desmontar a bomba segundo os componentes individuais.

4. Eliminar os componentes da bomba de forma 

ecologicamente correta e de acordo com as normas em 

vigor.

2.7.5 Eliminar sucata elétrica e eletrónica

 Eliminar a sucata elétrica e eletrónica conforme as diretivas 

válidas.

3 Estrutura e funcionamento

3.1 Estrutura básica

Fig. 3 Estrutura básica do grupo da bomba FDS

A Bomba com engrenagem sincronizada

B Acoplamento

C Motor/motor de engrenagem

B

A C
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3.1.1 Bomba com engrenagem sincronizada (A)

Fig. 4 Estrutura básica de uma bomba volumétrica FDS

3.1.2 Acoplamento (B)

O acoplamento liga o eixo do motor ao eixo de acionamento (6) 

da bomba. O binário de acionamento do motor (de 

engrenagem) é transferido para a bomba no acoplamento.

3.1.3 Motor/motor de engrenagem (C)

O acionamento é composto por um motor elétrico com rotações 

fixas ou reguláveis. Este está aparafusado aos bastidor ou 

fundação. 

3.2 Versões gerais

Para todos os modelos, podem ser possíveis as seguintes 

versões:

– vedante simples ou duplo do eixo

Podem ser utilizados dois tipos de vedante: vedante simples 

do eixo e vedante duplo. 

No caso de vedante duplo do eixo, existem no flange 

intermédio quatro orifícios adicionais (consultar 6.8.1) para o 

líquido de bloqueio. Estas ligações não estão representadas 

nas figuras do presente manual de instruções, consultar 

Capítulo 6.8.1 «Ligar as tubagens», página 13.

– horizontal, vertical ou inclinado 90º para o lado da ligação 

de bombas (variante "U"),

– revestimento de aquecimento

A bomba pode estar equipada com um revestimento de 

aquecimento na carcaça da bomba.

3.3 Dimensões

3.4 Suplementos

As bombas de parafuso duplo FDS podem estar equipadas com 

os seguintes suplementos, entre outros:

– Revestimento

Revestimento em aço inoxidável para o motor. 

O revestimento está fixo ao bastidor.

– Calotas

Calotas para instalação da bomba. As calotas são montadas 

no bastidor da bomba.

São possíveis suplementos adicionais. Em caso de dúvidas, 

contactar Fristam.

3.5 Indicação do tipo

Fig. 5 Exemplo de uma indicação do tipo

Indicação: Caso a bomba seja fornecida sem motor (opção), 

ler em primeiro lugar o Capítulo 12 «Anexo 2 – Instruções de 

montagem (opção) para bombas com extremidade do eixo livre», 

página 23.

1 Tampa da bomba

2 Carcaça da bomba

3 Flange intermédio

4 Câmara de recolha de fugas do vedante do eixo

5 Suporte de rolamentos

6 Eixo de acionamento

1 2 3 4 5 6

Série FDS

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabela 1    Dimensões

(7) Tipo da bomba

(8) Dimensões

(9) Símbolo adicional 2

L com extensão

(10) Deslocador

(11) Símbolo adicional 3 

V vertical

U lateral

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

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

O transporte pode apenas ser realizado por pessoal formado.

O agregado da bomba pode ser transportado com empilhador 

elétrico ou grua.

4.1 Indicações de segurança

Queda de peças ou peças não fixas

Esmagamento grave. 

 Utilizar sempre calçado de segurança durante todos os 

trabalhos relacionados com o transporte.

Posição de transporte incorreta da bomba

Derrame de líquidos corrosivos, tóxicos ou poluentes. 

Danos pessoais e materiais devido a contaminação.

 Transportar sempre a bomba na posição de montagem. 

Ligações de tubos abertas, não fechadas

Danos materiais devido a sujidade, impactos ou humidade na 

bomba.

 Retirar as coberturas das ligações de tubos apenas antes da 

ligação às tubagens. 

4.2 Transportar com empilhador elétrico

Peças não fixas

Ferimentos graves, esmagamento de membros, danos 

materiais.

 Proteger a bomba contra quedas antes do transporte. Fixar 

na palete com cintas de transporte ou aparafusar a bomba à 

palete. 

Preparação

 Verificar se a bomba se encontra suficientemente fixa à 

palete. Por exemplo, com cintas, ver Fig. 6 «Transporte com 

empilhador elétrico», página 9. 

 Tomar em consideração o peso da bomba ao selecionar o 

meio de transporte. Consultar as indicações relativas ao 

peso da bomba na placa de características da bomba e na 

«Documentação relacionada com a encomenda», nos 

documentos anexos.

Procedimento 

1. Elevar a palete com o garfo do empilhador elétrico. 

2. Deslocar a bomba lentamente e sem solavancos para o local 

destinado e pousar. 

Fig. 6 Transporte com empilhador elétrico

4.3 Transportar com grua

Queda de peças

Morte por asfixia, esmagamento grave dos membros, danos 

materiais.

 Utilizar apenas meios de transporte e de amarra adequados. 

Consultar as indicações relativas ao peso da bomba na placa 

de características da bomba e na «Documentação 

relacionada com a encomenda», nos documentos anexos.

 Não transportar o agregado da bomba pelos parafusos de 

olhal do motor ou da bomba, visto que estes não foram 

concebidos para suportar o peso total do grupo da bomba. 

 Não manter a bomba elevada durante mais tempo do que o 

necessário.

 Prestar atenção para que não se encontrem pessoas por 

baixo da bomba.

Peças oscilantes

Esmagamento e ferimentos graves. 

 Deslocar a bomba com a grua de modo regular e parar. 

 Prestar atenção para que não se encontrem pessoas na área 

de perigo da bomba. 

Auxiliares

Meios de elevação: estropos redondos comprovados, de acordo 

com as normas DIN EN1492-1 e 1492-2. 

Preparação

 Remover as proteções de transporte. 
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Procedimento

1. Aviso: Danos e rasgos do estropo redondo. Morte por 

asfixia, esmagamento grave, danos materiais. 

 Não passar o estropo redondo sobre cantos e rebordos 

afiados.

Pousar o estropo redondo em volta do motor de 

engrenagem, consultar a Fig. 7 «Transporte com estropo 

redondo», página 10.

2. Colocar a outra extremidade do estropo redondo em volta 

da carcaça da bomba, ver Fig. 7 «Transporte com estropo 

redondo», página 10. 

3. No caso de vedante duplo do eixo: 

Atenção: O estropo redondo exerce pressão sobre os tubos 

da água de bloqueio. Danos materiais no vedante duplo do 

eixo.

 Passar o estropo redondo ao lado dos tubos da água de 

bloqueio.

4. Passar ambos os estropos pelo gancho da grua, rodar e 

colocar de modo a que a cinta assente no gancho sem 

deslizar. 

5. Procurar o centro de gravidade, de modo a que a bomba 

seja elevada na horizontal. 

6. Elevar a bomba. 
.

Fig. 7 Transporte com estropo redondo

5 Armazenamento

5.1 Condições de armazenamento da bomba

Armazenar a bomba da seguinte forma:

– em local seco com humidade reduzida

– protegida de gelo e calor, se possível de 20ºC a 25ºC

– em local ventilado

– protegida do pó

 Todas as peças móveis devem ser rodadas a cada três meses.

5.2 Armazenamento a longo prazo / 

conservação

Em caso de armazenamento superior a seis meses, observar o 

seguinte:

 antes do armazenamento prolongado da bomba, 

desmontar completamente os vedantes do eixo e armazenar 

separadamente. 

Para o efeito, consultar o Capítulo 5.2.1 «Armazenamento dos 

elastómeros», página 10.

 Encher a engrenagem com óleo até ao rebordo superior da 

roda dentada. 

5.2.1 Armazenamento dos elastómeros

Armazenar os elastómeros da seguinte forma:

– Temperatura de armazenamento entre +5ºC e +20ºC

– humidade relativa do ar inferior a 70%

– sem exposição à luz solar direta

– armazenar sem deformação

5.3 Nova colocação em funcionamento

 Após o armazenamento, é necessário verificar vedantes, 

apoios e nível do óleo antes de nova colocação em 

funcionamento.

6 Instalação

6.1 Indicações de segurança

Queda de peças ou peças não fixas

Esmagamento grave. 

 Utilizar sempre calçado de segurança durante todos os 

trabalhos relacionados com a instalação.

Montagem incompleta e instável

Esmagamento grave, danos materiais.

 Apertar os parafusos com os binários de aperto indicados, 

consultar o Capítulo 11.1.1 «Binários de aperto», página 19.

 Utilizar chave dinamométrica ou aparafusadora de impacto 

com binário ajustável.

Oscilações na montagem dos pés das calotas

Danos materiais no sistema e na bomba.

 Utilizar discos para calotas.
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6.2 Local de instalação

O local de instalação para bombas com equipamento standard 

deve cumprir os seguintes requisitos:

– atmosfera não sujeita a risco de explosão

– ambiente sem pó

– temperatura ambiente: –20 ºC a +40 ºC

– Valores para humidade e salinidade do ar ambiente da 

documentação do fornecedor do motor nos documentos 

anexos.

– fundação com dimensões suficientes para as dimensões da 

bomba. 

– superfície de instalação horizontal e nivelada. resistência 

suficiente da superfície para a massa da bomba.

– distâncias de montagem da documentação do fornecedor 

do motor.

– espaço suficiente também para trabalhos de manutenção. 

– circulação do ar suficiente para arrefecimento do motor. 

6.3 Prevenção de ruído e vibrações

6.3.1 Medidas primárias

– Operar a bomba numa área de trabalho ideal. 

 Operar a bomba sem cavitação (consultar o Capítulo 6.6 

«Instalar tubagens», página 11).

– Eliminar vibrações das tubagens de aspiração e de descarga

 Apoiar as tubagens

 Alinhar as tubagens

 Instalar elementos para o amortecimento de vibrações

6.3.2 Medidas secundárias

 Tomar medidas construtivas, como:

– isolamento sonoro

– encapsulamento

6.4 Fixação da bomba 

6.4.1 Bomba com bastidor

 Fixar a bomba no bastidor à fundação.

6.4.2 Bomba com bastidor sobre calotas (opção)

 Colocar a bomba sobre calotas e alinhar.

6.4.3 Bastidor móvel (opção)

1. Colocar a bomba no local de instalação. Acionar os fixadores 

dos rolos (se existentes) ou fixar o bastidor móvel com 

calços de travão. 

2. Ligar o bastidor móvel à terra para desviar descargas 

eletroestáticas. 

3. Colocar as tubagens de modo a que  não possam ser 

danificadas.

6.5 Alinhar o acoplamento

1. Verificar o desvio central e o desvio angular dos eixos. 

Fig. 8 Desvio central

Fig. 9 Desvio angular

2. Se necessário, realinhar o eixo ou apoiar. Consultar a 

documentação do fornecedor do acoplamento para 

indicações pormenorizadas.

6.6 Instalar tubagens

Colocar e ligar as tubagens da seguinte forma:

 Manter a resistência das tubagens o mais reduzida possível: 

Evitar a montagem desnecessária de válvulas, coletores e 

transições abruptas nos tubos.

Fig. 10 Transições dos tubos

 Colocar a secção transversal da tubagem de modo a que não 

ocorram perdas de pressão desnecessárias e cavitação na 

zona de aspiração ou de descarga.

 Marcação: se possível, montar as válvulas de retenção no 

tubo de aspiração e de descarga, tomando em consideração 

a ligação correta (lado de aspiração e lado de descarga). 

As marcações correspondentes encontram-se na carcaça.
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 Montar os tubos de aspiração o mais curtos possível.

 Assentar os tubos de aspiração na horizontal ou de forma 

descendente, na direção do agregado da bomba. Evite 

bolsas de ar e depressões nas tubagens.

Fig. 11 Bolsa de ar na tubagem

Fig. 12 Depressão na tubagem

 Colocar as ligações dos tubos em função de:  

pressão, temperatura e tipo de fluido de bombagem.

 Colocar e ligar as tubagens de modo a que não ocorram 

tensões na bomba.

 Fixar as tubagens com abraçadeiras a coberturas, paredes 

ou ao chão. 

 Alinhar as tubagens com as ligações da bomba por meio de 

um ângulo. 

6.7 Estabelecer a ligação elétrica

Descarga eletroestática

Choque elétrico.

 Ligar as tubagens e a bomba à terra, de modo a desviar a 

descarga elétrica.

As ligações elétricas podem apenas ser realizadas por um 

eletricista.

Procedimento

1. Observar os valores das ligações na placa de características 

do motor. A tensão indicada não pode ser excedida.

2. Ligar o motor apenas a circuitos protegidos, de forma a 

evitar um consumo de corrente excessivo.

3. Ligar o motor à caixa de bornes do motor, de acordo com o 

diagrama de circuitos.

4. Proteger as passagens de cabos contra entrada de 

humidade.

5. Ligar o motor durante 2 a 3 segundos. Verificar, ao mesmo 

tempo, o sentido de rotação da roda de ventilação do 

motor.

6. Alterar a polaridade em caso de sentido de rotação incorreto.

6.8 Ligar o líquido de bloqueio ou de 

arrefecimento (opção)

Em versões com vedante duplo do eixo, a câmara do vedante do 

eixo deve ser enxaguada com líquido de bloqueio ou de 

arrefecimento.

 Utilizar um fluido adequado como líquido de bloqueio ou de 

arrefecimento.

 Consultar a ficha de dados do sistema

Dimensão nominal 
da flange
(DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300

Força na flange
Fx, Fy e Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Torque na flange
Mx, My e Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabela 2   Cargas com flanges
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6.8.1 Ligar as tubagens

Em caso de dúvidas, contacte a Fristam

1. Montar o tubo de entrada em baixo no vedante do eixo.

2. Montar o tubo de descarga em cima no vedante do eixo.

6.9 Limpeza

Utilizar apenas produtos de limpeza que correspondam às 

diretivas técnicas de higiene para o respetivo fluido de 

bombagem.

1. Antes de fechar a bomba, assegurar que não se encontram 

substâncias estranhas no interior da bomba e das tubagens. 

2. Fechar a bomba.

3. Ligar as tubagens.

4. Limpar completamente a bomba e o sistema de tubagens 

antes da primeira utilização.

7 Funcionamento

7.1 Indicações de segurança

Válvula fechada no tubo de descarga 

Danos pessoais e materiais devido a rutura causada por pressão 

demasiado elevada.

 Antes de ligar e durante o funcionamento, assegurar que 

todas as válvulas do tubo de descarga se encontram abertas. 

 Montar um bypass ou outros dispositivos de segurança 

permitidos para picos de pressão, visto que se trata de uma 

bomba de circulação forçada. 

Válvula fechada no tubo de aspiração 

Danos no vedante do eixo devido a funcionamento em seco da 

bomba.

 Antes de ligar e durante o funcionamento, assegurar que 

todas as válvulas do tubo de aspiração se encontram 

abertas. 

Fluido de bombagem em falta no interior da bomba

Funcionamento em seco da bomba. Danos no vedante do eixo.

 Nos vedantes simples do eixo, assegurar sempre que existe 

fluido de bombagem no interior da bomba durante o 

funcionamento.

7.2 Iniciar o funcionamento

No caso de vedante duplo do eixo:  

Derrame do líquido de bloqueio

Danos no vedante do eixo.

 Assegurar que durante o funcionamento: 

– o líquido de bloqueio flui com pressão suficiente pelo 

vedante duplo do eixo (consultar as indicações na 

«Ficha de dados» anexa),

– a temperatura do líquido de bloqueio é mantida 

T < 70ºC. 

1. Abrir a válvula no tubo de aspiração. 

2. Abrir a válvula no tubo de descarga. 

Entrada
A

Saída
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   

Higiene alimentar Indústria

Líquido de 
alimentação, 
bloqueio

Água ou 
condensado

Mistura água glicol (70/30)
Óleo hidráulico <10mm²/s 
(isento de zinco e cinzas)

Fluxo volumétrico FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

Alimentação 
estática

FDS 1 - 5: 0,5....5,0 bar
Inspeção semanal

Tabela 4   Fornecimento de vedante para 2 vedantes
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3. Encher a bomba e o tubo de aspiração com fluido de 

bombagem até ao rebordo superior da bomba. 

Se necessário, purgar o ar existente. 

4. Apenas para bombas com líquido de bloqueio ou de 

arrefecimento: 

verificar a pressão de bloqueio necessária. Para a pressão de 

bloqueio máxima, consultar as indicações na «Ficha de 

dados» nos documentos anexos.

5. Ligar o motor.

7.3 Observar o funcionamento

Durante o funcionamento da bomba, observar as seguintes 

indicações de segurança:

corpos estranhos no fluido de bombagem

bloqueio do deslocador e rutura do eixo. 

 Excluir corpos estranhos no fluido de bombagem.

– Prever limite de corrente como proteção do motor de 

engrenagem.

Fecho brusco das válvulas no tubo de descarga

Possíveis danos no sistema devido a pressão excessiva.

 Não fechar bruscamente a válvula no tubo de descarga 

durante o funcionamento ou durante muito tempo.

Arrefecimento súbito da bomba

Fissuras de tensão na bomba.

– Não arrefecer subitamente a bomba.

Cavitação e funcionamento em seco da bomba

Danos no vedante do eixo.

– Assegurar que as válvulas do lado da aspiração estão abertas 

durante o funcionamento.

7.4 Terminar o funcionamento

1. Desligar o motor.

2. Fechar a válvula no tubo de aspiração para evitar o 

funcionamento em vazio da bomba.

3. Fechar a válvula no tubo de descarga.

7.5 Desligar a bomba

1. Desligar o motor.

2. Fechar a válvula no tubo de aspiração. 

3. Fechar a válvula no tubo de descarga.

4. Desligar a bomba sem tensão. 

5. Esvaziar a bomba. 

6. Limpar a bomba como descrito no Capítulo 6.9 «Limpeza», 

página 13.

7. Secar a bomba. 

8. Proteger o interior da bomba da humidade, por exemplo 

com gel de sílica.

9. Fechar as ligações das tubagens com tampa para evitar a 

entrada de sujidade e corpos estranhos.

10. Para passos adicionais, consultar o Capítulo 5 

«Armazenamento», página 10.

8 Limpeza durante o funcionamento

8.1 Processo CIP

As bombas de parafuso duplo FDS são adequadas para o 

processo CIP (Cleaning In Place - limpeza no local). Os seguintes 

valores indicativos aplicam-se ao processo CIP:

Exemplo de processo de limpeza

1. Lavagem prévia com água.

2. Lavagem com hidróxido de sódio (NaOH, ver Tabela 5   

«Limpeza CIP», página 14).

3. Lavagem intermédia com água.

4. Lavagem com ácido nítrico (HNO 3, verTabela 5   «Limpeza 

CIP», página 14).

5. Enxaguamento com água.

A pressão diferencial da bomba deve ser de 2 a 3 bar, de modo a 

que sejam alcançadas velocidades de fluxo suficientes na 

bomba.

Contactar Fristam em caso de valores divergentes.

8.1.1 Temperaturas CIP

– Choque térmico máx. 65K

– Os seguintes valores devem ser considerados para grandes 

variações de temperatura:

Fluido de bombagem Temperatura de processo [ºC]

NaOH (aprox. 1% a 2%) 80 a 85

HNO3 (aprox. 1%) 60 a 65

Tabela 5   Limpeza CIP
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8.1.2 Processo CIP por intermédio de bombas/sistemas 

CIP em separado:

Caso a limpeza CIP seja realizada através de bombas CIP ou de 

uma unidade CIP central, isto é, a bomba de parafuso duplo FDS 

será, como todas as outras partes do sistema, apenas 

atravessada, deve-se ter em conta o seguinte:

– No caso de uma pressão prévia > 1 bar, a bomba FDS deve 

ser bloqueada ou protegida de desvios incontroláveis

– caso a bomba funcione lentamente, a pressão de admissão 

deve ser < 1 bar ou deve ser evitada uma pressão diferencial 

negativa.

8.2 Processo SIP

Funcionamento em seco da bomba com vapor

Danos no vedante do eixo.

 Quando for conduzido vapor pelas tubagens, assegurar que 

a bomba se encontra desligada.

 No caso de vedante duplo do eixo, é possível um 

funcionamento em simultâneo lento (< 300 rpm)

As bombas de parafuso duplo FDS são indicadas para o 

processo SIP (Sterilisation In Place - esterilização no local) 

apenas após contactar a Fristam. 

A adequação depende dos elastómeros selecionados. 

A temperatura de processo máxima é de 145ºC.

Em versões especiais, como p.ex. ATEX, as temperaturas podem 

ser diferentes, consulte o manual de instruções adicional ATEX 

«Limites de ajuste da temperatura». 

Efeito de turbinas!

evitar desvios incontroláveis e, se necessário, bloquear a bomba!

9 Anomalias

Consultar o Capítulo 11.3 «Tabela de anomalias», página 20.

9.1 Indicações de segurança

Superfície quente do aparelho

Queimaduras em caso de contacto com a bomba. A bomba 

pode aquecer bastante devido ao fluxo de fluidos de 

bombagem muito quentes. 

 Deixar arrefecer completamente a bomba antes de 

quaisquer trabalhos na mesma.

 Verificar a temperatura antes de qualquer contacto.

 Tocar na bomba apenas com luvas de proteção resistentes 

ao calor.

10 Manutenção

Para verificar intervalos de manutenção consultar o Capítulo 11.2 

«Intervalos de manutenção», página 19.

10.1 Indicações de segurança

Peças rotativas

Danos pessoais e materiais. 

 Desligar sempre o motor da bomba antes de trabalhos na 

bomba e proteger contra reativação.

Queda de peças ou peças não fixas

Esmagamento grave. 

 Utilizar sempre calçado de segurança durante todos os 

trabalhos de manutenção.

Escoamento descontrolado de líquidos

Danos pessoais e materiais devido a queimaduras químicas, 

intoxicação ou sujidade.

Antes de trabalhos de manutenção e limpeza na bomba:

 fechar a válvula de aspiração e de descarga à frente e por 

trás da bomba.

 No caso de vedante duplo do eixo: Bloquear o tubo do 

líquido de bloqueio ou de arrefecimento.

 Esvaziar completamente a carcaça da bomba antes da 

abertura da bomba.

Arrefecimento súbito da bomba

Fissuras de tensão na bomba.

 Não arrefecer subitamente a bomba.

Choque 
térmico

Medidas

< 65 K Não são necessárias medidas

≥ 65 K Variação gradual de 
temperatura

Gradiente de variação de 
temperatura ≤ 40 K/min

Variação de 
temperatura por 
etapas1

1Na prática, o fluido de bombagem deve ser introduzido aqui na 

bomba. Após um tempo de funcionamento de 

aproximadamente 20 s, a bomba é desligada e os componentes 

da bomba podem adaptar-se termicamente graças ao tempo de 

retenção.

Tempos de retenção ≥ 2 min  
para adaptação térmica. 
Etapa máx. 50K

Tabela 6   Choque térmico_CIP
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Utilização de ferramentas de aparafusamento rígidas

Riscos em superfícies polidas.

 No caso de superfícies polidas, utilizar inserto de cobre para 

chave de tubos.

10.2 Peças de substituição

A utilização de peças de substituição não autorizadas pela 

Fristam pode causar danos pessoais e materiais graves. Em caso 

de dúvidas relativas a peças de substituição autorizadas, 

consultar Fristam.

A Fristam regista todas as bombas fornecidas. As seguintes 

informações são necessárias para encomendas de peças de 

substituição: 

1. número de série da bomba, ver placa de características ou 

gravação na bomba.

2. designação das peças de substituição e materiais, consultar 

a «Documentação relacionada com a encomenda» nos 

documentos anexos.

10.3 Verificar o líquido de bloqueio e de 

arrefecimento (opção)

No caso de bombas com equipamento para «líquido de 

bloqueio» ou «líquido de arrefecimento», é necessário verificar a 

pressão do líquido de bloqueio. Consultar a Tabela 8 na 

página 19 relativamente aos intervalos de manutenção.

 Verificar a pressão do líquido de bloqueio e comparar com o 

valor indicado. 

O valor indicado encontra-se na «Ficha de dados», na 

«Documentação relacionada com a encomenda». 

A «Documentação relacionada com a encomenda» está 

incluída no presente manual de instruções.

O líquido de bloqueio é aquecido pelo fluido de bombagem 

quente e pelo funcionamento da bomba.

 Assegurar que durante o funcionamento a temperatura do 

líquido de bloqueio é mantida a T < 70ºC. 

10.4 Verificar o nível do óleo

O controlo é realizado através de um óculo de inspeção do nível 

do óleo (15), que se encontra na traseira, na tampa de fecho. 

Para verificar intervalos de manutenção consultar a Tabela 8 na 

página 19.

10.5 Mudar o óleo

Mudar regularmente o óleo na bomba de parafuso duplo FDS. 

Consultar a Tabela 8 na página 19 relativamente aos intervalos 

de manutenção. 

Tipos de óleo recomendados

Quantidades de óleo

Intervalos de manutenção

Por princípio, trocar o óleo uma vez por ano ou a cada 

4000 horas de funcionamento.

Em condições mais adversas, como humidade elevada do ar, 

ambiente agressivo ou fortes oscilações da temperatura,  

é recomendada uma mudança de óleo a cada 2000 horas de 

funcionamento.

Fig. 13 Nível do óleo e mudança do óleo

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 Parafuso de purga

14 Parafuso de fecho

15 Óculo de inspeção do nível do óleo

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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Procedimento

1. Ligar o motor e deixar funcionar até atingir a temperatura de 

funcionamento normal.

2. Desligar o motor e proteger de reativação.

3. Colocar um recipiente para recolha do óleo adequado por 

baixo do parafuso de fecho (14).

4. Cuidado! Perigo de queimaduras devido a óleo quente. 

 Utilizar luvas de proteção resistentes ao calor e ao óleo.

Desapertar o parafuso de purga (13).

5. Desapertar o parafuso de fecho (14) e retirar.

6. Escoar completamente o óleo e eliminar em conformidade 

com as normas locais.

7. Limpar o parafuso de purga e os vedantes.

8. Montar o parafuso de fecho e o parafuso de purga com os 

respetivos vedantes. 

9. Abastecer com óleo novo, controlando o nível do óleo 

através do óculo de inspeção do nível do óleo (15).

10.6 Trocar o rolamento da bomba

O aumento das temperaturas do rolamento, ruídos altos ou 

vibrações , podem indicar um desgaste dos rolamentos.

No caso de bombas sobrecarregadas, com uma pressão 

diferencial > 20 bar, associada a rotações superiores a 1.200 rpm, 

é recomendável uma troca, o mais tardar, após 12.000 horas de 

funcionamento.

Para bombas operadas em zonas potencialmente explosivas 

conforme a categoria ATEX 2, esta troca é obrigatória.

Em relação aos intervalos de manutenção Consultar «Intervalos 

de manutenção» na página 19.

10.7 Lubrificar o apoio do motor

 Lubrificar o apoio do motor conforme as instruções do 

fabricante do motor de engrenagem. Ver «Documentação 

de fornecedores» nos documentos anexos.

10.8 Substituir o vedante do eixo

Substituir o vedante do eixo se:

– houver fugas de fluido de bombagem, líquido de bloqueio 

ou de arrefecimento da bomba, do lado da atmosfera,

– Fuga de líquido de bloqueio ou de arrefecimento para o 

fluido de bombagem.

Vista geral do procedimento

1. Desmontar a carcaça da bomba, consultar o Capítulo 10.9 

«Desmontar a cabeça da bomba», página 17.

2. Substituir o vedante do eixo, consultar o Capítulo 10.10.2 

«Montagem do vedante do eixo», página 18.

 Montar previamente a carcaça da bomba.

 Montar o vedante do eixo. 

3. Montar a carcaça da bomba.

4. Montar o deslocador.

5. Fechar a tampa da bomba.

O procedimento exato está descrito nos capítulos seguintes.

10.9 Desmontar a cabeça da bomba 

10.9.1 Desmontar a carcaça da bomba e os parafusos de 

extração

Preparação

1. Antes da desmontagem, determinar o vedante do eixo 

existente com ajuda da «Ficha de dados» anexa.

2. Desligar o motor e proteger contra reativação.

3. Fechar a válvula no tubo de descarga.

4. Fechar a válvula no tubo de aspiração.

5. No caso de vedante duplo do eixo: Bloquear o tubo do 

líquido de bloqueio ou de arrefecimento.

6. Esvaziar completamente a bomba.

7. Desapertar as ligações de aspiração e de pressão.

Procedimento

Fig. 14 Desmontar a carcaça da bomba com tampa e os parafusos de extração

1. Desapertar os parafusos de fixação da carcaça da bomba 

(20). 

2. Retirar a carcaça da bomba (17) com tampa (16).

3. Aviso: Peças rotativas. Esmagamentos graves das mãos.

 Bloquear os parafusos de extração (19) com um calço de 

alumínio ou plástico.

Desapertar a fixação dos parafusos de extração (18) 

com os respetivos anéis vedantes (rosca à direita).

4. Retirar os parafusos de extração (19) do eixo de 

acionamento e do eixo acionado.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Desmontagem do vedante do eixo

Podem estar montados vedantes simples do eixo ou de ação 

dupla (consultar a ficha de dados).

1. Soltar os parafusos de fixação (21) para a chapa de fixação 

(22).

2. Retirar as chapas de fixação.

3. Retirar as unidades rotativas dos eixos.

4. Extrair as unidades fixas do flange intermédio.

10.10 Montar a cabeça da bomba

A montagem da bomba depende das respetivas dimensões e 

forma, bem como do vedante do eixo. O vedante do eixo 

montado está indicado na «Ficha de dados».

Elastómeros incorretos 

Fugas na bomba. 

 Assegurar que os elastómeros são adequados à natureza do 

fluido de bombagem. Consultar a «Ficha de dados».

Preparação 

 Limpar todos os componentes da bomba. Verificar quanto a 

danos e ajuste.

 Se necessário, processar ou substituir componentes da 

bomba.

 Realizar a montagem em condições de limpeza. Os vedantes 

podem ser danificados ligeiramente.

 Para reduzir a fricção, humedecer os vedantes adjacentes e 

as superfícies de deslizamento com água, álcool ou 

lubrificante de silicone.

 Limpar as superfícies de anéis de vedação deslizantes com 

líquido de limpeza desengordurante, por exemplo o 

«produto de limpeza universal OKS 2610». Em seguida, não 

permitir que as superfícies de vedação entrem em contacto 

com óleo ou massa lubrificante e não tocar com os dedos. 

Dica: A união para juntas «Euro Lock A64.80» é indicada para a 

colagem de rolamentos e buchas. 

Dica: A cola para parafusos «Euro Lock A24.10», por exemplo, 

é indicada para a colagem de pinos roscados.

10.10.1 Observar a marcação 

Os parafusos de extração não podem ser trocados em qualquer 

circunstância. Estão atribuídos ao eixo de acionamento ou eixo 

acionado e estão marcados com granulações.

 Observar as marcações antes da montagem dos parafusos 

de extração: 

– uma granulação do lado dianteiro para o eixo de 

acionamento, 

– duas granulações do lado dianteiro para o eixo 

acionado.

10.10.2 Montagem do vedante do eixo

1. Voltar a colocar o vedante do eixo no flange intermédio de 

acordo com o desenho de montagem (ranhura de 

segurança exatamente na lateral).

2. Voltar a colocar as chapas de fixação («engatar») e fixar com 

os parafusos.

3. Empurrar as unidades rotativas para os eixos.

10.10.3 Montar a carcaça da bomba e os parafusos de 

extração

1. Atenção: Os parafusos de extração estão atribuídos ao eixo 

de acionamento ou ao eixo acionado. Consultar o Capítulo 

10.10.1 «Observar a marcação», página 18. 

2. Empurrar os parafusos de extração nos eixos.

3. Aviso: Peças rotativas. Esmagamentos graves das mãos.

 Bloquear os parafusos de extração com um calço de 

alumínio ou plástico. 

4. Apertar a fixação dos parafusos de extração com o binário 

indicado. Consultar a Tabela 7   «Binários de aperto para 

fixação dos parafusos de extração», página 18.

5. Colocar a carcaça com tampa e aparafusar.

10.10.4 Fechar a bomba

1. Montar o vedante redondo na tampa da bomba.

2. Empurrar a tampa da bomba para a carcaça da bomba. 

3. Aparafusar a tampa da bomba na carcaça da bomba com 

porcas e arruelas.

10.11  Substituir os rolamentos do eixo

 Contactar Fristam.

10.12 Verificar a dimensão da folga

Contacte Fristam.

Dimensão Rosca Binários de aperto [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabela 7   Binários de aperto para fixação dos parafusos de extração
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11 Anexo 1

11.1 Dados técnicos

11.1.1 Binários de aperto

Binários de aperto para parafusos e porcas ± 15%

Material: aço, classe de resistência 8.8

Material: aço, classe de resistência 10.9

Material: aço inoxidável, classe de resistência 70

Material: aço inoxidável, classe de resistência 80

11.2 Intervalos de manutenção

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Binário de aperto [Nm] 7 18 35 60 148 254 -

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Binário de aperto [Nm] 11 26 51 89 218 361 -

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Binário de aperto [Nm] 7 18 36 63 143 262 424

Rosca M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Binário de aperto [Nm] 10 24 48 84 191 351 568

Intervalo Modelo Atividade de manutenção Capítulo

Diariamente Todos Verificar o nível do óleo Consultar o Capítulo 10.4 «Verificar o nível do óleo», 
página 16

Diariamente Opção «líquido de 
bloqueio e de 
arrefecimento»

Verificar o líquido de bloqueio e de arrefecimento Consultar o Capítulo 10.3 «Verificar o líquido de 
bloqueio e de arrefecimento (opção)», página 16

2000 h Todos, em caso de 
condições mais adversas

Mudança do óleo Consultar o Capítulo 10.5 «Mudar o óleo», página 16

4000 h Todos, em condições 
normais

Mudança do óleo Consultar o Capítulo 10.5 «Mudar o óleo», página 16

Se necessário Todos Substituir o vedante do eixo Consultar o Capítulo 10.8 «Substituir o vedante do 
eixo», página 17

Se necessário Todos Substituir acoplamento/estrela de acoplamento

Se necessário Todos Substituir o motor

Segundo as instruções do 
fabricante

Todos Lubrificar o apoio do motor;
para intervalos de manutenção do motor adicionais, 
consultar a documentação do fornecedor do motor.

Consultar o Capítulo 10.7 «Lubrificar o apoio do 
motor», página 17

1200 h Todos Trocar os rolamentos no caso de bombas altamente 
resistentes e ATEX

Diariamente No caso de bombas 
ATEX

Verificar os ruídos de funcionamento, a vibração e a 
temperatura dos rolamentos

Diariamente No caso de bombas 
ATEX

Verificar o nível do óleo consultar o Capítulo 10.4 «Verificar o nível do óleo», 
página 16

Após as primeiras 250 
horas de funcionamento, o 
mais tardar após 3 meses

Todos Mudança do óleo consultar o Capítulo 10.5 «Mudar o óleo», página 16

Tabela 8   Intervalos de manutenção
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11.3 Tabela de anomalias

Falha causa possível Reparação

A bomba não funciona ou funciona de forma 
irregular

Interior da bomba não enchido completamente
com líquido; válvula de descarga fechada

Encher o interior da bomba com líquido;
abrir a válvula de descarga

Tubo de aspiração bloqueado ou obstruído Abrir ou limpar o tubo de aspiração

Bomba com altura geodésica de aspiração1: 
líquido fica imobilizado e a carcaça funciona em 
vazio

Montar uma válvula de pé no tubo de aspiração

Tubo de aspiração com fugas; vedante na tampa 
da bomba com fugas e saída de ar

Vedar o tubo de aspiração; substituir o vedante da 
tampa

Bolsa de ar no tubo de aspiração Montar o tubo de aspiração sempre em sentido 
ascendente com poucos desvios

Bomba bloqueada; corpos estranhos na bomba Limpar o interior da bomba; controlo visual; 
consultar Fristam

Viscosidade demasiado elevada do fluido de 
bombagem;
sem fluidez, porque demasiado denso

Consultar Fristam

Acoplamento com anomalia devido
a sobrecarga

Consultar Fristam

Fluxo de bombagem demasiado elevado Bomba sobredimensionada Consultar Fristam

Rotações demasiado altas Reduzir as rotações

Fluxo de bombagem demasiado baixo, altura 
de bombagem demasiado baixa

Selecionada bomba demasiado pequena; 
rotações baixas do motor devido a frequência 
incorreta

Consultar Fristam;
Efetuar a ligação segundo a placa de 
características do motor

Tubo de aspiração com fugas e entrada de ar Eliminar as fugas

Viscosidade demasiado elevada do fluido de 
bombagem (demasiado denso)

eventual conversão no aquecimento; consultar 
Fristam

Desgaste do deslocador, folga demasiado grande Reparação/substituição

Sentido de rotação incorreto Realizar corretamente a ligação dos tubos e a 
ligação elétrica

Ruído metálico Corpo estranho no interior da bomba Desmontagem, avaliação, reparação se necessário

Arranque mecânico dos parafusos de extração;
Porca dos parafusos de extração desapertada

Desmontagem, trabalho subsequente,
Ajuste correto da folga, aparafusar com binário, 
substituição

Desgaste excessivo nos rolamentos e rodas 
dentadas devido a sobrecarga ou lubrificação 
insuficiente

Desmontagem, avaliação, reparação 
manutenção regular; assistência do lubrificante

Rotações demasiado altas Instalar inversor de frequência no motor;
Consultar Fristam

Bomba funciona em vazio; vedante do eixo 
funciona em vazio

introduzir imediatamente fluido de bombagem; 
adicionar imediatamente água de bloqueio

Ruído de fluxo Funcionamento em zona de carga Regular o ponto de trabalho da disposição

Perdas de fluxo demasiado grandes no tubo de 
aspiração

Aumentar os diâmetros nominais,
Evitar estrangulamento

Cavitação Verificar requisitos para avaliação NPSH; consultar 
o Capítulo 6.6 «Instalar tubagens», página 11;
Consultar Fristam

Vibrações O peso próprio e as forças hidráulicas das 
tubagens sobrecarregam a bomba.

Suportar as tubagens de modo a não 
sobrecarregar a bomba; se necessário, montar 
amortecedor de vibrações; evitar golpes de 
pressão na bomba

Alinhamento incorreto do acoplamento Alinhar acoplamento de acordo com as 
indicações do respetivo fabricante

Tabela 9   Tabela de anomalias



21

11.4 Chave numérica

A chave numérica refere-se aos «desenhos transversais». Os números de peças estão conforme DIN 24250. 

Aquecimento excessivo dos rolamentos
do eixo e da engrenagem de acionamento

Danos nos rolamentos Desmontagem, substituir rolamentos

Falta de óleo de lubrificação Substituição do óleo de lubrificação;  
manutenção regular, consultar a Tabela 8 na 
página 19 ou atestar

Alinhamento incorreto do acoplamento Alinhar acoplamento de acordo com as indicações do 
respetivo fabricante

Consumo de corrente do motor demasiado 
elevado

Resistência demasiado alta no tubo de descarga 
(fluxo demasiado baixo)

Aumentar o diâmetro do tubo de descarga; reduzir

Viscosidade e/ou densidade demasiado elevada do 
fluido de bombagem

Consultar Fristam

Danos maciços no suporte do eixo da bomba ou no 
motor de engrenagem

Desmontagem e avaliação;
Consultar Fristam

Fugas no vedante do eixo Danos mecânicos ou desgaste do vedante do eixo Substituir anel de vedação deslizante e anel de 
vedação radial de todos os vedantes secundários; 
eventual conversão de materiais; consultar Fristam

Funcionamento em seco do vedante do eixo; altura 
de aspiração demasiado elevada; temperatura do 
fluido de bombagem demasiado alta

reduzir a altura de aspiração geodésica 1; montar 
vedante duplo do eixo; consultar Fristam

Pressão do líquido de bloqueio ou de arrefecimento 
demasiado alta

Regular com válvula de estrangulamento e 
manómetro

Materiais do vedante do eixo não resistentes 
quimicamente ao fluido de bombagem; temperatura 
do fluido demasiado alta

Consultar Fristam;
Mudança para refrigeração ou vedante duplo do eixo

Pressão do líquido de bloqueio ou de arrefecimento 
demasiado baixa; tubos da água de bloqueio com 
acumulações; vedante do eixo ressequido ou 
danificado;

Regular entrada e descarga do líquido de bloqueio, 
limpar tubos da água de bloqueio, substituir o 
vedante do eixo

Água de bloqueio suja ou demasiado quente Utilizar água potável a temperatura máx. de 70 °C

1A «altura geodésica» é a distância vertical entre a superfície do espelho do líquido no lado de aspiração e o centro das ligações de tubagens 

da bomba.

Falha causa possível Reparação

Tabela 9   Tabela de anomalias

Posição Designação

101 Carcaça da bomba

113 Flange intermédio

160 Tampa

161 Tampa da carcaça da engrenagem

182 Pé da bomba

213 Eixo de acionamento

223 Eixo acionado

232 Parafuso de extração direito

233 Parafuso de extração esquerdo

320 Rolamento de esferas de contacto 
angular

325 Rolamento de agulhas

350 Caixa de rolamentos

360 Tampa de rolamentos

365 Tampa de fecho

410 Anel perfilado

411 Anel de vedação

412 Junta anelar redonda

421 Junta anelar radial

433 GLRD

490 Chapa de fixação GLRD

515 Anel tensor

540 Bucha de roda dentada

552 Arruela de tensão

554 Arruela

562 Pino cilíndrico

642 Óculo de inspeção do nível do 
óleo

872 Roda dentada

901 Parafuso sextavado

902 Perno roscado

903 Parafuso de fecho

913 Parafuso de purga

914 Parafuso de sextavado interior

922 Porca de parafuso de extração

923 Porca de chumaceira

930 Proteção

931 Chapa de proteção

932 Anel de fixação

940 Chaveta

Posição Designação
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11.5 Declaração de conformidade CE 

O fabricante: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

GERMANY

Fábrica Stadthagen:

Fábrica Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

GERMANY

declara que o seguinte produto (bomba com motor): 

– Tipo de bomba de parafuso duplo: FDS 

– Número de série: consultar capa do manual de instruções 

corresponde a todas as determinações da Diretiva Máquinas 

(2006/42/CE). 

Além disso, a máquina está em conformidade com todas as 

determinações da diretiva relativa a materiais elétricos 

(2014/35/UE), compatibilidade eletromagnética (2014/30/

UE), Diretiva (CE) n.º 1935/2004 e FDA. 

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas: 

– DIN EN 809:2012-10: Bombas e agregados de bombas para 

líquidos para requisitos comuns de segurança 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Segurança de máquinas - 

Conceitos básicos, princípios gerais de conceção - Avaliação 

e prevenção de riscos. 

Responsável pela documentação: Torben Hahn 

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

Morada: consultar endereço do fabricante

Stadthagen, 5.5.2020 

 Torben Hahn / Diretor de construção e desenvolvimento

11.6 Declaração de incorporação CE 

O fabricante: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

GERMANY

Fábrica Stadthagen:

Fábrica Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

GERMANY

declara que o seguinte produto (bomba sem motor): 

– Tipo de bomba de parafuso duplo: FDS 

– Número de série: consultar capa do manual de instruções 

se trata de uma máquina incompleta, em conformidade com a 

Diretiva Máquinas (2006/42/CE) Anexo II B. 

Os requisitos fundamentais de proteção da segurança e saúde, 

conforme o Anexo I da diretiva acima foram utilizados e 

cumpridos. 

A máquina incompleta cumpre também todos os requisitos da 

diretiva (CE) n.º 1935/2004 e FDA.

A máquina incompleta pode apenas ser colocada em 

funcionamento se considerar que a máquina na qual será 

montada corresponde às determinações da Diretiva Máquinas 

(2006/42/CE). 

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas: 

– DIN EN 809:2012-10: Bombas e agregados de bombas para 

líquidos para requisitos comuns de segurança 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Segurança de máquinas - 

Conceitos básicos, princípios gerais de conceção - Avaliação 

e prevenção de riscos

O fabricante está obrigado a fornecer, a pedido das autoridades 

de cada país, os documentos específicos relativos à máquina 

incompleta em formato eletrónico. 

Foram elaborados os respetivos documentos técnicos conforme 

o Anexo VII Parte B. 

Responsável pela documentação: Torben Hahn 

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

Morada: consultar endereço do fabricante

Stadthagen, 5.5.2020

Torben Hahn / Diretor de construção e desenvolvimento
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12 Anexo 2 – Instruções de montagem 
(opção) para bombas com 
extremidade do eixo livre

12.1 Indicação de segurança

Estas instruções de montagem estão exclusivamente 
direcionadas a pessoal técnico. 

12.2 Utilização

Estas instruções de montagem referem-se a bombas fornecidas 

sem motor (opção). A bomba é uma máquina incompleta.

Fig. 15 Máquina incompleta: bomba sem motor, acoplamento e bastidor

Os seguintes dados do «Manual de instruções original» da 

máquina completa são inválidos, neste caso:

– Capítulo 11.5 «Declaração de conformidade CE», página 22,

– Capítulo 2.5.2 «Placa de características», página 7.

12.3 Placa de características

12.4 Transporte sem motor

O transporte pode apenas ser efetuado por pessoal formado.

A bomba pode ser transportada com empilhador elétrico ou 

grua.

Transportar sempre a bomba na posição de montagem.

12.4.1 Indicações de segurança

Queda de peças ou peças não fixas

Esmagamento grave. 

 Utilizar sempre calçado de segurança durante todos os 

trabalhos relacionados com o transporte.

Posição de transporte incorreta da bomba

Derrame de líquidos corrosivos, tóxicos ou poluentes. Danos 

pessoais e materiais devido a contaminação.

 Transportar sempre a bomba na posição de montagem. 

Ligações de tubos abertas, não fechadas

Danos materiais devido a sujidade, impactos ou humidade na 

bomba.

 Retirar as coberturas das ligações de tubos apenas antes da 

ligação às tubagens. 

12.4.2 Transportar com empilhadores elétricos

Peças não fixas

Morte por asfixia, esmagamento de membros, danos materiais.

 Proteger a bomba contra quedas antes do transporte. Fixar 

na palete com cintas de transporte ou aparafusar a bomba à 

palete.

Preparação

 Verificar se a bomba se encontra suficientemente fixa à 

palete. Por exemplo, com cintas Fig. 16 «Transporte com 

empilhador», página 24. 

Procedimento 

1. Elevar a palete com o garfo do empilhador elétrico. 

2. Deslocar a palete cuidadosamente para o local destinado e 

pousar. 
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Fig. 16 Transporte com empilhador

12.4.3 Transportar com grua

Queda de peças

Morte por asfixia, esmagamento de membros, danos materiais.

 Utilizar apenas meios de transporte e elevação adequados, 

concebidos para suportar o peso total da bomba.

Consultar as indicações relativas ao peso da bomba na placa 

de características da bomba e na «Documentação 

relacionada com a encomenda», nos documentos anexos.

 Não manter a bomba elevada durante mais tempo do que o 

necessário.

 Prestar atenção para que não se encontrem pessoas por 

baixo da bomba.

Peças oscilantes

Esmagamento e ferimentos graves. 

 Deslocar a bomba com a grua de modo regular e parar. 

 Prestar atenção para que não se encontrem pessoas na área 

de perigo da bomba. 

Auxiliares

– Meios de elevação: estropos redondos comprovados, de 

acordo com as normas DIN EN1492-1 e 1492-2.

Preparação

 Remover as proteções de transporte. 

.

Fig. 17 Transporte com estropo redondo

Procedimento

1. Aviso: Danos e rasgos do estropo redondo. Morte por 

asfixia, esmagamento grave, danos materiais. 

 Não passar o estropo redondo sobre cantos e rebordos 

afiados.

Colocar o estropo redondo em volta da caixa e eixo de 

acionamento, ver Fig. 17 «Transporte com estropo redondo», 

página 24

2. No caso de vedante duplo do eixo: 

Atenção: O estropo redondo exerce pressão sobre os tubos 

da água de bloqueio. Danos materiais no vedante duplo do 

eixo.

  Passar o estropo redondo ao lado dos tubos da água de 

bloqueio.

3. Colocar o estropo em cruz no gancho, de modo a que a cinta 

assente no gancho sem deslizar.

4. Procurar o centro de gravidade, de modo a que a bomba 

seja elevada na horizontal.

5. Elevar a bomba.

12.5 Local de instalação

Consultar no Manual de instruçõesCapítulo 6.2 «Local de 

instalação», página 11 relativamente às condições do local de 

instalação.

12.6 Montar a bomba

Requisito (lado do cliente)

– motor (de engrenagem) adequado,

– acoplamento de dimensões suficientes (elástico, p. ex. KTR)

– superfície de instalação comum para o motor de 

engrenagem e bomba, de modo a que os respetivos eixos 

possam ser alinhados entre si.
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Motor e acoplamento incorretamente posicionados

Danos na bomba e acoplamento

 Utilizar apenas motores e acoplamentos adequados às 

características da bomba. Contactar a Fristam em caso de 

dúvidas.

Indicação: Consultar as dimensões de ajuste na documentação 

do fornecedor do acoplamento. 

Procedimento 

1. Montar os componentes do acoplamento no eixo de 

acionamento e no eixo da engrenagem.

2. Colocar a bomba no bastidor ou fundação, de modo a que o 

eixo de acionamento e o eixo acionado possam ser ligados 

ao acoplamento.

3. Apertar ligeiramente a fixação roscada no pé da bomba.

4. Verificar o deslocamento central e angular do eixo de 

acionamento e do eixo acionado.

5. Manter as diferenças entre o deslocamento do ângulo e do 

eixo o mais reduzidas possível. Se necessário, realinhar ou 

apoiar os componentes.

6. Aparafusar a bomba e a engrenagem ao bastidor ou 

fundação.

7. Fixar o acoplamento de acordo com as indicações do 

respetivo fabricante.

8. Montar um dispositivo de segurança sem contacto de 

separação (proteção do acoplamento) de acordo com a 

Diretiva Máquinas 2006/42/CE Capítulo 1.4. «Requisitos dos 

dispositivos de segurança».

9. A bomba está montada. Só colocar a bomba em 

funcionamento quando estiverem cumpridas as 

determinações da máquina completa, conforme a Diretiva 

Máquinas CE. 

Indicação: Continuar para Capítulo 4 «Transporte», página 9. 



FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
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