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1 Introducere

1.1 Cuvânt înainte

Acest manual de exploatare descrie toate dimensiunile con-
structive, formele constructive şi variantele pompelor centrifuge 
FP.

Consultaţi placa de fabricaţie de pe pompa dumneavoastră 
şi„Documentaţia specifică a comenzii“ inclusă între documentele 
ataşate pentru a identifica forma constructivă, dimensiunea con-
structivă și varianta pompei dumneavoastră.

1.2 Producător

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

Furnitura este compusă din:

– pompa cu motor = agregatul de pompare,

opțional: fără motor

– capacele racordurilor pentru conducte

– opţional: set de montaj

– eventual accesorii Fristam

– Documentaţia 

► Verificaţi livrarea în privinţa caracterului complet şi a deterio-
rărilor rezultate la transport. În cazul unor abateri, informați 
imediat firma Fristam.

1.4 Pompă fără motor (opţiune)

Opţional, pompa se livrează şi fără motor. În acest caz, citiţi în 
continuare până la capitolul 3 „Structura şi funcţia“ inclusiv, iar 
apoi continuaţi cu capitolul capitolul 11 „Anexa 2 – Instrucţiuni de 
montaj (opţiune)“, pagina 35.

1.5 Cuprinsul documentaţiei

Documentaţia este compusă din:

– prezentul manual de exploatare,

– anexa 1 cu tabele privind întreţinerea, gresarea şi mo-
mentele de strângere.

– anexa 2 cu instrucţiuni de montaj.

– documente ataşate:

– documentaţia specifică a comenzii,

– documentaţia furnizorilor (motor, cuplaj etc.),

– eventual documentaţia privind accesoriile Fristam,

– eventual certificate (certificate privind materialele etc.)

– declaraţia de conformitate sau declaraţia de încorporare.

1.6 Convenţii de reprezentare

Enumerările sunt marcate cu liniuţe:

– Partea 1

– Partea 2

Instrucţiunile privind acţiunile care trebuie parcurse într-o ordi-
ne fixă sunt numerotate:

1. Cuplaţi aparatul.

2. Decuplaţi aparatul.

Instrucţiunile privind acţiunile care nu trebuie parcurse într-o or-
dine fixă sunt marcate cu triunghiuri:

► Acţiune

► Acţiune

1.6.1 Indicaţii privind siguranţa

PERICOL
O indicaţie de siguranţă cu cuvântul de semnalizare Pericol aver-
tizează faţă de periclitări ale persoanelor, care duc inevitabil la 
moarte sau la accidentări grave. 

AVERTIZARE
O indicaţie de siguranţă cu cuvântul de semnalizare Avertizare 
avertizează faţă de periclitări ale persoanelor, care pot duce la 
moarte sau la accidentări grave.

PRECAUȚIE
O indicaţie de siguranţă cu cuvântul de semnalizare Precauţie 
avertizează faţă de periclitări ale persoanelor, care pot duce la 
accidentări de gravitate medie sau uşoară.

ATENŢIE
O indicaţie de siguranţă cu cuvântul de semnalizare Atenţie 
avertizează faţă de pagube materiale.
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2 Siguranţa

2.1 Indicaţii de siguranţă fundamentale

► Acest manual de exploatare trebuie citit complet înainte de 
utilizarea pompei şi trebuie să fie disponibil în locul de am-
plasare a pompei.

► Respectaţi prescripţiile naţionale valabile în ţara beneficiaru-
lui, precum şi prescripţiile interne ale întreprinderii privind 
lucrul şi siguranţa.

► Toate lucrările descrise aici trebuie executate numai de către 
personal de specialitate calificat şi cu precauţie. 

► Pericol de contaminare: În cazul pompării de medii pericu-
loase, respectaţi prescripţiile legale şi cele de la nivelul între-
prinderii privind siguranţa. 

► Dispozitivele de protecþie separatoare trebuie sã rãmâne în-
totdeauna la pompã în timpul exploatãrii.

2.2 Utilizarea conform destinaţiei

Pompele centrifuge FP în varianta standard sunt concepute 
pentru utilizarea în industria alimentară, în sectorul farmaceutic 
şi în sectorul biotehnologic, precum şi pentru tehnologia de pro-
ces CIP.

Acestea pot fi utilizate pentru transportul lichidelor cu 
vâscozități dinamice până la maximum 1200 mPa s și tempera-
turi ale fluidelor vehiculate până la maximum 150 °C (în funcție 
de materiale), iar mediul poate avea un conținut ușor de aer sau 
gaz, poate fi omogen sau cu mici adaosuri.

Fiecare pompă este concepută în funcţie de cerinţele clientului. 
Materialele de etanşare au fost selectate pentru respectivul me-
diu de pompat. Cu pompa poate fi transportat doar mediul de 
pompat pentru care a fost concepută pompa (a se vedea 
„Documentația specifică a comenzii“ din documentele anexate).

2.3 Utilizarea în neconformitate cu destinaţia

Pompele centrifuge FP în variantele standard nu trebuie utilizate 
într-o atmosferă care prezintă pericol de explozie. Pentru aceas-
ta, există variante speciale pentru zone cu atmosfere potenţial 
explozive.

Transportul lichidelor care nu au fost prevăzute pentru aceasta, 
poate distruge pompa.

În prezentul manual de exploatare sunt descrise agregate de 
pompare standard ale firmei Fristam. În cazul excepţiilor şi la 
montarea de echipamente suplimentare, beneficiarul îşi asumă 
răspunderea pentru exploatare. 

Reconfigurările și modificările pompei sunt permise numai după 
o consultare cu firma Fristam.

2.4 Plăci de avertizare şi plăci indicatoare

► Nu îndepărtaţi sau modificaţi marcajele de pe pompă.

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

2.4.1 Sens de rotaţie

fig. 1 Marcaj sens de rotație rotor

Acest marcaj indică sensul de rotație al rotorului. Marcajul este 
amplasat în față pe capacul pompei.

2.4.2 Suprafaţă fierbinte

fig. 2 Marcaj de siguranţă: „Suprafaţă fierbinte“

Acest marcaj indică faptul că piesele se pot încălzi în urma ex-
ploatării sau că în acel loc se pompează eventual medii fierbinţi. 
Pompa trebuie atinsă numai cu mănuşi de protecţie adecvate.

2.4.3 Fără funcţionare pe uscat

fig. 3 Marcaj de siguranţă: „Fără funcţionare pe uscat”

Acest marcaj indică faptul că pompa nu suportă o funcţionare 
pe uscat. La pornirea pompei, în conducta de aspiraţie şi în pom-
pă trebuie să se afle întotdeauna un mediu de pompat. Altfel 
pompa este deteriorată. 

2.4.4 Placa de fabricaţie

fig. 4 Placa de fabricaţie pentru agregatul de pompare

1 Producător

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

3 S.-Nr.: numărul de serie al pompei

4 H: înălţimea de pompare [m]

5 P: puterea motorului [kW]

6 Anul de fabricaţie

7 mges: masa (totală) [kg]

1

2
3

5

4

678

9

10
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2.5 Emisia de zgomot

► Reglementările legale locale privind poluarea sonoră trebuie 
respectate. Pentru valorile de emisie de zgomot a se vedea 
capitolul 10.1 „Date tehnice“, pagina 29.

PRECAUȚIE

Dezvoltarea de zgomot la pompa aflată în funcţiune

Afectarea auzului

► La utilizarea pompelor care au specificat un nivel de presiu-
ne acustică mai mare decât 80 dB (A), trebuie purtat echipa-
ment de protecţie antifonică.

2.6 Eliminarea

2.6.1 Eliminarea ambalajului de transport

► Ambalajul de transport trebuie reciclat.

2.6.2 Forma constructivă KF, L 1: Eliminarea unsorilor

► Unsorile şi obiectele care fost tratate cu unsoare trebuie eli-
minate în mod ecologic conform prescripţiilor în vigoare.

2.6.3 Forma constructivă L 2, L 3/L3V, L 4V: Eliminarea 
uleiurilor 

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

2.6.4 Eliminarea pompei

1. Curăţaţi pompa cu grijă. Eliminaţi reziduurile în mod ecolo-
gic conform prescripţiilor în vigoare.

2. Dezasamblaţi pompa în componentele individuale.

3. Eliminaţi componentele pompei în mod ecologic conform 
prescripţiilor în vigoare.

2.6.5 Eliminarea deşeurilor electrice şi electronice

► Eliminaţi deşeurile electrice şi electronice conform directive-
lor în vigoare.

3 Structura şi funcţia

3.1 Structura principială

fig. 5 Structura principală de pompelor  prezentată exemplar pe baza formei con-
structive FPE

3.1.1 Capul pompei (A)

fig. 6 Capul pompei

Etanșare arbore (12)

Opţional, se poate alege între două tipuri de etanşări:

– Etanșare arbore simplă

– Etanșare arbore dublă

În cazul etanşării pe arbore duble, la carcasa pompei sunt 
disponibile două racorduri suplimentare pentru lichidul de 
etanşare. În următoarele imagini aceste racorduri nu sunt re-
prezentate.

8 nN: turaţia nominală [1/min]

9 Q: debit [m³/h]

10 Marcajul CE

A Capul pompei

B Piesă intermediară

C Electromotor

11 Racord conducta de presiune

12 Etanșare arbore

13 Rotor

14 Capac pompă

15 Racord conducta de aspirație

16 Carcasă pompă

B CA

11

12

1314

15

16
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Rotor (13)

În gama de pompe FP sunt montate în serie rotoare deschise.

Capac pompă (14)

Pe capacul pompei se află racordul pentru conducta de aspira-
ţie. 

Carcasă pompă (16)

Pe carcasa pompei se află racordul pentru conducta de presiune. 
În carcasa pompei sunt montate rotorul şi etanşarea arborelui.

3.1.2 Piesă intermediară (B) şi electromotor (C)

fig. 7 Piesă intermediară şi electromotor

Piesă intermediară (17)

Piesa intermediară este disponibilă la toate formele constructive 
cu excepţia motorului special. 

Piesa intermediară conectează carcasa pompei cu motorul. În 
funcție de dimensiunea pompei, sunt posibile două variante de 
execuție:

– Carcasa pompei este îmbinată cu şuruburi de piesa interme-
diară prin intermediul unei îmbinări cu flanşă.

– Carcasa pompei este înfiptă în piesa intermediară şi montată 
acolo fix.

Forme constructive cu piesă intermediară:

– FPE, FP…V

– KF
În cadrul piesei intermediare cu picior se găseşte un sprijin 
suplimentar pentru arborele pompă.

– L
În cadrul piesei intermediare cu picior se găseşte un sprijin 
suplimentar pentru arborele pompă. Arborele pompă este 
conectat cu motorul prin intermediul unui cuplaj. 

Electromotor (19)

Următoarele tipuri de motor pot fi montate:

– Motor standard IEC cu lagăr fix pe latura A (partea de antre-
nare) cu arc de reglare şi fus de arbore în formele constructi-
ve:

– IM B3: Forma constructivă cu picior

– IM B5: Forma constructivă cu flanşă

– IM B3/B5: Forma constructivă cu flanşă şi picior

La motorul standard IEC este fixat un arbore pompă Fristam-
pe fusul de arbore al motorului.

– Motor special cu arbore pompăFristam

La motorul special arborele special Fristam este deja integrat 
şi legat inseparabil cu motorul.

3.2 Forme constructive

Forma constructivă este marcată pe placa de fabricaţie. A se ve-
dea capitolul 2.4.4 „Placa de fabricaţie“, pagina 6.

În continuare sunt prezentate exemplar:

– piesa intermediară montată fix

– fără mască, 
a se vedea capitolul 3.4 „Variante de execuţie“, pagina 9.

3.2.1 Forma constructivă FP

fig. 8 Forma constructivă FP

3.2.2 Forma constructivă FPE sau FP…V

fig. 9 Forma constructivă FPE sau FP…V

17 Piesă intermediară

18 Racord electric

19 Electromotor

20 Arbore pompă

17 18

1920

Motor: motor special

Structura: fără piesă intermediară

Motor: motor standard IEC, forma constructivă B3/B5

Structura: cu piesă intermediară
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3.2.3 Forma constructivă KF

fig. 10 Forma constructivă KF

3.2.4 Forma constructivă L

fig. 11 Forma constructivă L

3.3 Cheie pompă

fig. 12 Exemplul unei denumiri de tip

3.4 Variante de execuţie

Indicaţie: În cazul livrării pompei fără motor (opţiune) citiţi mai 
întâi Capitolul 11 “Anexa 2 – Instrucţiuni de montaj (opţiune)” de la 
pagina 35.

4 Transport

4.1 Transport

Transportul trebuie realizat numai de personal instruit.

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

Transportaţi pompa întotdeauna în poziţia de montare.

4.1.1 Indicaţii privind siguranţa

► Pericol de accidentare ca urmare a componentelor în cădere 
sau neasigurate. 

– Utilizaţi numai mijloace de transport şi de ridicare adec-
vate. Pentru specificaţii privind greutatea pompei, vezi 
placa de fabricaţie a pompei şi „Documentaţia specifică a 
comenzii“ care se găseşte între documentele ataşate.

– Înaintea transportului, asiguraţi pompa împotriva răstur-
nării. Asiguraţi pompa cu chingi de transport pe palet 
sau înşurubaţi-o pe palet.

– Nu lăsaţi pompa în poziţia ridicată mai mult decât este 
necesar.

► Deteriorare a pompei ca urmare a impurităţilor, loviturilor 
sau umidităţii. 

Motor: motor standard IEC, forma constructivă B5

Structura: Suport lagăr compact cu picior

Motor: motor standard IEC, forma constructivă B3

Structura: suport de lagăr cu cuplaj, apărătoare cuplaj, 
cadru de bază

21 Tip pompă

22 Indicator adiţional 1

23 Dimensiune constructivă

24 Indicator adiţional 2

(21)Tip pompă

FP Motor special cu arbore motor prelungit

FPE Arbore pompă introdus

FP...V Arbore introdus prelungit ca arbore pompă

(22) Indicator adiţional 1 

S Rotor deschis, cu interstiţiu mare spre carcasă

R Rotor pe jumătate închis, cu interstiţiu mare 
spre capac

H Pompă de înaltă presiune

21 23 2422

(24) Indicator adiţional 2

A, B ,C ,D Variante de execuţie, a se vedea capitolul 3.4 
„Variante de execuţie“, pagina 9:

KF Suport lagăr compact cu picior

L1, L2, L3 Suport de lagăr cu cuplaj

V Piesă intermediară din oţel inoxidabil, etanşa-
re arbore dublă, ø 75mm la gâtul piesei inter-
mediare

H carcasă de pompă cu manta de încălzire

h capac de pompă cu manta de încălzire

Variantă de 
execuţie

Mască Picioare tip 
calotă

Picior motor

A cu cu fără

B fără fără cu

C fără cu fără

D cu fără cu

tabel 1  Variante de execuţie 
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– Îndepărtaţi folia de protecţie doar înainte de montaj. 

– Îndepărtaţi capacele racordurilor pentru conducte abia 
imediat înainte de racordarea la conducte. 

4.1.2 Transportarea cu vehicule de transport la sol

Pregătirea

► Verificaţi dacă pompa este asigurată suficient pe palet. 

Mod de procedură 

1. Preluaţi paletul cu furcile vehiculului de transport la sol. 

2. Deplasaţi paletul cu grijă în locul destinat şi depuneţi-l. 

fig. 13 Transportul cu un autovehicul de transport la sol

4.1.3 Transportarea cu macaraua

AVERTIZARE

Piese care se prăbuşesc

Deces prin zdrobire, strivirea membrelor, prejudicii materiale.

► Nu transportaţi pompa apucând de şuruburile cu ochi de la 
motor şi de carcasa pompei, deoarece aceste şuruburi cu 
ochi nu sunt dimensionate pentru greutatea totală. 

► Utilizaţi numai mijloace de ridicare adecvate, care sunt di-
mensionate în funcţie de greutatea totală a pompei.

► Aveţi în vedere ca sub pompă să nu staţioneze nicio persoa-
nă.

AVERTIZARE

Piese care se balansează

Striviri şi accidentări grave. 

► Macaraua cu pompa trebuie pornită şi oprită uniform. 

► Aveţi în vedere ca în zona periculoasă a pompei să nu staţio-
neze nicio persoană. 

Mijloace auxiliare

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

Pregătirea

► Îndepărtaţi siguranţele de transport. 

Mod de procedură

1. Aşezaţi chingile circulare de două ori în jurul capătului din 
spate al motorului. Nu aşezaţi peste capacul ventilatorului (a 
se vedea fig. 14 Transportul cu macaraua).

2. Aşezaţi celălalt capăt al chingii circulare între piesa interme-
diară şi carcasa pompei. Nu treceţi chinga circulară peste 
colţuri şi canturi ascuţite. 

3. Ghidaţi ambele chingi înspre cârligul de macara şi răsuciţi-le 
la 180°, pentru ca banda să fie asigurată împotriva alunecării 
pe cârlig. 

4. În cazul unei etanşări pe arbore duble: 

Atenţie: chinga circulară apasă pe tuburile cu apă de etan-
şare. Prejudicii materiale la etanşarea pe arbore dublă.

►  Treceţi chinga circulară pe lângă tuburile cu apă de 
etanşare.

5. Identificaţi centrul de greutate astfel încât pompa să fie ridi-
cată în poziţie orizontală. 

6. Ridicaţi pompa. 
.

fig. 14 Transportul cu macaraua

5 Depozitare

5.1 Indicaţii privind siguranţa

► Coroziune: sub o prelată se poate forma apă de condens şi 
se poate distruge pompa.

– Asiguraţi o aerisire suficientă.

5.2 Condiţii de depozitare

► Depozitaţi pompa după cum urmează:

– uscat, umiditate redusă a aerului

– protejat împotriva căldurii şi îngheţului, pe cât posibil 20 
până la 25°C, 

– ventilat,

– fără praf.
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5.3 Depozitare

În cazul depozitării pentru o perioadă de peste şase luni, trebuie 
avute în vedere următoarele:

► înainte de depozitare, etanşările pe arbore trebuie tratate se-
parat:

– În cazul unei etanşări pe arbore simple

Piuliţa rotorului trebuie desfăcută pentru detensionarea 
garniturii şi pentru a evita o lipire a elastomerilor.

– În cazul unei etanşări pe arbore duble

Etanşarea pe arbore trebuie demontată complet şi păs-
trată separat, pentru a evita o lipire a elastomerilor.

Informaţii legate de etanşarea pe arbore găsiţi în „Documen-
taţia specifică a comenzii“.

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

5.3.1 Depozitarea elastomerilor

Condiţii de depozitare

– temperatura de depozitare între +5 °C şi +20 °C 

– umiditatea relativă a aerului sub 70 % 

– fără radiaţie solară directă,

– depozitare fără deformări. 

5.4 Repunerea în funcţiune

► La repunerea în funcţiune după depozitare, trebuie controla-
te etanşările, lagărele şi gresarea.

6 Amplasarea

6.1 Indicaţii privind siguranţa

► Pericol de accidentare ca urmare a componentelor în cădere.

– Purtaţi încălţăminte de siguranţă.

– Respectaţi capacitatea portantă şi montarea mijloacelor 
de ridicare.

► Pericol de accidentare datorită montajului instabil.

– Strângeţi şuruburile cu momentul de strângere specifi-
cat (vezi capitolul 10.1.1 „Momente de strângere pentru şu-
ruburi şi piuliţe“, pagina 29)

– Utilizaţi o cheie dinamometrică sau o şurubelniţă cu per-
cuţie cu cuplu reglabil.

► Pagube materiale cauzate de vibraţiile la instalarea piciorului 
tip calotă.

– Utilizaţi discuri pentru calote.

6.2 Locul de amplasare

Locul de amplasare pentru pompe cu dotări standard trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

– Atmosferă neexplozivă.

– Mediu fără praf.

– Temperatura ambiantă: –20  °C până la +40  °C

– Umiditatea şi salinitatea aerului ambiant: 
Valorile le găsiţi în documentaţia furnizorului motorului. 
Aceasta se găseşte printre documentele anexate.

– O fundaţie dimensionată suficient pentru greutatea pompei. 

– O suprafaţă de amplasare orizontală şi netedă. O rezistenţă a 
suprafeţei de amplasare suficientă pentru masa pompei.

– Spaţiu suficient şi pentru lucrări de întreţinere. 

– O alimentare suficientă cu aer pentru răcirea motorului. 

6.3 Reducerea zgomotului şi vibraţiilor

6.3.1 Măsuri primare

► Exploataţi pompa într-un domeniu de funcţionare optim. 

– Nu solicitaţi prea puţin pompa. Evitaţi strangularea prea 
puternică. Exploataţi cu debit redus doar atunci când 
este necesar în scopuri de reglare.

– Nu exploataţi cu debite foarte mari. Montaţi eventual li-
mitatoare de debit în conducta de presiune.

– Exploataţi pompa fără cavitaţie (vezi capitolul 6.4.1 „In-
stalarea conductelor“, pagina 12).

► Decuplaţi conducta de aspiraţie şi conducta de presiune de 
la vibraţii.

– Rezemaţi conductele.

– Aliniaţi conductele.

– Instalaţi elemente pentru izolarea vibraţiilor.

6.3.2 Măsuri secundare

► Luaţi măsuri constructive, precum:

– o mască de antifonare,

– o construcţie de protecţie.

6.4 Fixarea pompei 

Forme constructive FP/FPE/FP...V

► Variantă de execuţie A şi C:
Amplasaţi pompa pe calote şi aliniaţi-o.

► Variantă de execuţie B şi D:
Înşurubaţi pompa pe piciorul motorului la cadrul de bază. 
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Forma constructivă KF 

► Variantă de execuţie A şi C:
Amplasaţi pompa pe calote şi aliniaţi-o.

► Variantă de execuţie B şi D:
Înşurubaţi suportul lagărului compact pe fundaţie.

Forma constructivă L 

► Variantă de execuţie A şi C:
Amplasaţi pompa pe calote şi aliniaţi-o.

► Variantă de execuţie B şi D:
Înşurubaţi pompa de pe cadrul de bază pe fundaţie.

Cadru mobil (opţiune)

1. Amplasaţi pompa în locul de amplasare. Acţionaţi blocatoa-
rele de la role (dacă sunt disponibile) sau fixaţi cadrul mobil 
cu pene de frânare. 

2. Pământaţi cadrul mobil pentru a devia încărcările electrosta-
tice. 

3. Pozaţi furtunurile astfel încât acestea să nu poată fi deterio-
rate.

6.4.1 Instalarea conductelor

► Pozaţi şi racordaţi conductele după cum urmează:

– menţineţi rezistenţa conductelor cât mai redusă posibil: 
evitaţi montarea inutilă de supape, coturi şi treceri ab-
rupte între conducte.

fig. 15 Treceri între conducte

– Secţiunea transversală a conductelor trebuie selectată 
astfel încât în zona de aspiraţie să nu se producă pierderi 
inutile de presiune resp. cavitaţie, pentru ca condiţia

NPSHinstalaţie > NPSHpompa

să fie îndeplinită. 

Verificaţi acest lucru deja la proiectare.

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

fig. 16 Pernă de aer

fig. 17 Depresiuni în conducte

– Coturi de ţeavă înainte de racordul de aspiraţie: Respec-
taţi distanţa minimă şi raza de curbură minimă:

fig. 18 Pozare conductă de aspiraţie

– Dimensionaţi racordurile pentru conducte în funcţie de: 
presiunea, temperatura şi tipul mediului de pompat.

– Racordaţi conductele fără tensiune şi presiune la pompă, 
pentru ca să nu apară tensionări la pompă.

– Fixaţi conductele cu coliere pentru conducte pe plafoa-
ne, pereţi sau în podea. 

– Aliniaţi conductele coplanar cu racordurile pompei cu 
ajutorul unui vinclu.

6.5 Realizarea racordului electric

Racordul electric trebuie realizat numai de un electrician califi-
cat.

1. Aveţi în vedere valorile de racordare de pe placa de fabrica-
ţie a motorului. Tensiunea indicată nu trebuie depăşită.

2. Racordaţi motorul conform schemei de conexiuni din cutia 
de borne a motorului.

3. Protejaţi trecerile cablurilor împotriva pătrunderii umezelii.

4. Cuplaţi motorul pentru 2 până la 3 secunde. Când faceţi 
acest lucru comparaţi sensul de rotație al roţii ventilatorului 
motorului cu săgeata sensului de rotaţie de pe capul pom-
pei.

5. Dacă e cazul schimbaţi polaritatea.

5 - 10 x D

R ≥ 2 x D

D
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6.6 Racordarea lichidului de etanşare sau lichi-
dului de răcire (opţiune)

La variantele cu etanşare pe arbore dublă, compartimentul gar-
niturii trebuie să fie spălat cu lichid de etanşare sau lichid de ră-
cire.

► Ca lichid de etanşare sau lichid de răcire, utilizaţi un mediu 
adecvat, de exemplu apă.

6.6.1 Instalarea conductelor

1. Montaţi tuburile de spălare livrate şi etanşaţi-le.

2. Instalaţi o conductă de admisie în varianta standard jos la 
etanşarea pe arbore.

3. Instalaţi o conductă de retur în varianta standard sus la etan-
şarea pe arbore.

fig. 19 Instalarea conductelor

4. Montaţi următoarele armături în conducte:

– Montaţi un vizor în conducta de retur.

6.7 Curăţarea

Utilizaţi numai substanţe de curăţare care corespund directive-
lor privind igiena pentru respectivul mediu de pompat.

1. Înaintea închiderii pompei, asiguraţi-vă că în interiorul pom-
pei şi în conducte nu se află substanţe străine.

2. Închideţi pompa.

3. Racordaţi conductele.

4. Înaintea primei utilizări, curăţaţi complet pompa şi sistemul 
de conducte.

7 Exploatarea

7.1 Indicaţii privind siguranţa

► Pericol de arsuri: prin pomparea unui mediu de pompat fier-
binte, pompa se poate încălzi tare. Înaintea atingerii pompei, 
verificaţi temperatura. 

► Emisia de zgomot: Nivelul de presiune acustică al pompelor 
ponderat pe curba de ponderare A se poate situa peste 80 
dB (A). La staţionarea în apropierea pompei aflate în funcţiu-
ne, purtaţi întotdeauna un echipament de protecţie antifoni-
că. 

► Pericol de crăpare: depăşirea domeniului permis de presiune 
şi temperatură poate duce la crăparea şi neetanşarea pom-
pei. Respectaţi domeniul de presiune şi temperatură al pom-
pei, a se vedea „Documentaţia specifică a comenzii“ din docu-
mentele anexate.

► Pericol de crăpare: În caz de incendiu, prin utilizarea sub-
stanţelor reci de stingere a incendiilor , pompa fierbinte poa-
te crăpa. Atunci când stingeţi pompa nu o răciţi mai mult de-
cât e necesar. 

► Pompa care funcţionează înapoi în ciuda opririi de urgenţă: 
În cazul unei opriri în caz de urgenţă, pompa funcţionează 
înapoi prin mediul de pompat din conducta de presiune. 
Montaţi eventual o supapă unisens în conducta de presiune. 

► Distrugerea etanşării pe arbore, dacă pompa funcţionează 
înapoi. Prin funcţionarea înapoi sunt distruse arcurile din 
etanşarea pe arbore. Exploataţi pompa întotdeauna în sen-
sul de rotație. A se vedea capitolul 2.4.1 „Sens de rotaţie“, 
pagina 6.

7.2 Pornirea exploatării

ATENŢIE

Deteriorarea etanşărilor pe arbore

Dacă pompa funcţionează fără mediu de pompat, atunci garni-
tura mecanică va fi deteriorată.

► Asiguraţi-vă că înaintea şi în timpul exploatării se află întot-
deauna mediu de pompat până la marginea superioară a 
ştuţului de presiune.

ATENŢIE

Deteriorarea etanşărilor pe arbore duble

Dacă pompa funcţionează fără lichid de etanşare, atunci etanşa-
rea pe arbore va fi deteriorată.

Asiguraţi-vă că în timpul exploatării: 

► lichidul de etanşare curge cu presiunea necesară prin etan-
şarea pe arbore dublă,

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. 

25 Retur

26 Admisie

25

26



/ / POMPĂ CENTRIFUGĂ SERIA FP / / /

14

– Nu este permisă o subpresiune compartimentul garnitu-
rii.

Dacă în ,,Desenul de secţiune al etanşării pe arbore'' nu este 
specificată nicio presiune, atunci:

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

► temperatura lichidului de etanşare T< 70 °C este respectată. 

1. Deschideţi supapa din conducta de aspiraţie. 

2. Închideţi supapa din conducta de presiune. 

3. Umpleţi pompa şi conducta de aspiraţie până la cantul supe-
rior al pompei cu mediul de pompat. Dacă e cazul, lăsaţi 
eventualele incluziuni de aer să scape. 

4. Cuplaţi motorul. Pompa transportă acum înspre supapa în-
chisă din conducta de presiune. Astfel este limitat curentul 
de aclanșare. 

5. Deschideți încet supapa din conducta de presiune și reglați 
punctul de lucru. 

7.3 Observarea exploatării

În timpul exploatării urmăriți următoarele puncte:

► Deteriorarea etanşării pe arbore: Reglarea puterii pompei 
peste supapa de pe partea de aspirație poate duce la deteri-
orarea pompei și a etanșărilor pe arbore. Realizaţi reglarea 
puterii pompei exclusiv cu supapa de pe partea de presiune. 

► Deterioarea mediului de pompat: Dacă supapa din conducta 
de presiune este închisă în timpul exploatării instantaneu 
sau pentru o perioadă mai lungă de timp, aceasta poate 
duce la șocuri hidraulice în pompă și astfel la deteriorări ale 
pompei și/sau ale mediului de pompat. În timpul exploatării, 
nu închideţi supapa din conducta de presiune brusc sau 
pentru un timp mai îndelungat.

► Deteriorarea pompei: O depăşire a puterii poate duce la o 
deteriorare a pompei și a etanșărilor pe arbore. Nu depășiți 
turația maximă de 3.600 1/min. 

► Deteriorarea motorului în cazul exploatării cu convertizorul 
de frecvență (CF): o turație prea mică conduce în cazul mo-
toarelor CF la o supraîncălzire a motorului. 
În acest sens respectați documentațiile furnizorului motoru-
lui, care se găsesc în documentele anexate.

7.4 Încheierea exploatării

1. Decuplaţi motorul.

2. Închideţi supapa din conducta de aspiraţie pentru a împiedi-
ca funcţionarea în gol a pompei.

3. Închideţi supapa din conducta de presiune.

7.5 Scoaterea din funcţiune a pompei

1. Decuplaţi motorul.

2. Închideţi supapa din conducta de aspiraţie. 

3. Închideţi supapa din conducta de presiune.

4. Scoateţi pompa de sub tensiune. 

5. Goliţi pompa. 

6. Curăţaţi pompa. 

7. Uscaţi pompa. 

8. Protejați interiorul pompei de umiditate, de exemplu cu sili-
cagel.

9. Închideţi racordurile pentru conducte cu capace, pentru a 
împiedica pătrunderea impurităţilor şi corpurilor străine.

10. Alte măsuri găsiți la capitolul 5 „Depozitare“, pagina 10.

7.6 Curățare în exploatare

7.6.1 Procesul CIP

Pompele din seria FP sunt adecvate pentru procesul CIP (Clea-
ning In Place). Următoarele valori orientative sunt valabile în ca-
drul procesului CIP:

Exemplu de proces de curăţare

1. Prespălare cu apă

2. Spălare cu hidroxid de sodiu (NaOH a se vedea 
tabel 2   Curăţare CIP).

3. Spălare intermediară cu apă

4. Spălare cu acid azotic (HNO3, a se vedea tabel 2   Curăţare 
CIP).

5. Clătire cu apă

Presiunea diferenţială a pompei trebuie să fie de 2 - 3 bari, pen-
tru ca să poată fi atinse viteze de scurgere suficiente.

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

7.6.2 Procesul SIP

Pompele seriei FP sunt adecvate pentru procesul SIP (Sterilisati-
on In Place) numai după consultarea cu firma Fristam geeignet. 

Gradul de adecvare depinde de selectarea elastomerilor. 

Temperatura procesului maximum 145 °C.

La ATEX, temperaturile pot fi diferite; vezi manualul de exploata-
re suplimentar ATEX „Limită de temperatură la utilizare“.

Mediul Temperatura de proces [°C]

NaOH (cca 1-2%) 80 – 85

HNO3 (cca 1 %) 60 – 65

tabel 2  Curăţare CIP
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8 Defecţiuni

Pentru defecţiuni, cauze posibile şi remedii, vezi capitolul 10.3 
„Tabelul de defecţiuni“, pagina 30.

8.1 Indicaţii privind siguranţa

► Pericol de arsuri: Prin pomparea unui mediu fierbinte, pom-
pa se poate încălzi foarte tare. Înaintea atingerii pompei, ve-
rificaţi temperatura. 

► Pompa care funcţionează înapoi în ciuda opririi de urgenţă: 
În cazul unei opriri în caz de urgenţă, pompa poate funcţio-
na în continuare înapoi prin mediul de pompat din conducta 
de presiune. Montați o supapă unisens.

9 Întreţinerea

Pentru intervalele de întreţinere, vezi capitolul 10.2 „Intervalele 
de întreţinere1“, pagina 29.

9.1 Indicaţii privind siguranţa

► Piese rotative: pericol de accidentare. Înainte de îndepărta-
rea apărătoarei cuplajului și a tablei de protecție decuplați 
motorul pompei și asigurați-l împotriva recuplării.

► Pericol de arsuri: prin pomparea unui mediu fierbinte, pom-
pa se poate încălzi tare. Înaintea atingerii pompei, verificaţi 
temperatura. 

► Electrocutare: atunci când lichidele străbat instalația, se 
ajunge la o încărcare electrostatică. Pământaţi conductele şi 
pompa.

► Scurgerea necontrolată de lichide în afara pompei: înaintea 
lucrărilor de întreţinere şi reglare la pompă:

– închideţi robinetul de aspiraţie şi robinetul de presiune 
dinaintea pompei şi de după aceasta,

– închideţi lichidul de etanşare sau lichidul de răcire.

► Lichidele care se scurg: arsuri și impurități. Înaintea deschi-
derii pompei, goliţi complet carcasa pompei.

► Fisuri de tensionare: nu lăsaţi pompa să se răcească brusc. 
Pagube materiale prin zgârierea suprafețelor șlefuite. În ca-
zul suprafeței şlefuite, utilizaţi un cap din cupru pentru chei 
tubulare.

9.2 Piese de schimb

► Prin utilizarea de piese de schimb care nu sunt aprobate de 
firma Fristam Pumpen KG (GMBH & Co.), se pot produce pre-
judicii umane şi materiale grave. Dacă aveţi întrebări privind 
piesele de schimb aprobate, contactaţi firma Fristam.

► Fristam înregistrează toate pompele livrate. La comandarea 
de piese de schimb la firma Fristam sunt necesare următoa-
rele informaţii: 

Număr serie, a se vedea 

– placa de fabricație sau

– numărul ștanțat de pe carcasa pompei

9.3 Verificarea lichidului de etanşare şi de 
răcire (opţiune)

La pompele cu o dotare pentru „sistem de blocare“ sau „sistem 
de răcire“, trebuie verificată zilnic presiunea lichidului de etanşa-
re.

► Verificaţi presiunea lichidului de etanşare şi comparaţi-o cu 
valoarea specificată. 

Valoarea specificată se găsește în „Documentația specifică a 
comenzii“ de pe „Desenul de secțiune al etanșării pe arbore“. 
„Documentaţia specifică a comenzii“ este ataşată la prezentul 
manual de exploatare.

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

Asiguraţi-vă că în timpul exploatării se respectă temperatura 
lichidului de etanşare de T < 70 °C.

9.4 Gresarea lagărului motorului

► Gresați lagărul motorului conform specificațiilor producăto-
rului motorului (a se vedea „Documentația furnizorului moto-
rului“).

9.5 Gresarea lagărului arborelui

9.5.1 Forme constructive FP, FPE și FP…V

Formele constructive FP, FPE și FP…V nu posedă un lagăr arbore 
suplimentar și astfel nu trebuie gresate.

9.5.2 Forma constructivă L 2, L 3/L3V, L 4V

La formele constructive L 2, L 3/L3V, L 4V trebuie efectuat la in-
tervale regulate o schimbare a uleiului.

1. Cuplaţi motorul şi lăsaţi-l în funcţiune până când se atinge 
temperatura normală de exploatare.

2. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

3. Amplasaţi un recipient adecvat de captare a uleiului sub şu-
rubul de strângere a uleiului.

4. Precauţie! Pericol de arsuri  datorat uleiului fierbinte. 

► Purtaţi mănuşi de protecţie adecvate.

► Desfaceţi şurubul de strângere a uleiului şi scoateţi-l.

5. Scurgeţi complet uleiul şi eliminaţi-l conform prescripţiilor 
locale.

6. Curățați șurubul de strângere a uleiului și garnitura și 
montați-l la loc.

7. Umpleți ulei nou. Se recomandă tipul de ulei: A se folosi SAE 
15W40. În cazul unei calităţi şi vâscozităţi comparabile poate 
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fi utilizat şi un alt lubrifiant de marcă. Pentru cantitatea nece-
sară de ulei a se vedea tabel 3   Cantitatea de ulei.

9.5.3 Forma constructivă L1

► Nu gresați ulterior rulmentul cu canal de bile adâncit, ci 
înlocuiți-l complet. 

– În cazul unor condiții constante de exploatare, o creștere a 
curentului absorbit, a nivelului de zgomot resp. a vibrației in-
dică uzura. Ca urmare înlocuiți rulmentul cu canal de bile 
adâncit. 

Premisa

– Capul pompei este demontat.

– Motorul cu cuplaj este demontat.

Mod de procedură

fig. 20 Îndepărtarea capacului de pe suportul de lagăr

1. Îndepărtați capacul (27) de pe suportul de lagăr (28).

fig. 21 Forma constructivă L1, arbore pompă, latura pompei

2. Demontați capacul lagărului (29) de pe latura pompei.

fig. 22 Forma constructivă L1, arbore pompă, latura motorului

3. Demontați capacul lagărului (30) de pe latura motorului.

4. Scoateți arborele în direcția capului pompei.

Indicaţie: toate componentele marcate gri din ambele figuri 
de mai sus rămân pe arbore.

5. Curățați suprafețele tuturor pieselor și verificați-le de deteri-
orare. Înlocuiți-le dacă e cazul.

6. Gresați ulterior rulmentul înclinat cu bile. Se recomandă ti-
pul de vaselină: A se folosi JAX HALO-Guard FG-2 sau alter-
nativ o unsoare albă NSF H1. În cazul unei calităţi şi vâscozi-
tăţi comparabile poate fi utilizat şi un alt lubrifiant de marcă. 
A se vedea tabel 4   Cantități de unsoare pentru rulmenți forma 
constructivă L1.

7. Apăsați arborele pompă cu rulmentul în suportul de rul-
ment.

8. Montați capacul lagărului  de pe latura motorului.

9. Montați capacul lagărului  de pe latura pompei.

10. Montați capacul (27)

9.5.4 Forma constructivă KF

► Nu gresați ulterior rulmentul cu canal de bile adâncit, ci 
înlocuiți-l complet. 

– În cazul unor condiții constante de exploatare, o creștere a 
curentului absorbit, a nivelului de zgomot resp. a vibrației in-
dică uzura. Ca urmare înlocuiți rulmentul cu canal de bile 
adâncit. 

► Gresați rulmentul cu role cilindrice cu unsoare de lagăre.

Premisa

– Capul pompei este demontat.

– Motorul este demontat.

Tip Cantitatea de ulei

L 2 1 litru

L 3/L3V 3 litri

L 4V 13 litri

tabel 3  Cantitatea de ulei

Formă constructivă Cantitate de unsoare pentru 
rulmenți

L1 10 g

tabel 4  Cantități de unsoare pentru rulmenți forma constructivă L1

27

28

29

Formă constructivă Cantitate de unsoare pentru 
rulmenți

KF 1 20 g

KF 2 40 g

KF 3 60 g

tabel 5  Cantități de unsoare pentru rulmenți forma constructivă KF

30
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Mod de procedură

1. Demontați capacul lagărului (33).

2. Scoateți arborele pompă (31) cu lagăruirea spre latura mo-
torului.

fig. 23 Forma constructivă KF, lagărul arborelui

3. Demontați piulița lagărului (34) și tabla de siguranță (35).

4. Demontați inelul exterior al rulmentului cu role cilindrice.

Indicaţie: toate componentele marcate gri din figura de mai 
sus rămân pe arbore.

5. Curățați suprafețele tuturor pieselor și verificați-le de deteri-
orare. Înlocuiți-le dacă e cazul.

6. Gresați ulterior rulmentul cu role cilindrice (31). Se recoman-
dă tipul de vaselină: A se folosi JAX HALO-Guard FG-2 sau al-
ternativ o unsoare albă NSF H1. În cazul unei calităţi şi vâsco-
zităţi comparabile poate fi utilizat şi un alt lubrifiant de 
marcă. A se vedea tabel 5   Cantități de unsoare pentru 
rulmenți forma constructivă KF.

7. Așezați inelul exterior înapoi pe arbore.

8. Așezați tabla de siguranță și piulița lagărului pe arbore și 
strângeți piulița lagărului.

9. Apăsați înapoi arborele pompă cu lăgăruirea în piesa inter-
mediară.

10. Montați capacul lagărului (33).

9.6 Schimbarea motorului

Motor special la FP

1. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

2. Demontaţi capacul pompei (a se vedea capitolul 9.8 „Demon-
tarea capului pompei“, pagina 18).

3. Înlocuiți motorul special.

4. Dacă e cazul înlocuiți garnitura mecanică și montați capul 
pompei (a se vedea capitolul 9.10 „Montarea capului pompei“, 
pagina 20).

Motor standard IEC la FPE și FP...V

1. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

2. Demontaţi capacul pompei (a se vedea capitolul 9.8 „Demon-
tarea capului pompei“, pagina 18).

3. Demontați piesa intermediară de pe motor.

4. Demontați arborele.

5. Înlocuiți motorul.

6. Montați arborele și aliniați-l (a se vedea capitolul 9.11 „Forma 
constructivă FPE și FP…V: Montarea și alinierea arborelui pom-
pei“, pagina 27).

7. Montați piesa intermediară.

8. Doar îmbinarea cu flanșă: În caz de nevoie verificați spațiul (a 
se vedea capitolul 9.9 „Verificarea spaţiilor“, pagina 18).

9. Înlocuiți garnitura mecanică și montați capul pompei (a se 
vedea capitolul 9.10 „Montarea capului pompei“, pagina 20).

Motor standard IEC în cazul formei constructive KF

1. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

2. Demontați motorul de pe suportul lagărului compact cu pi-
cior.

3. Eliminați motorul în mod ecologic. A se vedea capitolul 2.6.5 
„Eliminarea deşeurilor electrice şi electronice“, pagina 7.

4. Montați arcul de reglare al vechiului motor în noul motor.

5. Înșurubați motorul pe suportul lagărului compact cu picior.

Motor standard IEC în cazul formei constructive L

1. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

2. Demontaţi apărătoarea cuplajului.

3. Desprindeţi motorul de pe cadrul de bază sau de pe funda-
ţie.

4. Demontați piesele cuplajului de pe motor.

5. Eliminați motorul în mod ecologic. A se vedea capitolul 2.6.5 
„Eliminarea deşeurilor electrice şi electronice“, pagina 7.

6. Montați piesele cuplajului pe motorul de rezervă (în cazul în-
locuirii cuplajului, procedați ca în capitolul 9.12 „Forma con-
structivă L: Schimbarea cuplajului“, pagina 27)

7. Așezați motorul de rezervă pe cadrul de bază sau pe 
fundație.

8. Verificaţi excentricitatea şi decalajul unghiular al arborilor.

fig. 24 Excentricitate

fig. 25 Decalaj unghiular

9. Menţineţi abaterile de decalaj unghiular şi de deplasare a 
axei cât mai reduse posibil. Dacă e cazul, aliniaţi arborii din 
nou.

35
33

32

34

31



/ / POMPĂ CENTRIFUGĂ SERIA FP / / /

18

10. Înşurubaţi motorul pe cadrul de bază sau pe fundaţie.

11. Montaţi apărătoarea cuplajului. 

9.7 Schimbarea etanşării pe arbore

Etanșarea pe arbore trebuie înlocuită când:

– mediul de pompat, lichidul de etanşare sau lichidul de răcire 
iese din pompă în atmosferă. 

– Lichidul de etanșare scapă în mediul de pompat.

Mod de procedură

1. Demontaţi capacul pompei (a se vedea capitolul 9.8 „Demon-
tarea capului pompei“, pagina 18).

2. Înlocuiți garnitura mecanică și montați capul pompei (a se 
vedea capitolul 9.10 „Montarea capului pompei“, pagina 20). 
În funcție de etanșarea pe arbore:

► Premontați etanșările pe arbore. 

► Premontați carcasa pompei. 

► Montați carcasa pompei pe piesa intermediară. 

► Montați garnitura mecanică. 

► Montați rotorul. 

► Înșurubați capacul pompei. 

9.8 Demontarea capului pompei

9.8.1 Pregătirea

1. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării. 

2. Închideţi supapa din conducta de presiune. 

3. Închideţi supapa din conducta de aspiraţie. 

4. Goliţi pompa complet. 

9.8.2 Mod de procedură

fig. 26 Capac pompă

1. Desfaceţi piuliţele (36) de la capacul pompei.

2. Scoateţi piuliţele, șaibele suport, capacul pompei (37) şi gar-
nitura de etanşare a capacului (38). 

fig. 27 Rotor

3. AVERTIZARE: La ținerea rotorului cu mâna există pericol de 
accidentare. Blocați rotorul (42) cu o pană de lemn.

Desfaceți piulița rotorului (39) și scoateți-o împreună cu gar-
nitura rotundă (40). 

4. Scoateți inelul de siguranță (41), rotorul (42) și arcul de re-
glare (43) de pe arbore. 

5. Doar la pompele cu etanșări pe arbore duble: Îndepărtați tu-
burile de spălare pentru lichidul de etanșare sau lichidul de 
răcire.

SFAT: Carcasele mari ale pompei sunt dotate pe partea superi-
oară cu un filet de M 12. Aici poate fi înșurubat un șurub cu ochi 
pentru agățarea capului pompei de o macara.

6. Scoateți capul pompei cu etanșarea pe arbore de pe latura 
pompei de pe arbore după cum urmează:

6a. Variantă îmbinare prin prindere

1. Desfaceți şuruburile de prindere. 

2. Lărgiți ușor îmbinarea prin prindere cu o pană. 

3. Trageți carcasa pompei din îmbinarea prin prindere. 

6b. Variantă îmbinare cu flanșă

1. Desfaceți și scoateți șuruburile de prindere de pe flanșă. 

2. Scoateţi carcasa pompei . 

7. Demontați etanșarea pe arbore din carcasa pompei. 

9.9 Verificarea spaţiilor

Poziția rotorului este impusă clar prin poziția de pe arbore. 
Spațiile sunt reglate prin poziția carcasei pompei față de rotor.

Indicaţie: spațiile trebuie extrase din tabelele 6-8.

Premise

– Carcasa pompei este conectată fix cu piesa intermediară. 

– Capacul pompei este demontat. 

– Rotorul este așezat și piulița rotorului este strânsă fix. 

36

37

38

39 40 41 42

43
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9.9.1 Măsurarea spaţiului rotor-capac pompă

1. Măsurați înălțimea H a capacului pompei (44) cu șublerul.

fig. 28 Înălţime

2. Măsurați distanța A de la carcasa pompei (45) spre rotor (46) 
cu șublerul.

fig. 29 Distanță

3. Calculați spațiul (Spațiul = A – H). 

4. Comparați spațiul cu tabel 6   „Spații standard“, pagina 20, 
tabel 7   „Spațiu forma constructivă S“, pagina 20 resp. tabel 8   
„Spațiu forma constructivă R“, pagina 20. 

9.9.2 Măsurarea spațiului rotor-carcasă / Forma construc-
tivă 711/712 - 1231/1232

1. Măsurați spațiul rotor/carcasă cu lera cu palpator tip evantai 
(fig. 30 „Spațiu rotor-carcasă“, pagina 19).

2. Comparați spațiul cu tabel 6   „Spații standard“, pagina 20, 
tabel 7   „Spațiu forma constructivă S“, pagina 20 resp. tabel 8   
„Spațiu forma constructivă R“, pagina 20.

fig. 30 Spațiu rotor-carcasă

9.9.3 Măsurarea spațiului rotor-carcasă / Forma construc-
tivă 1241/1242 resp. 1251/1252

1. Măsurați distanța de la umărul arborelui la carcasa pompei 
(47) cu șublerul pentru adâncimi.

fig. 31 Măsurare spațiu umăr arbore/carcasa pompei

2. Măsurați înălțimea H a bucșei fixe (48) cu șublerul.

3. Calculați spațiul (spațiul = F - B).

fig. 32 Măsurare bucșă fixă

H

44

A

45

46
B

47

F

48
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4. Comparați spațiul cu tabel 6   „Spații standard“, pagina 20, 
tabel 7   „Spațiu forma constructivă S“, pagina 20 resp. tabel 8   
„Spațiu forma constructivă R“, pagina 20.

Spaţiu prea mare

► Finisați bucșa fixă, dacă spațiul între carcasă și rotor este 
prea mare.

Şlefuirea bucşei fixe

1. Scoateţi bucşa fixă din setul de etanşare pe arbore. Poziţia 
bucşei fixe este ilustrată în „Desenul de secţiune al etanşării pe 
arbore“ din „Documentaţia specifică a comenzii“ aflată între 
documentele ataşate. 

2. Şlefuiţi bucşa fixă la dimensiunea necesară. 

3. Montați bucșa fixă. 

4. Împingeți arcul de reglare, rotorul pe arbore și strângeți cu 
piulița rotorului. 

5. Măsuraţi din nou spaţiul.

► Dacă pe placa de fabricație sunt marcate „S“ sau „R“ (semn 
suplimentar 1), atunci spațiile trebuie reglate conform 
tabel 7   „Spațiu forma constructivă S“, pagina 20 și tabel 8   
„Spațiu forma constructivă R“, pagina 20. (Poziția semnului su-
plimentar 1: a se vedea capitolul 3.3 „Cheie pompă“, pagina 9.

9.10 Montarea capului pompei

Montajul pompei depinde de dimensiunea și forma constructivă 
respectivă precum și de etanșarea pe arbore respectivă (a se ve-
dea „Documentația specifică a comenzii“) din documentele ane-
xate. 

ATENŢIE

Elastomeri greşiţi

Neetanşeitatea pompei.

► Asiguraţi-vă că elastomerii sunt adecvaţi pentru caracteristi-
cile agentului de pompat. A se vedea în „Documentaţia speci-
fică a comenzii“.

Pregătirea

► Curățați toate componentele pompei și verificați-le în 
privința deteriorărilor și a preciziei păsuirii. 

► Dacă e cazul, rectificaţi sau schimbaţi piesele pompei. 

► Efectuați montajul în condiții de curățenie, cu atenție și cu 
puțină forță. Garniturile pot fi deformate de durată sau se 
pot rupe parțial.

► Schimbaţi toate garniturile rotunde.

► Pentru reducerea fricţiunii, aplicaţi pe garniturile rotunde şi 
pe suprafeţele de alunecare apă, alcool sau unsoare siliconi-
că. 

► Curăţaţi suprafeţele de etanşare ale garniturilor mecanice cu 
o substanţă de curăţare care dizolvă grăsimile, de exemplu 
„detergentul universal OKS 2610“. Apoi, nu mai lăsaţi supra-
feţele de etanşare să intre în contact cu ulei sau cu unsoare 
şi nu le atingeţi cu degetele. 

Sugestie: pentru lipirea de lagăre 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“.

Dimensiune 
constructivă

Spaţii în mm

Rotor / capac pompă Rotor / carcasă

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

tabel 6  Spații standard

Dimensiune 
constructivă

Spațiu FPS în mm

Rotor / capac pompă Rotor / carcasă
(rezultant)

711/712 0,5 (5,5)

721/722 0,5 (5,5)

741/742 0,5 (5,5)

751/752 1.0 (5,0)

tabel 7  Spațiu forma constructivă S

3521/3522 0,5 (10,5)

3531/3532 0,5 (11)

3541/3542 1,0 (11)

3551/3552 1,0 (11)

Dimensiune 
constructivă

Spațiu FPR în mm

Rotor / capac pompă
(rezultant)

Rotor / carcasă

3521/3522 (10,5) 0,5

3531/3532 (11) 0,5

3541/3542 (11) 1,0

3551/3552 (11) 1,0

tabel 8  Spațiu forma constructivă R

Dimensiune 
constructivă

Spațiu FPS în mm

Rotor / capac pompă Rotor / carcasă
(rezultant)

tabel 7  Spațiu forma constructivă S
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9.10.1 Reglarea spațiului la îmbinarea cu flanșă

Indicaţie: la pompele cu îmbinare cu flanșă, spațiul este reglat cu 
tablele de echilibrare. Pentru a afla numărul exact și grosimea 
tablelor de echilibrare necesare, piulița rotorului, rotorul și arcul 
de reglare trebuie montate mai întâi după cum urmează și apoi 
demontate din nou.

1. Împingeți carcasa pompei (49) și tablele de echilibrare (50) 
pe arbore până la flanșă (51) și înșurubați.

fig. 33 Reglarea spațiului la îmbinarea cu flanșă

2. Împingeţi inelul de antrenare pe arbore.

3. Împingeţi arcul de reglare și rotorul pe arbore.

4. Strângeți fix piulița rotorului.

5. Verificați spațiile (a se vedea capitolul 9.9 „Verificarea spaţii-
lor“, pagina 18 ).

6. Demontați piulița rotorului, rotorul și arcul de reglare.

7. Scoateţi carcasa pompei .

8. Dacă spațiul nu corespunde:

► reglați spațiul cu tablele de echilibrare adecvate.

9.10.2 Montarea etanșărilor

Etanşarea pe arbore montată în respectiva pompă este inclusă 
în „Documentaţia specifică a comenzii“ sub forma unui „Desen de 
secţiune“ şi a unei „Liste de piese de schimb“.

Numerele pieselor din acest capitol corespund DIN 24250.

În continuare, este descris montajul de etanşări pe arbore stan-
dard cu cazurile de utilizare A până la F. Varianta specifică a co-
menzii dumneavoastră se poate abate de la aceasta.

În caz de neclarități resp. dacă doriți informații suplimentare 
contactați Fristam.

Cazul de utilizare A

fig. 34 Cazul de utilizare A

În figura de mai sus sunt cuprinse componente după pașii de 
montaj:

Abb. 35  Cazul de utilizare A, premontarea carcasei pompei

Cazul de 
utilizare

Pompa Etanşarea pe
arbore

Dimensiuni constructive

A FP/FPE simplă 340/350/700/1150/1230

B FP/FPE simplă 1240/1250

C FPE cu răcire 340/350/700, cu îmbinare 
prin prindere ø 60 mm

tabel 9   Etanşări pe arbore standard

50

49

51

D FPE cu răcire 340/350/740, cu îmbinare 
prin prindere ø 100 mm
1150/1230/750, cu îmbinare 
cu flanșă

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

F FP/FP...V dublă 1240/1250

I Premontați carcasa pompei

II Finalizaţi montajul pe arbore

Cazul de 
utilizare

Pompa Etanşarea pe
arbore

Dimensiuni constructive

tabel 9   Etanşări pe arbore standard

III

412.65
475.60

474.63
93-1.60

412.60
412.61

47-2.60

562.60
101
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Pentru premontarea carcasei pompei (I):

1. lipiți știftul cilindric  (562.60) în carcasa garniturii cu inel 
glisant (47-2.60) cu un adeziv de îmbinare. 

Indicaţie: lipiți știfturile cilindrice în așa fel în carcasa garnitu-
rii cu inel glisant, încât să nu atingă în niciun caz arborele în 
stare asamblată. Trebuie avut grijă ca știfturile cilindrice să 
se fixeze complet în găurile inelului staționar(475.60). Dacă 
nu există găuri în inelul staționar, știfturile cilindrice trebuie 
să se fixeze în decupajele longitudinale ale inelului staționar 
(a se vedea „Desenul de secțiune al etanșării pe arbore“).

2. Echipaţi carcasa garniturii cu inel glisant cu garniturile rotun-
de (412.60), (412.61).

3. Introduceți carcasa garniturii cu inel glisant premontată în 
carcasa pompei  (101).

4. Echipați carcasa pompei cu inel de presiune (474.63) și 
asigurați cu un inel de distanțare (93-1.60).

Carcasa pompei este acum premontată.

5. Echipaţi inelul staţionar (475.60) cu garnitura rotundă 
(412.65). 

6. Introduceți inelul staționar în carcasa garniturii cu inel gli-
sant.

Indicaţie: introduceți astfel încât, știfturile cilindrice ale car-
casei garniturii cu inel glisant să se fixeze în găurile longitu-
dinale ale inelului staționar.

Carcasa garniturii cu inel glisant este acum premontată.

7. Montați carcasa pompei premontate (101) pe arbore, după 
cum este descris în capitolul 9.10.3 „Montarea carcasei pom-
pei“, pagina 26.

Abb. 36  Cazul de utilizare A, finalizarea montajului pe arbore

Pentru a finaliza montajul pe arbore (II):

8. Echipaţi inelul glisant (472.60) cu garniturile rotunde 
(412.63).

9. Echipaţi inelul de antrenare (485.60) cu garniturile rotunde 
(412.62) și (412.64).

10. Împingeţi inelul glisant cu inelul de presiune (474.60), arcul 
(478.60) şi inelul de antrenare pe arbore. Lăsați muchiile ar-
cului să se blocheze în inelul glisant.

11. Finalizarea montajului etanşării pe arbore prin așezarea roto-
rului, vezi capitolul 9.10.4 „Montarea rotorului“, pagina 26.

Cazul de utilizare B

fig. 37 Etanşare pe arbore standard: Cazul de utilizare B

Pentru premontarea carcasei pompei:

1. Lipiți știftul cilindric  (562.60) în carcasa garniturii cu inel 
glisant (47-1.60) cu adeziv de îmbinare.

Indicaţie: lipiți știfturile cilindrice în așa fel în carcasa garnitu-
rii cu inel glisant, încât să nu atingă în niciun caz arborele în 
stare asamblată. Trebuie avut grijă ca știfturile cilindrice să 
se fixeze complet în găurile inelului staționar(475.60). Dacă 
nu există găuri în inelul staționar, știfturile cilindrice trebuie 
să se fixeze în decupajele longitudinale ale inelului staționar 
(a se vedea „Desenul de secțiune al etanșării pe arbore“).

2. Introduceți garnitura rotundă (412.60) în carcasa garniturii 
cu inel glisant.

3. Înșurubați carcasa garniturii cu inel glisant cu șuruburile cu 
cap hexagonal (914.60) de carcasa pompei (101).

4. Echipați inelul staționar (475.50) cu garnitura rotundă 
(412.52) și introduceți-l pe latura cu pompa în carcasa garni-
turii cu inel glisant montată.

Pentru a încheia montajul pe arbore:

5. Împingeţi inelul glisant (472.50) cu garniturile rotunde 
(412.51), (412.62), (412.10), inelul de presiune (474.50), ar-
cul (477.50) şi inelul de antrenare (54-3.60) pe arbore. Când 
faceți acest lucru lăsați muchiile arcului să se blocheze în ine-
lul glisant.

6. Finalizarea montajului etanşării pe arbore prin așezarea roto-
rului, a se vedea capitolul 9.10.4 „Montarea rotorului“, 
pagina 26.

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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Cazul de utilizare C

Abb. 38  Cazul de utilizare C

În figura de mai sus sunt cuprinse componente după pașii de 
montaj:

Abb. 39  Cazul de utilizare C, premontarea pe arbore (I) și premontarea carcasa pompei 
(II)

Pentru a premonta pe arbore (I):

1. Precauţie! Accidentări prin tăiere cauzate de manșoanele de 
protecție arbore cu muchii ascuțite. Purtaţi mănuşi de pro-
tecţie adecvate. 

► Împingeți manșonul de protecție (524.60) cu scula de 
montaj (conductă auxiliară) pe arbore. Poziția pe arbore: 
Vezi „Desenul de secţiune al etanşării pe arbore“.

Arborele este acum premontat.

Pentru premontarea carcasei pompei (II):

2. Introduceți garnitura rotundă (412.69) în canelura carcasei 
pompei (101).

3. Introduceţi inelul de etanșare pentru arbore radial (421.60) 
în capacul etanşării (471.60). 

Indicaţie: Respectați direcția de montare a inelului de 
etanșare pentru arbore radial. Vezi „Desenul de secţiune al 
etanşării pe arbore“.

4. Împingeți capacul etanșării de pe latura motorului pe carca-
sa pompei. Când faceți aceasta aliniați vertical găurile racor-
durilor pentru lichidul de etanșare.

5. Echipați știfturile filetate (904.60) cu șaiba de siguranță și 
capacul de etanșare.

Carcasa pompei este acum premontată.

Abb. 40   Cazul de utilizare C, finalizarea montajului pe arbore (III)

Pentru a finaliza montajul pe arbore (II):

6. Echipați știftul cilindric (562.60) cu adeziv de îmbinare și 
lipiți știftul cilindric în bucșa de distanțare (543.60).

Indicaţie: lipiți știfturile cilindrice în așa fel în bucșa de 
distanțare, încât să nu atingă în niciun caz arborele în stare 
asamblată. Trebuie avut grijă ca știfturile cilindrice să se fixe-
ze complet în găurile inelului staționar (475.60). Dacă nu 
există găuri în inelul staționar, știfturile cilindrice trebuie să 
se fixeze în decupajele longitudinale ale inelului staționar (a 
se vedea „Desenul de secțiune al etanșării pe arbore“).

7. Lipiți bucșa de distanțare cu adeziv de îmbinare în camera 
de etanșare a carcasei pompei (101).

8. Montaţi carcasa pompei. A se vedea capitolul 9.10.3 „Monta-
rea carcasei pompei“, pagina 26.

9. Echipaţi inelul staţionar (475.60) cu inelul de etanșare 
(412.65).

10. Împingeți inelul staționar pe arbore în așa fel încât știftul ci-
lindric al bucșei de distanțare să se fixeze în gaura longitudi-
nală a inelului staționar.

11. Echipaţi inelul glisant (472.60) cu garniturile rotunde 
(412.63).

12.  Echipați inelul glisant cu inelul de presiune (474.60) și arcul 
(478.60) şi împingeți pe arbore. Când faceți acest lucru lăsați 
muchiile arcului să se blocheze în gaura longitudinală a ine-
lului glisant.

13. Echipați inelul de antrenare (543.60) cu garniturile rotunde 
(412.64), (412.62) şi împingeți pe arbore. 

14. Finalizarea montajului etanşării pe arbore prin așezarea roto-
rului, vezi capitolul 9.10.4 „Montarea rotorului“, pagina 26.

I Premontați pe arbore

II Premontați carcasa pompei

III Finalizați montajul pe arbore

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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Cazul de utilizare D

Abb. 41  Cazul de utilizare D

În figura de mai sus sunt cuprinse componente după pașii de 
montaj:

Pentru a premonta pe arbore (I):

1. Precauţie! Accidentări prin tăiere cauzate de manșoanele de 
protecție arbore cu muchii ascuțite. Purtaţi mănuşi de pro-
tecţie adecvate. 

► Împingeți manșonul de protecție (524.60) cu scula de 
montaj (conductă auxiliară) pe arbore. Poziția pe arbore: 
Vezi „Desenul de secţiune al etanşării pe arbore“.

Arborele este acum premontat.

Abb. 42  Cazul de utilizare D, premontarea pe arbore (I) și premontarea carcasei pom-
pei (II)

Pentru a premonta carcasa pompei (II):

2. Lipiți știftul cilindric (562.60) cu adezivul de îmbinare în car-
casa garniturii cu inel glisant (47-2.60).

Indicaţie: lipiți știfturile cilindrice în așa fel în carcasa garnitu-
rii cu inel glisant, încât să nu atingă în niciun caz arborele în 

stare asamblată. Trebuie avut grijă ca știfturile cilindrice să 
se fixeze complet în găurile inelului staționar(475.60). Dacă 
nu există găuri în inelul staționar, știfturile cilindrice trebuie 
să se fixeze în decupajele longitudinale ale inelului staționar 
(a se vedea „Desenul de secțiune al etanșării pe arbore“).

3. Echipați carcasa garniturii cu inel glisant din exterior cu gar-
niturile rotunde  (412.60), (412.61) și din interior cu inelul 
de etanșare pentru arbore radial (421.60). 

Indicaţie: Respectați direcția de montare a inelului de 
etanșare pentru arbore radial. Vezi „Desenul de secţiune al 
etanşării pe arbore“.

4. Echipaţi inelul staţionar (475.60) cu inelul de etanșare 
(412.65).

5. Conduceți inelul staționar în carcasa garniturii cu inel glisant 
și montați-l în carcasa pompei (101).

Indicaţie: știfturile cilindrice ale carcasei garniturii cu inel gli-
sant trebuie să se fixeze în gaura longitudinală a inelului 
staționar.

6. Așezați inelul de presiune (474.63) în carcasa pompei pe 
montaj, asigurați cu inelul de distanțare (93-1.60).

Carcasa pompei este acum premontată.

7. Montați carcasa pompei premontate (101) pe arbore, după 
cum este descris în capitolul 9.10.3 „Montarea carcasei pom-
pei“, pagina 26.

Abb. 43  Cazul de utilizare D, finalizarea montajului pe arbore (III)

Pentru a finaliza montajul pe arbore (III):

8. Echipaţi inelul glisant (472.60) cu garnitura rotundă 
(412.63).

9. Echipaţi inelul de antrenare (485.60) cu garniturile rotunde 
(412.64), (412.62).

10. Împingeţi inelul glisant cu inelul de presiune (474.60), arcul 
(478.60) şi inelul de antrenare (485.60) pe arbore.

Indicaţie: Lăsați muchiile arcului să se blocheze în gaura lon-
gitudinală a inelului glisant.

11. Finalizarea montajului etanşării pe arbore prin așezarea roto-
rului, vezi capitolul 9.10.4 „Montarea rotorului“, pagina 26.

I Premontați pe arbore

II Premontați carcasa pompei

III Finalizați montajul pe arbore

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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Cazul de utilizare E

Abb. 44  Cazul de utilizare E

În figura de mai sus sunt cuprinse componente după pașii de 
montaj:

Abb. 45  Cazul de utilizare E, montarea etanșării pe arbore de pe latura motorului (I)

Pentru a monta etanșarea pe arbore de pe latura motorului (I):

1. Doar la FP...V: Fixați inelul de ajustare (50-3.60) cu știfturile 
filetate (904.61) pe arbore. 

Când faceți acest lucru echipați știfturile filetate cu șaiba de 
siguranță. Poziția pe arbore: Vezi „Desenul de secţiune al etan-
şării pe arbore“.

2. Împingeţi șaiba (550.62) pe arbore. 

3. Echipaţi inelul glisant (472.61) cu garnitura rotundă 
(412.66).

4. Împingeți arcul (479.60) cu inelul de presiune (474.61), ine-
lul glisant (472.61) pe arbore. Când faceți acest lucru lăsați 
muchiile arcului să se blocheze în gaura longitudinală a ine-
lului glisant.

5. Pentru montarea pompei a se vedea capitolul 9.10.3 „Monta-
rea carcasei pompei“, pagina 26.

6. Introduceți garnitura rotundă (412.67) în inelul 
staționar (475.61) și în carcasa garniturii cu inel glisant (47-
2.60).

Etanșarea pe arbore este acum premontată de pe latura mo-
torului.

Pentru a monta etanșarea pe arbore de pe latura pompei (II):

7. Pentru a monta etanșarea pe arbore de pe latura pompei, 
procedați după cum este descris în capitolul  „Cazul de utili-
zare A“, pagina 21.

Cazul de utilizare F

fig. 46 Etanşare pe arbore standard, cazul de utilizare F

Pentru a monta etanșarea pe arbore de pe latura motorului (IV) 
pe arbore:

fig. 47 Etanșare pe arbore de pe latura motorului (IV), cazul de utilizare F

► Împingeți arcul (479.50) cu inelul de presiune (474.51), gar-
nitura rotundă (412.54), inelul glisant (472.51), inelul 
staționar (475.51) și garnitura rotundă (412.53) pe arbore. 
Când faceți acest lucru lăsați muchiile arcului să se blocheze 
în inelul glisant.

Pentru a monta etanșarea pe arbore de pe latura pompei (I):

► Montați etanșarea pe arbore de pe latura pompei (I) după 
cum este descris în capitolul capitolul  „Cazul de utilizare B“, 
pagina 22.

I Montați etanșarea pe arbore de pe latura motorului pe arbore

II Montați etanșarea pe arbore de pe latura pompei pe arbore

II I

475.61

412.67

472.61 474.61

412.66 479.60

550.62

904.61

50-3.60

I Etanșare pe arbore de pe latura pompei

IV Etanșare pe arbore de pe latura motorului

I IV

412.53 475.51 472.51 412.54 474.51 479.50
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9.10.3 Montarea carcasei pompei

Pompa cu îmbinare cu flanșă

fig. 48 Montarea carcasei pompei cu îmbinare cu flanșă

► Împingeți carcasa pompei premontate (52) cu tablele de 
echilibrare (53) pe arbore până la flanșă (54) și înșurubați 
acolo (a se vedea capitolul 10.1 „Date tehnice“, pagina 29). 

Pompa cu îmbinare prin prindere

fig. 49 Montarea carcasei pompei cu îmbinare prin prindere

1. Lărgiți ușor îmbinarea prin prindere cu o pană(55). 

2. Doar în cazul etanșării pe arbore duble: împingeți setul de 
etanșare de pe latura motorului pe arborele pompei.

3. Montați carcasa completă a etanșării pe arbore cu etanșările 
în carcasa pompei și asigurați-o contra deplasării.

4. Împingeți carcasa pompei pe arborele pompei în îmbinarea 
prin prindere și strângeți ușor șurubul de prindere (56). 

5. Împingeți setul de etanșare de pe latura pompei pe arbore.

6. Introduceți arcul de reglare, inelul de plastic  crestat și roto-
rul.

7. Introduceți garnitura rotundă în piulița rotorului, blocați ro-
torul contra răsucirii și strângeți piulița rotorului.

8. Reglați spațiile prin deplasarea capului pompei în cadrul îm-
binării prin prindere (a se vedea capitolul 9.9 „Verificarea spa-
ţiilor“, pagina 18). Când faceți acest lucru orientați orizontal 
suprafața ștuțului de presiune (racord conductă de presiu-
ne).

9. Strângeți șurubul de fixare (56):

10. Continuați cu capitolul capitolul 9.10.5 „Închiderea pompei“, 
pagina 27.

9.10.4 Montarea rotorului

fig. 50 Montajul rotorului

1. Tăiați inelul de siguranță din plastic (59) și introduceți-l în 
canelura arborelui.

2. Împingeţi arcul de reglare (61) și rotorul pe arbore(60).

3. Precauție: La ținerea rotorului cu mâna există pericol de ac-
cidentare. 

► Blocați rotorul  cu o pană de lemn.

4. Rotiți piulița rotorului (57) cu garnitura rotundă (58) pe ar-
bore și strângeți (moment de strângere = 100 Nm).

52

53
54

55
56

Filet Moment de strângere

M16 100 Nm

M24 200 Nm

tabel 10  Momente de strângere pentru piulița rotorului

Filet Moment de strângere

Motor special M10 36 Nm

Motor standard M10 45 Nm

M12 75 Nm

tabel 11  Momente de strângere pentru îmbinarea prin strângere

57 58 59 60

61
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9.10.5 Închiderea pompei

fig. 51 Capac pompă

► Împingeți capacul pompei (64) cu garnitura rotundă (65). 
Înșurubați bine piulițele (62) cu șaibele suport (63).

9.11 Forma constructivă FPE și FP…V: Montarea 
și alinierea arborelui pompei

Indicaţie: după înlocuirea motorului IEC, arborele pompei trebu-
ie montat și aliniat.

PRECAUȚIE

Piese rotative

Lovituri şi accidentări grave.

► Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

1. Îndepărtați arcul de reglare de pe fusul de arbore al motoru-
lui. 

2. În cazul electromotoarelor cu o putere de peste 30kW: 
introduceți arcul de reglare pe jumătate livrat.

3. Degresați fusul de arbore al motorului și gaura arborelui 
pompă cu agent de curățare de ex. „OKS 2610 Universalrei-
niger (Agent de curățare universal)“.

4. Șlefuiți fusul de arbore al motorului și muchiile canelurii ar-
cului de reglare cu hârtie abrazivă pentru a îndepărta deni-
velările și debavurările.

5. Ungeți fusul de arbore al motorului în zona umărului arbore-
lui cu gel de etanșare de ex. „Stucarit 309“.

6. Împingeți arborele pompei cu șaiba de contracție pe fusul 
de arbore al motorului până la umărul arborelui.

7. Strângeți șuruburile șaibei de contracție în cruce:

8. Aşezaţi comparatorul pe arborele pompei, pentru a verifica 
toleranţa rotirii concentrice faţă de flanşa motorului.

9. În funcție de puterea motorului verificați rotirea concentrică 
a arborelui pompei.

– Motor < 30 kW: toleranța max. a rotirii 
concentrice = 0,06 mm

– Motor > 30 kW: toleranța max. a rotirii 
concentrice = 0,08 mm

10. Dacă e cazul aliniați rotirea concentrică a arborelui pompei.

9.12 Forma constructivă L: Schimbarea cuplaju-
lui

Utilizaţi numai cuplaje care sunt adaptate la Fristam. Cuplajul 
trebuie să corespundă caracteristicilor pompei. În caz de între-
bări adresați-vă firmei Fristam.

Mod de procedură

1. Decuplaţi motorul şi asiguraţi-l împotriva recuplării.

2. Demontaţi apărătoarea cuplajului.

3. Demontaţi bandajul cuplajului.

4. Desprindeţi motorul de pe cadrul de bază sau de pe fundaţie 
și scoateți-l.

5. Eliminaţi în mod ecologic piesele uzate ale cuplajului.

6. Ataşaţi piese de cuplaj noi (bandaj, flanşă, eventual inele de 
fixare) pe arborele de acţionare şi pe arborele de transmisie.

7. Aşezaţi motorul pe cadrul de bază sau pe fundaţie şi strân-
geţi uşor şuruburile de fixare.

8. Verificaţi excentricitatea şi decalajul unghiular al arborilor. 

fig. 52 Excentricitate

fig. 53 Decalaj unghiular

Filet Moment de strângere

M5 6 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm

62
63

65
64
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9. Menţineţi abaterile de decalaj unghiular şi de deplasare a 
axei cât mai reduse posibil. Dacă e cazul, aliniaţi arborii din 
nou.

10. Înşurubaţi motorul pe cadrul de bază sau pe fundaţie.

11. Consultaţi instrucţiunile de montaj ale cuplajului pentru spe-
cificaţiile dimensiunilor pentru distanţa celor două flanşe ale 
cuplajului. A se vedea „Documentaţia furnizorilor“ din docu-
mentele ataşate.

12. Fixaţi flanşele cuplajului pe arbore cu distanţa specificată.

13.  Fixaţi bandajul cuplajului. Pentru aceasta, strângeţi şurubu-
rile uniform şi în cruce. Respectaţi momentele de strângere 
din instrucţiunile de montaj ale cuplajului.

14. Montaţi apărătoarea cuplajului.
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10 Anexa 1

10.1 Date tehnice

10.1.1 Momente de strângere pentru şuruburi şi piuliţe

Material: oţel, clasa de rezistenţă 8.8

Material: oţel inoxidabil, clasa de rezistenţă 70

Material: oţel inoxidabil, clasa de rezistenţă 80

10.1.2 Emisia de zgomot

10.2 Intervalele de întreţinere1

1Pentru a afla intervalele de întreţinere ale motorului consultaţi „Manualul de exploatare al motorului“.

Filet M6 M8 M10 M12 M16 M20

Moment de 
strângere [Nm]

11 27 54 93 230 464

Filet M6 M8 M10 M12 M16 M20

Moment de 
strângere [Nm]

7.4 17.5 36 62 150 303

Filet M6 M8 M10 M12 M16 M20

Moment de 
strângere [Nm]

1o 24 49 80 203 393

Dimensiune con-
structivă

Nivelul acustic

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

tabel 12  Emisia de zgomot

Valorile specificate sunt valabile în cazul unei racordări la rețea 
de 50 Hz și în cazul funcționării pompei la cel mai mare randa-
ment. În cazul celorlalte puncte de lucru nivelul de zgomot poa-
te diferi considerabil. A se vedea în acest sens „Caracteristicile 
pompei“ din documentele ataşate.

Formă constructivă Interval Activitatea de întreţinere Capitolul

Toate cu opţiunea „lichid de 
etanşare sau de răcire“

Zilnic Verificarea lichidului de etanşare 
sau a lichidului de răcire

A se vedea capitolul 9.3 „Verificarea lichidului de etanşare şi de 
răcire (opţiune)“, pagina 15

L 2, L 3/L3V, L 4V Zilnic Verificarea nivelului uleiului

KF1, KF2, KF3 5.000 h Gresarea lagărului arborelui A se vedea capitolul 9.5.4 „Forma constructivă KF“, pagina 16

L 2, L3/L3V, L4V 5.000 h Schimbarea uleiului A se vedea capitolul 9.5.2 „Forma constructivă L 2, L 3/L3V, L 4V“, 
pagina 15

L1 5.000 h Gresarea lagărului arborelui A se vedea capitolul 9.5.3 „Forma constructivă L1“, pagina 16

Toate După necesităţi Schimbarea etanşării pe arbore A se vedea capitolul 9.7 „Schimbarea etanşării pe arbore“, 
pagina 18

Toate După necesităţi Schimbarea motorului A se vedea capitolul 9.6 „Schimbarea motorului“, pagina 17

FPE/FPV După necesităţi Schimbarea arborelui A se vedea capitolul 9.11 „Forma constructivă FPE și FP…V: Mon-
tarea și alinierea arborelui pompei“, pagina 27

Toate Conform specifi-
caţiilor producă-
torului

Gresarea lagărului motorului A se vedea capitolul 9.4 „Gresarea lagărului motorului“, pagina 15

tabel 13  Intervalele de întreţinere
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10.3 Tabelul de defecţiuni

Constatarea Cauza posibilă Remedierea

Pompa nu pompează deloc sau neregulat Conducta de aspiraţie închisă / înfundată Deschideţi / curăţaţi conducta de aspiraţie

Filtru de aspiraţie murdar Curăţaţi filtrul de aspiraţie

Robinetul de închidere de pe latura de presiune 
închis

Deschideţi conducta de presiune

Pompa nu este completă cu lichid
plin

Instalaţi sistemul de conducte în aşa fel încât şi la 
oprire carcasa să fie umplută cu lichid.

Pompă cu înălţime de aspiraţie geodezică1; lichi-
dul scade la oprire

Montaţi o supapă de reţinere în conducta de aspi-
raţie

Conducta de aspiraţie neetanşă (trage aer) Etanşaţi conducta de aspiraţie

Supapa de reţinere blocată, murdară Reparaţi, curăţaţi supapa de reţinere

Înălţimea de aspiraţie prea mare Aşezaţi pompa mai adânc
Reduceţi înălţimea de aspiraţie

Acumulare de aer în conducta de aspiraţie Pozaţi conducta de aspiraţie întotdeauna ascen-
dent

Prea mult aer sau gaz în mediul de pompat Montaţi o supapă de aerisire

Intrare aer pe la etanşarea pe arbore Verificaţi montajul etanşării pe arbore
Înlocuiţi elastomerii

Cavitaţie la intrarea rotorului,
rezistenţa în conducta de aspiraţie prea mare,
înălţimea de aspiraţie prea mare,
valorile NPSH ale instalaţiei nu sunt adaptate la 
pompă.

Optimizaţi conducta de aspiraţie,
creşteţi înălţimea de aducţiune,
reduceţi temperatura mediului,
contactaţi firma Fristam

Debit prea mare Supapa de pe latura de presiune este deschisă 
prea mult

Strângeţi supapa

Diametrul conductei de presiune prea mare Reduceţi diametrul nominal al ţevii, 
introduceţi o mască

Diametrul rotorului prea mare Reduceţi prin strunjire diametrul exterior al roto-
rului
Reduceţi turaţia cu ajutorul convertizorului de 
frecvenţă
contactaţi firma Fristam

Debitul prea redus, înălţimea de pompare prea 
redusă

Pompa aleasă este prea mică Contactaţi firma Fristam

Diametrul rotorului ales este prea mic Contactaţi firmaFristam
Înlocuiţi rotorul

Sens de rotaţie greşit al motorului Înlocuiţi racordurile de la panoul de borne al 
motorului

Turaţia prea mică 
(tensiune greşită)

Corectaţi racordul conform plăcii de fabricaţie a 
motorului

Diametrele nominale ale conductelor prea mici Introduceţi diametre mai mari ale conductelor

Rezistenţe ale conductelor în conducta de aspira-
ţie şi/sau
conducta de presiune prea mari

Optimizaţi sistemul de conducte,
reduceţi coturile şi supapele
Contactaţi firmaFristam

Conducta înfundată sau depuneri Curăţaţi conductele

Corpuri străine/depuneri în rotor Demontare rotor şi curăţare

Rotor setat greşit Controlaţi fanta rotorului şi reglaţi-o din nou

Densitatea mediului de pompat prea mare
Vâscozitatea mediului de pompat prea mare

Contactaţi firmaFristam

Zgomot metalic Corp străin în interiorul pompei Demontare, evaluare, reparaţie

Rotorul demarează Reglaţi din nou fanta rotorului,
strângeţi piuliţa rotorului cu cheia
dinamometrică

Pompa/ etanşarea pe arbore funcţionează pe 
uscat

Alimentaţi imediat cu mediu de pompat, 
deschideţi şiberul de aspiraţie

tabel 14  Tabelul de defecţiuni
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Zgomot de scurgere Exploatare contra pozării în domeniul de sarcină
excesivă sau parţială

Ajustaţi punctul de lucru al modelului

Pierderile de debit în conducta de aspiraţie prea 
mari

Măriţi diametrele nominale,
pozaţi-le mai scurt,
împiedicaţi degazificarea 

Cavitaţie Verificaţi condiţia pentru evaluarea NPSH,
contactaţi firma Fristam

Oscilaţii Conductele de aspiraţie şi presiune solicită 
pompa nepermis

Conductele trebuie sprijinite în aşa fel încât,
pompa să nu fie solicitată, eventual
montaţi amortizoare de vibraţii,
feriţi pompa de şocuri hidraulice

Încălzire excesivă a lagărelor arborelui Deteriorare lagăre Înlocuiţi lagărul

Absorbţia de curent a motorului prea mare Debit prea mare Reducere în conducta de presiune sau

reduceţi turaţia cu ajutorul convertizorului de 
frecvenţă

Diametrul rotorului prea mare Reduceți prin strunjire diametrul rotorului,
contactaţi firma Fristam

Vâscozitatea şi / sau densitatea
mediului de pompat prea mare

Contactaţi firma Fristam

Deteriorări masive la lagărul arborelui,
arbore deformat

Demontaţi, inspectaţi, 
reparaţi la firma Fristam.

Scurgere la etanşarea pe arbore Piuliţa rotorului desfăcută Demontaţi rotorul, inspectaţi umărul arborelui
Verificaţi etanşarea pe arbore, montaţi piuliţa 
rotorului şi strângeţi cu cuplul necesar
eventual înlocuiţi componenta

Deteriorare mecanică / uzură a etanşării pe 
arbore, a inelului de etanşare pentru arborele 
radial

Înlocuiţi etanşarea pe arbore inclusiv a elastomeri-
lor, eventual schimbaţi material
Contactaţi firma Fristam

Funcţionare pe uscat a etanşării pe arbore, 
înălţime de aspiraţie prea mare,
temperatura mediilor de pompat prea mare

Creşteţi presiunea de alimentare a pompei,
reduceţi înălţimea de aspiraţie,
introduceţi etanşarea pe arbore dublă,
contactaţi firma Fristam

Presiunea apei de etanşare prea mare Reglaţi cu supapa de stragulare

Presiunea apei de etanşare prea mică Înlocuiţi inelul de etanşare pentru arbore radial

Tuburi cu apă înfundate,
(urmarea este deteriorarea la inelul de etanşare 
pentru arborele radial)
Apa de etanşare murdară

Curăţaţi tuburile cu apă,
reglaţi alimentarea şi evacuarea apei,
introduceţi apă de calitate potabilă cu max. 70°C

Temperatura mediului de pompat prea mare Contactaţi firma Fristam
Modificaţi pe etanşare pe arbore dublă

1.„Înălţimea de aspiraţie geodezică“ este distanţa verticală dintre suprafaţa nivelului lichidului de pe partea de aspiraţie şi mijlocul rotorului.

Constatarea Cauza posibilă Remedierea

tabel 14  Tabelul de defecţiuni
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10.4 Codul numeric

Codul numeric general se raportează la „Desenele de secţiune“ ataşate. Numerele pieselor corespund DIN 24250.

Nr. piesă Denumire

101 Carcasă pompă

108 Carcasă în trepte

160 Capac

13-1 Perete posterior carcasă

13-2 Element de carcasă

130 Piesă de carcasă

132 Piesă intermediară

135 Bucşă de uzură

154 Perete intermediar

156 Ştuţ de presiune

18-1 Calotă

18-2 Amortizor de vibraţii

182 Picior

21-1 Arbore de sincronizare

213 Arbore de acţionare

23-1 Lob

26-1 Suport pentru carcasa garniturii 
cu inel glisant

230 Rotor

32-1 Rulment înclinat cu bile

32-2 Rulment cu role cilindrice

32-3 Rulment cu canal de bile adân-
cit

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 Suport de lagăr

341 Cadru de suport

344 Cadru suport de rulment

350 Carcasă lagăr

360 Capac lagăr

40-4 Ştift crestat păsuit

400 garnitură plată 

410 Garnitură profilată

411 Inel de etanşare 

412 Inel de etanşare rotund

421 Inel de etanşare radial

422 Inel de pâslă

423 Inel labirint

433 Garnitură cu inel glisant 

45-1 Inel de reazem

451 Carcasă presetupă textilă

454 Capac presetupă

47-1 Arc cu şaibă

47-2 Carcasă garnitură cu inel glisant

47-3 Inel conic

47-5 Piuliţă rotundă

471 Capac etanşare

472 Inel glisant

474 Inel de presiune

475 Inel staţionar

476 Suport inel staţionar

477 Arc pt. garnitura cu inel glisant

478 Arc dreapta

479 Arc stânga

481 Burduf

482 Suport burduf

484 Rondelă de arc

485 Inel de antrenare

500 Inel

50-1 Inel grower

50-2 Inel V

50-3.60 Inel de ajustare

504 Inel de distanţare

520 Manşon

523 Manşon arbore

524 Manşon de protecţie arbore

525 Manşon de distanţare

54-1 Cuzinet capac

54-2 Cuzinet

54-3 Bucşă fixă

540 Bucşă

543 Bucşă de distanţare

55-1 Şaibă serată

550 Şaibă

551 Şaibă de distanţare

554 Şaibă de suport

561 Ştift crestat

56-1 Ştift de fixare

56-2 Cui canelat

560 Ştift

562 Ştift cilindric

59-2 Disc de strângere

59-3 Şaibă de contracţie

59-4 Piesă intermediară

59-5 Membrană

642 Geam de inspectare ulei

680 Mască

68-1 Tablă de reazem

68-2 Fâşie din spumă

68-3 Suport pt. mască

68-4 Mască

68-5 Tablă de protecţie CF

681 Apărătoare cuplaj

701 Conductă de deviere

710 Conductă

71-1 Tub de legătură

715 Conductă bifurcată

722 Piesă de trecere flanşă

723 Flanşă

724 Flanşă oarbă

733 Colier de conductă

751 Carcasă supapă

755 Bolţ supapă

756 Arc supapă

Nr. piesă Denumire

759 Disc supapă

800 Motor

801 Motor cu flanşă

87-1 Cutie angrenaj

87-2 Capotă angrenaj

87-3 Capac angrenaj

87-4 Picior angrenaj

839 Contact

872 Pinion

89-1 Piesă de căptuşire

89-2 Cadru cu calote

89-3 Picior motor

89-4 Mâner

89-5 Capac de protecţie

89-6 Roată

89-8 Platbandă

89-9 Suport motor

89-10 Suport motor

89-11 Suport picior calotă

892 Placă de bază

894 Consolă

897 Piesă de ghidare

90-1 Bolţ filetat

90-3 Ştift conic

90-4 Ştift crestat păsuit

90-5 Şurub cu ochi

900 Şurub

901 Şurub cu cap hexagonal

902 Ştift filetat

903 Şurub de închidere

904 Ştift filetat

906 Şurub rotor

909 Şurub de ajustare

91-1 Şurub cu cap cilindric şi şliţ

913 Şurub de aerisire

914 Şurub cu cap hexagonal înfun-
dat

92-1 Piuliţă cu mâner în cruce lungă

92-2 Piuliţă cu mâner în cruce scurtă

92-3 Piuliţă înfundată

92-4 Piuliţă lob

92-5 Şurub de desprindere

92-6 Element de fixare lob

92-7 Piuliţă cu guler

920 Piuliţă hexagonală

921 Piuliţă arbore

922 Piuliţă rotor

923 Piuliţă lagăr

93-1 Inel de fixare

930 Siguranţă

931 Tablă de siguranţă

932 Inel de siguranţă

940 Arc de reglare

941 Pană woodruff

Nr. piesă Denumire
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950 Arc

Nr. piesă Denumire
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10.5 Declaraţie de conformitate CE

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

declară prin prezenta că următorul produs (pompă cu 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 volumetrică: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– tip amestecător de pulberi: PM

– Număr de serie: vezi coperta manualului de exploatare

corespunde tuturor dispoziţiilor Directivei (2006/42/EG) pri-
vind echipamentele tehnice.

În plus, maşina corespunde tuturor dispoziţiilor Directivelor pri-
vind echipamentele electrice (2014/35/CE) şi compatibilita-
tea electromagnetică (2014/30/CE), Ordonanţei (CE) Nr. 1935/
2004 şi FDA.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

– DIN EN 809:2012-10: Pompe şi agregate de pompare pen-
tru lichide – Cerinţe comune de securitate

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Securitatea maşinilor – Princi-
pii generale de proiectare – Aprecierea riscului şi reduce-
rea riscului.

Împuternicit cu documentaţia: Julia Friedsch
Tel. +49(0)40 72556 -107
Adresa: vezi adresa producătorului

Hamburg, 30.10.2020

Julia Friedsch / Şef Managementul Calităţii

10.6 Declaraţia de încorporare CE

Producătorul: 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

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

– tip amestecător de pulberi: PM

– Număr de serie: vezi coperta manualului de exploatare

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

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

Maşina incompletă corespunde în plus tuturor dispoziţiilor Or-
donanţei (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 in-
tenţionează încorporarea echipamentului tehnic incomplet co-
respunde dispoziţiilor Directivei (2006/42/CE) privind echipa-
mentele tehnice.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

– DIN EN 809:2012-10: Pompe şi agregate de pompare pen-
tru lichide – Cerinţe comune de securitate

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Securitatea maşinilor – Princi-
pii generale de proiectare – Aprecierea riscului şi reduce-
rea riscului

Producătorul se obligă să transmită la cerere în format electronic 
oficiilor naţionale documentaţia specială privind echipamentul 
tehnic incomplet.

Documentaţia tehnică specială corespunzătoare echipamentu-
lui 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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11 Anexa 2 – Instrucţiuni de montaj
(opţiune)

11.1 Indicaţie privind siguranţa

Aceste instrucţiuni de montaj se adresează exclusiv personalului 
de specialitate.

11.2 Utilizare

Aceste instrucţiuni de montaj sunt valabile pentru pompe care 
au fost livrate fără motor (opţiune) şi care au fost montate în 
prealabil. 

fig. 54 Maşină incompletă: pompă fără motor, cuplaj şi cadru de bază, exemplifica-
tor pe baza formei constructive KF şi L

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

– capitolul 10.5 „Declaraţie de conformitate CE“, pagina 34,

– capitolul 10.1.2 „Emisia de zgomot“, pagina 29

– capitolul 2.4.4 „Placa de fabricaţie“, pagina 6.

11.3 Placa de fabricaţie

fig. 55 Placa de fabricaţie pentru pompa fără sistem de acţionare

11.4 Transportul fără motor 

Transportul trebuie realizat numai de personal instruit. 

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

Transportaţi pompa întotdeauna în poziţia de montare.

11.4.1 Indicaţii privind siguranţa 

Componente neasigurate sau care se prăbuşesc 

Striviri grave. 

► La toate lucrările de transport, trebuie purtate în principiu 
mănuşi de siguranţă. 

Poziţie de transport greşită a pompei 

Scurgerea de lichide corozive, toxice sau poluante. Prejudicii 
umane şi materiale prin contaminare. 

► Transportaţi pompa întotdeauna în poziţia de montare.

Racorduri pentru conducte deschise, neobturate 

Prejudicii materiale prin impurităţi, impacturi sau umiditate în 
pompă. 

► Îndepărtaţi capacele racordurilor pentru conducte abia ime-
diat înainte de racordarea la conducte.

11.4.2 Transportarea cu vehicule de transport la sol 

AVERTIZARE

Componente neasigurate 

Rănire gravă prin zdrobire, strivirea membrelor, prejudicii mate-
riale.

► Înaintea transportului, asiguraţi pompa împotriva răsturnării. 
Asiguraţi pompa cu chingi de transport pe palet sau înşuru-
baţi-o pe palet.

Pregătirea 

Verificaţi dacă pompa este asigurată suficient pe palet. Exemplu 
cu curele fig. 56 „Transportul cu căruciorul cu ridicarea platformei“, 
pagina 36. 

Mod de procedură 

1. Preluaţi paletul cu furcile vehiculului de transport la sol. 

2. Deplasaţi paletul cu grijă în locul destinat şi depuneţi-l. 

66 Producător

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

68 S.-Nr.: numărul de serie al pompei

69 H: înălţimea de pompare [m]; fără sistem de acţionare: nicio 
specificaţie

70 P: puterea motorului [kW]; fără sistem de acţionare: nicio speci-
ficaţie

71 Anul de fabricaţie

72 m: masa (pompa fără sistemul de acţionare) [kg]

66

67
68

71

69

72

73

74

70

73 nN: turaţia nominală [1/min]; fără sistem de acţionare: nicio 
specificaţie

74 Q: debit [m³/h]; fără sistem de acţionare: nicio specificaţie
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fig. 56 Transportul cu căruciorul cu ridicarea platformei

11.4.3 Transportarea cu macaraua

AVERTIZARE

Piese care se prăbuşesc 

Deces prin zdrobire, strivirea membrelor, prejudicii materiale. 

► Utilizaţi numai mijloace de transport şi de ridicare adecvate, 
care sunt dimensionate în funcţie de greutatea totală a pom-
pei. 

Pentru specificaţii privind greutatea pompei, vezi placa de 
fabricaţie a pompei şi „Documentaţia specifică a comenzii“ 
care se găseşte între documentele ataşate. 

► Nu lăsaţi pompa în poziţia ridicată mai mult decât este nece-
sar. 

► Aveţi în vedere ca sub pompă să nu staţioneze nicio persoa-
nă.

AVERTIZARE

Piese care se balansează 

Striviri şi accidentări grave. 

► Macaraua cu pompa trebuie pornită şi oprită uniform. 

► Aveţi în vedere ca în zona periculoasă a pompei să nu staţio-
neze nicio persoană.

Mijloace auxiliare

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

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

fig. 57 Transportul cu macaraua

Pregătirea 

► Îndepărtaţi siguranţele de transport. 

KF cu chingă circulară pentru transport:

Mod de procedură 

1. Treceţi chinga circulară de două ori în jurul gâtului piesei in-
termediare (a se vedea fig. 57 „Transportul cu macaraua“, 
pagina 36). 

2. Duceţi celălalt capăt al chingii circulare la cârligul macaralei 
şi agăţaţi-l.

3. Identificaţi centrul de greutate astfel încât pompa să fie ridi-
cată în poziţie orizontală. 

4. Ridicaţi pompa.

L cu chingă circulară pentru transport:

Mod de procedură 

1. Treceţi chinga circulară de două ori în jurul capătului din 
spate al suportului de lagăr (a se vedea fig. 57 „Transportul cu 
macaraua“, pagina 36). 

2. Aşezaţi celălalt capăt al chingii circulare pe ştuţul de aspira-
ţie al capacului pompei. Nu treceţi chinga circulară peste 
colţuri şi canturi ascuţite. 

3. Ghidaţi ambele chingi înspre cârligul de macara şi răsuciţi-le 
la 180°, pentru ca banda să fie asigurată împotriva alunecării 
pe cârlig. 

4. Identificaţi centrul de greutate astfel încât pompa să fie ridi-
cată în poziţie orizontală. 

5. Ridicaţi pompa.

11.5 Locul de amplasare 

Consultaţi manualul de exploatare  pentru condiţiile generale 
privind locul de amplasare capitolul 6.2 „Locul de amplasare“, 
pagina 11 .

11.6 Montarea pompei

11.6.1 Forma constructivă KF

Premisă (asigurată de client) 

– motor adecvat

ATENŢIE

Motor dimensionat greşit

Distrugerea pompei

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

Mod de procedură 

1. Introduceţi un arc de reglare în canelura motorului. 
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2. Împingeţi arborele motorului în suportul lagărului compact.

3. Înşurubaţi bine motorul pe suportul lagărului compact. Şu-
ruburile trebuie strânse în cruce. 

11.6.2 Forma constructivă L

Premisă (asigurată de client) 

– motor cu reductor adecvat,

– cuplaj dimensionat suficient, 

– suprafaţă de amplasare comună pentru motorul cu reductor 
şi pompă, pentru ca arborele pompei şi arborele motorului 
cu reductor să poată fi aliniaţi unul cu altul. 

ATENŢIE

Motor şi cuplaj dimensionate greşit 

Distrugerea pompei şi a cuplajului 

► Utilizaţi numai motoare şi cuplaje care sunt adaptate la ca-
racteristicile pompei. Dacă aveţi întrebări, contactaţi firma 
Fristam . 

Indicaţie: pentru dimensiunile de reglare ale cuplajului, consul-
taţi documentaţia furnizorului cuplajului. 

Mod de procedură 

1. Montaţi piesele cuplajului pe arborele pompei şi pe arborele 
de transmisie. 

2. Aşezaţi pompa pe cadrul de bază sau pe fundaţie, astfel în-
cât arborele pompei şi arborele de transmisie să poată fi îm-
binate cu cuplajul. 

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

4. Verificaţi excentricitatea şi decalajul unghiular ale arborelui 
pompei şi arborelui de transmisie.

5. Menţineţi abaterile de excentricitate şi de decalaj unghiular 
cât mai reduse posibil. Dacă e cazul, aliniaţi din nou sau căp-
tuşiţi piesele. 

6. Înşurubaţi pompa şi angrenajul pe cadrul de bază sau pe 
fundaţie. 

7. Fixaţi cuplajul conform specificaţiilor producătorului cupla-
jului. 

8. Instalaţi un dispozitiv de protecţie separator, fără atingere 
(apărătoare cuplaj) conform Directivei 2006/42/CE privind 
echipamentele tehnice capitolul 1.4 „Caracteristici necesare ale 
apărătoarelor şi dispozitivelor de protecţie“. 

9. Acum, pompa este montată. Puneţi pompa în funcţiune abia 
când condiţiile maşinii complete corespund directivei CE pri-
vind echipamentele tehnice. 

Indicaţie: continuaţi cu capitolul 4 „Transport“, pagina 9. 
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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

Pompă centrifugă Seria FP RO 10-2020 -  Rev. 4.5


	Cuprins
	1 Introducere
	1.1 Cuvânt înainte
	1.2 Producător
	1.3 Furnitura
	1.4 Pompă fără motor (opţiune)
	1.5 Cuprinsul documentaţiei
	1.6 Convenţii de reprezentare
	1.6.1 Indicaţii privind siguranţa


	2 Siguranţa
	2.1 Indicaţii de siguranţă fundamentale
	2.2 Utilizarea conform destinaţiei
	2.3 Utilizarea în neconformitate cu destinaţia
	2.4 Plăci de avertizare şi plăci indicatoare
	2.4.1 Sens de rotaţie
	2.4.2 Suprafaţă fierbinte
	2.4.3 Fără funcţionare pe uscat
	2.4.4 Placa de fabricaţie

	2.5 Emisia de zgomot
	2.6 Eliminarea
	2.6.1 Eliminarea ambalajului de transport
	2.6.2 Forma constructivă KF, L 1: Eliminarea unsorilor
	2.6.3 Forma constructivă L 2, L 3/L3V, L 4V: Eliminarea uleiurilor
	2.6.4 Eliminarea pompei
	2.6.5 Eliminarea deşeurilor electrice şi electronice


	3 Structura şi funcţia
	3.1 Structura principială
	3.1.1 Capul pompei (A)
	3.1.2 Piesă intermediară (B) şi electromotor (C)

	3.2 Forme constructive
	3.2.1 Forma constructivă FP
	3.2.2 Forma constructivă FPE sau FP…V
	3.2.3 Forma constructivă KF
	3.2.4 Forma constructivă L

	3.3 Cheie pompă
	3.4 Variante de execuţie

	4 Transport
	4.1 Transport
	4.1.1 Indicaţii privind siguranţa
	4.1.2 Transportarea cu vehicule de transport la sol
	4.1.3 Transportarea cu macaraua


	5 Depozitare
	5.1 Indicaţii privind siguranţa
	5.2 Condiţii de depozitare
	5.3 Depozitare
	5.3.1 Depozitarea elastomerilor

	5.4 Repunerea în funcţiune

	6 Amplasarea
	6.1 Indicaţii privind siguranţa
	6.2 Locul de amplasare
	6.3 Reducerea zgomotului şi vibraţiilor
	6.3.1 Măsuri primare
	6.3.2 Măsuri secundare

	6.4 Fixarea pompei
	6.4.1 Instalarea conductelor

	6.5 Realizarea racordului electric
	6.6 Racordarea lichidului de etanşare sau lichidului de răcire (opţiune)
	6.6.1 Instalarea conductelor

	6.7 Curăţarea

	7 Exploatarea
	7.1 Indicaţii privind siguranţa
	7.2 Pornirea exploatării
	7.3 Observarea exploatării
	7.4 Încheierea exploatării
	7.5 Scoaterea din funcţiune a pompei
	7.6 Curățare în exploatare
	7.6.1 Procesul CIP
	7.6.2 Procesul SIP


	8 Defecţiuni
	8.1 Indicaţii privind siguranţa

	9 Întreţinerea
	9.1 Indicaţii privind siguranţa
	9.2 Piese de schimb
	9.3 Verificarea lichidului de etanşare şi de răcire (opţiune)
	9.4 Gresarea lagărului motorului
	9.5 Gresarea lagărului arborelui
	9.5.1 Forme constructive FP, FPE și FP…V
	9.5.2 Forma constructivă L 2, L 3/L3V, L 4V
	9.5.3 Forma constructivă L1
	9.5.4 Forma constructivă KF

	9.6 Schimbarea motorului
	9.7 Schimbarea etanşării pe arbore
	9.8 Demontarea capului pompei
	9.8.1 Pregătirea
	9.8.2 Mod de procedură

	9.9 Verificarea spaţiilor
	9.9.1 Măsurarea spaţiului rotor-capac pompă
	9.9.2 Măsurarea spațiului rotor-carcasă / Forma constructivă 711/712 - 1231/1232
	9.9.3 Măsurarea spațiului rotor-carcasă / Forma constructivă 1241/1242 resp. 1251/1252

	9.10 Montarea capului pompei
	9.10.1 Reglarea spațiului la îmbinarea cu flanșă
	9.10.2 Montarea etanșărilor
	9.10.3 Montarea carcasei pompei
	9.10.4 Montarea rotorului
	9.10.5 Închiderea pompei

	9.11 Forma constructivă FPE și FP…V: Montarea și alinierea arborelui pompei
	9.12 Forma constructivă L: Schimbarea cuplajului

	10 Anexa 1
	10.1 Date tehnice
	10.1.1 Momente de strângere pentru şuruburi şi piuliţe
	10.1.2 Emisia de zgomot

	10.2 Intervalele de întreţinere1
	10.3 Tabelul de defecţiuni
	10.4 Codul numeric
	10.5 Declaraţie de conformitate CE
	10.6 Declaraţia de încorporare CE

	11 Anexa 2 – Instrucţiuni de montaj (opţiune)
	11.1 Indicaţie privind siguranţa
	11.2 Utilizare
	11.3 Placa de fabricaţie
	11.4 Transportul fără motor
	11.4.1 Indicaţii privind siguranţa
	11.4.2 Transportarea cu vehicule de transport la sol
	11.4.3 Transportarea cu macaraua

	11.5 Locul de amplasare
	11.6 Montarea pompei
	11.6.1 Forma constructivă KF
	11.6.2 Forma constructivă L



