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1 Introducere

– documente ataşate.
– Documentaþia specificã a comenzii,

1.1

– documentaþia furnizorilor (motor, cuplaj etc.),

Cuvânt înainte

– eventual documentaþia privind accesoriile Fristam,

Acest manual de exploatare descrie toate dimensiunile
constructive, formele constructive şi variantele pompelor
volumetrice FK şi FL.
Consultaþi placa de fabricaþie de pe pompa dumneavoastrã şi
„Documentaþia specificã a comenzii“ inclusã între documentele
ataşate pentru a identifica forma constructivã, dimensiunea
constructivã, varianta şi accesoriile pompei dumneavoastrã.

1.2

Producãtor

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0
Fax: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166
E-mail: info@fristam.de

1.3

Furnitura

– eventual certificate (certificate privind materialele etc.),
– declaraþia de conformitate sau declaraþia de
încorporare.

1.6

Indicaþii de siguranþã fundamentale

Acest manual de exploatare trebuie citit în întregime înainte de
utilizarea pompei şi trebuie sã fie disponibil în locul de
amplasare a pompei.
Respectaþi prescripþiile naþionale valabile în þara
beneficiarului, precum şi prescripþiile interne ale întreprinderii
privind lucrul şi siguranþa.
Pericol de contaminare: În cazul pompãrii de medii periculoase,
respectaþi prescripþiile legale şi cele de la nivelul întreprinderii
privind siguranþa.
Toate lucrãrile descrise în acest manual de exploatare trebuie
executate numai de cãtre personal de specialitate calificat şi cu
precauþie.
Dispozitivele de protecþie separatoare trebuie sã rãmâne
întotdeauna la pompã în timpul exploatãrii.

Furnitura este compusã din:
– pompa cu motor cu reductor (= agregatul de pompare),
opþional: livrare fãrã motor,

1.7

Convenþii de reprezentare

Enumerãrile sunt marcate cu liniuþe:

– eventual accesorii Fristam

– partea 1,

– capacele racordurilor pentru conducte,

– partea 2.

– opþional: set de montaj,

Instrucþiunile privind acþiunile care trebuie parcurse într-o
ordine fixã sunt numerotate:

– documentaþie.


Verificaþi livrarea în privinþa caracterului complet şi a
deteriorãrilor rezultate la transport. În cazul unor abateri,
informaþi imediat firma Fristam.

1.4

Pompã fãrã motor (opþiune)

Opþional, pompa se livreazã şi fãrã motor. În acest caz, citiþi în
continuare pânã la capitolul 3 „Structura şu funcþia“ inclusiv, iar
apoi continuaþi cu capitolul capitolul 12 „Anexa 2 – Instrucþiuni
de montaj (opþiune)“, pagina 33.

1. Cuplaþi aparatul.
2. Decuplaþi aparatul.
Instrucþiunile privind acþiunile care nu trebuie parcurse într-o
ordine fixã sunt marcate cu triunghiuri:


Acþiune.



Acþiune.

1.7.1

Indicaþii privind siguranþa

PERICOL

1.5

Cuprinsul documentaþiei

Documentaþia este compusã din:

O indicaþie de siguranþã cu cuvântul de semnalizare Pericol
avertizeazã faþã de periclitãri ale persoanelor, care duc inevitabil
la moarte sau la accidentãri grave.

– prezentul manual de exploatare,
– anexa 1 cu tabele privind întreþinerea, gresarea şi
momentele de strângere,
– anexa 2 cu instrucþiuni de montaj.

AVERTIZARE
O indicaþie de siguranþã cu cuvântul de semnalizare Avertizare
avertizeazã faþã de periclitãri ale persoanelor, care pot duce la
moarte sau la accidentãri grave.
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PRECAUȚIE
O indicaþie de siguranþã cu cuvântul de semnalizare Precauþie
avertizeazã faþã de periclitãri ale persoanelor, care pot duce la
accidentãri de gravitate medie sau uşoarã.

ATENŢIE

2.3

Indicaþii de siguranþã specifice pompei

Domeniu de presiune inadmisibil
Prejudicii umane şi materiale prin plesnirea şi neetanşeitatea
pompei.


O indicaþie de siguranþã cu cuvântul de semnalizare Atenþie
avertizeazã faþã de pagube materiale.

Respectaþi domeniul de presiune al pompei. Vezi
capitolul 11.1.2 „Presiunile de pompare maxime“, pagina 25.

Domeniu de temperaturã inadmisibil
Prejudicii umane şi materiale prin plesnirea şi neetanşeitatea
pompei.

2 Siguranþa
2.1

Utilizarea conform destinaþiei

Pompele volumetrice FK şi FL în varianta standard sunt
concepute pentru utilizarea în industria alimentarã, în sectorul
farmaceutic şi în sectorul biotehnologic, precum şi pentru
tehnologia de proces CIP.
Pompele volumetrice FK şi FL sunt destinate pentru pomparea
de medii cu temperaturile şi presiunile maxime stabilite în
funcþie de variantã şi de dimensiune constructivã. Vezi
capitolul 11.1 „Date tehnice“, pagina 25.
Direcþia debitului pompei poate fi aleasã liber. Pompa FK poate
genera depresiune în conducta de aspiraþie.
Fiecare pompã este conceputã în funcþie de cerinþele clientului.
Materialele de etanşare au fost selectate pentru respectivul
mediu de pompat.
Pompa trebuie exploatatã numai în condiþiile de utilizare
stabilite în cadrul comenzii. Vezi „Documentaþia specificã a
comenzii“. În cazul în care condiþiile de utilizare diferã,
contactaþi firma Fristam.

2.2



Apã de stingere rece pe pompa încinsã.
Prejudiciu material.


La stingere, nu orientaþi jetul de apã de stingere direct
asupra pompei.



Pe cât posibil, lãsaþi pompele sã se rãceascã încet.

Suprafaþa fierbinte a aparatului
Arsuri la nivelul pielii la atingerea pompei.


Înaintea atingerii pompei, verificaþi temperatura.



Atingeþi pompa numai cu mãnuşi de protecþie adecvate.

Emisia de zgomot la pompa aflatã în funcþiune
Afecþiuni permanente ale auzului. Nivelul de presiune acusticã
al pompei ponderat pe curba de ponderare A se poate situa
peste 80 dB (A).


La staþionarea în apropierea pompei aflate în funcþiune,
purtaþi întotdeauna un echipament de protecþie antifonicã.



Respectaþi reglementãrile legale locale privind poluarea
sonorã.

Utilizarea în neconformitate cu destinaþia

Pompele volumetrice FK şi FL în variantele standard nu trebuie
utilizate într-o atmosferã care prezintã pericol de explozie.
Pentru aceasta, existã variante speciale pentru zone cu
atmosfere potenþial explozive.
Transportarea de corpuri strãine în mediul pompat poate bloca
şi distruge pompa.
Pomparea unui mediu neprevãzut poate distruge pompa.
Pompele şi materialele de etanşare (elastomerii) sunt destinate
pentru pomparea unui anumit mediu.
În prezentul manual de exploatare, sunt descrise agregate de
pompare standard ale firmei Fristam. În cazul excepþiilor şi la
montarea de echipamente suplimentare, beneficiarul îşi asumã
rãspunderea pentru exploatare. Reconfigurãrile şi modificãrile
pompei sunt permise numai dupã o consultare cu firma Fristam.

Respectaþi domeniul de temperaturã al pompei. Vezi
capitolul 11.1.3 „Temperaturile maxime ale mediului de
pompat“, pagina 26

2.4

Plãci de avertizare şi plãci indicatoare



Nu îndepãrtaþi sau modificaþi marcajele de pe pompã.



Marcajele deteriorate sau pierdute trebuie înlocuite imediat
cu alte marcaje originale.

2.4.1

fig. 1

Suprafaþã fierbinte

Marcaj de siguranþã: „Suprafaþã fierbinte“

Acest marcaj indicã faptul cã piesele se pot încãlzi în urma
exploatãrii sau cã în acel loc se pompeazã eventual medii
fierbinþi. Înaintea atingerii pompei, verificaþi temperatura.
Pompa trebuie atinsã numai cu mãnuşi de protecþie adecvate.

4

2.4.2

2.6

Fãrã funcþionare pe uscat

Eliminarea

2.6.1


Ambalajul de transport trebuie reciclat.

2.6.2
fig. 2



Marcaj de siguranþã: „Fãrã funcþionare pe uscat”

Acest marcaj indicã faptul cã pompa nu suportã o funcþionare
pe uscat. La pornirea pompei, în conducta de aspiraþie şi în
pompã trebuie sã se afle întotdeauna mediul de pompat. Altfel
pompa este deterioratã.
2.4.3

Placa de fabricaþie

2
3
4

9
8

5

fig. 3

6

2. Curãþaþi pompa cu grijã.
3. Dezasamblaþi pompa în componentele individuale.
4. Eliminaþi componentele pompei în mod ecologic conform
prescripþiilor în vigoare.
2.6.5


Placa de fabricaþie pentru agregatul de pompare

1

Producãtor

2

Typ (tip): gama de pompe, dimensiunea constructivã, forma
constructivã, varianta

3

S.-Nr.: numãrul de serie al pompei

4

H: înãlþimea de pompare [m]

5

P: puterea motorului [kW]

6

Anul de fabricaþie

7

mges: masa (totalã) [kg]

8

nN: turaþia nominalã a angrenajului [1/min]

9

Q: debit [m/h]

10

2.5

Eliminarea pompei

1. Reziduurile periculoase şi toxice trebuie eliminate în mod
ecologic şi conform prescripþiilor în vigoare.

10

7

Eliminarea uleiului

Uleiul şi obiectele care fost tratate cu ulei trebuie eliminate
în mod ecologic conform prescripþiilor în vigoare.

2.6.4
1

Eliminarea unsorilor

Unsorile şi obiectele care fost tratate cu unsoare trebuie
eliminate în mod ecologic conform prescripþiilor în vigoare.

2.6.3


Eliminarea ambalajului de transport

Eliminarea deşeurilor electrice şi electronice

Eliminaþi deşeurile electrice şi electronice conform
directivelor în vigoare.

3 Structura şu funcþia
3.1

Structura principialã

Marcajul CE

Emisia de zgomot
A

B

C

PRECAUȚIE
Dezvoltarea de zgomot la pompa aflatã în funcþiune

fig. 4

Structura principialã reprezentatã exemplificator pe baza pompei
volumetrice FL

Afectarea auzului




Reglementãrile legale locale privind poluarea sonorã trebuie
respectate.
La utilizarea pompelor care au specificat un nivel de
presiune acusticã mai mare decât 80 dB (A), trebuie purtat
echipament de protecþie antifonicã.

A

Pompã cu angrenaj de sincronizare

B

Cuplaj

C

Motor cu reductor

5

/ / POMPE VOLUMETRICE FK ŞI FL / / /

3.1.1

Pompa cu angrenajul de sincronizare (A)

Variantele formei constructive FK
Pe placa de fabricaþie, este marcatã respectiva variantã, vezi
capitolul 3.6 „Denumirea de tip“, pagina 7.

11

16
15

– Variantã de înaltã presiune cu cuzinet
– Formã compactã FKF

14

12

Aceastã variantã nu dispune de un cuplaj. Pompa este prinsã
direct cu o flanşã la motorul cu reductor.

13

3.2.2

Forma constructivã FL

Pompele volumetrice FL sunt pompe cu piston rotativ. Ele sunt
echipate cu lobi având urmãtoarea formã:

fig. 5

Structura principialã, reprezentatã exemplificator pe baza unei pompe
volumetrice FL

11
12
13

Cutia angrenajului

14
15
16

Racorduri pentru conducte

Arbore de acþionare

fig. 8

Lob cu 1palã

fig. 9

Lob cu 2pale

fig. 10

Lob cu 3pale

Arbore de sincronizare
Capac pompã
Carcasã pompã

Formele constructive FL şi FL2 sunt construite conform aceluiaşi
principiu. Ele diferã prin etanşarea pe arbore cu care sunt
echipate.
Variantele formei constructive FL şi FL2

3.1.2

Cuplajul (B)

– Formã constructivã scurtã sau lungã a lobilor.

Cuplajul leagã arborele de la motorul cu reductor cu arborele de
acþionare (12) al pompei. La cuplaj, cuplul motor al motorului
cu reductor este transmis asupra pompei.

Aceastã variantã permite o adaptare suplimentarã la cerinþele
de performanþã ale pompei.

Forma constructivã FKF: aici cuplajul nu existã.

3.3
3.1.3

Motorul cu reductor (C)

Motorul cu reductor este un electromotor cu turaþie fixã sau
reglabilã. El este înşurubat pe cadrul de bazã sau pe fundaþie.

3.2

Forme constructive

Forma constructivã şi variantele formelor constructive sunt
marcate pe placa de fabricaþie. Vezi capitolul 2.4.3 „Placa de
fabricaþie“, pagina 5.
Forma constructivã FK diferã de formele constructive FL/FL2
prin forma lobilor. În continuare, sunt descrise formele
constructive FK, FL şi FL2.
3.2.1

Forma constructivã FK

Pompele volumetrice FK sunt pompe cu piston circular. Ele sunt
echipate cu lobi având urmãtoarea formã:

Variante generale

Pentru toate formele constructive, sunt posibile urmãtoarele
variante:
– etanşare simplã sau dublã pe arbore,
Opþional, se poate alege între douã tipuri de etanşãri:
etanşare pe arbore simplã şi dublã.
În cazul etanşãrii pe arbore duble, la carcasa pompei sunt
disponibile douã racorduri suplimentare pentru lichidul de
etanşare. În figurile acestui manual de exploatare, aceste
racorduri nu sunt reprezentate.
– Lobi termici,
Lobii termici sunt lobi speciali, cu care pompele volumetrice
FK şi FL pot fi exploatate la temperaturi mai ridicate ale
mediului de pompat. Lobii termici au o dimensiune mai
mare a spaþiului. Vezi tabel 10 „Spaþii axiale“, pagina 23.
– racordare orizontalã sau verticalã a pompei,
– manta de încãlzire,
La capacul pompei şi la carcasã, pompa poate fi echipatã cu
câte o manta de încãlzire.

fig. 6

6

Lob cu 1
palã

fig. 7

Lob cu 2
pale

– supapã de preaplin,

(17)Tip pompã

Supapa de preaplin este o supapã de siguranþã situatã la
capacul pompei. Dacã este prevãzutã o supapã de preaplin,
atunci între documentele ataşate se gãsesc instrucþiuni de
utilizare suplimentare.

FK

Pompã cu piston circular, autoaspirantã

FL

Pompã cu piston rotativ

FL2

Pompã cu piston rotativ

– admisie dreptunghiularã.
Admisia dreptunghiularã este un orificiu mãrit al ştuþului de
aspiraþie.

3.4

(18) Indicator adiþional 1

Dimensiuni constructive

F

la FK 25-40/45: cu flanşã fãrã cuplaj

FN

la FK 25-40/45: acþionare cu cuplaj

N

la FK 48: acþionare cu cuplaj

Forma constructivã FL Forma constructivã
FL2

Forma
constructivã FK

H

la FK: variante de înaltã presiune cu cuzinet

FL 55

FL2 50

FK 25

S

racorduri verticale

FL 75

FL2 55

FK 25/30

V

la FK etanşare dublã

FL 100

FL2 58

FK 40

Ü

supapã de preaplin

FL 130

FL2 75

FK 40/45

FL2 100

FK 48

(19) Dimensiune constructivã

FL2 130

XX

tabel 1 Dimensiuni constructive

3.5

Accesorii

la FL şi FL2: formã constructivã scurtã

L

la FL şi FL2: formã constructivã lungã

Cãptuşealã din oþel superior pentru motorul cu reductor.
Cãptuşeala este fixatã pe cadrul de bazã.
– calote.
Pentru amplasarea pompei, calotele sunt ataşate în funcþie
de tipul constructiv la cadrul de bazã sau la motorul cu
reductor.
Sunt posibile şi alte accesorii. Dacã aveþi întrebãri,
contactaþi firma Fristam.

Denumirea de tip

la FL şi FL2: formă constructivă lungă cu 3 lobi aripă

(20) Indicator adiþional 2

– cãptuşealã,

3.6

S

L3

Pompele volumetrice FK şi FL pot fi printre altele echipate cu
urmãtoarele accesorii.

numãrul dimensiunii constructive

H

carcasã de pompã cu manta de încãlzire

h

capac de pompã cu manta de încãlzire

R

admisie dreptunghiularã

Indicaþie: În cazul livrãrii pompei fãrã motor (opþiune), citiþi mai
întâi capitolul 12 “Anexa 2 – Instrucþiuni de montaj (opþiune)”
de la pagina 33.

4 Transportul
Transportul trebuie realizat numai de personal instruit.

17
fig. 11

18

19

Exemplul unei denumiri de tip

17

Tip pompã

18

Indicator adiþional 1

19

Dimensiune constructivã

20

Indicator adiþional 2

20

Pompa poate fi transportatã cu vehicule de transport la sol sau
cu o macara.

4.1

Indicaþii privind siguranþa

Componente neasigurate sau care se prãbuşesc
Striviri grave.


La toate lucrãrile de transport, trebuie purtate în principiu
mãnuşi de siguranþã.

7
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Poziþie de transport greşitã a pompei
Scurgerea de lichide corozive, toxice sau poluante. Prejudicii
umane şi materiale prin contaminare.


fabricaþie a pompei şi „Documentaþia specificã a comenzii“
care se gãseşte între documentele ataşate.


Nu transportaþi agregatul de pompare apucând de
şuruburile cu ochi de la motor sau de pompã, deoarece
aceste şuruburi cu ochi nu sunt dimensionate pentru
greutatea totalã a agregatului de pompare.



Nu lãsaþi pompa în poziþia ridicatã mai mult decât este
necesar.



Aveþi în vedere ca sub pompã sã nu staþioneze nicio
persoanã.

Transportaþi pompa întotdeauna în poziþia de montare.

Racorduri pentru conducte deschise, neobturate
Prejudicii materiale prin impuritãþi, impacturi sau umiditate în
pompã.


Îndepãrtaþi capacele racordurilor pentru conducte abia
imediat înainte de racordarea la conducte.

AVERTIZARE

4.2

Transportarea cu vehicule de transport la
sol

Piese care se balanseazã
Striviri şi accidentãri grave.

AVERTIZARE
Componente neasigurate



Macaraua cu pompa trebuie pornitã şi opritã uniform.



Aveþi în vedere ca în zona periculoasã a pompei sã nu
staþioneze nicio persoanã.

Accidentãri grave, strivirea membrelor, prejudicii materiale.


Înaintea transportului, asiguraþi pompa împotriva
rãsturnãrii. Asiguraþi pompa cu chingi de transport pe palet
sau înşurubaþi-o pe palet.

Mijloace auxiliare
Mijloace de ridicare: chingi circulare verificate conform
DIN EN1492-1 şi 1492-2.

Pentru specificaþii privind greutatea pompei, vezi placa de
fabricaþie a pompei şi „Documentaþia specificã a comenzii“ care
se gãseşte între documentele ataşate.

Pregãtirea

Pregãtirea

Modul de procedare



1. Avertizare: deteriorarea şi ruperea chingii circulare. Deces
prin zdrobire, striviri grave, prejudicii materiale.

Verificaþi dacã pompa este asiguratã suficient pe palet. De
exemplu cu curele, vezi fig. 12 „Transportul cu un autovehicul
de transport la sol“, pagina 8.



Îndepãrtaþi siguranþele de transport.



Modul de procedare
1. Preluaþi paletul cu furcile vehiculului de transport la sol.
2. Deplasaþi paletul cu grijã în locul destinat şi depuneþi-l.

Nu treceþi chinga circularã peste colþuri şi canturi
ascuþite.

Ataşaþi chinga circularã în jurul motorului cu reductor, vezi
fig. 13 „Transportul cu chinga circularã, reprezentat
exemplificator pe baza pompei FL 100“, pagina 9.
2. Ataşaþi celãlalt capãt al chingii circulare în jurul carcasei
pompei, vezi fig. 13 „Transportul cu chinga circularã,
reprezentat exemplificator pe baza pompei FL 100“, pagina 9.
3. În cazul unei etanşãri pe arbore duble:
Atenþie: chinga circularã apasã pe tuburile cu apã de
etanşare. Prejudicii materiale la etanşarea pe arbore dublã.


fig. 12

4.3

Transportul cu un autovehicul de transport la sol

Transportarea cu macaraua

AVERTIZARE
Piese care se prãbuşesc
Deces prin zdrobire, strivirea gravã a membrelor, prejudicii
materiale.
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Utilizaþi numai mijloace de transport şi de ridicare adecvate.
Pentru specificaþii privind greutatea pompei, vezi placa de

Treceþi chinga circularã pe lângã tuburile cu apã de
etanşare.

4. Ghidaþi ambele chingi înspre cârligul de macara, rãsuciþi-le
şi aşezaþi-le pe cârlig astfel încât banda sã fie asiguratã
împotriva alunecãrii pe cârligul de macara.
5. Identificaþi centrul de greutate astfel încât pompa sã fie
ridicatã în poziþie orizontalã.
6. Ridicaþi pompa.

.

6 Amplasarea
6.1

Indicaþii privind siguranþa

Componente neasigurate sau care se prãbuşesc
Striviri grave.


La toate lucrãrile de amplasare, trebuie purtate în principiu
mãnuşi de siguranþã.

Montaj incomplet, instabil
fig. 13

Transportul cu chinga circularã, reprezentat exemplificator pe baza pompei
FL 100

5 Depozitarea

Striviri grave, prejudicii materiale.


Strângeþi şuruburile cu momentul de strângere specificat,
vezi capitolul 11.1.1 „Momente de strângere“, pagina 25.



Utilizaþi o cheie dinamometricã sau o şurubelniþã cu
percuþie cu cuplu reglabil.

În cazul amplasãrii pe picioare tip calotã: oscilaþii
Prejudicii materiale la instalaþie şi pompã.

5.1

Condiþii de depozitare pentru pompã



Utilizaþi discuri pentru calote.

Depozitaþi pompa dupã cum urmeazã:
– uscat, la o umiditate redusã a aerului,
– protejat împotriva cãldurii şi îngheþului, pe cât posibil 20
pânã la 25 °C,
– ventilat,
– fãrã praf.


Toate piesele mobile ale pompei trebuie rotite la fiecare trei
luni.

5.2

Depozitarea pompei

6.2

Locul de amplasare

Locul de amplasare pentru pompe cu dotãri standard trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
– Atmosferã neexplozivã.
– Mediu fãrã praf.
– Temperatura ambiantã: -20 °C pânã la +40 °C.
– Umiditatea şi salinitatea aerului ambiant: 
valorile trebuie consultate în „Manualul de exploatare al
motorului“, vezi între documentele ataşate.

În cazul depozitãrii pentru o perioadã de peste şase luni, trebuie
avute în vedere urmãtoarele:

– O fundaþie dimensionatã suficient pentru greutatea
pompei.



înaintea depozitãrii pompei, demontaþi complet etanşarea
pe arbore şi pãstraþi-o separat.

– O suprafaþã de amplasare orizontalã şi netedã. O rezistenþã
a suprafeþei de amplasare suficientã pentru masa pompei.

Vezi în acest sens capitolul 10.8 „Demontarea capului
pompei“, pagina 15 şi capitolul 5.2.1 „Depozitarea
elastomerilor“, pagina 9.

– Distanþele de montare din „Documentaþia furnizorului
motorului“.

5.2.1

Depozitarea elastomerilor

– Suficient spaþiu pentru deservire şi lucrãri de întreþinere.
– O alimentare suficientã cu aer pentru rãcirea motorului.

Depozitaþi elastomerii dupã cum urmeazã:
– temperatura de depozitare între +5 °C şi +20 °C,

6.3

Reducerea zgomotului şi vibraþiilor

– umiditatea relativã a aerului sub 70 %,
– fãrã radiaþie solarã directã,
– depozitare fãrã deformãri.

6.3.1

– Exploataþi pompa într-un domeniu de funcþionare optim.


5.3


Repunerea în funcþiune

La repunerea în funcþiune dupã depozitare, trebuie
controlate etanşãrile, lagãrele şi nivelul uleiului.

Mãsuri primare

Exploataþi pompa fãrã cavitaþie (vezi capitolul 6.5
„Instalarea conductelor“, pagina 10).

– Decuplaþi conducta de aspiraþie şi conducta de presiune de
la vibraþii.


Rezemaþi conductele.
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Aliniaþi conductele.



Instalaþi elemente pentru amortizarea vibraþiilor.

6.3.2




Pozaţi conductele de aspiraţie orizontal sau permanent
descendent în direcţia agregatului de pompare. Excludeţi
prezenţa unor perne de aer şi a unor depresiuni în conducte.

Mãsuri secundare

Luaþi mãsuri constructive, precum:
– o cãptuşealã de antifonare,
– o construcþie de protecþie.

6.4
6.4.1


Pompã cu cadru de bazã

fig. 15

Perne de aer în conductã

fig. 16

Depresiuni în conductã

Înşurubaþi pompa pe fundaþie la cadrul de bazã.

6.4.2


Fixarea pompei

Pompã cu cadru de bazã pe calote (opþiune)

Amplasaþi pompa pe calote şi aliniaþi-o.

6.4.3

Cadru mobil (opþiune)

1. Amplasaþi pompa în locul de amplasare. Acþionaþi
blocatoarele de la role (dacã sunt disponibile) sau fixaþi
cadrul mobil cu pene de frânare.
2. Pãmântaþi cadrul mobil pentru a devia încãrcãrile
electrostatice.
3. Pozaþi furtunurile astfel încât acestea sã nu poatã fi
deteriorate.

6.5

Instalarea conductelor



Dimensionaþi racordurile pentru conducte în funcþie de: 
presiunea, temperatura şi tipul mediului de pompat.



Pozaþi şi racordaþi conductele astfel încât la pompã sã nu se
producã tensionãri.



Fixaþi conductele cu coliere pentru conducte pe plafoane,
pereþi sau în podea.



Aliniaþi conductele coplanar cu racordurile pompei cu
ajutorul unui vinclu.

Pozaþi şi racordaþi conductele dupã cum urmeazã:


menþineþi rezistenþa conductelor cât mai redusã posibil:
evitaþi montarea inutilã de supape, coturi şi treceri abrupte
între conducte.

6.6

Realizarea racordului electric

AVERTIZARE
Încãrcare electrostaticã
Electrocutare.


Pãmântaþi conductele şi pompa.

Racordul electric trebuie realizat numai de un electrician
calificat.
Modul de procedare

fig. 14


Treceri între conducte

Secþiunea transversalã a conductelor trebuie selectatã astfel
încât în zona de aspiraþie sau de admisie sã nu se producã
pierderi inutile de presiune şi cavitaþie.



Montaþi supapa de închidere în conducta de presiune.



Dimensionaþi conductele de aspiraþie cât mai scurt posibil.
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1. Aveþi în vedere valorile de racordare de pe placa de
fabricaþie a motorului. Tensiunea indicatã nu trebuie
depãşitã.
2. Racordaþi motorul numai la circuite de curent asigurate
pentru a împiedica o absorbþie prea mare de curent.
3. Racordaþi motorul conform schemei de conexiuni din cutia
de borne a motorului.
4. Protejaþi trecerile cablurilor împotriva pãtrunderii umezelii.

5. Cuplaþi motorul pentru 2 pânã la 3 secunde. În acest timp,
verificaþi direcþia de rotaþie a ventilatorului motorului.

– Conductă de retur cu dispozitiv de control al debitului
(manometru).

6. Dacã direcþia de rotaþie este greşitã, inversaþi polii.

6.8
6.7

Racordarea lichidului de etanşare sau
lichidului de rãcire (opþiune)

Efectuarea curãþãrii

Utilizaþi numai substanþe de curãþare care corespund
directivelor privind igiena pentru respectivul mediu de pompat.

La variantele cu etanşare pe arbore dublã, camera de etanşare a
etanşãrii pe arbore trebuie sã fie spãlatã cu lichid de etanşare
sau lichidului de rãcire.

1. Înaintea închiderii pompei, asiguraþi-vã cã în interiorul
pompei şi în conducte nu se aflã substanþe strãine.



3. Racordaþi conductele.

Ca lichid de etanşare sau lichid de rãcire, utilizaþi un mediu
adecvat.

6.7.1

2. Închideþi pompa.

4. Înaintea primei utilizãri, curãþaþi complet pompa şi sistemul
de conducte.

Instalarea conductelor

1. Montaþi tuburile de spãlare livrate şi etanşaþi-le.
2. Instalaþi o conductã de admisie jos la etanşarea pe arbore.

7 Exploatarea

3. Instalaþi o conductã de retur sus la etanşarea pe arbore.
Racorduri orizontale
Exemplul 1

7.1

Indicaþii privind siguranþa

Exemplul 2

Supapã închisã în conducta de presiune
Prejudicii umane şi materiale grave prin plesnirea instalaþiei în
urma unei acumulãri foarte ridicate de presiune.

21
21



Înaintea cuplãrii şi în timpul exploatãrii, asiguraþi-vã cã toate
supapele conductei de presiune sunt deschise.



Instalaþi un bypass pentru limitarea presiunii.

21
22

22
Supapã închisã în conducta de aspiraþie
Deteriorarea etanşãrii pe arbore prin funcþionarea pe uscat a
pompei.

tabel 2 Racorduri orizontale

Racorduri verticale
Exemplul 3



Înaintea cuplãrii şi în timpul exploatãrii, asiguraþi-vã cã toate
supapele conductei de aspiraþie sunt deschise.



Realizaþi reglarea puterii pompei exclusiv cu supapa de pe
partea de presiune.

Exemplul 4

Mediul de pompat absent în interiorul pompei
21

21

Funcþionarea pe uscat a pompei. Deteriorarea etanşãrii pe
arbore.


22

Asiguraþi-vã cã înaintea şi în timpul exploatãrii în interiorul
pompei se aflã întotdeauna mediu de pompat.

22

tabel 3 Racorduri verticale

21

Retur

22

Admisie

4. Montaþi urmãtoarele armãturi în conducte.
– Supapã de strangulare în conducta de admisie,
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7.2

Pornirea exploatãrii

Rãcirea bruscã a pompei
Fisuri de tensionare în pompã.

ATENŢIE



Nu lãsaþi pompa sã se rãceascã brusc.

În cazul unei etanşãri pe arbore duble: 
absenþa lichidului de etanşare

Cavitaþie şi funcþionarea pe uscat a pompei

Deteriorarea etanşãrii pe arbore.

Deteriorarea etanşãrii pe arbore.

Asiguraþi-vã cã în timpul exploatãrii:


Asiguraþi-vã cã în timpul exploatãrii supapele de pe partea
de aspiraþie sunt deschise.

prin etanşarea pe arbore dublã curge suficient lichid de
etanşare cu presiunea necesarã.
Valoarea indicată pentru presiunea lichidului de etanşare se
află în „Documentaţia specifică a comenzii“ de pe „Desenul
de secţiune al etanşării pe arbore“. „Documentaţia specifică
a comenzii“ este ataşată la prezentul manual de exploatare.
– Nu este permisă o subpresiune compartimentul garniturii.
Dacă în ,,Desenul de secţiune al etanşării pe arbore'' nu este
specificată nicio presiune, atunci:
–





la garniturile care sunt alimentate sau spălate depresurizat cu lichid de etanşare este admisibilă o presiune max.
de 0,2 bari.

temperatura lichidului de etanşare T < 70 °C este respectatã.

7.4

Încheierea exploatãrii

1. Decuplaþi motorul.
2. Închideþi supapa din conducta de aspiraþie pentru a
împiedica funcþionarea în gol a pompei.
3. Închideþi supapa din conducta de presiune.

7.5

Scoaterea din funcþiune a pompei

1. Decuplaþi motorul.
2. Închideþi supapa din conducta de aspiraþie.
3. Închideþi supapa din conducta de presiune.
4. Scoateþi pompa de sub tensiune.

1. Deschideþi supapa din conducta de aspiraþie.
2. Deschideþi supapa din conducta de presiune.
3. Umpleþi pompa şi conducta de aspiraþie pânã la cantul
superior al pompei cu mediul de pompat. Dacã e cazul,
lãsaþi eventualele incluziuni de aer sã scape.
4. Numai la pompele cu lichid de etanşare sau lichid de rãcire:
Verificaþi presiunea de etanşare necesarã. Pentru presiunea
de etanşare maximã, vezi specificaþia de pe „Desenul de
secþiune al etanşãrii pe arbore“ din documentele ataşate.

5. Goliþi pompa.
6. Curãþaþi pompa aşa cum este descris în capitolul 6.8
„Efectuarea curãþãrii“, pagina 11.
7. Uscaþi pompa.
8. Protejaþi spaþiul interior al pompei împotriva umezelii.
9. Închideþi racordurile pentru conducte cu capace, pentru a
împiedica pãtrunderea impuritãþilor şi corpurilor strãine.
10. Pentru paşii urmãtori, vezi capitolul 5 „Depozitarea“, pagina 9.

5. Cuplaþi motorul.

7.3
7.3.1

Monitorizarea exploatãrii

8 Curãþarea în timpul exploatãrii

Indicaþii privind siguranþa

Corpuri strãine în mediul de pompat
Blocarea lobilor şi forfecarea arborelui.


Excludeþi corpurile strãine din mediul de pompat.



Instalaþi un limitator de curent ca siguranþã la motorul cu
reductor.

8.1

Procesul CIP

Pompele volumetrice FK şi FL sunt adecvate pentru procesul CIP
(Cleaning In Place). Urmãtoarele valori orientative sunt valabile
în cadrul procesului CIP:
Exemplu de proces de curãþare
1. Prespãlare cu apã.

Închiderea bruscã a supapelor în conducta de presiune
Deteriorarea mediului de pompat prin lovituri de berbec în
pompã.


În timpul exploatãrii, nu închideþi supapa din conducta de
presiune brusc sau pentru un timp mai îndelungat.

2. Spãlare cu hidroxid de sodiu (NaOH), vezi tabel 4 Curãþare
CIP.
3. Spãlare intermediarã cu apã.
4. Spãlare cu acid azotic (HNO3), vezi tabel 4 Curãþare CIP.
5. Clãtire cu apã.
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Presiunea diferenþialã a pompei trebuie sã fie de 2 pânã la 3
bari, pentru ca în pompã sã poatã fi atinse viteze de scurgere
suficiente.
Mediul

Temperatura de proces [°C]

NaOH (cca 1% pânã la
2%)

80 pânã la 85

HNO3 (cca 1%)

60 pânã la 65

tabel 4 Curãþare CIP

În cazul în care valorile se abat, contactaþi firma Fristam.

10.1 Indicaþii privind siguranþa
Piese rotative
Prejudicii umane şi materiale.


Componente neasigurate sau care se prãbuşesc
Striviri grave.


8.2

Procesul SIP

ATENŢIE
În caz de abur, pompa funcþioneazã pe uscat.
Deteriorarea etanşãrii pe arbore.

Înaintea lucrãrilor la pompã, decuplaþi întotdeauna motorul
pompei şi asiguraþi-l împotriva recuplãrii.

La toate lucrãrile de întreþinere, trebuie purtate în principiu
mãnuşi de siguranþã.

Scurgerea necontrolatã de lichide în afara pompei
Prejudicii umane şi materiale prin arsuri chimice, intoxicare şi
contaminare.
Înaintea lucrãrilor de întreþinere şi curãþare la pompã:


Închideþi robinetul de aspiraþie şi robinetul de presiune
dinaintea pompei şi de dupã aceasta.



În cazul unei etanşãri pe arbore duble: închideþi lichidul de
etanşare sau lichidul de rãcire.

Pompele volumetrice FK şi FL sunt adecvate pentru procesul SIP
(Sterilisation In Place) numai dupã consultarea cu firma Fristam.



Înaintea deschiderii pompei, goliþi complet carcasa pompei.

Gradul de adecvare depinde de selectarea elastomerilor.

Rãcirea bruscã a pompei

Temperatura de proces nu trebuie sã depãşeascã 145 °C.

Fisuri de tensionare în pompã.

La ATEX, temperaturile pot fi diferite; vezi manualul de
exploatare suplimentar ATEX „Limita de temperaturã la
utilizare“.





Dacã prin conducte curge abur, asiguraþi-vã cã pompa este
decuplatã.

Nu lãsaþi pompa sã se rãceascã brusc.

Utilizarea unor scule de înşurubare dure
Zgârierea suprafeþelor şlefuite.


La suprafeþele şlefuite, utilizaþi un cap din cupru pentru
chei tubulare.

9 Defecþiuni
Pentru defecþiuni, cauze posibile şi remedii, vezi capitolul 11.3
„Tabelul de defecþiuni“, pagina 27.

9.1

Indicaþie privind siguranþa

10.2 Piese de schimb
Prin utilizarea de piese de schimb care nu sunt aprobate firma
Fristam, se pot produce prejudicii umane şi materiale grave.
Dacã aveþi întrebãri privind piesele de schimb aprobate,
contactaþi firma Fristam.

Suprafeþe fierbinþi

Fristam înregistreazã toate pompele livrate. La comandarea de
piese de schimb, sunt necesare urmãtoarele informaþii:

Arsuri la nivelul pielii prin contactul cu pompa. Prin pomparea
unui mediu fierbinte, pompa se poate încãlzi foarte tare.

1. Numãrul de serie al pompei, vezi placa de fabricaþia sau
numãrul ştanþat de pe pompã.



Înaintea lucrãrilor la pompã, lãsaþi pompa sã se rãceascã
complet.



Pompa trebuie atinsã numai cu mãnuşi de protecþie
rezistente la cãldurã.

2. Denumirea pieselor de schimb şi a materialelor, vezi
„Documentaþia specificã a comenzii“ între documentele
ataşate.

10.3 Verificarea lichidului de etanşare şi de
rãcire (opþiune)

10 Întreþinerea

La pompele cu o dotare pentru „sistem de blocare“ sau „sistem
de rãcire“, trebuie verificatã presiunea lichidului de etanşare.
Pentru intervalele de întreþinere, vezi tabelul 17 de la pagina 27.

Pentru intervalele de întreþinere, vezi capitolul 11.2 „Intervalele
de întreþinere“, pagina 27.
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Verificaþi presiunea lichidului de etanşare şi comparaþi-o cu
valoarea specificatã.
Valoarea specificatã poate fi gãsitã pe „Desenul de secþiune al
etanşãrii pe arbore“ din „Documentaþia specificã a comenzii“.
„Documentaþia specificã a comenzii“ este ataşatã la prezentul
manual de exploatare.

Prin mediul de pompat fierbinte şi prin exploatarea pompei,
lichidul de etanşare este încãlzit.


Asiguraþi-vã cã în timpul exploatãrii se respectã
temperatura lichidului de etanşare de T < 70 °C.

Modul de procedare
1. Cuplaþi motorul şi lãsaþi-l în funcþiune pânã când se atinge
temperatura normalã de exploatare.
2. Decuplaþi motorul şi asiguraþi-l împotriva recuplãrii.
3. Amplasaþi un recipient adecvat de captare a uleiului sub
şurubul de închidere (24).
4. Precauþie! Ulei fierbinte. Arsuri la nivelul pielii la contactul
cu uleiul fierbinte.


Desfaceþi şurubul de aerisire (23).

10.4 Verificarea nivelului uleiului
Verificarea are loc prin intermediul unui geam de inspectare
(25), care se aflã în lateral la cutia angrenajului.
Pentru intervalele de întreþinere, vezi tabelul 17 de la pagina 27.

Purtaþi mãnuşi de protecþie rezistente la cãldurã şi la
ulei.

5. Desfaceþi şurubul de închidere (24) şi scoateþi-l.
6. Scurgeþi complet uleiul şi eliminaþi-l conform prescripþiilor
locale.
7. Curãþaþi şurubul de închidere, şurubul de aerisire şi
garniturile de etanşare.

10.5 Schimbarea uleiului
La pompele volumetrice FK şi FL, trebuie realizatã periodic o
schimbare a uleiului. Pentru intervalele de întreþinere, vezi
tabelul 17 de la pagina 27.
Intervalele de întreþinere
În cazul unor condiþii nefavorabile, precum o umiditate ridicatã
a aerului, un mediu agresiv, oscilaþii mari de temperaturã, se
recomandã o schimbare la fiecare 2 000 de ore de exploatare. În
condiþii normale, schimbare o datã anual sau la fiecare 4 000 de
ore de exploatare.
Lubrifianþi şi cantitãþi
Pentru cantitatea de ulei necesarã, vezi tabel 5 Schimbare ulei
forma constructivã FL şi tabel 6 „Schimbare ulei forma
constructivã FK“, pagina 14.
25

23

8. Montaþi şurubul de închidere şi şurubul de aerisire cu
garniturile de etanşare aferente.
9. Umpleþi cu ulei proaspãt verificând nivelul uleiului pe baza
geamului de inspectare (25).
Forma
constructivã
FL

Cantitatea de ulei
preconizatã [l]
Dispunere
orizontalã a
racordurilor pt.
conducte

Dispunere
verticalã a
racordurilor pt.
conducte

FL/FL2 55

0,25

0,20

FL/FL2 75

0,60

0,50

FL/FL2 100

1,80

1,30

FL 130

2,10

1,70

FL2 50

0,15

0,15

FL2 58

0,25

0,25

Ulei

SAE 15W40

tabel 5 Schimbare ulei forma constructivã FL

Forma
constructivã
FK

24
fig. 17

Dispunere
orizontalã a
racordurilor pt.
conducte

Dispunere
verticalã a
racordurilor pt.
conducte

25 şi 25/30

1,0

0,7

40 şi 40/45

2,5

1,8

48

4,5

4,0

Ulei

SAE 15W40

tabel 6 Schimbare ulei forma constructivã FK

Nivelul uleiului şi schimbarea uleiului

23

Şurub de aerisire

24

Şurub de închidere

25

Geam de inspectare ulei

14

Cantitatea de ulei

10.6 Gresarea lagãrului motorului


Gresaþi lagerul motorului conform specificaþiilor
producãtorului motorului cu reductor. Vezi „Documentaþia
furnizorilor“ între documentele ataşate.

10.7 Schimbarea etanşãrii pe arbore



Pompe volumetrice FK
La capacul pompei, se gãsesc douã şuruburi de
desprindere cu mâner în formã de stea. Rotiþi şuruburile
de desprindere în sens orar pânã când capacul se
desface.



Pompe volumetrice FL
Cu un ciocan din cauciuc, loviþi uşor capacul pentru a
desface capacul.

Schimbaþi etanşarea pe arbore dacã:
– mediul de pompat, lichidul de etanşare sau lichidul de rãcire
iese din pompã în atmosferã,
– lichidul de etanşare sau lichidul de rãcire scapã în mediul de
pompat.
Modul de procedare
1. Demontaþi carcasa pompei, vezi capitolul 10.8 „Demontarea
capului pompei“, pagina 15.
2. Montaþi carcasa pompei, vezi capitolul 10.9 „Montarea
capului pompei“, pagina 16.

29

2a. Montaþi etanşãrile pe arbore în funcþie de cazul de utilizare
A-F.
2b. Montaþi lobii.

30
31

2c. Închideþi capacul pompei.
Modul de procedare exact este descris în capitolele urmãtoare.

10.8 Demontarea capului pompei

fig. 19

3. Avertizare: piese de maşinã rotative. Striviri grave la nivelul
mâinilor.


Pregãtirea
1. Decuplaþi motorul şi asiguraþi-l împotriva recuplãrii.
2. Închideþi supapa din conducta de presiune.
3. Închideþi supapa din conducta de aspiraþie.
4. În cazul unei etanşãri pe arbore duble: închideþi lichidul de
etanşare sau lichidul de rãcire.
5. Goliþi pompa complet.
6. Desfaceþi racordurile de aspiraþie şi de presiune.
7. Demontaþi pompa din instalaþie.
Modul de procedare

Demontarea lobilor, reprezentatã exemplificator pe baza pompei FL 100

Blocaþi lobii (30) cu o panã din lemn sau din material
plastic.

Desfaceþi piesele de fixare ale lobilor (29) (piuliþa lobului
sau şurubul lobului) şi garniturile de etanşare aferente (31) şi
scoateþi-le.
4. Scoateþi lobii de pe arborele de acþionare şi de pe arborele
de sincronizare.
5. Desfaceþi înşurubãrile care îmbinã carcasa pompei cu cutia
angrenajului:
– Forma constructivã FL: piuliþe înfundate la cutia
angrenajului
– Forma constructivã FK: şuruburi cu cap hexagonal
înfundat în carcasa pompei

32
33

28
27

34

26
fig. 18

Desfacerea capacului pompei, reprezentatã exemplificator pe baza pompei
FL 100

1. Desfaceþi piuliþele (26) de la capacul pompei.
2. Scoateþi piuliþele, capacul pompei (27) şi garnitura de
etanşare a capacului (28).
Indicaþie: în cazul în care capacul pompei se desface greu:

fig. 20

Îndepãrtarea etanşãrii pe arbore, reprezentatã exemplificator pe baza
pompei FL 100
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6. Scoateþi carcasa pompei (32).
7. Atenþie: pierderea bucşei fixe (34). Prejudiciu material.


Determinaþi poziþia bucşei fixe. Bucşele fixe sunt
ilustrate în „Desenul de secþiune al etanşãrii pe arbore“ din
„Documentaþia specificã a comenzii“. Bucşele fixe sunt
marcate prin punctãri.



Îndepãrtaþi etanşãrile pe arbore (33) din carcasa pompei
(32) şi de pe arbori. Scoateþi bucşele fixe (34).



Pãstraþi bucşele fixe separat.

8. În funcþie de etanşarea pe arbore, procedaþi în continuare
dupã cum urmeazã:
În cazul unei etanşãri pe arbore simple:


Demontarea pompei este încheiatã.

În cazul unei etanşãri pe arbore duble:
1. Capacele etanşãrii se aflã pe arbori şi sunt îmbinate cu
cutia angrenajului. Vezi şi „Desenul de secþiune al
etanşãrii pe arbore“ din „Documentaþia specificã a
comenzii“.
2. Desfaceþi capacele etanşãrii.
3. Scoateþi capacele etanşãrii cu elementele de etanşare.

10.9 Montarea capului pompei
Asamblarea pompei depinde de respectiva dimensiune şi formã
constructivã, precum şi de respectiva etanşare pe arbore. Ce tip
de etanşare pe arbore este disponibilã se poate consulta în
„Documentaþia specificã a comenzii“.

Sugestie: pentru lipirea de lagãre şi bucşe, este adecvat de exemplu
adezivul de îmbinare „Euro Lock A64.80“.
Sugestie: pentru lipirea de ştifturi filetate, este adecvat de exemplu
adezivul de asigurare a şuruburilor „Euro Lock A24.10“.
10.9.1 Respectarea marcajului
Lobii şi bucşele fixe nu trebuie în niciun caz inversate. Ele au fost
adaptate la arborele de sincronizare sau arborele de acþionare şi
au fost marcate cu punctãri.


Înaintea montãrii bucşei fixe şi a lobului, aveþi în vedere
marcajele:
– o punctare pentru arborele de acþionare
– douã punctãri pentru arborele de sincronizare

10.9.2 Montarea etanşãrilor
Etanşarea pe arbore montatã în respectiva pompã este inclusã
în „Documentaþia specificã a comenzii“ sub forma unui „Desen de
secþiune“ şi a unei „Liste de piese de schimb“.
Numerele pieselor din acest capitol corespund DIN 24250.
În continuare, este descrisã asamblarea de etanşãri pe arbore
standard cu cazurile de utilizare A pânã la F. Varianta specificã a
comenzii dumneavoastrã se poate abate uşor de la aceasta.
Dacã aveþi nelãmuriri sau dacã doriþi informaþii suplimentare,
contactaþi firma Fristam.
Cazul de
utilizare

ATENŢIE
Elastomeri greşiþi
Neetanşeitatea pompei.


Asiguraþi-vã cã elastomerii sunt adecvaþi pentru
caracteristicile mediului de pompat. Vezi în „Documentaþia
specificã a comenzii“.

Etanşarea pearbore

Formã
Dimensiuni constructive
constructivã

A

simplã

FK şi FL

toate dimensiunile
constructive

B

simplã

FK 48

48

C

simplã

FL 2

toate dimensiunile
constructive

D

dublã

FK şi FL

toate dimensiunile
constructive

E

dublã

FL 2

50- 100

F

dublã

FL 2

130

tabel 7 Etanşãri pe arbore standard

Pregãtirea


Curãþaþi toate piesele pompei. La curãþare, verificaþi-le în
privinþa deteriorãrilor şi preciziei pãsuirii.



Dacã e cazul, rectificaþi sau schimbaþi piesele pompei.



Executaþi asamblarea cu grijã, în condiþii de curãþenie. Este
posibil ca garniturile de etanşare sã fie uşor deteriorate.



Schimbaþi toate garniturile rotunde.



Pentru reducerea fricþiunii, aplicaþi pe garniturile rotunde şi
pe suprafeþele de alunecare apã, alcool sau unsoare
siliconicã.



Curãþaþi suprafeþele de etanşare ale garniturilor cu inel
glisant cu o substanþã de curãþare care dizolvã grãsimile, de
exemplu „detergentul universal OKS 2610“. Apoi, nu mai
lãsaþi suprafeþele de etanşare sã intre în contact cu ulei sau
cu unsoare şi nu le atingeþi cu degetele.

Indicaþie: Urmãtoarele proceduri de montaj sunt reprezentate şi
descrise numai pentru arborele de acþionare. Toate
instrucþiunile sunt valabile întocmai şi pentru arborele de
sincronizare.
Cazul de utilizare A
Montajul preliminar pe arbore:

412.64
412.63
54-3.60
472.60
fig. 21
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Montajul preliminar pe arbore, cazul de utilizare A

1. Echipaþi arborele cu garniturile rotunde (412.64)
şi (412.63).
Indicaþie: garnitura rotundã 412.64 este disponibilã numai la FL
55 şi 75.
2. Numai la forma constructivã FL 130:
echipaþi bucşa fixã cu ştifturi cilindrice. Poziþionaþi ştifturile
cilindrice centrat; în acest sens, vezi „Desenul de secþiune al
etanşãrii pe arbore“ din documentele ataşate.
3. Atenþie: inversarea celor douã bucşe fixe. Prejudicii
materiale la exploatarea pompei prin blocarea sau frecare
lobilor. Bucşele fixe sunt atribuite arborelui de acþionare sau
arborelui de sincronizare. Vezi capitolul 10.9.1 „Respectarea
marcajului“, pagina 16.


Împingeþi bucşa fixã marcatã (54-3.60) pe arborele
aferent.

4. Împingeþi inelul glisant (472.60) pe arbore.
5. Numai la forma constructivã FL 130:
Fixaþi inelul glisant şi bucşa fixã cu ştifturi cilindrice pe
arbore. În „Desenul de secþiune al etanşãrii pe arbore“,
ştifturile cilindrice sunt marcate cu numãrul 562.61.
Montajul preliminar al carcasei pompei:

101

475.60
412.65
904.60
47-2.60
477.60
412.60

8. Introduceþi inelul staþionar (475.60) în carcasa garniturii cu
inel glisant.
Indicaþie: la introducere, rotiþi uşor inelul staþionar cu
excentricul pânã când poate fi introdus cu uşurinþã.
9. Introduceþi carcasa garniturii cu inel glisant în carcasa
pompei (101).
10. Aşezaþi carcasa pompei pe arbori şi împingeþi-o la cutia
angrenajului.
11. Atenþie: carcasa pompei nu este poziþionatã plan pe cutia
angrenajului. Prejudicii materiale prin deformarea carcasei
pompei.


În funcþie de forma constructivã, carcasa pompei se
înşurubeazã la cutia angrenajului cu urmãtoarele
materiale de îmbinare:
Forma constructivã FL: piuliþe înfundate la cutia
angrenajului
Forma constructivã FK: şuruburi cu cap hexagonal
înfundat în carcasa pompei.

Montajul final pe arbore:
12. Numai la forma constructivã FL 100/130:
echipaþi manşonul (520.60) cu ştifturi cilindrice. Înecaþi
ştiftul cilindric complet în manşon. Vezi „Desenul de secþiune
al etanşãrii pe arbore“.
13. Introduceþi garnitura rotundã (412.62) în manşon.
14. Ataşaþi manşonul pe arbore.
Numai la forma constructivã FL 100/130: aveþi în vedere ca
ştifturile cilindrice sã muşte în canelurile arborelui prevãzute
în acest sens.
15. Finalizarea asamblãrii etanşãrii pe arbore prin ataşarea
lobilor, vezi capitolul 10.9.3 „Montarea lobilor“, pagina 20.
Cazul de utilizare B
Montajul preliminar al carcasei pompei:

520.60
412.62
fig. 22

Montajul preliminar în carcasa pompei şi montajul final arbore, cazul de
utilizare A

6. Împingeþi arcul (477.60) pe carcasa garniturii cu inel glisant
(47-2.60) şi asiguraþi-l cu ştiftul filetat (904.60).
Atenþie: Montaj incomplet, instabil. Prejudicii materiale la
exploatarea pompei.


Verificaþi dacã ştiftul filetat muşcã în carcasa
pompei (101) pentru a servi ca siguranþã împotriva
rãsucirii.

7. Echipaþi carcasa garniturii cu inel glisant cu garniturile
rotunde (412.65) şi (412.60).

17

/ / POMPE VOLUMETRICE FK ŞI FL / / /

93-1.60
550.63
47-2.60
412.60
101

6. Împingeþi inelul staþionar pe arbore astfel încât canelurile
inelului staþionar sã muşte în ştifturile cilindrice de la
carcasa pompei.
7. Atenþie: inversarea celor douã bucşe fixe. Prejudicii
materiale la exploatarea pompei prin blocarea sau frecare
lobilor. Bucşele fixe sunt atribuite arborelui de acþionare sau
arborelui de sincronizare. Vezi capitolul 10.9.1 „Respectarea
marcajului“, pagina 16.


Împingeþi bucşa fixã marcatã (54-3.60) pe arborele
aferent.

8. Echipaþi inelul de antrenare (485.60) cu garnitura rotundã
(412.62).
9. Echipaþi inelul glisant (472.50) cu arcul (477.50) şi
garnitura rotundã (412.51).
10. Îmbinaþi inelul glisant şi inelul de antrenare.
Indicaþie: aveþi în vedere ca ştifturile cilindrice (560.50) sã
muşte în canelurile inelului de antrenare prevãzute în acest
sens.
11. Împingeþi inelul glisant şi inelul de antrenare pe arbore.
fig. 23

Montajul preliminar al carcasei pompei, cazul de utilizare B

1. Echipaþi carcasa garniturii cu inel glisant (47-2.60) cu
garnitura rotundã (412.60) şi introduceþi-o în carcasa
pompei (101).
2. Echipaþi carcasa garniturii cu inel glisant cu şaiba (550.63) şi
asiguraþi-o cu inelul de fixare (93-1.60) la carcasa pompei.

12. Finalizarea asamblãrii etanşãrii pe arbore prin ataşarea
lobilor, vezi capitolul 10.9.3 „Montarea lobilor“, pagina 20.
Cazul de utilizare C
Montajul preliminar al carcasei pompei:
472.60

3. Aşezaþi carcasa pompei montatã preliminar pe arbori şi
împingeþi-o la cutia angrenajului.

475.60
477.60

4. Atenþie: carcasa pompei nu este poziþionatã plan pe cutia
angrenajului. Prejudicii materiale prin deformarea carcasei
pompei.


101

412.65

Înşurubaþi carcasa pompei la cutia angrenajului cu
şuruburi cu cap hexagonal.

Montajul final pe arbore:
902.3

412.52
475.50
560.50
472.50
477.50
412.51
54-3.60
485.60
412.62
fig. 24

Cazul de utilizare B, montajul final pe arbore

5. Echipaþi inelul staþionar (475.50) cu garnitura rotundã
(412.52).

412.82
54-3.60
412.64
fig. 25

Cazul de utilizare C

1. Echipaþi carcasa pompei (101) cu garniturile rotunde
(412.65).
2. Echipaþi inelul staþionar (475.60) cu arcul (477.60) şi
introduceþi-l în carcasa pompei.
Indicaþie: la introducere, rotiþi uşor inelul staþionar cu
excentricul pânã când poate fi introdus cu uşurinþã.
3. Împingeþi inelul glisant (472.60) pe arbore.
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4. Aşezaþi carcasa pompei (101) pe arbori şi împingeþi-o la
cutia angrenajului.
5. Atenþie: carcasa pompei nu este poziþionatã plan pe cutia
angrenajului. Prejudicii materiale prin deformarea carcasei
pompei.


Cazul de utilizare E
87-1

47-2.60
710.60

Aşezaþi piuliþele înfundate pe ştifturile filetate (902.3) şi
înşurubaþi carcasa pompei cu cutia angrenajului.

Montajul final pe arbore (II)
6. Echipaþi bucşa fixã (54-3.60) cu garniturile rotunde
(412.82).
7. Atenþie: inversarea celor douã bucşe fixe. Prejudicii
materiale la exploatarea pompei prin blocarea sau frecare
lobilor. Bucşele fixe sunt atribuite arborelui de acþionare sau
arborelui de sincronizare. Vezi capitolul 10.9.1 „Respectarea
marcajului“, pagina 16.


Împingeþi bucşa fixã pe arborele aferent.

914.60
412.60
412.67
477.61
475.61

8. Introduceþi garniturile rotunde (412.64) în canelura lobilor
prevãzutã în acest sens.
9. Finalizarea asamblãrii etanşãrii pe arbore prin ataşarea
lobilor, vezi capitolul 10.9.3 „Montarea lobilor“, pagina 20.

Etanşare pe arbore standard, cazul de utilizare E

1. Înşurubaþi tuburile de spãlare (710.60) în capacul
etanşãrii (47-2.60) şi etanşaþi.

Cazul de utilizare D
710.60

fig. 27

87-1

2. Înşurubaþi cu şuruburile cu cap hexagonal înecat (914.60)
capacul etanşãrii la cutia angrenajului (87-1).
3. Introduceþi inelul staþionar (475.61), arcurile (477.61) şi
garnitura rotundã (412.67) în capacul etanşãrii.
4. Introduceþi garnitura rotundã (412.60) în capacul etanşãrii.
5. Continuaþi ca în capitolul „Cazul de utilizare C“, pagina 18.
Cazul de utilizare F
87-1
710.60

471.60
914.60
421.60
412.67
fig. 26

Etanşare pe arbore standard, cazul de utilizare D

1. Înşurubaþi tuburile de spãlare (710.60) în capacul
etanşãrii (471.60) şi etanşaþi.
2. Echipaþi capacul etanşãrii cu inelul de etanşare pentru
arbore radial (421.60).

47-2.60
412.60
412.67
477.61
475.61

Indicaþie: respectaþi direcþia de montare a inelului de
etanşare pentru arbore radial, vezi „Desenul de secþiune al
etanşãrii pe arbore“.
3. Înşurubaþi cu şuruburile cu cap hexagonal înecat (914.60)
capacul etanşãrii la cutia angrenajului (87-1).

fig. 28

Cazul de utilizare standard F

4. Echipaþi capacul etanşãrii din exterior cu garnitura rotundã
(412.67).

1. Înşurubaþi tuburile de spãlare (710.60) în capacul
etanşãrii(47-2.60) şi etanşaþi.

5. Continuaþi ca în capitolul „Cazul de utilizare A“, pagina 16.

2. Aşezaþi capacul etanşãrii pe ştifturile filetate ale cutiei
angrenajului (87-1).
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3. Introduceþi inelul staþionar(475.61), arcul(477.61) şi
garnitura rotundã(412.67) în capacul etanşãrii.
4. Introduceþi garnitura rotundã(412.60) în capacul etanşãrii.
5. Continuaþi ca în capitolul „Cazul de utilizare C“, pagina 18.

4. Strângeþi elementul de fixare al lobului cu momentul de
strângere specificat. Vezi tabel 8 „Momente de strângere
pentru fixarea lobilor cu inel de siguranþã“, pagina 20.
Formã
Dimensiune Filet
construc constructivã
tivã

Momente de strângere
fixare lobi în [Nm]

10.9.3 Montarea lobilor
FL

35

Piuliþa
lobului

Şurubul
lobului

50

M8

–

11

55

M16×1,5

50

–

58

M16×1,5

50

–

75

M24×1,5

100

–

75

M12×1,25

–

60

Fixare excentrică a lobilor

36
37
fig. 29



Ataşaþi lobii (36) cu garnitura rotundã (37) pe arborii
aferenþi.

2. În funcþie de tipul fixãrii, montaþi piuliþa lobului sau
şurubului lobului (35) dupã cum urmeazã:

M30 × 2

200

–

100

M16×1,5

–

120

Fixare excentrică a lobilor

Montarea lobilor, reprezentatã exemplificator pe baza pompei FL 100

1. Atenþie: inversarea celor doi lobi. Prejudicii materiale la
exploatarea pompei prin blocarea sau frecare lobilor. Lobii
sunt atribuiþi arborelui de acþionare sau arborelui de
sincronizare. Vezi capitolul 10.9.1 „Respectarea marcajului“,
pagina 16.

100

130

M40 × 2

300

–

130

M20×1,5

–

170

Fixare excentrică a lobilor
FK

25 şi 25/30

M10

–

30

40 şi 40/45

M12×1,25

–

35

48

M30×2

200

–

tabel 8 Momente de strângere pentru fixarea lobilor cu inel de siguranþã

10.9.4 Închiderea pompei

Piuliþa lobului
1. Crestaþi inelul de siguranþã din poliamidã şi ataşaþi-l pe
canelura arborelui.
2. Înşurubaþi piuliþa lobului (35) pe arbore strângând-o cu
mâna.
Şurubul lobului
1. Echipaþi şurubul lobului cu garniturile rotunde.


La forma constructivă FK 25-40/45: echipaţi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi şaiba excentrică.



La forma constructivă FL 75-100 cu fixare excentrică a lobilor: echipaţi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi
şaiba excentrică.

2. Înşurubaþi şurubul lobului în arbore strângându-l cu
mâna.

40
fig. 30

Închiderea capacului pompei, reprezentatã exemplificator pe baza pompei FL
100

1. Echipaþi capacul pompei (39) cu garnitura rotundã (38).



La forma constructivă FK 25-40/45: aliniaţi şaiba excentrică în funcţie de arbore.

2. Împingeþi capacul pompei pe carcasa pompei şi înşurubaþil cu piuliþe (40).



La forma constructivă FL 75-100 cu fixare excentrică a lobilor: echipaţi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi
şaiba excentrică.

La pompele cu cuzinet

3. Avertizare: piese de maşinã rotative. Striviri grave la nivelul
mâinilor.


20

38
39

Blocaþi lobii cu o panã din lemn sau din material plastic.

1. Rotiþi cu mâna arborii la cuplaj pentru a verifica dacã arborii
se mişcã liber.
2. În funcþie de rezultat, procedaþi în continuare dupã cum
urmeazã:

Lobii se freacã de capacul pompei.

10.12 Schimbarea motorului cu reductor



Forma constructivã FKF: pentru schimbarea motorului cu
reductor, contactaþi firma Fristam.

Capacul pompei nu este aliniat corect. Contactaþi firma
Fristam. Capacul pompei trebuie aliniat din nou şi
prevãzut cu ştifturi.

Arborii pot fi rotiþi.

Cuplajul



Instrucþiunile de montaj pentru cuplaj se gãsesc ca
documentaþie a furnizorilor între documentele ataşate.

Pompa este închisã corect.

10.10 Schimbarea lagãrelor arborilor


Contactaþi firma Fristam.

10.11 Schimbarea cuplajului


Utilizaþi numai cuplaje care sunt adaptate la puterea
angrenajului. Dacã aveþi nelãmuriri, contactaþi firma
Fristam.

ATENŢIE
Motor cu reductor prea puternic
Utilizarea unui motor cu reductor dimensionat greşit poate
provoca pagube grave la agregatul de pompare.


Înlocuiþi motorul cu reductor numai cu un motor echivalent,
vezi „Documentaþia furnizorului motorului“.

Modul de procedare
Modul de procedare
1. Decuplaþi motorul şi asiguraþi-l împotriva recuplãrii.

1. Decuplaþi motorul cu reductor şi asiguraþi-l împotriva
recuplãrii.

2. Demontaþi apãrãtoarea cuplajului.

2. Scoateþi apãrãtoarea cuplajului.

3. Demontaþi bandajul cuplajului.

3. Demontaþi bandajul cuplajului.

4. Desprindeþi motorul de pe cadrul de bazã şi scoate?i-l.

4. Demontaþi piesele cuplajului de la motorul cu reductor.

5. Eliminaþi în mod ecologic piesele uzate ale cuplajului.

5. Desprindeþi motorul cu reductor uzat de pe cadrul de bazã
sau de pe fundaþie.

6. Ataşaþi piese de cuplaj noi (bandaj, flanşã, eventual inele de
fixare) pe arborele de acþionare şi pe arborele de transmisie.
7. Aşezaþi motorul pe cadrul de bazã sau pe fundaþie şi
strângeþi uşor şuruburile de fixare.
8. Verificaþi excentricitatea şi decalajul unghiular al arborilor.

6. Eliminaþi motorul cu reductor uzat. Vezi capitolul 2.6
„Eliminarea“, pagina 5.
7. Curãþaþi toate piesele cuplajului de vopseaua de protecþie
şi de unsoare.
8. Ataşaþi piesele cuplajului (bandaj, flanşã, eventual inele de
fixare) pe arborele de acþionare şi pe arborele de motor de
schimb.

fig. 31

Excentricitate

9. Aşezaþi motorul de schimb pe cadrul de bazã sau pe
fundaþie şi fixaþi-l.
10. Procedaþi în continuarea începând cu pasul 8: „Verificaþi
excentricitatea şi decalajul unghiular al arborilor“ din
capitolul 10.11 „Schimbarea cuplajului“, pagina 21.

fig. 32

Decalaj unghiular

9. Menþineþi abaterile de excentricitate şi de decalaj unghiular
cât mai reduse posibil. Dacã e cazul, aliniaþi arborii din nou.
10. Înşurubaþi motorul pe cadrul de bazã sau pe fundaþie.

10.13 Verificarea spaþiilor
Spaţiul asigură mobilitatea nerestricţionată a lobilor. Spaţiul
axial trebuie verificat atunci când se înlocuieşte una dintre
următoarele componente:

11. Consultaþi instrucþiunile de montaj ale cuplajului pentru
specificaþiile dimensiunilor pentru distanþa celor douã
flanşe ale cuplajului. Vezi „Documentaþia furnizorilor“ între
documentele ataşate.

Forma constructivă FL

12. Fixaþi flanşele cuplajului pe arbore cu distanþa specificatã.

– cutia angrenajului

13. Fixaþi bandajul cuplajului. Pentru aceasta, strângeþi
şuruburile uniform şi în cruce. Respectaþi momentele de
strângere din instrucþiunile de montaj ale cuplajului.

Forma constructivă FK

14. Montaþi apãrãtoarea cuplajului.

– carcasa

– arborele
– carcasa

– arborele

21
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– cutia angrenajului



La forma constructivă FK 25-40/45: aliniaţi şaiba excentrică în funcţie de arbore.



La forma constructivă FL 75-100 cu fixare excentrică a lobilor: echipaţi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi
şaiba excentrică.

– lobul
Forma constructivă FK
Atunci când se înlocuieşte carcasa, respectiv cutia angrenajului,
spaţiul radial trebuie reglat din nou. Trimiteţi în acest sens
pompa la serviciul clienţi Fristam, respectiv contactaţi Fristam
pentru obţinerea unor instrucţiuni de asamblare.
10.13.1 Pregãtirea pompei pentru mãsurare
Premisã
– capacul pompei este demontat,
– lobii sunt demontaþi.
Modul de procedare

3. Avertizare: piese de maşinã rotative. Striviri grave la nivelul
mâinilor.


Blocaþi lobii (42) cu o panã din lemn sau din material
plastic.

4. Strângeþi elementul de fixare al lobului cu momentul de
strângere specificat. Vezi tabel 9 „Momentele de strângere ale
lobilor la mãsurarea spaþiului fãrã inelul de siguranþã“,
pagina 22.
Formã
constructiv
ã

Dimensiune
constructivã

Filet

Momente de
strângere în
[Nm]

FL

50

M8

11

55

M16×1,5

25

58

M16×1,5

25

75

M24×1,5

50

75

M12×1,25

60

41

Fixare excentrică a lobilor
100

M30 × 2

100

100

M16×1,5

120

42

Fixare excentrică a lobilor

43
fig. 33

Montarea lobilor, reprezentatã exemplificator pe baza pompei FL 100

1. Atenþie: inversarea celor doi lobi. Prejudicii materiale la
exploatarea pompei prin blocarea sau frecare lobilor. Lobii
sunt atribuiþi arborelui de acþionare sau arborelui de
sincronizare. Vezi capitolul 10.9.1 „Respectarea marcajului“,
pagina 16.


Ataşaþi lobii (42) cu garniturile rotunde (43) pe arborii
aferenþi.

2. În funcþie de tipul fixãrii, montaþi piuliþa lobului sau
şurubului lobului dupã cum urmeazã:
Piuliþa lobului
Indicaþie: Inelul de siguranþã din poliamidã nu se monteazã
pentru mãsurarea spaþiului.


Înşurubaþi piuliþa lobului (41) pe arbore strângând-o cu
mâna.

Şurubul lobului
1. Echipaþi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi şaiba.


La forma constructivă FK 25-40/45: echipaţi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi şaiba excentrică.



La forma constructivă FL 75-100 cu fixare excentrică a lobilor: echipaţi şurubul lobului cu garniturile rotunde şi
şaiba excentrică.

2. Înşurubaþi şurubul lobului în arbore strângându-l cu
mâna.

22

130

M40 × 2

100

130

M20×1,5

170

Fixare excentrică a lobilor
FK

25 şi 25/30

M10

30

40 şi 40/45

M12×1,25

35

48

M30×2

100

tabel 9 Momentele de strângere ale lobilor la mãsurarea spaþiului fãrã inelul
de siguranþã

10.13.2 Mãsurarea spaþiului axial

Formã Dimensiune
constru constructivã
ctivã

FK

Spaþii axiale în mm
Lobi
standard

Lobi
termici

25 şi 25/30

0,03 - 0,04

0,11 – 0,13

40

0,06 - 0,08

0,11 – 0,13

40/45

0,08 – 0,10

0,13 – 0,15

48

0,15 – 0,17

0,25 – 0,27

tabel 10 Spaþii axiale

A

4. Dacã spaþiul nu se aflã în domeniul de toleranþã specificat:
Spaþiu prea mare


44

Spaþiu prea mic


45
fig. 34

Mãsurarea spaþiului axial

Premisã

Vezi capitolul „Adãugarea de table de compensare“,
pagina 23.

5. Dacã spaþiul se situeazã în domeniul de toleranþã specificat,
atunci continuaþi cu capitolul 10.13.3 „Măsurarea spaţiului
radial“, pagina 24.
Şlefuirea bucşei fixe

Pompa este pregãtitã pentru mãsurare.

1. Demontaþi carcasa pompei, vezi capitolul 10.8 „Demontarea
capului pompei“, pagina 15.

Modul de procedare
1. Mãsuraþi distanþa A de la carcasa pompei (44) la lob (45) cu
o lerã de mãsurare.
2. Atenþie: spaþiu prea îngust. Distrugerea pompei.


Vezi capitolul „Şlefuirea bucşei fixe“, pagina 23.

Consultaþi documentaþia comenzii dumneavoastrã
pentru a stabili dacã în pompã sunt montaþi lobi
standard sau lobi termici. Dacã e cazul, contactaþi firma
Fristam.

3. Comparaþi spaþiul cu valoarea din tabel 10 Spaþii axiale.
Indicaþie: lobii utilizaþi se uzeazã. Astfel, domeniile de
toleranþã se extind puþin.

2. Scoateþi bucşa fixã din setul de etanşare pe arbore. Poziþiile
bucşelor fixe sunt ilustrate în „Desenul de secþiune al etanşãrii
pe arbore“ din „Documentaþia specificã a comenzii“ aflatã
între documentele ataşate. Bucşele fixe sunt marcate prin
punctãri, vezi capitolul 10.9.1 „Respectarea marcajului“,
pagina 16.
3. Şlefuiþi bucşa fixã la dimensiunea necesarã.
4. Montaþi carcasa pompei.
Vezi capitolul 10.9 „Montarea capului pompei“, pagina 16.
5. Mãsuraþi din nou spaþiul.
Adãugarea de table de compensare

Formã Dimensiune
constru constructivã
ctivã

FL

Spaþii axiale în mm
Lobi
standard

Lobi
termici

1. Avertizare: piese de maşinã rotative. Striviri grave la nivelul
mâinilor.


Blocaþi lobii cu o panã din lemn sau din material plastic.

50

0,04 – 0,06

0,06 – 0,08

2. Scoateþi piuliþele lobilor şi lobii.

55 S/L

0,13 – 0,15

0,18 – 0,20

58 S/L

0,10 – 0,13

0,15 – 0,18

3. Ataşaþi tablele de compensare necesare temporar în aceastã
poziþie pe arbori.

75 S/L

0,17 – 0,19

0,22 – 0,24

75 L3

0,17 – 0,19

0,22 – 0,24

4. Montaþi lobii şi piuliþele lobilor ca în capitolul 10.13.1
„Pregãtirea pompei pentru mãsurare“, pagina 22.

100 S/L

0,21 – 0,23

0,29 – 0,31

5. Mãsuraþi din nou spaþiul.

100 L3

0,20 – 0,22

0,29 – 0,31

130 S

0,21 – 0,23

0,29 – 0,31

130 L

0,25 – 0,27

0,33 – 0,35

130 XL

0,27 – 0,29

0,33 –

tabel 10 Spaþii axiale

23
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B

C

fig. 36

C

Forma constructivă FL: Măsurarea spaţiului radial

47
46
fig. 35

Adãugarea de table de compensare

6. Spaþiul corect: demontaþi carcasa pompei pentru a ataşa
tablele de compensare în locul corect.
Vezi capitolul 10.8 „Demontarea capului pompei“, pagina 15.
7. Ataşaþi tablele de compensare (47) şi bucşa fixã (46) pe
arbore.
8. Continuaþi ca în capitolul 10.9 „Montarea capului pompei“,
pagina 16 pânã la capitolul 10.9.3 „Montarea lobilor“,
pagina 20.
9. În funcþie de forma constructivã, procedaþi în continuare
dupã cum urmeazã:
Forma constructivã FL


Închideþi pompa, vezi capitolul 10.9.4 „Închiderea
pompei“, pagina 20. Mãsurarea spaþiului este încheiatã.

Forma constructivã FK


Continuaþi cu capitolul 10.13.3 Măsurarea spaţiului
radial.

Forma
construc
tivă FL

Spaţii radiale în mm
Lobi standard
B

Lobi termici

C

B

C

50

0,06-0,12

0,09-0,12

0,09-0,15

0,12-0,15

55 S

0,10-0,16

0,20-0,23

0,15-0,21

0,26-0,29

55 L

0,12-0,18

0,23-0,26

0,17-0,22

0,27-0,30

58 S/L

0,10-0,16

0,17-0,20

0,14-0,20

0,22-0,24

75 S

0,14-0,20

0,27-0,30

0,17-0,24

0,30-0,33

75 L

0,20-0,26

0,33-0,36

0,22-0,29

0,35-0,38

75 L3

0,22-0,30

0,35-0,39

0,22-0,30

0,35-,039

100 S

0,23-0,30

0,40-0,45

0,26-0,33

0,43-0,48

100 L

0,31-0,39

0,48-0,53

0,34-0,42

0,52-0,56

100 L3

0,33-0,41

0,50-0,56

0,33-0,41

0,50-0,56

130 S

0,27-0,35

0,47-0,53

0,30-0,38

0,50-0,55

130 L

0,36-0,44

0,56-0,61

0,38-0,46

0,58-0,64

130 XL

0,47-0,55

0,67-0,73

-

-

tabel 11 Spațiu radial forma constructivă FL

10.13.3 Măsurarea spaţiului radial


Consultaţi documentaţia comenzii dumneavoastră pentru a stabili dacă în pompă este montat lob standard sau
lob termic. În cazul în care este necesar, contactaţi Fristam.

Premisă
Pompa este pregătită pentru măsurare.
Mod de procedură
1. Măsurați spațiul între lobi și carcasă cu setul de calibrare,
vezi Fig. 36-37 Măsurarea spațiului radial, pagina 24.
2. Comparați valorile măsurate cu valorile din tabel, vezi tabelul 9-10 spații radiale, pagina 24.

fig. 37

Forma constructivă FK: Măsurarea spaţiului radial

Forma
constructivă FK

Spaţii radiale în mm
Lobi standard

25 şi 25/30

0,02-0,05

0,07-0,10

40

0,04-0,07

0,11-0,14

tabel 12 Spații radiale Forma constructivă FK

24

Lobi termici

Forma
constructivă FK

Spaţii radiale în mm
Lobi standard

11 Anexa 1

Lobi termici

40/45

0,03-0,07

0,10-0,13

48

0,08-0,12

0,13-0,17

tabel 12 Spații radiale Forma constructivă FK

11.1 Date tehnice
11.1.1 Momente de strângere
Momente de strângere pentru şuruburi şi piuliþe

3. La elementul de fixare al lobului, verificaþi cu mâna dacã
arborele de acþionare poate fi rotit.
4. În funcþie de rezultat, procedaþi în continuare dupã cum
urmeazã:
Arborele de acþionare nu poate fi rotit.
Dacã arborele de acþionare nu poate fi rotit, atunci spaþiile
sunt prea înguste.


Contactaþi firma Fristam pentru a comanda
documentaþia pentru echiparea carcasei pompei cu
ştifturi noi.

Arborele de acþionare poate fi rotit.
Dacã arborele de acþionare poate fi rotit şi dacã spaþiul este
egal în toate punctele de mãsurare. Închideþi pompa dupã
cum urmeazã:
1. Mai întâi, demontaþi din nou piuliþele lobilor.
2. Procedaþi ca în capitolele urmãtoare:
capitolul 10.9.3 „Montarea lobilor“, pagina 20 şi
capitolul 10.9.4 „Închiderea pompei“, pagina 20.
3. Mãsurarea spaþiului este încheiatã.

Material: oþel, clasa de rezistenþã 8.8
Filet

M8

M10

M12

M16

Moment de strângere
[Nm]

25

49

85

210

Material: oţel inoxidabil, clasa de rezistenţă 70
Filet

M8

M10

M12

M16

Moment de strângere
[Nm]

17,5

35

62

144

11.1.2 Presiunile de pompare maxime
Forma constructivã FL
Dimensiune constructivã

Presiunea de pompare maximã
[bar]

FL50

9

FL55S

9

FL55L

6

FL58S

9

FL58L

8

FL75S

12

FL75L

8

FL100S

12

FL100L

8

FL130S

12

FL 130L

8

tabel 13 Presiunile de pompare maxime forma constructivã FL

Forma constructivã FK şi FKH
Dimensiune constructivã/
variantã

Presiunea de pompare maximã

toate dimensiunile constructive
fãrã cuzinet

5

FKFH/FKFNH 25

15

FKFHV/FKFNHV 25

12

FKFH/FKFNH 25/30

12

FKFHV/FKFNHV 25/30

12

FKFH/FKFNH 40

18

FKFHV/FKFNHV 40

12

FKFH/FKFNH 40/45

12

FKFHV/FKFNHV 40/45

12

[bar]

tabel 14 Presiunile de pompare maxime forma constructivã FK şi FKH

25

/ / POMPE VOLUMETRICE FK ŞI FL / / /

Dimensiune constructivã/
variantã

Presiunea de pompare maximã

FKNH/FKNHV 48

20

[bar]

tabel 14 Presiunile de pompare maxime forma constructivã FK şi FKH

11.1.3 Temperaturile maxime ale mediului de pompat
Forma constructivã FL
Tip lobi

Temperatura maximã
[°C]

Lobi normali

90

Lobi termici

160

tabel 15 Temperatura de transport maximă forma constructivă FL

Forma constructivã FK
Tip lobi

Temperatura maximã
[°C]

Lobi normali

90

Lobi termici

150

tabel 16 Temperatura de transport maximă forma constructivă FK

26

11.2 Intervalele de întreþinere
Interval

Formã constructivã

Activitatea de întreþinere

Capitolul

Zilnic

Toate

Verificarea nivelului uleiului

Vezi capitolul 10.4 „Verificarea nivelului uleiului“,
pagina 14

Zilnic

Opþiune „lichid de etanşare şi de
rãcire“

Verificarea lichidului de etanşare sau a
lichidului de rãcire

Vezi capitolul 10.3 „Verificarea lichidului de etanşare
şi de rãcire (opþiune)“, pagina 13

2000h

Toate, în condiþii dificile

Schimbarea uleiului

Vezi capitolul 10.5 „Schimbarea uleiului“, pagina 14

4000h

Toate

Verificarea stabilităţii piuliţei/şurubului de
dislocuire şi, după caz, corectarea strângerii

Vezi capitolul 10.13 „Verificarea spaþiilor“,
pagina 21

4000h

Toate, în condiþii normale

Schimbarea uleiului

Vezi capitolul 10.5 „Schimbarea uleiului“, pagina 14

Dupã necesitãþi

Toate

Schimbarea etanşãrii pe arbore

Vezi capitolul 10.7 „Schimbarea etanşãrii pe
arbore“, pagina 15

Dupã necesitãþi

Toate

Schimbarea cuplajului

Vezi capitolul 10.11 „Schimbarea cuplajului“,
pagina 21

Dupã necesitãþi

Toate

Schimbarea motorului

Vezi capitolul 10.12 „Schimbarea motorului cu
reductor“, pagina 21

Conform
specificaþiilor
producãtorului

Toate

Gresarea lagãrului motorului;
pentru alte intervale de întreþinere a
motorului, vezi „Documentaþia furnizorului
motorului“.

Vezi capitolul 10.6 „Gresarea lagãrului motorului“,
pagina 14

tabel 17 Intervalele de întreþinere

11.3 Tabelul de defecþiuni
Constatarea

Cauza posibilã

Remedierea

Pompa nu pompeazã deloc sau neregulat

Spaþiul interior al pompei este umplut incomplet
cu lichid; neaerisit; robinetul de presiune închis

Umpleþi spaþiul interior al pompei cu lichid;
deschideþi robinetul de presiune

Conducta de aspiraþie închisã sau înfundatã

Deschideþi sau curãþaþi conducta de aspiraþie

Pompã cu înãlþime de aspiraþie geodezicã1:
lichidul
scade la oprire şi carcasa se goleşte

Montaþi o supapã de reþinere în conducta de
aspiraþie.

Conducta de aspiraþie neetanşã; garnitura de la
capacul pompei neetanşã şi trage aer

Etanşaþi conducta de aspiraþie; schimbaþi
garnitura capacului

Acumulare de aer în conducta de aspiraþie

Pozaþi conducta de aspiraþie permanent
ascendent cu puþine devieri

Pompa este blocatã; corp strãin în pompã

Curãþaþi spaþiul interior al pompei; control
vizual; contactaþi firma Fristam

Supapa de reþinere este blocatã, respectiv
murdarã

Curãþaþi supapa de reþinere; repuneþi-o în
funcþiune

Vâscozitatea mediului de pompat prea mare;
fluiditate precarã deoarece este prea vâscos

Contactaþi firma Fristam

Cuplajul deteriorat din cauza unei suprasolicitãri
anterioare

Contactaþi firma Fristam

Pompã supradimensionatã

Contactaþi firma Fristam

Nicio supapã de regularizare dupã ştuþul de
presiune

Montarea unei supape de regularizare; reglarea
strangulãrii; reducerea turaþiei motorului

Debit prea mare

tabel 18 Tabelul de defecþiuni
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Constatarea

Cauza posibilã

Remedierea

Debitul prea redus, înãlþimea de pompare
prea redusã

Pompa selectatã prea micã; turaþia motorului
prea redusã din cauza tensiunii greşite

Contactaþi firma Fristam;
Realizaþi racordul conform plãcii de fabricaþie a
motorului

Conducta de aspiraþie neetanşã şi trage aer

Remediaþi neetanşeitãþile

Vâscozitatea mediului de pompat prea mare (prea Eventual reconfigurare cu încãlzire; contactaþi
vâscos)
firma Fristam
Uzura lobilor; spaþiu prea mare

Reparaþie

Contrapresiune prea ridicatã; supapa de
suprapresiune (dacã existã) regleazã greşit

Reglaþi corect supapa de suprapresiune

Direcþie de rotaþie greşitã

Realizaþi o racordare corectã a conductelor şi a
instalaþiei electrice

Corp strãin în interiorul pompei

Demontare, evaluare, reparaþie dacã e cazul

Pornire mecanicã a lobilor;
piuliþele lobilor nestrânse

Demontare, rectificare,
reglare corectã a jocului

Uzurã excesivã la lagãre şi pinioane
prin suprasolicitare sau gresare insuficientã

Demontare, evaluare, reparaþie
întreþinere periodicã; service de gresare

Turaþie prea ridicatã

Utilizaþi un motor cu convertizor de frecvenþã;
contactaþi firma Fristam

Pompa funcþioneazã pe uscat; etanşarea pe
arbore funcþioneazã pe uscat

Alimentaþi imediat cu mediu de pompat;
alimentaþi imediat cu apã de etanşare

La o temperaturã mai ridicatã a mediului de
pompat, nu sunt montaþi lobi termici (cu un joc
mai mare)

Verificaþi condiþiile de exploatare;
contactaþi firma Fristam

Strangulare prea puternicã în conducta de
presiune

Verificaþi condiþiile de exploatare;
contactaþi firma Fristam

Exploatare în domeniul de sarcinã excesivã sau
parþialã

Ajustaþi punctul de lucru al modelului

Pierderile de debit în conducta de aspiraþie prea
mari

Mãriþi diametrele nominale,
excludeþi o strangulare

Cavitaþie

Verificaþi condiþia pentru evaluarea NPSH; vezi
capitolul 6.5 „Instalarea conductelor“, pagina 10
contactaþi firma Fristam

Oscilaþii

Greutatea proprie şi forþele hidraulice ale
conductelor solicitã pompa.

Conductele trebuie rezemate astfel încât pompa
sã nu fie solicitatã; dacã e cazul, montaþi
amortizoare de vibraþii; feriþi pompa de lovituri
de berbec

Încãlzire excesivã a lagãruirii arborilor
pompei şi a angrenajului de acþionare

Deteriorare la lagãre

Demontare, schimbarea lagãrelor

Lipsã ulei de gresare

Schimbaþi uleiul de gresare, vezi tabelul 5 de la
pagina 14; întreþinere periodicã, vezi tabelul 17 de
la pagina 27

Absorbþia de curent a motorului prea mare

Rezistenþa din conducta de presiune prea mare;
pompa
strangulatã prea puternic; debit prea redus

Mãriþi diametrul nominal al conductei de
presiune; deschideþi supapa de strangulare;
reduceþi turaþia printr-un convertizor de
frecvenþã la motor sau printr-un mecanism de
reglare

Vâscozitatea şi/sau densitatea mediului de
pompat prea mare

Contactaþi firma Fristam

Zgomot metalic

Zgomot de scurgere

Lobii au fost montaþi cu un joc prea redus contrar Contactaþi firma Fristam
specificaþiilor
Deteriorare masivã la lagãruirea arborilor pompei
sau la motorul cu reductor
tabel 18 Tabelul de defecþiuni
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Demontare şi evaluare:
contactaþi firma Fristam

Constatarea

Cauza posibilã

Remedierea

Scurgere la etanşarea pe arbore

Deteriorare mecanicã sau uzurã a etanşãrii pe
arbore

Schimbaþi garnitura cu inel glisant şi inelul de
etanşare pentru arbore radial inclusiv toate
garniturile auxiliare; eventual schimbaþi
materialul; contactaþi firma Fristam

Funcþionare pe uscat a etanşãrii pe arbore;
înãlþime de aspiraþie prea mare; temperatura
mediului de pompat prea mare

Reduceþi înãlþimea de aspiraþie geodezicã;
montaþi o etanşare pe arbore dublã; contactaþi
firma Fristam

Presiunea apei de etanşare sau de spãlare prea
mare

Ajustaþi-o cu o supapã de strangulare şi un
manometru

Materialele etanşãrii pe arbore nu sunt rezistente
chimic la mediul de pompat; temperatura
mediului prea ridicatã

Contactaþi firma Fristam;
reconfigurare cu rãcire sau etanşare pe arbore
dublã

Presiunea apei de etanşare sau de spãlare prea
redusã; tuburile cu apã de etanşare s-au înfundat;
etanşarea pe arbore prezintã depuneri sau este
deterioratã;

Reglaþi alimentarea şi evacuarea apei de etanşare;
curãþaþi tuburile cu apã de etanşare; schimbaþi
etanşarea pe arbore

Apa de etanşare murdarã sau prea fierbinte

Utilizaþi apã de calitate potabilã cu max. 70 °C

tabel 18 Tabelul de defecþiuni
1

„Înãlþimea de aspiraþie geodezicã“ este distanþa verticalã dintre suprafaþa nivelului lichidului de pe partea de aspiraþie şi mijlocul
racordurilor pentru conducte ale pompei.
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11.4 Codul numeric
Codul numeric se raporteazã la „Desenele de secþiune“ ataşate. Numerele pieselor corespund DIN 24250.
Nr. piesã

Denumire

Nr. piesã

Denumire

Nr. piesã

Denumire

101

Carcasã pompã

477

Arc pt. garnitura cu inel glisant

759

Disc supapã

108

Carcasã în trepte

478

Arc dreapta

800

Motor

160

Capac

479

Arc stânga

801

Motor cu flanşã

13-1

Perete posterior carcasã

481

Burduf

87-1

Cutie angrenaj

13-2

Element de carcasã

482

Suport burduf

87-2

Capotã angrenaj

130

Piesã de carcasã

484

Rondelã de arc

87-3

Capac angrenaj

132

Piesã intermediarã

485

Inel de antrenare

87-4

Picior angrenaj

135

Bucşă de uzură

500

Inel

839

Contact

154

Perete intermediar

50-1

Inel grower

872

Pinion

156

Ştuþ de presiune

50-2

Inel V

89-1

Piesã de cãptuşire

18-1

Calotã

50-3.60

Inel de ajustare

89-2

Cadru cu calote

18-2

Amortizor de vibraþii

504

Inel de distanþare

89-3

Picior motor

182

Picior

520

Manşon

89-4

Mâner

21-1

Arbore de sincronizare

523

Manşon arbore

89-5

Capac de protecþie

213

Arbore de acþionare

524

Manşon de protecþie arbore

89-6

Roatã

23-1

Lob

525

Manşon de distanþare

89-8

Platbandã

26-1

Suport pentru carcasa garniturii
cu inel glisant

54-1

Cuzinet capac

89-9

Suport motor

54-2

Cuzinet

89-10

Suport motor

230

Rotor

54-3

Bucşã fixã

89-11

Suport picior calotã

32-1

Rulment înclinat cu bile

540

Bucşã

892

Placã de bazã

32-2

Rulment cu role cilindrice

543

Bucşã de distanþare

894

Consolã

32-3

Rulment cu canal de bile
adâncit

55-1

Şaibã seratã

897

Piesã de ghidare

550

Şaibã

90-1

Bolþ filetat

551

Şaibã de distanþare

90-3

Ştift conic

554

Şaibã de suport

90-4

Ştift crestat pãsuit

561

Ştift crestat

90-5

Şurub cu ochi

56-1

Ştift de fixare

900

Şurub

56-2

Cui canelat

901

Şurub cu cap hexagonal

560

Ştift

902

Ştift filetat

562

Ştift cilindric

903

Şurub de închidere

59-2

Disc de strângere

904

Ştift filetat

59-3

Şaibã de contracþie

906

Şurub rotor

59-4

Cadru

909

Şurub de ajustare

59-5

Membranã

91-1

Şurub cu cap cilindric şi şliþ

642

Geam de inspectare ulei

913

Şurub de aerisire

680

Cãptuşealã

914

68-1

Tablã de reazem

Şurub cu cap hexagonal
înfundat

68-2

Fâşie din spumã

92-1

Piuliþã cu mâner în cruce lungã

Suport pt. cãptuşealã

92-2

Piuliþã cu mâner în cruce scurtã

Mascã

92-3

Piuliþã înfundatã

Tablã de protecþie CF

92-4

Piuliþã lob

Apãrãtoare cuplaj

92-5

Şurub de desprindere

Conductã de deviere

92-6

Element de fixare lob

Conductã

92-7

Piuliþã cu guler

Tub de legãturã

920

Piuliþã hexagonalã

Conductã bifurcatã

921

Piuliþã arbore

Piesã de trecere flanşã

922

Piuliþã rotor

Flanşã

923

Piuliþã lagãr

Flanşã oarbã

93-1

Inel de fixare

Colier de conductã

930

Siguranþã

Carcasã supapã

931

Tablã de siguranþã

Bolþ supapã

932

Inel de siguranþã

Arc supapã

940

Arc de reglare

941

Panã woodruff

32-4

Rulment cu role conice

321

Rulment radial cu bile

322

Rulment radial cu role

325

Rulment cu ace

330

Suport de rulment

331

Caprã de lagãr

341

Cadru de suport

344

Cadru suport de rulment

350

Carcasã lagãr

360

Capac lagãr

40-4

Ştift crestat pãsuit

400

garniturã platã

410

Garniturã profilatã

411

Inel de etanşare

412

Inel de etanşare rotund

421

Inel de etanşare radial

422

Inel de pâslã

423

Inel labirint

433

Garniturã cu inel glisant

45-1

Inel de reazem

451

Carcasã presetupã textilã

454

Capac presetupã

47-1

Arc cu şaibã

47-2

Carcasã garniturã cu inel glisant

47-3

Inel conic

47-5

Piuliþã rotundã

471

Capac etanşare

472

Inel glisant

474

Inel de presiune

475

Inel staþionar

476

Suport inel staþionar

30

68-3
68-4
68-5
681
701
710
71-1
715
722
723
724
733
751
755
756

Nr. piesã

Denumire

950

Arc
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11.5 Declaraþia de conformitate CE

11.6 Declaraţia de încorporare CE

Producătorul:

Producătorul:

FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

declară prin prezenta că următorul produs (pompă cu motor):

FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

declară prin prezenta că următorul produs (pompă fără motor):

– tipuri de pompă centrifugă: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH,
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM

– tipuri de pompă centrifugă: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH,
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE

– tipuri de pompă volumetrică: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– tipuri de pompă volumetrică: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– tip amestecător de pulberi: PM

– tip amestecător de pulberi: PM

– Număr de serie: vezi coperta manualului de exploatare

– Număr de serie: vezi coperta manualului de exploatare

corespunde tuturor dispoziţiilor Directivei (2006/42/EG) privind echipamentele tehnice.

reprezintă conform Directivei (2006/42/CE) privind echipamentele tehnice anexa II B un echipament tehnic incomplet.

În plus, maşina corespunde tuturor dispoziţiilor Directivelor privind echipamentele electrice (2014/35/CE) şi compatibilitatea electromagnetică (2014/30/CE), Ordonanţei (CE) Nr. 1935/
2004 şi FDA.

Cerinţele fundamentale relevante privind siguranţa şi protecţia
sănătăţii conform anexei I a directivei mai sus menţionate sunt
aplicate şi respectate.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
– DIN EN 809:2012-10: Pompe şi agregate de pompare pentru lichide – Cerinţe comune de securitate
– DIN EN ISO 12100:2011-03: Securitatea maşinilor – Principii generale de proiectare – Aprecierea riscului şi reducerea riscului.
Împuternicit cu documentaţia: Julia Friedsch
Tel. +49(0)40 72556 -107
Adresa: vezi adresa producătorului
Hamburg, 30.10.2020

Maşina incompletă corespunde în plus tuturor dispoziţiilor Ordonanţei (CE) nr. 1935/2004 şi FDA.
Echipamentul tehnic incomplet trebuie pus în funcţiune numai
atunci când s-a constatat că echipamentul tehnic în care se intenţionează încorporarea echipamentului tehnic incomplet corespunde dispoziţiilor Directivei (2006/42/CE) privind echipamentele tehnice.
Au fost aplicate următoarele norme armonizate:
– DIN EN 809:2012-10: Pompe şi agregate de pompare pentru lichide – Cerinţe comune de securitate
– DIN EN ISO 12100:2011-03: Securitatea maşinilor – Principii generale de proiectare – Aprecierea riscului şi reducerea riscului
Producătorul se obligă să transmită la cerere în format electronic
oficiilor naţionale documentaţia specială privind echipamentul
tehnic incomplet.

Julia Friedsch / Şef Managementul Calităţii

Documentaţia tehnică specială corespunzătoare echipamentului tehnic conform anexei VII partea B a fost întocmită.
Împuternicit cu documentaţia: Julia Friedsch
Tel. +49(0)40 72556 -107
Adresa: vezi adresa producătorului
Hamburg, 30.10.2020

Julia Friedsch / Şef Managementul Calităţii
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12 Anexa 2 – Instrucþiuni de montaj
(opþiune)

56

Q: debit [m/h]; fãrã sistem de acþionare: nicio specificaþie

12.4 Transportul fãrã motor
12.1 Indicaþie privind siguranþa

Transportul trebuie realizat numai de personal instruit.

Aceste instrucþiuni de montaj se adreseazã exclusiv
personalului de specialitate.

Pompa poate fi transportatã cu vehicule de transport la sol sau
cu o macara.
Transportaþi pompa întotdeauna în poziþia de montare.

12.2 Utilizare
Aceste instrucþiuni de montaj sunt valabile pentru pompe care
au fost livrate fãrã motor (opþiune) şi care au fost montate în
prealabil.

12.4.1 Indicaþii privind siguranþa
Componente neasigurate sau care se prãbuşesc
Striviri grave.


La toate lucrãrile de transport, trebuie purtate în principiu
mãnuşi de siguranþã.

Poziþie de transport greşitã a pompei
Scurgerea de lichide corozive, toxice sau poluante. Prejudicii
umane şi materiale prin contaminare.
fig. 38

Maşinã incompletã: pompã fãrã motor, cuplaj şi cadru de bazã,
exemplificator pe baza pompei FL 100



Urmãtoarele specificaþii din „Manualul de exploatare original“
pentru maşini complete nu sunt valabile în acest caz:

Transportaþi pompa întotdeauna în poziþia de montare.

Racorduri pentru conducte deschise, neobturate

– capitolul 11.5 „Declaraþia de conformitate CE“, pagina 32,

Prejudicii materiale prin impuritãþi, impacturi sau umiditate în
pompã.

– capitolul 11.1.2 „Presiunile de pompare maxime“, pagina 25.



12.3 Placa de fabricaþie

12.4.2 Transportarea cu vehicule de transport la sol
48

AVERTIZARE
49
50
51

56

Îndepãrtaþi capacele racordurilor pentru conducte abia
imediat înainte de racordarea la conducte.

Componente neasigurate
Accidentãri grave, strivirea membrelor, prejudicii materiale.


55
52

Înaintea transportului, asiguraþi pompa împotriva
rãsturnãrii. Asiguraþi pompa cu chingi de transport pe palet
sau înşurubaþi-o pe palet.

Pregãtirea
54
fig. 39

53

Placa de fabricaþie pentru pompa fãrã sistem de acþionare

48

Producãtor

49

Typ (tip): gama de pompe, dimensiunea constructivã, forma
constructivã, varianta

50

S.-Nr.: numãrul de serie al pompei

51

H: înãlþimea de pompare [m]; fãrã sistem de acþionare: nicio
specificaþie

52

P: puterea motorului [kW]; fãrã sistem de acþionare: nicio
specificaþie

53

Anul de fabricaþie

54

m: masa (pompa fãrã sistemul de acþionare) [kg]

55

nN: turaþia nominalã [1/min]; fãrã sistem de acþionare: nicio



Verificaþi dacã pompa este asiguratã suficient pe palet. De
exemplu cu curele fig. 40 „Transportul cu cãruciorul cu
ridicarea platformei“, pagina 34.

Modul de procedare
1. Preluaþi paletul cu furcile vehiculului de transport la sol.
2. Deplasaþi paletul cu grijã în locul destinat şi depuneþi-l.

specificaþie
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.

57

fig. 40

Transportul cu cãruciorul cu ridicarea platformei

12.4.3 Transportarea cu macaraua

AVERTIZARE
Piese care se prãbuşesc
Deces prin zdrobire, strivirea membrelor, prejudicii materiale.


Utilizaþi numai mijloace de transport şi de ridicare adecvate,
care sunt dimensionate în funcþie de greutatea totalã a
pompei.
Pentru specificaþii privind greutatea pompei, vezi placa de
fabricaþie a pompei şi „Documentaþia specificã a comenzii“
care se gãseşte între documentele ataşate.



Nu lãsaþi pompa în poziþia ridicatã mai mult decât este
necesar.



Aveþi în vedere ca sub pompã sã nu staþioneze nicio
persoanã.

fig. 41

Transportul cu macaraua şi şurubul cu ochi, reprezentat exemplificator pe
baza pompei FL100

Pentru a transporta pompa de şurubul cu ochi:
1. Înşurubaþi şurubul cu ochi complet în gaura filetatã (57)
prevãzutã în acest sens.
2. Fixaþi cârligul macaralei la şurubul cu ochi; dacã e cazul,
utilizaþi o cheie de tachelaj.
3. Ridicaþi pompa.
.

AVERTIZARE
Piese care se balanseazã
Striviri şi accidentãri grave.


Macaraua cu pompa trebuie pornitã şi opritã uniform.



Aveþi în vedere ca în zona periculoasã a pompei sã nu
staþioneze nicio persoanã.

fig. 42

Transportul cu macaraua şi chinga circularã, reprezentat exemplificator pe
baza pompei FL100

Mijloace auxiliare

Pentru a transporta pompa o chingã circularã:

– Mijloace de ridicare: chingi circulare verificate conform DIN
EN1492-1 şi 1492-2.

1. Ataşaþi chinga circularã în jurul carcasei şi capotei
angrenajului.

– şurub cu ochi şi mijloace de ridicare adecvate pentru şurubul
cu ochi
Pregãtirea


Îndepãrtaþi siguranþele de transport.

Vezi fig. 42 „Transportul cu macaraua şi chinga circularã,
reprezentat exemplificator pe baza pompei FL100“, pagina 34
2. În cazul unei etanşãri pe arbore duble:
Atenþie: chinga circularã apasã pe tuburile cu apã de
etanşare. Prejudicii materiale la etanşarea pe arbore dublã.


Treceþi chinga circularã pe lângã tuburile cu apã de
etanşare.

3. Ataşaþi chinga în cruce pe cârlig astfel încât banda sã fie
asiguratã împotriva alunecãrii pe cârlig.
4. Identificaþi centrul de greutate astfel încât pompa sã fie
ridicatã în poziþie orizontalã.
5. Ridicaþi pompa.

34

12.5 Locul de amplasare

12.6.2 Forma constructivă FKF

Consultaþi manualul de exploatare capitolul 6.2 „Locul de
amplasare“, pagina 9 pentru condiþiile generale privind locul de
amplasare.

Premisă (asigurată de client)
– motor cu reductor adecvat

ATENŢIE

12.6 Montarea pompei

Motor dimensionat greşit
12.6.1 Forma constructivă FL, FKFN, FKN

Distrugerea pompei


Premisã (asiguratã de client)

Utilizaţi numai motoare care sunt adaptate la caracteristicile
pompei. Dacă aveţi întrebări, contactaţi firma Fristam.

– motor cu reductor adecvat,
– cuplaj dimensionat suficient,

Mod de procedură
.

64

– suprafaþã de amplasare comunã pentru motorul cu
reductor şi pompã, pentru ca arborele pompei şi arborele
motorului cu reductor sã poatã fi aliniaþi unul cu altul.

62
61

63

ATENŢIE
60
59

Motor şi cuplaj dimensionate greşit
Distrugerea pompei şi a cuplajului


Utilizaþi numai motoare şi cuplaje care sunt adaptate la
caracteristicile pompei. Dacã aveþi întrebãri, contactaþi
firma Fristam.
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Indicaþie: pentru dimensiunile de reglare ale cuplajului,
consultaþi documentaþia furnizorului cuplajului.
Modul de procedare
1. Montaþi piesele cuplajului pe arborele de acþionare şi pe
arborele de transmisie.

fig. 43

Montaţi motorul cu reductor la forma constructivă FKF

2. Aşezaþi pompa pe cadrul de bazã sau pe fundaþie, astfel
încât arborele de acþionare şi arborele de transmisie sã
poatã fi îmbinate cu cuplajul.

1. Desfaceţi şuruburile de fixare (62) ale calotei angrenajului
(61).

3. Înşurubaþi uşor fixarea cu şuruburi de la piciorul pompei.

3. Aşezaţi garnitura plată (63) pe motorul cu reductor (64) cu
arbore tubular.

4. Verificaþi excentricitatea şi decalajul unghiular ale arborelui
de acþionare şi arborelui de transmisie.
5. Menþineþi abaterile de excentricitate şi de decalaj unghiular
cât mai reduse posibil. Dacã e cazul, aliniaþi din nou sau
cãptuşiþi piesele.

2. Îndepărtaţi calota angrenajului de pe cutia angrenajului (58).

4. Aşezaţi calota angrenajului pe garnitura plată şi orientaţi
găurile una spre cealaltă.
Indicaţie: Inelul de etanşare pentru arbore radial trebuie să fie introdus în calota angrenajului.

6. Înşurubaþi pompa şi angrenajul pe cadrul de bazã sau pe
fundaþie.

5. Înşurubaţi calota angrenajului din interior cu şuruburile de
fixare (60) de motorul cu reductor.

7. Fixaþi cuplajul conform specificaþiilor producãtorului
cuplajului.

6. Aşezaţi garnitura plată (59) pe calota angrenajului.

8. Instalaþi un dispozitiv de protecþie separator, fãrã atingere
(apãrãtoare cuplaj) conform Directivei 2006/42/CE privind
echipamentele tehnice capitolul 1.4 „Caracteristici necesare
ale apãrãtoarelor şi dispozitivelor de protecþie“.

7. Uniţi cutia angrenajului de calota angrenajului.
8. Înşurubaţi cu şuruburile de fixare (62).
Indicaţie: Continuaţi cu capitolul 4 „Transportul“, pagina 7.

9. Acum, pompa este montatã. Puneþi pompa în funcþiune
abia când condiþiile maşinii complete corespund directivei
CE privind echipamentele tehnice.
Indicaþie: continuaþi cu capitolul capitolul 4 „Transportul“,
pagina 7.
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