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1 Въведение

1.1 Предговор

Това ръководство за експлоатация описва всички габаритни 
размери, форми и изпълнения на центробежните помпи FP.

Върху типовата табелка на Вашата помпа и в „Документите 
относно поръчката" в приложените документация ще полу-
чите информация кой габаритен размер, форма и изпълне-
ние се отнася точно до Вашата помпа.

1.2 Производител

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

Германия

тел.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

факс: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166

имейл: info@fristam.de

1.3 Обем на доставката

Доставката се състои от:

– помпа с двигател = помпен агрегат

опционално: без двигател

– капаци за тръбните съединители

– опционално: монтажен комплект

– евентуално принадлежности на Fristam

– документация 

► Контролирайте дали доставката е изцяло окомплектова
на и са налице евентуални транспортни щети. Информи-
райте незабавно Fristam, ако установите нещо нередно.

1.4 Помпа без двигател (опция)

Опционално помпата може да се достави и без двигател. В 
такъв случай прочетете включително и глава 3 „Конструкция 
и функция“ и след това продължете с глава глава 11 „Прило-
жение 2 -Монтажна инструкция (Опция)“, cтр. 36.

1.5 Обхват на документацията

Документацията се състои от:

– това ръководство за експлоатация

– приложение 1 с таблици за техническо обслужване, 
смазване и пусковите моменти.

– приложение 2 с монтажна инструкция.

– приложените документи:

– документи относно поръчката

– документи на доставчиците (двигател, съединител и 
др.)

– евентуално документация относно принадлежности-
те на Fristam

– евентуално налични сертификати (сертификати за из-
питване на материалите и др.)

– декларация за съответствие или декларация за 
вграждане.

1.6 Правила за изобразяване

Изброяването се обозначава с тире:

– част 1

– част 2

Инструкциите за предприемане на действия в точно опреде-
лена последователност са номерирани:

1. Включете уреда.

2. Изключете уреда.

Инструкциите за предприемане на дадени действия, за кои-
то не е необходима точно определена последователност, са 
обозначени с триъгълни символи:

► Действие

► Действие

1.6.1 Указания за безопасност

Указанието за безопасност със сигналната дума „Опасност" 
предупреждава за опасности, които водят неминуемо до 
смърт или тежки наранявания на хора. 

Указанието за безопасност със сигналната дума „Предупреж-
дение" предупреждава за опасности, които могат да доведат 
до смърт или тежки наранявания на хора.

Указанието за безопасност със сигналната дума „Предпазли-
вост" предупреждава за опасности, които могат да доведат 
до средни или леки наранявания на хора.

Указанието за безопасност със сигналната дума „Внимание" 
предупреждава от материални щети.
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2 Безопасност

2.1 Основни указания за безопасност

► Прочетете изцяло това ръководство за експлоатация 
преди да използвате помпата и го съхранявайте на мяс-
тото на експлоатация.

► Съблюдавайте валидните национални нормативни уред
би в страната на експлоатация, както и фирмените пред-
писания за безопасност и охрана на труда.

► Всички описани тук работи могат да се извършват само 
от квалифициран персонал, който работи внимателно. 

► Опасност от контаминация: Съблюдавайте законовите и 
фирмените предписания и разпоредби за безопасност 
при транспортирането на опасни флуиди. 

► По време на експлоатация предпазителите трябва да бъ-
дат винаги на помпата.

2.2 Употреба по предназначение

В стандартното си изпълнение центробежните помпи FP са 
създадени за експлоатация в хранително-вкусовата промиш-
леност, във фармацевтичния и биотехнологичния сектор, 
както и за процесна техника CIP.

Те се използват за транспортиране на течности с динамична 
вискозност до максимално 1200 mPa s и температура на флу-
ида до 150 °C (в зависимост от материалите) като техноло-
гичната среда може да съдържа известно количество въздух 
или газ, да бъде хомогенна или с малки количества от при-
бавки.

Всяка помпа се изработва според изискванията на клиента. 
Уплътнителните материали се избират в зависимост от съот-
ветния флуид. С помпата може да се транспортира само флу-
ид, който е предназначен за работа с нея (вижте „Документи 
относно поръчката" в приложената документация).

2.3 Употреба, неотговаряща на предназна-
чението

Центробежните помпи FP не трябва да се използват във 
взривоопасна атмосфера в стандартно изпълнение. За това 
има специални взривозащитени изпълнения.

Транспортирането на непредвидени технологични течности 
може да разруши помпата.

В това ръководството за експлоатация са описани стандарт-
ни помпени агрегати на Fristam. При изключения и монтажа 
на допълнителни елементи операторът носи сам отговор-
ност за експлоатацията. 

Преустройства и промени на помпата са разрешени само 
след консултация с Fristam.

2.4 Предупредителни и указателни табелки

► Не отстранявайте или променяйте обозначенията на 
помпата.

► Повредените или загубените обозначения трябва да се 
заменят веднага с оригинални.

2.4.1 Посока на въртене

Фиг. 1 Обозначение за посоката на въртене на работещото колело

Това обозначение показва посоката на въртене на работно-
то колело. Обозначението е поставено отпред на капака на 
помпата.

2.4.2 Гореща повърхност

Фиг. 2 Обозначение за безопасност: „Гореща повърхност"

Това обозначение сочи, че някои от детайлите могат да се 
нагорещят по време на експлоатация или че евентуално тук 
се транспортират горещи течности. Помпата може да се до-
косва само с подходящи защитни ръкавици.

2.4.3 Не може да работи „на сухо"

Фиг. 3 Обозначение за безопасност: „Не може да работи „на сухо"

Това обозначение сочи, че помпата не може да работи „на 
сухо". При пускането на помпата в смукателния тръбопровод 
и помпата трябва винаги да има флуид. В противен случай 
помпата ще се повреди. 

2.4.4 Типова табелка

Фиг. 4 Типова табелка за помпения агрегат

1 Производител

2 Тип: серия на помпата, габаритен размер, форма, изпълне-
ние

3 Сер. №: сериен номер на помпата

1

2
3

5

4

678

9

10
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2.5 Шумова емисия

► Спазвайте местните нормативни актове за шумово въз
действие. Вижте глава 10.1 „Технически характеристики“, 
cтр. 30 относно стойностите на шумова емисия на пом-
пите.

Образуване на шум по време на експлоатация на помпа-
та

Увреждане на слуха

► Когато се използват помпи, при които е посочено ниво 
на звука по-високо от 80 dB (A), трябва да се носят пред-
пазни средства за защита на слуха.

2.6 Рециклиране

2.6.1 Рециклиране на транспортната опаковка

► Предайте транспортната опаковка за вторични сурови
ни.

2.6.2 Вид KF, L 1: Рециклиране на смазки

► Смазките и предметите, замърсени със смазка, трябва да 
се третират екологично в съответствие с валидните раз-
поредби.

2.6.3 Вид L 2, L 3/L3V, L 4V: Рециклиране на смазочни 
масла 

► Маслата и предметите, замърсени с масло, трябва да се 
третират екологично в съответствие с валидните разпо-
редби.

2.6.4 Рециклиране на помпата

1. Почистете помпата старателно. Третирайте остатъците 
екологично в съответствие с валидните разпоредби.

2. Разглобете помпата на съставните ѝ части.

3. Третирайте частите на помпата екологично в съответ-
ствие с валидните разпоредби.

2.6.5 Рециклиране на електрически и електронен 
скрап

► Рециклирайте електрическият и електронният скрап в 
съответствие с валидните директиви.

3 Конструкция и функция

3.1 Принципна конструкция

Фиг. 5 Пример за принципна конструкция на помпите според вид  FPE

3.1.1 Помпена глава (А)

Фиг. 6 Помпена глава

4 H: напорна височина [m]

5 P: мощност на двигателя [kW]

6 Година на производство

7 mобща: маса (обща) [kg]

8 nN: номинална честота на въртене [1/min]

9 Q: дебит [m³/h]

10 Знак за качество

A Помпена глава

B Съединител

C Електродвигател

11 Съединение напорен тръбопровод

12 Уплътнение на вала

13 Работно колело

14 Капак на помпата

15 Съединение на засмукващия тръбопровод

16 Корпус на помпата

B CA

11

12

1314

15

16
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Уплътнение на вала (12)

По избор могат да се използват два вида уплътнения:

– еднократно уплътнение на вала

– двойно уплътнение на вала

При двойното уплътнение на вала на корпуса на помпата 
се намират две допълнителни връзки за уплътняващата 
течност. Тези връзки не са изобразени на посочените по-
долу изображения.

Работно колело (13)

В серия FP серийно се използват открити работни колела.

Капак на помпата (14)

На капака на помпата се намира връзката за засмукващия 
тръбопровод. 

Корпус на помпата (16)

На корпуса на помпата се намира връзката за напорния тръ-
бопровод. В корпуса на помпата са монтирани работното ко-
лело и уплътнението на вала.

3.1.2 Съединител (В) и електродвигател (С)

Фиг. 7 Съединител и електродвигател

Съединител (17)

Всички видове имат съединител с изключение на специални-
те двигатели. 

Съединителят свързва корпуса на помпата с двигателя. В за-
висимост от размера на помпата са възможни две изпълне-
ния:

– Корпусът на помпата е завинтен със съединителя чрез 
фланцово съединение.

– Корпусът на помпата е поставен в съединителя и е мон-
тиран там.

Видове със съединител:

– FPE, FP…V

– KF 
В долната част на съединителя се намира допълнително 
лагер за вала на помпата.

– L 
В долната част на съединителя се намира допълнително 
лагер за вала на помпата. Валът на помпата е съединен с 
двигателя също чрез съединител. 

Електродвигател (19)

Следните типове двигатели могат да се монтират:

– IEC стандартен двигател с фиксиран лагер (от задвижва-
щата страна) с шпонка и шийка на вала при следните ви-
дове:

– IM B3: модел с опора

– IM B5: модел с фланец

– IM B3/B5: модел с фланец и опора

При стандартните двигатели IEC на шийката на вала на 
двигателя се закрепва вала на помпата Fristam.

– Специален двигател с вал на помпата Fristam

Валът на помпата Fristam е интегриран при специалните 
двигатели и е неразделно свързан с двигателя.

3.2  Видове

Видът е отбелязан върху типовата табелка. Вижте глава 2.4.4 
„Типова табелка“, cтр. 6.

Като пример са изброени по-долу:

– с монтиран съединител

– без облицовка,  
вижте глава 3.4 „Изпълнения“, cтр. 9.

3.2.1 Вид FP

Фиг. 8 Вид FP

17 Съединител

18 Електрическа връзка

19 Електродвигател

20 Вал на помпата

17 18

1920

Двигател: Специален двигател

Конструкция: без съединител
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3.2.2 Вид FPE или FP…V

Фиг. 9 Вид FPE или FP…V

3.2.3 Вид KF

Фиг. 10 Вид KF

3.2.4 Вид L

Фиг. 11 Вид L

3.3 Ключ на помпата

Фиг. 12 Пример без типово обозначение

3.4 Изпълнения

Указание: Когато помпата се достави без двигател (опция), 
прочетете първо Глава 11 “Приложение 2 -Монтажна ин-
струкция (Опция)” стр. 36.

4 Транспортиране

4.1 Транспортиране

Транспортът може да се извършва само от обучен персонал.

Помпата може да се транспортира с робокар или кран.

Транспортирайте помпата винаги в монтажно положение.

4.1.1 Указания за безопасност

► Опасност от нараняване поради падащи и необезопасе
ни детайли. 

Двигател: Стандартен двигател IEC, модел B3/В5

Конструкция: със съединител

Двигател: Стандартен двигател IEC, модел B5

Конструкция: Компактен лагерен носач с опора

Двигател: Стандартен двигател IEC, модел B3

Конструкция: Опора на лагер със съединител, защита 
на съединителя, основна рама

21 Вид на помпата

22 Допълнителен знак 1

23 Конструктивен размер

24 Допълнителен знак 2

(21) Вид на помпата

FP Специален двигател с удължен вал на дви-
гателя

21 23 2422

FPE Поставен вал на помпата

FP...V Удължен щепселен вал като вал на помпата

(22) Допълнителен знак 1 

S Открито работно колело с голяма междина 
към корпуса

Р Полузакрито работно колело с голяма ме-
ждина към капака

H Помпа за високо налягане

(24) Допълнителен знак 2

A, B ,C ,D Изпълнения, вижте глава 3.4 „Изпълнения“, 
cтр. 9:

KF Компактен лагерен носач с опора

L1, L2, L3 Опора на лагер със съединител

V Съединител от благородна стомана, двойно 
уплътнение на вала, ø 75mm на шийката на 
съединителя

H Корпус на помпата с нагревателна обвивка

h Капак на помпата с нагревателна обвивка

Изпълнение Облицовка Опори за сфе-
ричните 
гнезда

Опора на дви-
гателя

A със със без

B без без със

C без със без

D със без със

Таблица 1  Изпълнения 
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– Използвайте само подходящи транспортни и товаро-
захващащи приспособления. Данни за теглото на 
помпата ще намерите на типовата табелка на помпата 
и в „Документи относно поръчката" в приложената 
документация.

– Преди транспортиране обезопасете помпата, за да не 
падне. Фиксирайте я с транспортни колани върху па-
лета или я завийте на него.

– Не дръжте повече от необходимото време помпата в 
повдигнато състояние.

► Повреда на помпата поради замърсяване, уреди или вла-
га. 

– Отстранете защитното фолио едва преди монтажа на 
помпата. 

– Отстранете капаците на тръбните съединения също 
директно преди да съедините тръбопроводите. 

4.1.2 Транспортиране с робокари

Подготвителни действия

► Контролирайте дали помпата е достатъчно добре обезо
пасена върху палета. 

Начин на процедиране 

1. Повдигнете палета с вилките на робокара. 

2. Придвижете палета внимателно до мястото на предназ-
начението и го поставете. 

Фиг. 13 Транспортиране с робокор

4.1.3 Транспортиране с кран

Падащи части

Смърт чрез задушаване, смачкване на крайниците, матери-
ални щети.

► Не транспортирайте помпата с помощта на болтовете с 
халка на двигателя и корпуса на помпата, тъй като те не 
могат да издържат общото тегло. 

► Използвайте само товарозахващащи приспособления, 
които могат да издържат цялото общо тегло на помпата.

► Внимавайте да няма други хора под помпата.

Люлеещи се части

Притискания и тежки наранявания. 

► Кранът с помпата трябва да се пуска и спира равномер
но. 

► Внимавайте да няма други хора в опасната зона на пом
пата. 

Помощни средства

Товарозахващащи приспособления: тествани кръгли примки 
в съответствие с DIN EN1492-1 и 1492-2. 

Подготвителни действия

► Отстранете транспортните фиксатори. 

Начин на процедиране

1. Увийте кръглата примка два пъти около задния край на 
двигателя. Не поставяйте върху капака на вентилатора 
(вижте Фиг. 14 Транспортиране с кран).

2. Поставете другия край на кръглата примка между съеди-
нителя и корпуса на помпата. Не прокарвайте кръглата 
примка през остри ръбове и ъгли. 

3. Прекарайте двете примки през куката на крана и завър-
тете на 180°, за да може лентата да не се хлъзга в куката. 

4. При двойно уплътнение на вала: 

Внимание: Кръглата примка притиска тръбичката на хи-
дравличния затвор. Материални щети на двойния вал за 
уплътнение.

►  Прекарайте кръглата примка около тръбичката на 
хидравличния затвор.

5. Измерете центъра на тежестта, така че помпата да се по-
вдигне в хоризонтално положение. 

6. Повдигнете помпата. 
.

Фиг. 14 Транспортиране с кран
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5 Съхранение

5.1 Указания за безопасност

► Корозия: Под брезент може да се образува кондензат, 
който да разруши помпата.

– Осигурете добро проветрение.

5.2 Условия за складиране

► Складирайте помпата както следва:

– на сухо място, с незначителна влажност

– предпазвайте от замръзване и горещина, по възмож-
ност складирайте при температури между 20 до 25 °C 

– вентилирана

– обезпрашена

5.3 Складиране

Когато времето на складиране надвиши шест месеца, трябва 
да съблюдавате следното:

► Преди складирането уплътненията на вала трябва да бъ
дат подложени на отделно третиране:

– При еднократно уплътнение на вала

Отвинтете гайката на работното колело, за да освобо-
дите уплътнението и да предотвратите залепването 
на еластомерите.

– При двойно уплътнение на вала

Демонтирайте изцяло уплътнението на вала и го съх-
ранявайте отделно, за да предотвратите залепване на 
еластомерите.

Информация за уплътнението на вала ще намерите в „До-
кументи относно поръчката".

► Всички подвижни части на помпата трябва да се завъртят 
на всеки три месеца.

5.3.1 Складиране на еластомерите

Условия за складиране

– Температура на складиране между +5 °C и +20 °C 

– Относителна влажност на въздуха под 70 % 

– Не излагайте на директно слънчево облъчване

– Осигурете начин да не се получи деформация 

5.4 Повторно въвеждане в експлоатация

► Преди повторното пускане в експлоатация след склади
рането трябва да се контролират уплътненията, лагерите 
и смазването.

6 Монтаж

6.1 Указания за безопасност

► Опасност от нараняване поради падащи части.

– Носете предпазни обувки.

– Съблюдавайте товароподемността и закрепването на 
товарозахващите приспособления.

► Опасност от нараняване поради нестабилен монтаж.

– Завъртете болтовете с посочения момент на затягане 
(вижте глава 10.1.1 „Моменти на затягане на болтове 
и гайки“, cтр. 30)

– Използвайте динамометричен ключ или ударен ключ 
с регулируем въртящ момент.

► Материални щети поради вибрации при монтажа на опо
рите за сферичните гнезда.

– Използвайте сферичен диск.

6.2 Място на монтажа

За помпи в стандартно изпълнение мястото на монтажа 
трябва да изпълнява следните условия:

– Неексплозивна атмосфера.

– Обезпрашена среда.

– Температура на околната среда: –20  °C до +40  °C

– Влажност и солно съдържание на въздуха:  
Стойностите могат да се видят в документацията на дос-
тавчика на двигателите. Тя се намира в приложените до-
кументи.

– Фундамент, който е достатъчно оразмерен за теглото на 
помпата. 

– Хоризонтална и равна монтажна повърхност. За масата 
на помпата е необходима достатъчна стабилност на мон-
тажната повърхност.

– Достатъчно място и за извършването на работи по техни-
ческото обслужване. 

– Достатъчен приток на въздух за охлаждане на двигателя. 

6.3 Намаляване на шум и вибрации

6.3.1 Първични мерки

► Използвайте помпата в оптималния ѝ работен обхват. 

– Не оставяйте помпата без недостатъчно натоварване. 
Избягвайте твърде силното дроселиране. Работете 
само с нисък дебит, ако това е необходимо за регули-
ране.

– Не работете с високи дебити. Монтирайте евентуално 
ограничител на потока в напорния тръбопровод.

– Използвайте помпата без кавитация (вижте глава 6.4.1 
„Инсталиране на тръбопроводите“, cтр. 12).
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► Освободете от вибрации засмукващия и напорния тръ
бопровод.

– Подпрете тръбопроводите.

– Центрирайте тръбопроводите.

– Използвайте елементи за изолация на вибрациите.

6.3.2 Вторични мерки

► Вземете следните строителни мерки:

– Звукоизолационен кожух

– Защитна облицовка

6.4 Закрепване на помпата 

Вид FP/FPE/FP...V

► Изпълнение А и С: 
Поставете помпата върху сферични гнезда и я центри-
райте.

► Изпълнение В и D: 
Поставете помпата върху двигателната опора и я завийте 
във фундамента. 

Вид KF 

► Изпълнение А и С: 
Поставете помпата върху сферични гнезда и я центри-
райте.

► Изпълнение В и D: 
Завийте компактния лагерен носач във фундамента.

Вид L 

► Изпълнение А и С: 
Поставете помпата върху сферични гнезда и я центри-
райте.

► Изпълнение В и D: 
Поставете помпата върху основната рама и я завийте във 
фундамента.

Ходова част (опция)

1. Поставете помпата на мястото на монтажа. Задействайте 
фиксаторите на колелата (ако има такива) или фиксирай-
те ходовата част с трупчета. 

2. Заземете ходовата част, за да отведете електростатични-
те заряди. 

3. Положете маркучопроводите така, че те да не могат да се 
повредят.

6.4.1 Инсталиране на тръбопроводите

► Положете и съединете тръбопроводите както следва:

– Поддържайте възможно най-ниско съпротивлението 
на тръбопроводите: Избягвайте ненужен монтаж на 
клапани, извивки и резки преходни тръбни муфи.

Фиг. 15 Преходни тръбни муфи

– Изчислете напречното сечение на тръбопровода, 
така че да не се получава ненужна загуба на налягане 
респ. кавитация в засмукващия сектор, за да е изпъл-
нено условието

NPSHсъоръжение > NPSHпомпа. 

Контролирайте това още при самото проектиране.

– Полагайте засмукващите тръбопроводи винаги в 
низходящо положение в посока към помпения 
агрегат. Изключете образуването на въздушна 
възглавница и „джоб" в тръбопроводите.

Фиг. 16 Въздушна възглавница

Фиг. 17 Образуване на „джоб" в тръбопроводите

– Колена преди засмукващата връзка: Съблюдавайте 
минималното разстояние и минималния радиус на 
кривината:

Фиг. 18 Полагане на засмукващия тръбопровод

5 - 10 x D

R ≥ 2 x D

D
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– Определете тръбните връзки в зависимост от:  
налягане, температура и вид на флуида.

– Свържете тръбопровода към помпата без теглене и 
налягане, за да не се получат деформации на помпа-
та.

– Фиксирайте тръбопроводите към таваните, стените 
или на пода с помощта на скоби. 

– Центрирайте тръбопроводите с помощта на винкел, 
така че те да се намират в една линия с тръбните 
връзки.

6.5 Електрическа връзка

Електрическата връзка може да се установи само от електро-
техник.

1. Съблюдавайте мощностите на присъединяване, посоче-
ни на типовата табелка на двигателя. Не трябва да се пре-
вишава посоченото напрежение.

2. Свържете двигателя в съответствие с електрическата 
схема в клемната кутия на двигателя.

3. Предпазвайте кабелопроводите от проникването на вла-
га.

4. Включете двигателя за 2-3 секунди. Сравнете посоката на 
въртене на колелото на двигателния вентилатор със 
стрелката за посоката на въртене в горната част на пом-
пата.

5. Ако е необходимо, сменете полюсите.

6.6 Свързване на уплътняващата или 
охлаждащата течност (опция)

При изпълнения с двойно уплътнение на вала уплътнителна-
та камера трябва да се промие с уплътняваща или охлажда-
ща течност.

► Използвайте подходяща среда, напр. вода като уплътня-
ваща или охлаждаща течност.

6.6.1 Инсталиране на тръбопроводите

1. Монтирайте и уплътнете доставените промивни тръби-
чки.

2. Предвидете стандартен подаващ тръбопровод долу  на 
уплътнението на вала.

3. Предвидете стандартен обратен тръбопровод  горе  на 
уплътнението на вала.

Фиг. 19 Инсталиране на тръбопроводите

4. Монтирайте следните арматури в тръбопроводите:

– Монтирайте наблюдателно стъкло в обратния тръбо-
провод.

6.7 Почистване

Използвайте само почистващи препарати, които отговарят 
на хигиенно-техническите директиви за съответния флуид.

1. Преди да затворите помпата, се уверете, че във вътреш-
ността ѝ и в тръбопроводите не се намират чужди части
ци.

2. Затворете помпата.

3. Свържете тръбопроводите.

4. Почистете изцяло помпата и тръбопроводната система 
преди първата употреба.

7 Експлоатация

7.1 Указания за безопасност

► Опасност от изгаряне: Помпата може да се нагрее силно 
при транспортиране на горещи флуиди. Контролирайте 
температурата преди да я докоснете. 

► Шумова емисия: А-претегленото ниво на звука на помпи-
те може да надвишава 80 dB (A). Носете предпазни сред-
ства за защита на слуха, когато се намирате в близост до 
работещата помпа. 

► Опасност от експлодиране: Когато се превиши допусти-
мия обхват на налягане и температурен обхват може да 
се стигне до експлодиране и нехерметичност на помпата. 
Спазвайте обхвата на налягане и температурния обхват 
на помпата, вижте „Документи относно поръчката" в 
приложената документация.

25 Обратен ход

26 Подаване

25

26



/ / СЕРИЯ FP / / /

14

► Опасност от експлодиране: В случай на пожар горещата 
помпа може да експлодира, когато се използва студено 
средство за гасене. При гасене не е необходимо да ох-
лаждате ненужно помпата. 

► Помпата работи на обратен ход въпреки аварийно из
ключване: В случай на аварийно изключване помпата 
може да продължи да работи на обратен ход поради на-
личието на флуид в напорния тръбопровод. Монтирайте 
възвратен клапан в напорния тръбопровод. 

► Възможно е да се разруши уплътнението на вала, когато 
помпата работи на обратен ход. Работата на обратен ход 
води до разрушаване на пружините в уплътнението на 
вала. Винаги използвайте помпата в посоката на въртене. 
Вижте глава 2.4.1 „Посока на въртене“, cтр. 6.

7.2 Стартиране на експлоатацията

Повреда на уплътненията на вала

Когато помпата работи без флуид, това води до повреда на 
кръговото уплътнение.

► Уверете се, че преди и по време на експлоатацията вина-
ги е налице флуид до горния ръб на нагнетателния щу-
цер.

Повреда на двойните уплътнения на вала

Когато помпата работи без уплътняваща течност, това води 
до повреда на уплътнението на вала.

Уверете се, че по време на експлоатацията, че: 

► през двойното уплътнение на вала протича винаги уп
лътняваща течност с необходимото налягане,

Посочената стойност за налягането на уплътняващата 
течност се намира в „Документите относно поръчката" и 
на „Чертежа на уплътнението на вала". „Документите от-
носно поръчката" са приложени към тази документация. 

– Не се допуска понижено налягане в уплътнителната 
камера.

Ако в „Чертежа на уплътнението на вала” не е отбелязано 
налягане, важи следното:

–  При уплътнения, които се зареждат или промиват с 
уплътняваща течност без налягане се допуска макс. 
налягане от 0,2 bar. 

► се спазва температурата на уплътняващата течност от 
T < 70 °C. 

1. вентилът в засмукващия тръбопровод е отворен. 

2. вентилът в напорния тръбопровод е затворен. 

3. помпата и засмукващия тръбопровод са напълнени до 
горния ръб на помпата с флуид. са изпуснати евентуално 
наличните въздушни мехури. 

4. двигателят е включен. Помпата транспортира срещу за-
творения вентил в напорния тръбопровод. По този на-
чин се ограничава пусковия ток. 

5. Отворете бавно вентила в напорния тръбопровод и регу-
лирайте работната точка. 

7.3 Наблюдение на експлоатацията

Съблюдавайте следните точки по време на експлоатацията:

► Повреда на уплътнението на вала: Регулирането на пом-
пената мощност от вентила, намиращ се откъм засмуква-
щата страна, може да доведе до повреда на помпата и уп-
лътненията на вала. Регулирайте помпената мощност 
само с вентила, намиращ се откъм напорната страна. 

► Увреждане на флуида: Ако по време на експлоатация 
вентилът в напорния тръбопровод се затвори внезапно 
или за по-продължително време, това може да доведе до 
напорни уреди в помпата и оттук до щети в нея и/или на 
флуида. Не затваряйте внезапно или за по-продължител-
но време вентила в напорния тръбопровод.

► Повреда на помпата: Превишаването на мощността може 
да доведе до повреда на помпата и на уплътненията на 
вала. Не превишавайте максималната честота на въртене 
от 3.600 1/min. 

► Повреда на двигателя при работа с честотен преобразу
вател (ЧП): Твърде ниската честота на въртене води при 
двигателите с ЧП по прегряване на двигателя.  
За целта съблюдавайте документацията на двигателя, ко-
ято се намира в приложените документи.

7.4 Приключване на експлоатацията

1. Изключете двигателя.

2. Затворете вентила в засмукващия тръбопровод, за да 
предотвратите работата на помпата на „празен ход".

3. Затворете вентила в напорния тръбопровод.

7.5 Извеждане на помпата от експлоатация

1. Изключете двигателя.

2. Затворете вентила в засмукващия тръбопровод. 

3. Затворете вентила в напорния тръбопровод.

4. Изключете напрежението на помпата. 

5. Изпразнете помпата. 

6. Почистете помпата. 

7. Изсушете помпата. 

8. Предпазвайте вътрешната част на помпата от влага, на-
пример със Silikagel.

9. Затворете с капак тръбните връзки, за да предотвратите 
проникването за замърсявания и чужди тела в тях.

10. Направете справка в глава 5 „Съхранение“, cтр. 11 във 
връзка с друга последователност на действията.
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7.6 Почистване по време на експлоатация

7.6.1 CIP метод

Помпите от серия FP са годни за почистване чрез CIP метод 
(Cleaning In Place). Следните ориентировъчни стойности ва-
жат при CIP метод:

Пример за почистваща операция

1. Предварително промиване с вода

2. Промиване с разтвор на натриева основа (NaOH, вижте 
Таблица 2   CIP почистване).

3. Междинно промиване с вода

4. Промиване с азотеста киселина (HNO3, вижте 
Таблица 2   CIP почистване).

5. Изплакване с вода

Диференциалното налягане на помпата трябва да е  2 – 3 bar, 
за да може да се достигне достатъчна скорост на течението.

В случай, че получите различни от тези стойности, се обър-
нете към Fristam.

7.6.2 SIP метод

Помпите от серия FP са годни за SIP метод (Sterilisation In 
Place) само след консултация с Fristam. 

Годността зависи от избора на еластомерите. 

Температура на процеса е максимално 145 °C.

Температурите при ATEX могат да бъдат по-различни, вижте 
допълнителното ръководство за експлоатация на ATEX „Тем-
пературна граница".

8 Повреди

При повреди, вижте глава 10.3 „Таблица на повредите“, 
cтр. 31 за възможните причини и помощ за отстраняването 
им.

8.1 Указания за безопасност

► Опасност от изгаряне: Помпата може да се нагрее силно 
при транспортиране на горещи флуиди. Контролирайте 
температурата преди да я докоснете. 

► Помпата работи на обратен ход въпреки аварийно из
ключване: В случай на аварийно изключване помпата 
може да продължи да работи на обратен ход поради на-

личието на флуид в напорния тръбопровод. Монтирайте 
възвратен клапан.

9 Техническо обслужване

Вижте глава 10.2 „Интервали за техническо обслужване1“, 
cтр. 30 за интервалите на техническо обслужване.

9.1 Указания за безопасност

► Въртящи се части: Опасност от нараняване. Преди да от-
страните защитата на съединителя и защитния капак из-
ключете двигателя на помпата и обезопасете преди пов-
торното включване.

► Опасност от изгаряне: Помпата може да се нагрее силно 
при транспортиране на горещи флуиди. Контролирайте 
температурата преди да я докоснете. 

► Електрически удар: Когато течностите проникнат в инста-
лацията се получава електростатично зареждане. Зазе-
мете тръбопроводите и помпата.

► Неконтролируемо изпускане на течности: Преди техни-
ческо обслужване и настройване на помпата:

– затворете смукателния и напорния шибър отпред и 
отзад на помпата,

– блокирайте уплътняващата или охлаждащата течност.

► Изтичащи течности: Изгаряне и замърсяване. Изпразнете 
изцяло корпуса преди да отворите помпата.

► Пукнатини от вътрешни напрежения: Не охлаждайте вне-
запно помпата. Материални щети поради надраскване на 
шлифовани повърхности. Използвайте медена гарнитура 
за гаечни ключове при наличието на шлифована повърх-
ност.

9.2 Резервни части

► При използването на резервни части, които не са разре-
шени от Fristam Pumpen KG (GMBH & Co.), може да се стиг-
не до тежки персонални и материални щети. Обърнете се 
към Fristam, ако имате въпроси относно разрешените ре-
зервни части.

► Fristam регистрира всички доставени помпи. Когато по-
ръчвате резервни части при Fristam, е необходима след-
ната информация: 

сериен номер, 

– вижте типовата табелка или

– гравираното върху корпуса на помпата

Флуид Температура на процеса [°C]

NaOH (ca. 1– 2%) 80 – 85

HNO3 (ca. 1 %) 60 – 65

Таблица 2   CIP почистване
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9.3  Контролиране на уплътняващата и 
охлаждащата течност (опция)

При помпи с оборудване за „Блокировъчна система" или 
„Охлаждаща система" налягането на уплътняващата течност 
трябва да се контролира ежедневно.

► Контролирайте налягането на уплътняващата течност и 
сравнете с посочената стойност. 

Посочената стойност се намира в „Документите относ-
но поръчката" и на „Чертежа на уплътнението на вала". 
„Документите относно поръчката" са приложени към 
тази документация.

► Уплътняващата течност се нагрява от горещия флуид и 
работата на помпата.

Уверете се, че по време на експлоатация температурата 
на уплътняващата течност се поддържа на T < 70 °C.

9.4 Смазване на лагерите на двигателя

► Смазвайте лагерите на двигателя в съответствие с данни
те на производителя (вижте „Документация на двигате-
ля").

9.5 Смазване на лагерите на вала

9.5.1 Видове FP, FPE и FP…V

Видовете FP, FPE и FP…V нямат допълнителен лагер на вала 
и не трябва да се смазват.

9.5.2 Вид L 2, L 3/L3V, L 4V

При видовете L 2, L 3/L3V, L 4V трябва редовно да се ивършва 
смяна на маслото.

1. Включете двигателя и го оставете да работи докато дос-
тигне нормална работна температура.

2. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

3. Поставете подходящ съд под пробката за изпускане на 
маслото.

4. Внимание! Опасност от изгаряне чрез горещо масло. 

► Носете подходящи защитни ръкавици.

► Развийте пробката и я извадете.

5. Оставете маслото да изтече и го рециклирайте в зависи-
мост от местните разпоредби.

6. Почистете пробката и уплътнението и монтирайте отно-
во.

7. Налейте прясно масло. Препоръчва се използването на 
масло тип: SAE 15W40. Ако качеството и вискозността са 
еквивалентни, може да се използва и друго марково 
смазочно средство. 
Вижте Таблица 3   Количество масло за необходимото ко-
личество масло.

9.5.3 Вид L1

► Не смазвайте радиалния сачмен лагер, а го сменете изця-
ло. 

– При постоянни експлоатационни условия повишаването 
на консумацията на ток, нивото на звука напр. на вибра-
циите са признак на износване. Това налага смяна на ра-
диалния сачмен лагер. 

Предпоставка

– Горната част на помпата е демонтирана.

– Демонтиран е двигателят със съединителя

Начин на процедиране

Фиг. 20 Свалете капака от опората на лагера

1. Свалете капака (27) от опората (28) на лагера.

Фиг. 21 Вид L1, вал на помпата, към страната на помпата

2. Демонтирайте капака на лагера (29) откъм страната на 
помпата.

тип количество масло

L 2 1 л.

L 3/L3V 3 л.

L 4V 13 л.

Таблица 3  Количество масло

Вид Количество на смазката

L1 10 g

Таблица 4  Количество на смазката при вид L1

27

28

29
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Фиг. 22 Вид L1, вал на помпата, към страната на двигателя

3. Демонтирайте капака на лагера (30) откъм страната на 
двигателя.

4. Изтласкайте вала в посока към горната част на помпата.

Указание: Посочените на изображението в сиво два де-
тайла остават върху вала.

5. Почистете повърхностите на всички части и контроли-
райте за повреда. Евентуално сменете.

6. Смажете наклонения сачмен лагер. Препоръчва се 
използването на грес тип: JAX HALO-Guard FG-2 или 
алтернативно бяла грес NSF H1. Ако качеството и 
вискозността са еквивалентни, може да се използва и 
друго марково смазочно средство. Вижте 
Таблица 4   Количество на смазката при вид L1.

7. Натиснете вала с лагера в опората.

8. Монтирайте капака на лагера откъм страната на двигате-
ля.

9. Монтирайте капака на лагера откъм страната на помпата.

10. Монтирайте (27) капака

9.5.4 Вид KF

► Не смазвайте радиалния сачмен лагер, а го сменете изця-
ло. 

– При постоянни експлоатационни условия повишаването 
на консумацията на ток, нивото на звука напр. на вибра-
циите са признак на износване. Това налага смяна на ра-
диалния сачмен лагер. 

► Смажете с грес ролковия лагер с цилиндрични ролки.

Предпоставка

– Горната част на помпата е демонтирана.

– Двигателят е демонтиран.

Начин на процедиране

1. Демонтирайте капака на лагера (33).

2. Изтласкайте вала на помпата (31) с лагеруването откъм 
страната на двигателя.

Фиг. 23 Вид KF, лагер на вала

3. Демонтирайте гайката на лагера (34) и осигурителната 
шайба (35).

4. Свалете външния пръстен на ролковия лагер с цилин-
дрични ролки.

Указание: Посочените на изображението в сиво детайли 
остават върху вала.

5. Почистете повърхностите на всички части и контроли-
райте за повреда. Евентуално сменете.

6. Смажете ролковия лагер с цилиндрични ролки (31). 
Препоръчва се използването на грес тип: JAX HALO-Gu-
ard FG-2 или алтернативно бяла грес NSF H1. Ако 
качеството и вискозността са еквивалентни, може да се 
използва и друго марково смазочно средство. Вижте 
Таблица 5   Количество на смазката при вид KF.

7. Поставете отново външния пръстен върху вала.

8. Поставете осигурителната шайба и гайката на вала и я за-
тегнете.

9. Натиснете обратно в съединителя вала на помпата с ла-
геруването.

10. Монтирайте капака на лагера (33).

9.6 Смяна на двигателя

Специален двигател при серия FP

1. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

2. Демонтирайте горната част на помпата (вижте глава 9.8 
„Демонтиране на капака на помпата“, cтр. 18).

3. Сменете специалния двигател.

4. Ако е необходимо, сменете уплътнението и монтирайте 
горната част на помпата (вижте глава 9.10 „Монтаж на 
горната част на помпата“, cтр. 21).

Стандартен двигател по IEC при FPE и FP...V

1. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

Вид Количество на смазката

KF 1 20 g

KF 2 40 g

KF 3 60 g

Таблица 5  Количество на смазката при вид KF

30

35
33

32

34

31
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2. Демонтирайте горната част на помпата (вижте глава 9.8 
„Демонтиране на капака на помпата“, cтр. 18).

3. Демонтирайте съединителя от двигателя.

4. Демонтирайте вала.

5. Сменете двигателя.

6. Монтирайте вала и го центрирайте (вижте глава 9.11 „Ви-
дове FPE или FP…V: Монтиране и центриране на вала на 
помпата“, cтр. 28).

7. Монтирайте съединителя.

8. Само фланцово съединение: Ако е необходимо, контро-
лирайте разстоянието между два съседни детайла (вижте 
глава 9.9 „Контролиране на разстоянията“, cтр. 19).

9. Сменете уплътнението и монтирайте горната част на 
помпата (вижте глава 9.10 „Монтаж на горната част на 
помпата“, cтр. 21).

Стандартен двигател по IEC при вид KF

1. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

2. Демонтирайте двигателя с опората от компактния лаге-
рен носач.

3. Рециклирайте двигателя екосъобразно. Вижте глава 2.6.5 
„Рециклиране на електрически и електронен скрап“, 
cтр. 7.

4. Поставете шпонката на стария двигател в новия.

5. Завийте двигателя с опората на компактния лагерен но-
сач.

Стандартен двигател по IEC при вид L

1. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

2. Демонтирайте защитата на съединителя.

3. Освободете двигателя от основната рама или фундамен-
та.

4. Демонтирайте частите на съединителя от двигателя.

5. Рециклирайте двигателя екосъобразно. Вижте глава 2.6.5 
„Рециклиране на електрически и електронен скрап“, 
cтр. 7.

6. Монтирайте частите на съединителя на резервния двига-
тел (постъпете както е описано в глава 9.12 „Вид L: Смяна 
на съединителя“, cтр. 28  при смяна на съединителя)

7. Поставете резервния двигател върху основната рама или 
фундамента.

8. Контролирайте средното и ъгловото отместване на вала.

Фиг. 24 Средно отместване

Фиг. 25 Ъглово отместване

9. По възможност разликите на ъгловото и средното от-
местване трябва да са незначителни. Ако е необходимо, 
центрирайте валовете.

10. Завийте двигателя на основната рама или фундамента.

11. Монтирайте защитата на съединителя. 

9.7 Смяна на уплътнението на вала

Уплътнението на вала трябва да се смени, когато:

– от помпата изтича флуид, уплътняваща или охлаждаща 
течност. 

– уплътняващата течност постъпва във флуида.

Начин на процедиране

1. Демонтирайте горната част на помпата (вижте глава 9.8 
„Демонтиране на капака на помпата“, cтр. 18).

2. Сменете уплътнението и монтирайте горната част на 
помпата, вижте глава 9.10 „Монтаж на горната част на 
помпата“, cтр. 21. След това в зависимост от уплътнени-
ето на вала:

► предварително монтирайте уплътненията на вала. 

► предварително монтирайте корпуса на помпата. 

► монтирайте корпуса на помпата на съединителя. 

► монтирайте уплътнението. 

► монтирайте работното колело. 

► завийте капака на помпата. 

9.8 Демонтиране на капака на помпата

9.8.1 Подготвителни действия

1. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване. 

2. Затворете вентила в напорния тръбопровод. 

3. Затворете вентила в засмукващия тръбопровод. 

4. Изпразнете изцяло помпата. 
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9.8.2 Начин на процедиране

Фиг. 26 Капак на помпата

1. Развийте гайките (36) от капака на помпата.

2. Свалете гайките, подложните шайби, капака на помпата 
(37) и уплътнението на капака (38). 

Фиг. 27 Работно колело

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Има опасност от нараняване, ако 
държите работното колело с ръка. Блокирайте работно-
то колело (42) с трупче.

Развийте гайката на работното колело (39) и я извадете с 
кръглото уплътнение (40). 

4. Свалете предпазния пръстен (41), работното колело (42) 
и шпонката (43) от вала. 

5. Само при помпи с двойно уплътнение на вала: Отстране-
те промивните тръбички за уплътняващата или охлажда-
щата течност.

СЪВЕТ: Големите корпуси имат отгоре резба М 12. Там 
може да се завие кръгъл болт за окачването на горната 
част на помпата на кран.

6. Изтеглете горната част на помпата с уплътнението от 
вала както следва:

6a. Вариант с клемно съединение

1. Развийте затегателния винт. 

2. Разширете леко клемното съединение с помощта на 
клин. 

3. Изтеглете корпуса на помпата от клемното съедине-
ние. 

6b. Вариант с фланцово съединение

1. Развийте болтовете на фланеца и ги извадете. 

2. Извадете корпуса на помпата. 

7. Демонтирайте уплътнението на вала от корпуса на 
помпата. 

9.9 Контролиране на разстоянията

Разположението на работното колело е точно определено 
от позицията на вала. Разстоянията между детайлите се на-
стройват чрез разположението на корпуса на помпата към 
работното колело.

Указание: Разстоянията между детайлите са посочени в таб-
лиците 6-8.

Предпоставки

– Корпусът на помпата е здраво монтиран към съедините-
ля. 

– Капакът на помпата е демонтиран. 

– Работното колело е поставено и гайката е затегната. 

9.9.1 Измерване на разстоянието между работното 
колело и капака на помпата

1. Измерете височината Н на капака на помпата (44) с помо-
щта на шублер.

Фиг. 28 Височина

2. Измерете разстоянието А от корпуса на помпата (45) до 
работното колело (46) с помощта на шублер.

36

37

38

39 40 41 42

43

H

44
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Фиг. 29 Разстояние

3. Пресметнете разстоянието между двата детайла (разсто-
яние = А – Н). 

4. Сравнете разстоянието с Таблица 6   „Стандартни раз-
стояния“, стр 21, Таблица 7   „Размер вид S“, стр 21 респ. 
Таблица 8   „Размер вид R“, стр 21. 

9.9.2 Измерване на разстоянието между работното 
колело и корпуса / габаритни размери 711/712 - 
1231/1232

1. Измерете разстоянието между работното колело/корпу-
са с помощта на луфтомерна пластина (Фиг. 30 „Разстоя-
ние между работното колело и корпуса“, стр 20).

2. Сравнете разстоянието с Таблица 6   „Стандартни раз-
стояния“, стр 21, Таблица 7   „Размер вид S“, стр 21 респ. 
Таблица 8   „Размер вид R“, стр 21.

Фиг. 30 Разстояние между работното колело и корпуса

9.9.3 Измерване на разстоянието между работното 
колело и корпуса / габаритни размери 1241/1242 
респ. 1251/1252

1. Измерете разстоянието В от рамото на вала към корпуса 
на помпата (47) с шибъра за измерване на дълбочината.

Фиг. 31 Измерване на разстоянието между рамото на вала/корпуса на пом-
пата

2. Измерете височината Н на неподвижната втулка (48) с 
помощта на шублер.

3. Изчислете разстоянието между детайлите (разстояние = 
F - B).

Фиг. 32 Измерване на неподвижната втулка

4. Сравнете разстоянието с Таблица 6   „Стандартни раз-
стояния“, стр 21, Таблица 7   „Размер вид S“, стр 21 респ. 
Таблица 8   „Размер вид R“, стр 21.

Разстоянието е твърде голямо

► Обработете още веднъж неподвижната втулка, ако раз-
стоянието между корпуса и работното колело е твърде 
голямо.

Шлифоване на неподвижната втулка

1. Свалете неподвижната втулка от уплътнителния ком-
плект на вала. Позицията на неподвижната втулка е изо-
бразен в „Чертежа на уплътнението на вала", който се 
намира в „Документите относно поръчката" в прило-
жената документацията. 

2. Шлифовайте неподвижната втулка до необходимия раз-
мер. 

3. Монтирайте неподвижната втулка 

A

45

46
B

47

F

48
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4. Пъхнете шпонката, работното колело върху вала и затег-
нете с гайката на работното колело. 

5. Измерване отново разстоянието.

► Ако на типовата табелка е отбелязано „S“ или „R“ (допъл-
нителен знак 1), в такъв случай разстоянията трябва да се 
настроят според Таблица 7   „Размер вид S“, стр 21 и 
Таблица 8   „Размер вид R“, стр 21. (Позиция на допълни-
телен знак 1: Вижте глава 3.3 „Ключ на помпата“, cтр. 9).

9.10 Монтаж на горната част на помпата

Монтажът на помпата зависи от съответния габаритен раз-
мер и вид, както и от съответното уплътнение на вала (вижте 
„Документи относно поръчката") в приложената докумен-
тация. 

Неправилни еластомери

Нехерметичност на помпата.

► Уверете се, че еластомерите отговарят на свойствата на 
флуида. Вижте в „Документи относно поръчката".

Подготвителни действия

► Почистете всички части на помпата и контролирайте за 
повреди и точност на пасване.

► Ако е необходимо, обработете още веднъж или сменете 
частите на помпата. 

► Извършете монтажа в чисти условия, старателно като уп-
ржнявате само лек натиск. Уплътненията могат да се де-
формират или отчасти да се счупят.

► Сменете всички кръгли уплътнения.

► За да намалите търкането на кръглите уплътнения и под
вижните повърхности намокрете с вода, алкохол или си-
ликонова грес. 

► Почистете уплътняващите повърхности на уплътненията 
с препарат за разтваряне на мазнини напр. „Универсален 
почистващ препарат OKS 2610". След това предпазвайте 
уплътнителните повърхности от контакт с масло или грес 
и не ги докосвайте с пръсти. 

Съвет: За слепването на лагерите и буксите например е 
подходящо съединяващото средство „Euro Lock A64.80“.

Съвет: За слепването на резбови щифтовенапример е подхо-
дящо съединяващото средство „Euro Lock A24.10“.

9.10.1 Настройване на разстоянието при фланцови съе-
динения

Указание: При помпи с фланцови съединения разстоянието 
се настройва с помощта на регулиращи листове. За да узнае-
те точния брой и дебелина на необходимите регулиращи ли-
стове, гайката на работното колело, работното колело и 
шпонката трябва първо да се монтират както следва и след 
това отново да се демонтират.

1. Пъхнете корпуса на помпата (49) и регулиращите листо-
ве (50) върху вала до фланеца (51) и ги завинтете.

Конструкти-
вен размер

Разстояния в mm

Работно колело / капак 
на помпата

Работно колело / кор-
пус

711/712 0,5 0,5

721/722 0,5 0,7

741/742 0,5 0,5

751/752 1,0 1,0

7451/7452 0,8-0,9 1,0

3401/3402 0,5 0,5

3521/3522 0,5 0,5

3531/3532 0,5 1,5

3541/3542 1,0 1,0

3451/3452 1,0 1,0

3551/3552 1,0 1,0

1151/1152 2,0 2,0

1231/1232 - 1,5

1241/1242 - 1,0

1251/1252 - 1,5

Таблица 6  Стандартни разстояния

Конструкти-
вен размер

Размер FPS в mm

Работно колело / капак 
на помпата

Работно колело / кор-
пус

(резултиращ)

711/712 0,5 (5,5)

721/722 0,5 (5,5)

741/742 0,5 (5,5)

751/752 1,0 (5,0)

3521/3522 0,5 (10,5)

3531/3532 0,5 (11)

3541/3542 1,0 (11)

3551/3552 1,0 (11)

Таблица 7  Размер вид S

Конструкти-
вен размер

Размер FPR в mm

Работно колело / капак 
на помпата

(резултиращ)

Работно колело / кор-
пус

3521/3522 (10,5) 0,5

3531/3532 (11) 0,5

3541/3542 (11) 1,0

Таблица 8  Размер вид R

3551/3552 (11) 1,0

Конструкти-
вен размер

Размер FPR в mm

Работно колело / капак 
на помпата

(резултиращ)

Работно колело / кор-
пус

Таблица 8  Размер вид R
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Фиг. 33 Настройване на разстоянието при фланцови съединения

2. Пъхнете захващача върху вала.

3. Пъхнете шпонката и работното колело върху вала.

4. Затегнете гайката на работното колело.

5. Контролирайте размерите (вижте глава 9.9 „Контролира-
не на разстоянията“, cтр. 19 ).

6. Демонтирайте гайката на работното колело, работното 
колело и шпонката.

7. Извадете корпуса на помпата.

8. Ако размерът не е правилен:

► Регулирайте разстоянието с помощта на подходящи ре
гулиращи листове.

9.10.2 Монтиране на уплътнения

Монтираното в съответната помпа уплътнение на вала е 
приложено в „Документите относно поръчката" под фор-
мата на „Чертеж" и „Списък с резервни части".

Номерата на детайлите в тази глава отговарят на DIN 24250.

По-долу е описан монтажът на стандартни уплътнения на 
вала в приложните случаи А до F. Вашето изпълнение може 
да се различава от посоченото тук.

В случай, че нещо остане неясно респ. ако желаете допълни-
телна информация, обърнете се към Fristam.

Приложим случай А

Фиг. 34 Приложим случай А

В посоченото по-горе изображение отделните детайли са 
обобщени според монтажните операции:

Фиг. 35 Приложим случай А, предварителен монтаж на корпуса на помпата

За да монтирате предварително корпуса на помпата (I):

1. Залепете цилиндричния щифт (562.60) в корпуса 
GLRD (47-2.60) като използвате за целта лепило. 

Указание: Залепете цилиндричните щифтове в корпуса 
GLRD, така че в монтирано състояние те в никакъв случай 
да не докосват вала. Тук трябва да се обърне внимание 
на това цилиндричните щифтове да влязат изцяло в отво-
рите на насрещния пръстен (475.60). Ако в насрещния 
пръстен няма отвори, цилиндричните щифтове трябва да 
влязат в надлъжните канали на пръстена (вижте „Чертеж 
на уплътнението на вала").

Прило-
жим слу-
чай

Помпа Уплътнение
вала

Размери

A FP/FPE еднократно 340/350/700/1150/1230

B FP/FPE еднократно 1240/1250

C FPE с охлаждане 340/350/700, с клемно съе-
динение ø 60 mm

D FPE с охлаждане 340/350/740, с клемно съе-
динение ø 100 mm
1150/1230/750, с фланцово 
съединение

E FP/FP...V двойно 340/350/700/1150/1230

F FP/FP...V двойно 1240/1250

Таблица 9   Стандартни уплътнения на вала

50

49

51

I предварителен монтаж на корпуса на помпата

II приключване на монтажа на вала

III

412.65
475.60

474.63
93-1.60

412.60
412.61

47-2.60

562.60
101
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2. Поставете кръгли уплътнения (412.60), (412.61) в корпу-
са GLRD.

3. Поставете предварително монтирания корпус GLRD в 
корпуса на помпата (101).

4. Поставете притискателен пръстен (474.63) в корпуса на 
помпата и осигурете с осигурителна пружинна шайба 
(93-1.60).

Корпусът на помпата е предварително монтиран.

5. Поставете кръгло уплътнение (475.60) на насрещния 
пръстен (412.65). 

6. Въведете насрещния пръстен в корпуса GLRD.

Указание: Въведете така, че цилиндричните щифтове на 
корпуса GLRD да влязат в продълговатите отвори на на-
срещния пръстен.

Корпусът GLRD е предварително монтиран.

7. Монтирайте предварително монтирания корпус на пом-
пата (101) на вала, както това е описано в глава 9.10.3 
„Монтаж на корпуса на помпата“, cтр. 27.

Фиг. 36 Приложен случай А, приключване на монтажа на вала

За да приключите монтажа на вала (II):

8. Поставете кръгли уплътнения (472.60) на крепежния 
пръстен (412.63).

9. Поставете кръгли уплътнения (485.60) и (412.62) на зах-
ващача (412.64).

10. Пъхнете крепежния пръстен с притискателния пръстен 
(474.60), пружината (478.60) и захващача върху вала. Ос-
тавете ръбовете на пружината да се фиксират в крепеж-
ния пръстен.

11. Монтажът на уплътнението на вала е приключил, когато 
поставите работното колело, вижте глава 9.10.4 „Монтаж 
на работното колело“, cтр. 27.

Приложен случай Б

Фиг. 37 Стандартно уплътнение на вала: Приложен случай Б

За да монтирате предварително корпуса на помпата:

1. Залепете цилиндричния щифт (562.60) в корпуса 
GLRD (47-1.60) като използвате за целта лепило.

Указание: Залепете цилиндричните щифтове в корпуса 
GLRD, така че в монтирано състояние те в никакъв случай 
да не докосват вала. Тук трябва да се обърне внимание 
на това цилиндричните щифтове да влязат изцяло в отво-
рите на насрещния пръстен (475.60). Ако в насрещния 
пръстен няма отвори, цилиндричните щифтове трябва да 
влязат в надлъжните канали на пръстена (вижте „Чертеж 
на уплътнението на вала").

2. Поставете кръглото уплътнение (412.60) в корпуса GLRD.

3. Завийте корпуса GLRD към корпуса на помпата (914.60) 
като използвате за това болт, винт с вътрешен шестостен 
(101).

4. Поставете кръгло уплътнение (475.50) на насрещния 
пръстен (412.52) и пъхнете в монтирания корпус GLRD 
от страната на помпата.

За да приключите монтажа на вала:

5. Пъхнете крепежния пръстен (472.50) с кръглите уплът-
нения (412.51), (412.62), (412.10), притискателния пръс-
тен (474.50), пружината (477.50) и захващача (54-
3.60)върху вала. Оставете при това ръбовете на пружи-
ната да се фиксират в крепежния пръстен.

6. Монтажът на уплътнението на вала е приключил, когато 
поставите работното колело, вижте глава 9.10.4 „Монтаж 
на работното колело“, cтр. 27.

412.62

485.60 412.63

474.60412.64 472.60

478.60

412.10
412.62

474.50
472.50

54-3.60
477.50

412.51
475.50

412.52

47-1.60
412.60

562.60
914.60

101
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Приложим случай В

Фиг. 38 Приложим случай В

В посоченото по-горе изображение отделните детайли са 
обобщени според монтажните операции:

Фиг. 39 Приложим случай В, предварителен монтаж на вала (I) и предварите-
лен монтаж на корпуса на помпата (II)

За да направите предварителен монтаж на вала (I):

1. Внимание! Опасност от порязване поради наличието на 
остри ръбове на предпазната втулка за вала. Носете под-
ходящи защитни ръкавици. 

► Пъхнете предпазната втулка (524.60) върху вала като 
използвате монтажни инструменти (помощна тръба). 
Позиция на вала: Вижте „Чертеж на уплътнението на 
вала".

Валът е предварително монтиран.

За да монтирате предварително корпуса на помпата (II):

2. Поставете кръгло уплътнение (412.69) в канала на кор-
пуса (101).

3. Поставете радиален уплътнителен пръстен (421.60) в ка-
пака на уплътнението (471.60). 

Указание: Съблюдавайте посоката на монтаж на радиал-
ното уплътнение на вала. Вижте „Чертеж на уплътнение-
то на вала".

4. Пъхнете капака на уплътннеието върху корпуса на пом-
пата откъм страната на двигателя. При това центрирайте 
вертикално отворите на връзките за уплътняващата теч-
ност.

5. Поставете фиксатор на резбовите щифтове (904.60) зак-
репете капака на уплътнението.

Корпусът на помпата е предварително монтиран.

Фиг. 40  Приложен случай В, приключване на монтажа на вала (III)

За да приключите монтажа на вала (III):

6. Поставете лепило на цилиндричния щифт (562.60) и го 
залепете в дистанционната втулка (543.60).

Указание: Залепете цилиндричните щифтове в дистанци-
онната втулка, така че в монтирано състояние те в ника-
къв случай да не докосват вала. Тук трябва да се обърне 
внимание на това цилиндричните щифтове да влязат из
цяло в отворите на насрещния пръстен (475.60). Ако в 
насрещния пръстен няма отвори, цилиндричните щифто-
ве трябва да влязат в надлъжните канали на пръстена 
(вижте „Чертеж на уплътнението на вала").

7. Залепете дистанционната втулка в уплътнителното прос-
транство на корпуса на помпата (101).

8. Монтирайте корпуса на помпата. Вижте глава 9.10.3 „Мон-
таж на корпуса на помпата“, cтр. 27.

9. Поставете уплътнителен пръстен (475.60) на насрещния 
пръстен (412.65).

10. Поставете насрещния пръстен във вала, така че цилин-
дричният щифт на дистанционната втулка да се намира в 
продълговатия отвор на насрещния пръстен.

11. Поставете кръгли уплътнения (472.60) на крепежния 
пръстен (412.63).

12.  Пъхнете крепежния пръстен с притискателния пръстен 
(474.60), пружината (478.60) върху вала. Оставете при 
това ръбовете на пружината да се фиксират в продълго
ватия отвор на крепежния пръстен.

13. Пъхнете захващача (543.60) с кръглите уплътнения 
(412.64), (412.62) върху вала. 

14. Монтажът на уплътнението на вала е приключил, когато 
поставите работното колело, вижте глава 9.10.4 „Монтаж 
на работното колело“, cтр. 27.

I предварителен монтаж на вала

II предварителен монтаж на корпуса на помпата

III приключване на монтажа на вала

III II I

101

421.60 412.69 904.60 471.60 524.60

412.62 412.64

543.60

475.60412.63

543.60 478.60 474.60 472.60 412.65

562.60
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Приложим случай Г

Фиг. 41 Приложим случай Г

В посоченото по-горе изображение отделните детайли са 
обобщени според монтажните операции:

За да направите предварителен монтаж на вала (I):

1. Внимание! Опасност от порязване поради наличието на 
остри ръбове на предпазната втулка за вала. Носете под-
ходящи защитни ръкавици. 

► Пъхнете предпазната втулка (524.60) върху вала като 
използвате монтажни инструменти (помощна тръба). 
Позиция на вала: Вижте „Чертеж на уплътнението на 
вала".

Валът е предварително монтиран.

Фиг. 42 Приложим случай Г, предварителен монтаж на вала (I) и предварите-
лен монтаж на корпуса на помпата (II)

За да монтирате предварително корпуса на помпата (II):

2. Поставете лепило на цилиндричния щифт (562.60) и за-
лепете в корпуса GLRD (47-2.60).

Указание: Залепете цилиндричните щифтове в корпуса 
GLRD, така че в монтирано състояние те в никакъв случай 
да не докосват вала. Тук трябва да се обърне внимание 
на това цилиндричните щифтове да влязат изцяло в отво-
рите на насрещния пръстен (475.60). Ако в насрещния 
пръстен няма отвори, цилиндричните щифтове трябва да 
влязат в надлъжните канали на пръстена (вижте „Чертеж 
на уплътнението на вала").

3. Поставете от външната страна на корпуса GLRD кръгли 
уплътнения (412.60), (412.61) и от вътрешната страна ра-
диален уплътнителен пръстен (421.60). 

Указание: Съблюдавайте посоката на монтаж на радиал-
ното уплътнение на вала. Вижте „Чертеж на уплътнение-
то на вала".

4. Поставете уплътнителен пръстен (475.60) на насрещния 
пръстен (412.65).

5. Поставете насрещния пръстен в корпуса GLRD и монти-
райте заедно в корпуса на помпата (101).

Указание: Цилиндричните щифтове на корпуса GLRD 
трябва да се намират в продълговатия отвор на насрещ-
ния пръстен.

6. Поставете притискателния пръстен (474.63) в корпуса на 
помпата и обезопасете с осигурителната пружинна шай-
ба (93-1.60).

Корпусът на помпата е предварително монтиран.

7. Монтирайте предварително монтирания корпус на пом-
пата (101) на вала, както това е описано в глава 9.10.3 
„Монтаж на корпуса на помпата“, cтр. 27.

Фиг. 43 Приложим случай Г, приключване монтажа на вала (III)

За да приключите монтажа на вала (III):

8. Поставете кръгло уплътнение (472.60) на крепежния 
пръстен (412.63).

9. Поставете кръгли уплътнения (485.60), (412.64) на захва-
щача (412.62).

10. Пъхнете крепежния пръстен с притискателния пръстен 
(474.60), пружината (478.60) и захващача (485.60)върху 
вала.

Указание: Оставете ръбовете на пружината да се фикси-
рат в продълговатия отвор на крепежния пръстен.

11. Монтажът на уплътнението на вала е приключил, когато 
поставите работното колело, вижте глава 9.10.4 „Монтаж 
на работното колело“, cтр. 27.

I предварителен монтаж на вала

II предварителен монтаж на корпуса на помпата

III приключване на монтажа на вала

III II I

474.63

412.61
47-2.60

524.60

421.60
562.60

412.60

93-1.60

101
412.65

475.60

412.62 412.64 474.60 412.63

472.60478.60485.60
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Приложим случай Д

Фиг. 44 Приложим случай Д

В посоченото по-горе изображение отделните детайли са 
обобщени според монтажните операции:

Фиг. 45 Приложим случай Д, монтаж на уплътнението на вала откъм стра-
ната на двигателя (I)

За да монтирате уплътнението на вала откъм страната на 
двигателя (I):

1. Само при FP...V: Фиксирайте регулиращия пръстен (50-
3.60) с резбовите щифтове (904.61) на вала. 

Поставете фиксатори на резбовите щифтове. Позиция на 
вала: Вижте „Чертеж на уплътнението на вала".

2. Пъхнете диска (550.62) върху вала. 

3. Поставете кръгло уплътнение (472.61) на крепежния 
пръстен (412.66).

4. Пъхнете пружината (479.60) с притискателния пръстен 
(474.61), крепежния пръстен (472.61) върху вала. Оста-
вете при това ръбовете на пружината да се фиксират в 
продълговатия отвор на крепежния пръстен.

5. Монтирайте корпуса на вала, вижте глава 9.10.3 „Монтаж 
на корпуса на помпата“, cтр. 27.

6. Поставете кръглото уплътнение (412.67) в насрещния 
пръстен (475.61) и след това в корпуса GLRD (47-2.60).

Уплътнението на вала от страната на двигателя е вече 
предварително монтирано.

За да монтирате уплътнението на вала откъм страната на 
помпата (II):

7. За да монтирате уплътнението на вала откъм страната на 
помпата, процедирайте по описания в глава  „Приложим 
случай А“, cтр. 22 начин.

Приложим случай Е

Фиг. 46 Стандартно уплътнение на вала, приложим случай Е

За да монтирате уплътнението на вала от страната на двига-
теля (IV):

Фиг. 47 Уплътнение на вала откъм страната на двигателя (IV), риложим 
файл F

► Поставете върху вала пружината (479.50) с притискател-
ния пръстен (474.51), кръглото уплътнение (412.54), 
крепежния пръстен (472.51), насрещния пръстен 
(475.51) и кръглото уплътнение (412.53). Оставете при 
това ръбовете на пружината да се фиксират в крепежния 
пръстен.

За да монтирате уплътнението на вала откъм страната на 
помпата (I):

► Монтирайте уплътнението на вала откъм страната на 
помпата (I), както е описано в глава  „Приложен случай Б“, 
cтр. 23.

I монтаж на уплътнението на вала откъм страната на двигателя

II монтаж на уплътнението на вала откъм страната на помпата

II I

475.61

412.67

472.61 474.61

412.66 479.60

550.62

904.61

50-3.60 I Уплътнение на вала откъм страната на помпата

IV Уплътнение на вала откъм страната на двигателя

I IV

412.53 475.51 472.51 412.54 474.51 479.50
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9.10.3 Монтаж на корпуса на помпата

Помпа с фланцово съединение

Фиг. 48 Монтаж на корпуса на помпата при фланцови съединения

► Пъхнете предварително монтирания корпус на помпата 
(52) с регулиращите листове (53) върху вала до фланеца 
(54) и ги завинтете (вижте глава 10.1 „Технически харак-
теристики“, cтр. 30). 

Помпа с клемно съединение

Фиг. 49 Монтаж на корпуса на помпата при клемни съединения

1. Разширете леко клемното съединение с помощта на клин 
(55). 

2. Само при двойно уплътнение на вала: пъхнете уплътни-
телния комплект от страната на двигателя върху вала на 
помпата.

3. Монтирайте корпуса на цялото уплътнение на вала с уп-
лътненията в корпуса на помпата и обезопасете срещи 
отместване.

4. Пъхнете корпуса на помпата в клемното съединение над 
вала на помпата и затегнете леко затегателния винт (56). 

5. Поставете уплътнителния комплект от страната на пом-
пата на вала.

6. Поставете шпонката, прорезния пластмасов пръстен и 
работното колело.

7. Поставете кръглото уплътнение в гайката на работното 
колело, завъртете го в обратна посока, блокирайте го и 
затегнете гайката.

8. Настройте разстоянията между детайлите като регулира-
те горната част на помпата в клемното съединение (ви-
жте глава 9.9 „Контролиране на разстоянията“, cтр. 19). 
Центрирайте нагнетателния щуцер в хоризонтално поло-
жение (връзка напорен тръбопровод).

9. Затегнете затегателния винт (56):

10. Продължете с глава глава 9.10.5 „Затваряне на помпата“, 
cтр. 28.

9.10.4 Монтаж на работното колело

Фиг. 50 Монтаж на работното колело

1. Разрежете предпазния пластмасов пръстен (59) и поста-
вете в канала на вала.

2. Пъхнете шпонката (61) и работното колело (60) върху ва-
ла.

3. Внимание: Има опасност от нараняване, ако държите ра-
ботното колело с ръка. 

► Блокирайте работното колело с трупче.

4. Завийте гайката на работното колело (57) с кръгло уп-
лътнение (58) на вала и затегнете (момент на затягане = 
100 Nm).

52

53
54

55
56

Резба Момент на затягане

M16 100 Nm

M24 200 Nm

Таблица 10  Моменти на затягане на гайката на работното колело

Резба Момент на затягане

Специален двига-
тел

M10 36 Nm

Стандартен двига-
тел

M10 45 Nm

M12 75 Nm

Таблица 11  Моменти на затягане за клемно съединение

57 58 59 60

61
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9.10.5 Затваряне на помпата

Фиг. 51 Капак на помпата

► Бутнете капака на помпата (64) с кръглото уплътнение 
(65). Затегнете гайките (62) с подложните шайби (63).

9.11 Видове FPE или FP…V: Монтиране и цен-
триране на вала на помпата

Указание: След смяна на двигателя IEC валът на помпата 
трябва да се монтира и центрира.

Въртящи се части

Натъртвания и тежки наранявания

► Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

1. Отстранете шпонката от шийката на вала на двигателя. 

2. При електродвигатели с мощност над 30kW: Поставете 
доставената половина шпонка.

3. Смажете шийката на вала на двигателя и отвора на вала 
на помпата с почистващия препарат напр. „Универсален 
почистващ препарат OKS 2610".

4. Шлифовайте със шкурка шийката на вала на двигателя и 
ръбовете на канала за призматичната шпонка, за да от-
страните неравностите и осенъците.

5. Намажете с уплътняващ гел шийката на вала на двигате-
ля в областта около рамото напр. „Stucarit 309“.

6. Пъхнете  до рамото на шийката на вала на двигателя вала 
на помпата със съединението вал-главина.

7. Затегнете на кръст болтовете на съединението вал-гла-
вина:

8. Поставете измервателна глава на вала на помпата, за да 
контролирате допуска за радиално биене към фланеца 
на двигателя.

9. Контролирайте кръговото движение на вала на помпата 
в зависимост от мощността на двигателя.

– Двигател < 30 kW: макс. допуск за радиално биене = 
0,06 mm

– Двигател  > 30 kW: макс. допуск за радиално биене = 
0,08 mm

10. Центрирайте евентуално кръговото движение на вала на 
помпата.

9.12 Вид L: Смяна на съединителя

Използвайте само съединители, които са съгласувани с 
Fristam. Съединителят трябва да отговаря на характеристич-
ната крива на помпата. Обърнете се към Fristam, ако имате 
въпроси.

Начин на процедиране

1. Изключете двигателя и го обезопасете срещу повторно 
включване.

2. Демонтирайте защитата на съединителя.

3. Демонтирайте бандажа на вала.

4. Освободете двигателя от основната рама или фундамен-
та и го извадете.

5. Рециклирайте всички части на съединителя по екосъо-
бразен начин.

6. Поставете новите части на съединителя (бандаж, фланец, 
евентуално стиски) на задвижващия вал и предавателния 
вал.

7. Поставете двигателя на основната рама или фундамента 
и затегнете леко скрепителните болтове.

8. Контролирайте средното и ъгловото отместване на вала. 

Фиг. 52 Средно отместване

Резба Момент на затягане

M5 6 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm

62
63

65
64
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Фиг. 53 Ъглово отместване

9. По възможност разликите на ъгловото и средното от-
местване трябва да са незначителни. Ако е необходимо, 
центрирайте валовете.

10. Завинтете двигателя на основната рама или фундамента.

11. Размерите за разстоянието между двата съединителни 
фланеца ще намерите в монтажното ръководство на съе-
динителя. Вижте „Документация на доставчиците", коя-
то се намира в приложените документи.

12. Закрепете съединителния фланец на вала като спазвате 
посоченото разстояние.

13.  Закрепете бандажа на съединителя. За целта затегнете 
равномерно болтовете на кръст. Съблюдавайте моменти-
те на затягане, посочени в монтажното ръководство.

14. Монтирайте защитата на съединителя.
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10 Приложение 1

10.1 Технически характеристики

10.1.1 Моменти на затягане на болтове и гайки

Материал: стомана, клас на устойчивост 8.8

Материал: благородна стомана, клас на устойчивост 70

Материал: благородна стомана, клас на устойчивост 80

10.1.2 Шумова емисия

10.2 Интервали за техническо обслужване1

1Интервалите за техническо обслужване на двигателя са поосочение в „Ръководството за експлоатация на двигателя".

Резба M6 M8 M10 M12 M16 M20

Момент на затя-
гане [Nm]

11 27 54 93 230 464

Резба M6 M8 M10 M12 M16 M20

Момент на затя-
гане [Nm]

7,4 17,5 36 62 150 303

Резба M6 M8 M10 M12 M16 M20

Момент на затя-
гане [Nm]

1o 24 49 80 203 393

Конструктивен раз-
мер

Ниво на звукова мощност

dB(A)

711/712 75

721/722 71

741/742 79

751/752 78

7451/7452 78

3401/3402 71

3521/3522 74

3531/3532 79

3541/3542 78

3451/3452 81

3551/3552 81

1151/1152 89

1231/1232 79

1241/1242 89

1251/1252 92

Таблица 12  Емисия на шума

Посочените стойности важат при захранване от мрежата 
50 Hz и при експлоатация на помпата с максимален коефици-
ент на полезно действие. Нивото на звука може значително 
да се различава при други работни точки. Вижте за целта 
„Характеристична крива на помпата" в приложената доку-
ментация.

Вид Интервал Дейност Глава

Всички с опция „уплътня-
ваща и охлаждаща течност"

Ежедневно Контролиране на уплътняващата 
или охлаждащата течност

Вижте глава 9.3 „Контролиране на уплътняващата и охлаж-
дащата течност (опция)“, cтр. 16

L 2, L 3/L3V, L4V Ежедневно Контролиране на нивото на мас-
лото

KF1, KF2, KF3 5 000 h Смазване на лагерите на вала Вижте глава 9.5.4 „Вид KF“, cтр. 17

L 2, L3/L3V, L4V 5 000 h Смяна на маслото Вижте глава 9.5.2 „Вид L 2, L 3/L3V, L 4V“, cтр. 16

L1 5 000 h Смазване на лагерите на вала Вижте глава 9.5.3 „Вид L1“, cтр. 16

Всички При необходи-
мост

Смяна на уплътнението на вала Вижте глава 9.7 „Смяна на уплътнението на вала“, cтр. 18

Всички При необходи-
мост

Смяна на двигателя Вижте глава 9.6 „Смяна на двигателя“, cтр. 17

FPE/FPV При необходи-
мост

Смяна на вала Вижте глава 9.11 „Видове FPE или FP…V: Монтиране и цен-
триране на вала на помпата“, cтр. 28

Всички Според данните 
на производи-
теля

Смазване на лагерите на двига-
теля

Вижте глава 9.4 „Смазване на лагерите на двигателя“, 
cтр. 16

Таблица 13  Интервали за техническо обслужване
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10.3 Таблица на повредите

резултат възможни причини отстраняване

Помпата не транспортира или транспортира 
неравномерно

Засмукващият тръбопровод е блокиран / запу-
шен

Отворете / почистете засмукващия тръбопро-
вод

Засмукващият филтър е замърсен Почистете засмукващия филтър

Спирателният кран е затворен от напорната 
страна

Отворете напорния тръбопровод

Помпата не е запълнена изцяло
с течност

Инсталирайте тръбопроводната система, така 
че корпусът да е пълен с течност дори и в със
тояние на покой

Помпа с геометрична височина на всмукване1; 
в състояние на покой течността спада

Монтаж на приемен клапан в засмукващия тръ-
бопровод

Засмукващият тръбопровод не е херметичен 
(всмуква въздух)

Уплътнете засмукващия тръбопровод

Приемният клапан е блокиран, замърсен Поправете, почистете приемния клапан

Височината на всмукване е твърде висока Поставете помпата на по-ниско място
Намалете височината на всмукване

Въздушна кухина в засмукващия тръбопровод Положете засмукващия тръбопровод във въз-
ходящо положение

Твърде много въздух или газ във флуида Монтаж на обезвъздушителен вентил

Постъпване на въздух в уплътнението на вала Контролирайте монтажа на уплътнението на 
вала
Сменете еластомерите

Кавитация при постъпване на работното 
колело, 
съпротивлението в засмукващия тръбопровод 
е твърде голямо,
височината на всмукване е твърде висока,
NPSH стойностите на инсталация не са съгласу-
вани с помпата.

Оптимизирайте засмукващия тръбопровод,
удължете захранващата височина,
намалете температурата на флуида,
Обърнете се към Fristam

Твърде голям дебит Напорният вентил отворен твърде силно Завийте вентила

Диаметърът на напорния тръбопровод е 
твърде голям

Намалете номиналните стойности на тръбите, 
Поставете бленда

Диаметърът на работното колело е твърде 
голям

Намалете външния диаметър на работното 
колело
Намалете честотата на въртене с помощта на 
честотен преобразувател
Обърнете се към Fristam

Твърде нисък дебит, твърде малка напорна 
височина

Избрана е твърде малка помпа Обърнете се към Fristam

Избрана е твърде малък диаметър на работ-
ното колело

Обърнете се към Fristam
Сменете работното колело

Неправилна посока на движение на двигателя Сменете връзките в клемната кутия на двига-
теля

Честотата на въртене е твърде ниска 
(неправилно напрежение)

Коригирайте присъединяването според типо-
вата табелка на двигателя

Номиналните стойности на тръбопровода са 
твърде малки

Използвайте по-голям тръбен диаметър

Твърде големи съпротивления в засмукавщия 
и/или
напорния тръбопровод

Оптимизирайте тръбопроводната система,
използвайте по-малко колена и вентили
Обърнете се към Fristam

Тръбопроводът е запушен или са налице отла-
гания

Почистете тръбопроводите

Чужди тела/отлагания в работното колело Демонтирайте работното колело и го почис-
тете

Работното колело е настроено неправилно Контролирайте междината на работното 
колело и настройте отново

Флуидът е твърде плътен
Твърде голяма вискозност на флуида

Обърнете се към Fristam

Таблица 14  Таблица на повредите
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Металически шум Чужди тела във вътрешната част на помпата Демонтаж, експертиза, ремонт

Работното колело се задейства Настройте отново междината на работното 
колело,
затегнете гайката на работното колело с
динамометричен ключ

Уплътнението на помпата / вала работи „на 
сухо"

Веднага заредете флуид, 
отворете смукателния шибър

Шум от протичане Експлоатация противно на изпълнението в
обхват на пълно и частично натоварване

Регулирайте работната точка на изпълнението

Твърде големи загуби от протичане в засмуква-
щия тръбопровод

Увеличете номиналните стойност,
положете по-къси тръбопроводи,
избягвайте газоотделяне 

Кавитация Контролирайте условията за оценка NPSH,
Обърнете се към Fristam

Вибрации Засмукващият и напорният тръбопровод пре-
товарват ненужно помпата

Тръбопроводите трябва да се укрепят така, че
помпата да не се натоварва, монтирайте
евентуално амортизатор,
дръжте настрана от помпата хидравлични 
удари

Прекалено нагряване на лагеруването на 
вала

Щета на лагера Сменете лагера

Консумацията на ток на двигателя е твърде 
висока

Твърде висок дебит Дроселирайте напорния тръбопровод или

намалете честотата на въртене с помощта на 
честотен преобразувател

Диаметърът на работното колело е твърде 
голям 

Намалете диаметъра на работното колело.
Обърнете се към Fristam

Вискозността и / или плътността на
флуида е твърде висока

Обърнете се към Fristam

Масивна щета на лагеруването на вала,
валът е деформиран

Демонтаж, експертиза, 
ремонт от Fristam.

Утечка на уплътнението на вала Гайката на работното колело не е затегната Демонтирайте работното колело, направете 
експертиза на рамото на вала
контролирайте уплътнението на вала, монти-
райте, затегнете гайката на работното колело с 
необходимия момент на затягане
ако е необходимо,сменете детайлите

Механична повреда / износване на уплътнени-
ето на вала, на радиалния уплътнителен пръс-
тен на вала

Сменете уплътнението на вала заедно с еласто-
мерите, ев. смяна на материала
Обърнете се към Fristam

Уплътнението на вала работи „на сухо",  
твърде висока височина на всмукване, 
температурата на флуида е твърде висока

Увеличете захранващото налягане на помпата,
намалете височината на всмукване,
поставете двойно уплътнение на вала.
Обърнете се към Fristam

Налягането на уплътняващата вода е твърде 
високо

Регулирайте с помощта на дроселен клапан

Налягането на уплътняващата вода е твърде 
ниско

Сменете радиалния уплътнителен пръстен на 
вала

Поставени са водни тръбички,
(в следствие на това повреда на радиалния 
уплътнителен пръстен на вала)
Уплътняващата вода не е чиста

Почистете водните тръбички,
регулирайте захранването и оттичането на 
водата,
използвайте вода с питейно качество с макс. 
70°C

Температурата на флуида е твърде висока Обърнете се към Fristam
Преустройване на двойното валово уплътне-
ние

1.„Геометрична височина на всмукване" е вертикалното разстоянието между повърхността на нивото на течността откъм страната 
на засмукване и средата на работното колело.

резултат възможни причини отстраняване

Таблица 14  Таблица на повредите
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10.4 Цифров код

Общият цифров код се отнася до приложение „Чертеж". Номерата на детайлите отговарят на DIN 24250.

Детайл № Наименование
101 Корпус на помпата
108 Секционен корпус
160 Капак
13-1 Обратна страна на корпуса
13-2 Вложка на корпуса
130 Част от корпуса
132 Междинен детайл
135 Износваща втулка
154 Междинна стена
156 Нагнетателен щуцер
18-1 Опора на сферичните гнезда
18-2 Устройство за погасяване на 

трептенията
182 Опора
21-1 Еднопосочен вал
213 Задвижващ вал
23-1 Изтласквач
26-1 Държач за корпус GLRD
230 Работно колело
32-1 Наклонен сачмен лагер
32-2 цилиндричен ролков лагер
32-3 Радиален сачмен лагер
32-4 Конусен ролков лагер
321 Радиален сачмен лагер
322 Радиален ролков лагер
325 Иглен лагер
330 Лагерен носач
331 опора на лагера
341 Задвижващ съединител
344 Съединител на лагерния 

носач
350 Корпус на лагер
360 Капак на лагера
40-4 Пружинно-затегателен щифт
400 Плоско уплътнение 
410 Уплътнение на профила
411 Уплътнителен пръстен 
412 Кръгло уплътнение
421 Радиален уплътнителен пръс-

тен
422 Плъстена шайба
423 Лабиринтен пръстен
433 GLRD 
45-1 Опорен пръстен
451 Корпус на салника
454 Салникова втулка
47-1 Пружина с шайба
47-2 Корпус GLRD
47-3 Клинов пръстен
47-5 Гайка с халка
471 Уплътнителен капак
472 Крепежен пръстен
474 Притискателен пръстен
475 Насрещен пръстен

476 Носач на насрещния пръстен
477 Пружина за GLRD
478 Дясна пружина
479 Лява пружина
481 Силфон
482 Силфонен носач
484 Чиния за пружината
485 Захващащ елемент
500 Пръстен
50-1 Пружинен пръстен
50-2 V-образен пръстен
50-3.60 Регулиращ пръстен
504 Дистанционен пръстен
520 Втулка
523 Втулка на вала
524 Втулка на вала
525 Дистанционна втулка
54-1 Капак на лагерната втулка
54-2 Лагерна втулка
54-3 Неподвижна втулка
540 Букса
543 Дистанционна втулка
55-1 Ветрилообразна шайба
550 Шайба
551 Дистанционна шайба
554 Подложна шайба
561 Пресечен щифт
56-1 Затегателен щифт
56-2 Гвоздей за метали
560 Щифт
562 Цилиндричен щифт
59-2 Затегателна шайба
59-3 Съединение вал-главина
59-4 Съединител
59-5 Мембрана
642 Наблюдателно стъкло за 

нивото на маслото
680 Облицовка
68-1 Опорна ламарина
68-2 Лента от пенопласт
68-3 Държач за облицовка
68-4 Бленда
68-5 CF защитна ламарина
681 Защита на съединителя
701 Напоителна линия
710 Тръба
71-1 Съединителна тръба
715 у-образен симетричен трой-

ник
722 Фланцов преход
723 Фланец
724 Глух фланец
733 Тръбна скоба
751 Корпус на вентила

Детайл № Наименование
755 Клапанен болт
756 Пружина на клапана
759 Глава на клапана
800 Двигател
801 Фланцов двигател
87-1 Редуктор
87-2 Кожух на скоростна кутия
87-3 Капак за скоростна кутия
87-4 Опора на скоростната кутия
839 Контакт
872 Зъбчато колело
89-1 Уплътняващ детайл
89-2 Стойка сферично гнездо
89-3 Опора на двигателя
89-4 Ръкохватка
89-5 Защитна капачка
89-6 Колело
89-8 Плоска стомана
89-9 Носач на двигател
89-10 Носач на двигател
89-11 Опора на сферичните гнезда
892 Плоча
894 Конзола
897 Направляващ детайл
90-1 Шпилки
90-3 Конусен щифт
90-4 Пружинно-затегателен щифт
90-5 Болт с халка
900 Болт
901 Шестоъгълен болт
902 Щифтов болт
903 Пробка
904 Резбови щифт
906 Винт на работното колело
909 Регулировъчен винт
91-1 Цилиндричен болт с шлиц
913 Обезвъздушителен болт
914 Болт с вътрешен шестостен
92-1 Гайка за кръстата ръчка, дълга
92-2 Гайка за кръстата ръчка, къса
92-3 Калпаковидна гайка
92-4 Гайка на избутвача
92-5 Притискателен болт
92-6 Отместващо закрепване
92-7 Гайка с ръб
920 Шестоъгълна гайка
921 Гайка на вала
922 Гайка на работното колело
923 Гайка на лагера
93-1 Осигурителна пружинна 

шайба
930 Предпазител
931 Осигурителна шайба
932 Предпазен пръстен

Детайл № Наименование
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940 Шпонка
941 Дискова пружина
950 Пружина

Детайл № Наименование
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10.5 Декларация за съответствие на ЕО

Производителят: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 гр. Хамбург

декларира със следното, че посоченият тук продукт (помпа с 
двигател):  

– Видове центробежни помпи: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH, 
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM

– Видове обемни помпи: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Видове смесители: PM

– Сериен номер: вижте заглавния лист на 
ръководството за експлоатация

отговаря на всички валидни разпоредби на Директивата 
относно машините (2006/42/ЕО).

Освен това машината отговаря на всички нормативни 
уредби на Директивата за Електрическо оборудване 
(2014/35/ЕО), Директивата за електромагнитна 
съвместимост (2014/30/ЕО), регламент (ЕО) № 1935/2004 и 
FDA.

Приложени са следните хармонизирани стандарти:

– DIN EN 809:2012-10: Помпи и помпени агрегати за 
течности Общи изисквания за техническа безопасност

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Безопасност на машините - 
Общи принципи за проектиране - Преценка и 
намаляване на риска.

Упълномощено лице: Джулия Фридш 
Тел.: +49(0)40 72556-107 
Адрес: вижте адреса на производителя

гр. Хамбург, 30.10.2020 г.

Джулия Фридш / ръководител на отдел „Управление на ка-
чеството"

10.6 Декларация за вграждане на ЕО

Производителят: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 гр. Хамбург

декларира със следното, че при посочения тук продукт 
(помпа с двигател):  

– Видове центробежни помпи: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH, 
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE

– Видове обемни помпи: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Видове смесители: PM

– Сериен номер: вижте заглавния лист на 
ръководството за експлоатация

съгласно Директива относно машините (2006/42/ЕО) 
приложение II B тук става въпрос за частично 
окомплектована машина.

Приложени са и са спазени важните основни изисквания за 
безопасност и опазване на здравето съгласно приложение I 
а посочената по-горе директива.

Частично окомплектованата машина отговаря също така на 
всички нормативни уредби на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и 
FDA.

Частично окомплектованата машина може да се пусне в 
експлоатация едва тогава, когато се установи, че машината, в 
която тя трябва да бъде вградена отговаря на разпоредбите 
на Директивата относно машините (2006/42/ЕО).

Приложени са следните хармонизирани стандарти:

– DIN EN 809:2012-10: Помпи и помпени агрегати за 
течности Общи изисквания за техническа безопасност

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Безопасност на машините - 
Общи принципи за проектиране - Преценка и 
намаляване на риска.

Производителят се задължава да предаде по електронен път 
при поискване на компетентните служби в отделните 
държави специалната документация на частично 
окомплектованата машина.

Изготвена е и принадлежащата към машината специална 
техническа документация съгласно приложение VII част Б.

Упълномощено лице: Джулия Фридш 
Тел.: +49(0)40 72556-107 
Адрес: вижте адреса на производителя

гр. Хамбург, 30.10.2020 г.

Джулия Фридш / ръководител на отдел „Управление на ка-
чеството"
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11 Приложение 2 -Монтажна инструк-
ция (Опция)

11.1 Указание за безопасност

Тази монтажна инструкция е предназначена само за квали-
фициран персонал.

11.2 Приложение

Тази монтажна инструкция важи за помпи, които са доставе-
ни без двигател (опция) и са предварително монтирани. 

Фиг. 54 Частично окомплектована машина: Помпа без двигател, съединител 
и основна рама, примерно според видовете KF и L

В този случай са невалидни следните данни от „Оригинално-
то ръководство за експлоатация" за цялостно окомплектова-
ни машини:

– глава 10.5 „Декларация за съответствие на ЕО“, cтр. 35,

– глава 10.1.2 „Шумова емисия“, cтр. 30

– глава 2.4.4 „Типова табелка“, cтр. 6.

11.3 Типова табелка

Фиг. 55 Типова табелка за помпа без задвижване

11.4 Транспортиране без двигател 

Транспортът може да се извършва само от обучен персонал. 

Помпата може да се транспортира с робокар или кран. 

Транспортирайте помпата винаги в монтажно положение.

11.4.1 Указания за безопасност 

Падащи или необезопасени детайли 

Тежки наранявания поради притискане. 

► Носете защитни ръкавици при всички транспортни дей
ности. 

Неправилно транспортно положение на помпата 

Изтичане на разяждащи, отровни или замърсяващи обкръ-
жаващата среда течности. Персонални и материални щети 
поради контаминация. 

► Транспортирайте помпата винаги в монтажно положе
ние.

Открити, незатворени тръбни връзки 

Материални щети поради замърсяване, удари или влажност 
в помпата. 

► Отстранете капаците на тръбните съединения също не
посредствено преди да съедините тръбопроводите.

11.4.2 Транспортиране с робокари 

Необезопасени детайли 

Тежки наранявания чрез задушаване, смачкване на крайни-
ците, материални щети.

► Преди транспортиране обезопасете помпата, за да не 
падне. Фиксирайте я с транспортни колани върху палета 
или я завийте на него.

Подготвителни действия 

Контролирайте дали помпата е достатъчно добре обезопасе-
на върху палета. Пример с колани Фиг. 56 „Транспортиране с 
подемна количка“, стр 37. 

Начин на процедиране 

1. Повдигнете палета с вилките на робокара. 

2. Придвижете палета внимателно до мястото на предназ-
начението и го поставете. 

66 Производител

67 Тип: серия на помпата, габаритен размер, форма, изпълне-
ние

68 Сер. №: сериен номер на помпата

69 H: напорна височина [m]; без задвижване: не са налице 
данни

70 P: мощност на двигателя [kW]; без задвижване: не са налице 
данни

71 Година на производство

72 m: маса (помпа без задвижване) [kg]

66

67
68

71

69

72

73

74

70

73 nN: номинална честота на въртене [1/min]; без задвижване: 
не са налице данни

74 Q: дебит [m³/h]; без задвижване: не са налице данни



37

Фиг. 56 Транспортиране с подемна количка

11.4.3 Транспортиране с кран

Падащи части 

Смърт чрез задушаване, смачкване на крайниците, матери-
ални щети. 

► Използвайте само подходящи товарозахващащи приспо
собления, които могат да издържат цялото общо тегло на 
помпата. 

Данни за теглото на помпата ще намерите на типовата та-
белка на помпата и в „Документи относно поръчката" в 
приложената документация. 

► Не дръжте повече от необходимото време помпата в 
повдигнато състояние. 

► Внимавайте да няма други хора под помпата.

Люлеещи се части 

Притискания и тежки наранявания. 

► Кранът с помпата трябва да се пуска и спира равномер
но. 

► Внимавайте да няма други хора в опасната зона на пом
пата.

Помощни средства

– Товарозахващащи приспособления: тествани кръгли 
примки в съответствие с DIN EN1492-1 и 1492-2.

– Болт с халка и подходящ подемен механизъм за болт с 
халка

Фиг. 57 Транспортиране с кран

Подготвителни действия 

► Отстранете транспортните фиксатори. 

Транспортиране на KF с кръгла примка:

Начин на процедиране 

1. Прекарайте кръглата примка два пъти около шийката на 
съединителя (вижте Фиг. 57 „Транспортиране с кран“, 
стр 37). 

2. Прекарайте другия кран на примката през куката на кра-
на и закачете.

3. Измерете центъра на тежестта, така че помпата да се по-
вдигне в хоризонтално положение. 

4. Повдигнете помпата.

Транспортиране на L с кръгла примка:

Начин на процедиране 

1. Увийте кръглата примка два пъти около задния край на 
лагерната опора (вижте Фиг. 57 „Транспортиране с кран“, 
стр 37).. 

2. Поставете другия край на кръглата примка на щуцера и 
капака на помпата. Не прокарвайте кръглата примка 
през остри ръбове и ъгли. 

3. Прекарайте двете примки през куката на крана и завър-
тете на 180°, за да може лентата да не се хлъзга в куката. 

4. Измерете центъра на тежестта, така че помпата да се по-
вдигне в хоризонтално положение. 

5. Повдигнете помпата.

11.5 Място на монтаж 

Информирайте се в ръководството за експлоатация глава 6.2 
„Място на монтажа“, cтр. 11  относно общите условия за 
мястото на монтажа.

11.6 Монтаж на помпата

11.6.1 Вид KF

Предпоставка (от страна на клиента) 

– подходящ двигател

Неправилно оразмерен двигател

Разрушаване на помпата

► Използвайте само двигатели, които са съгласувани с ха-
рактеристичните криви на помпата. Обърнете се към 
Fristam , ако имате въпроси. 
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Начин на процедиране 

1. Поставете шпонката в канала на двигателя. 

2. Пъхнете двигателя в компактния лагерен носач.

3. Завийте двигателя към компактния лагерен носач. Затег-
нете болтовете на кръст. 

11.6.2 Вид L

Предпоставка (от страна на клиента) 

– подходящ редуктор,

– достатъчно оразмерен съединител, 

– обща монтажна повърхност за редукторния двигател и 
помпата, за да могат валът на помпата и на редукторния 
двигател да бъдат центрирани един към друг. 

Неправилно оразмерен двигател и съединител 

Разрушаване на помпата и съединителя 

► Използвайте само двигатели и съединители, които са съ-
гласувани с характеристичните криви на помпата. Обър-
нете се към Fristam , ако имате въпроси. 

Указание: Размерите за настройката на съединителя ще на-
мерите в документацията на доставчика. 

Начин на процедиране 

1. Монтирайте частите на двигателя на вала на помпата и 
предавателния вал. 

2. Поставете помпата върху основната рама или фундамен-
та, така че валът на помпата и предавателния вал да мо-
гат да бъдат съединени със съединителя. 

3. Завийте леко болтовото съединение към опората на пом-
пата. 

4. Контролирайте средното и ъгловото отместване на вала 
на помпата и предавателния вал.

5. По възможност разликите на ъгловото и средното от-
местване трябва да останат незначителни. Ако е необхо-
димо, центрирайте повторно или подплътете детайлите. 

6. Завинтете помпата и предавката върху основната рама 
или фундамента. 

7. Закрепете съединителя в съответствие с данните на про-
изводителя. 

8. Установете безконтактно разединяващо предпазно ус-
тройство (защита на съединителя) съгласно Директива 
относно машините 2006/42/ЕО глава 1.4 „Изисквания към 
предпазните устройства". 

9. Помпата е вече монтирана. Пуснете помпата в експлоата-
ция, когато са изпълнени разпоредбите за изцяло оком-
плектованма машина според Директивата относно маши-
ните ЕО. 

Указание: Продължете с глава 4 „Транспортиране“, cтр. 9. 
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