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Plăcuţă de identificare pompă 
 

 
 
Tip *) 
S/N*) 
An 
Q 
P 
H 
n 
pall w C 

 
 
 
tmax op 
 

Nr. element 
ImpØ 

Tip de pompă 
Serie număr 
An de fabricare 
Capacitate nominală la punctul de operare 
Putere nominală la punctul de operare 
Inălțime de pompare în punctul de operare 
Turație 
Presiune maximă permisă de operare a carcasei 
(=cea mai ridicată presiune la refulare la 
temperatura de operare nominală la care carcasa 
pompei se poate utiliza) 
Temperatură de operare maximă permisă a 
lichidului pompat 
Număr de ordine a clientului aferent 
Diametru exterior al rotorului 
 

*) Toate detaliile despre model şi materiale sunt definite 
prin aceste informaţii. Se vor menţiona în toate 
solicitările adresate producătorului respectiv comenzi de 
piese de schimb. 

 
Etichetă ATEX (doar pentru pompe care respectă directiva CE 94/9/EG) 
 

 
 
CE 
Ex 
II 
2G 
 
c 
 
T1-T. 

Marcare conform directivei CE 94/9/EG 
Marcaj specific pentru protecţie împotriva exploziei 
Simbol grup de echipamente 
Simbol pentru categoria (2), atmosferă explozivă 
datorată gazelor, vaporilor sau ceţii (G) 
Simbol pentru protecţia utilizată împotriva 
aprinderii (siguranţă constructivă „c”) 
Simbol pentru clasificarea categoriei disponibile 
teoretic a claselor de temperatură – date pentru 
clasa de temperatură în capitolul 2.7.5; Date pentru 
temperatura maximă permisă a lichidului pompat 
disponibile pe plăcuţa de identificare a pompei, fişa 
de date şi/sau confirmarea comenzii. 

Respectarea directivei CE 94/9/EG „Echipamente şi 
sisteme de protecţie în atmosfere potenţial explozive” 
este declarată prin eliberarea Declaraţiei de conformitate 
CE şi ataşarea etichetei ATEX pe pompă (consolă de 
lagăr). Eticheta ATEX se ataşează suplimentar plăcuţei 
de identificare a pompei. 
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1. General 
 
Acest produs corespunde cerinţelor directivei 2006/42/EG 
Maşini. 
              Personalul angajat pentru instalare, operare,      
              Inspecţie şi întreţinere trebuie să dovedească că 
au luat cunoştinţă de regulamentele de prevenire 
corespunzătoare a accidentelor şi că sunt calificaţi adecvat 
pentru această activitate. Dacă personalul nu dispune de 
cunoştinţele corespunzătoare, i se va asigura o instruire 
adecvată. 
Siguranţa funcţionării pompei livrate respectiv a 
electropompei (=pompă cu motor) poate fi garantată la 
utilizarea ţintă conform fişei de date ataşată şi/sau 
confirmării comenzii respectiv capitolului 6 „Pornire, 
Operare, Închidere”. 
Operatorul este responsabil de respectarea instrucţiunilor 
şi a condiţiilor de siguranţă prevăzute în Instrucţiunile de 
utilizare. 
Funcţionarea fără probleme a pompei sau a electropompei 
se poate realiza dacă instalarea şi întreţinerea se 
efectuează cu atenţie conform regulilor general aplicate în 
domeniul ingineriei şi ingineriei electrice. 
Dacă nu găsiţi toate informaţiile în aceste instrucţiuni de 
utilizare, vă rugăm să ne contactaţi. 
Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru pompa 
sau electropompă dacă instrucţiunile de utilizare nu sunt 
respectate. 
Aceste instrucţiuni de utilizare se vor păstra într-un loc 
sigur pentru o utilizare ulterioară. 
Dacă această pompă sau electropompă este transmisă unui 
terţ, este esenţial ca aceste instrucţiuni de operare şi 
condiţii de operare şi restricţiile de funcţionare prezentate 
în confirmarea comenzi să fie transmise integral. Aceste 
instrucţiuni de utilizare nu abordează toate detaliile 
modelului şi versiunilor şi nici toate aspectele şi  

evenimentele accidentale ce pot apărea în timpul 
instalării, operării şi întreţinerii. 
Reţinem toate drepturile de autor asupra acestor 
instrucţiuni de utilizare; sunt destinate doar utilizării 
personale de către proprietarul pompei sau electropompei. 
Instrucţiunile de utilizare conţin instrucţiuni tehnice şi 
desene care nu se pot reproduce, distribui sau utiliza 
integral sau parţial într-un mod neautorizat în scopuri de 
concurenţă şi este interzis să se transmită terţilor. 
1.1 Garanţie 
Garanţia se acordă conform Condiţiilor de Livrare şi/sau  
confirmarea comenzii. 
Repararea în perioada de garanţie se poate realiza doar de 
către noi sau face obiectul acordului nostru prealabil. În 
caz contrar, garanţia încetează să se mai aplice. 
Garanţiile pe termen mai lung acoperă de regulă doar 
manipularea corectă şi folosirea materialului specificat. 
Garanţia nu va acoperi uzura naturală şi piesele supuse 
uzurii, cum ar fi rotoarele, etanşările la arbore, arborii, 
rulmenții, bucșelor arborilor, inelele de uzură, etc. sau 
deteriorării cauzate de transport sau gestionare 
neadecvată. 
În vederea aplicării garanţiei, este esenţial ca pompa sau 
electropompa să se folosească în conformitate cu 
condiţiile de operare prezentate pe plăcuţa de identificare, 
confirmarea comenzii şi fi şa de date. Aceasta se aplică în 
special rezistenţei materialelor şi funcţionării fără 
probleme a pompei şi etanşării la arbore.  
Dacă unul sau mai mulți parametri ale condiţiilor curente 
de funcţionare sunt diferite, trebuie să ni se solicite să 
confirmăm în scris că pompa este adecvată pentru noile 
condiții de funcționare. 

2. Regulamente de siguranţă 
Aceste instrucţiuni de utilizare conţin instrucţiuni 
importante ce se impun a fi respectate atunci când pompa 
este montată şi pusă în funcţiune şi în timpul operării şi 
întreţinerii. Din acest motiv, aceste instrucţiuni de 
utilizare se vor interpreta de personalul calificat 
responsabil şi/sau de operatorul echipamentului înainte să 
fie instalat şi pus în funcţiune şi trebuie să fie permanent 
disponibile în locaţiile unde pompa sau motopompa se 
foloseşte. 
Aceste instrucţiuni de utilizare nu fac referire la 
Regulamentele Generale cu privire la Prevenirea 
accidentului sau siguranţa locală şi/sau la 
regulamentele de utilizare. Operatorul este 
răspunzător de respectarea acestora (dacă este necesar 
prin apelarea la un personal suplimentar de instalare). 
În egală măsură, instrucţiunile şi dispozitivele de 
siguranţă cu privire la manipularea şi eliminarea mediului 
pompat şi/sau a mediului auxiliar pentru spălare, 
lubrifiere etc., în special dacă sunt explozibile, toxice, 
fierbinţi etc., nu sunt incluse în prezentele instrucţiuni de 
utilizare. 

Pentru manipularea competentă şi conformă este 
răspunzător doar operatorul. 
2.1 Marcarea referinţelor în instrucţiunile de operare 
Regulamentele de siguranţă cuprinse în instrucţiunile de 
operare sunt marcate special cu semne de siguranţă 
conform nach DIN 4844: 
 

Referinţă siguranţă! 
Nerespectarea poate afecta pompa şi 
funcţionarea sa. 
Marcare CE-Ex 
Produsele destinate utilizării într-un mediu 
explozibil se vor marca. 
 
Simbol general pentru pericol! 
Persoanele pot fi în pericol. 
 
Atenţie, tensiune ridicată! 
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Instrucţiunile de siguranţă ataşate direct pompei respectiv 
electropompei se vor respecta în orice împrejurări. 
Ulterior, se vor păstra în stare lizibilă. 
În acelaşi mod, ca şi aceste instrucţiuni de utilizare a 
pompei, toate instrucţiunile de utilizare ataşate 
posibile a accesoriilor (ex. motor) se vor aduce la 
cunoştin ţă şi vor fi puse la dispoziţie. 
2.2 Pericole în caz de nerespectare a instrucţiunilor de 
siguranţă 
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate 
atrage pierderea dreptului de a solicita garanție. 
De asemenea, nerespectarea poate implica următoarele 
riscuri: 

� Defectarea funcţiilor importante ale maşinii sau 
facilităţii 

� Defectarea echipamentelor electronice şi a 
instrumentelor de măsurare prin câmpuri 
magnetice 

� Punerea în pericol a persoanelor şi a proprietăţii 
personale prin câmpuri magnetice 

� Punerea în pericol a persoanelor prin influenţe 
electrice, mecanice şi chimice 

� Punerea în pericol a mediului prin scurgeri ale 
substanţelor periculoase. 
 
La utilizarea electropompei în zone cu risc de 
explozie, se impune o atenţie deosebită 
secţiunilor marcate cu Ex. 

2.3 Instrucţiuni de siguranţă pentru operator/lucrător 
� În funcţie de condiţiile de utilizare, uzura, 

coroziunea sau vârsta vor limita durata de existenţă a 
pompei/electropompei şi caracteristicile sale 
specifice. Operatorul se va asigura că se efectuează 
inspectarea şi întreţinerea regulată pentru ca toate 
piesele să fie înlocuite în timp util, în caz contrar, s-
ar pune în pericol funcţionarea în siguranţă a 
sistemului. Dacă se constată o funcţionare anormală 
sau o defecţiune, pompa se va opri imediat. 

� Dacă stricarea sau defectarea unui sistem sau 
electropompe ar putea avea drept consecinţă 
vătămarea persoanelor sau prejudicierea proprietăţii, 
un astfel de sistem sau electropompă se va dota cu 
dispozitive de alarmă şi/sau module de rezervă şi se 
vor testa regulat pentru a se asigura funcţionarea 
acestora în condiţii optime. 

� Dacă există risc de vătămare generat de piesele 
fierbinţi sau reci ale maşinii, aceste piese se vor 
proteja împotriva contactului cu utilizatorul sau se 
vor aplica semne de avertisment corespunzătoare. 

� Protecţia contactului la piesele în mişcare (ex. 
apărătoarea cuplajului) nu se va retrage din sistemele 
care sunt în funcţiune. 

� Dacă nivelul sunetului unei pompe sau electropompe 
este peste 85 dB(A) se va folosi o protecţie pentru 
ureche când se stă mai mult timp lângă pompă. 

� Dacă mediile periculoase (ex. exploziv, toxic, 
fierbinte) se scurg (ex. din etanşarea axului), se vor 
îndepărta pentru a nu pune în pericol oamenii sau 
mediul. Dispoziţiile legii se impun a fi respectate. 

� Se vor lua măsuri pentru a se elimina orice risc 
implicat de electricitate (ex. prin respectarea 
regulamentelor locale cu privire la echipamentul 
electric). Dacă se lucrează cu părţile electrice sub 
tensiune, acestea se vor deconecta de la sursa de 
alimentare sau comutatorul principal se va opri iar 
siguranţa se va deşuruba. Motoarele trebuiesc 
protejate prin disjunctoare. 

2.4 Instrucţiuni de siguranţă pentru întreţinere, 
inspecţie şi montare 
� Operatorul este responsabil de orice activitate de 

întreţinere, inspecţie şi montare realizată de personalul 
competent autorizat care trebuie să fie informat, după 
citirea instrucţiunilor de utilizare. 

� Esenţialmente, activitatea desfăşurată asupra pompei 
sau electropompei se va realiza atunci când pompa 
este staţionară şi nu este sub presiune. Toate piesele 
trebuie să fie readuse la temperatura mediului. 
Asiguraţi-vă că nimeni nu poate porni motorul într-o 
astfel de situație. Este esenţial ca procedura de oprire a 
sistemului prezentată în instrucţiunile de operare să fie 
respectată. Pompele sau sistemele de pompare care 
prezintă medii periculoase pentru sănătate se vor 
decontamina înainte de a fi demontate. Trebuiesc 
amplasate fişe de date de siguranţă pentru diferitele 
lichide gestionate. Imediat după încheierea lucrării, 
toate dispozitivele de siguranţă şi protecţie se vor 
înlocui sau reporni. 

2.5 Modificare neautorizată şi producerea de piese de 
schimb 
Modificarea sau schimbările efectuate maşinii sunt 
permise după acordul încheiat cu producătorul. 
Piesele de schimb originale şi accesoriile autorizate de 
producător contribuie la siguranţă. 
Folosirea altor piese poate atrage pierderea răspunderii 
pentru consecinţele rezultate. 
2.6 Utilizare necorespunzătoare 
Siguranţa utilizării maşinii livrate se poate garanta doar 
prin folosirea ţintă conform următoarelor capitole din 
Instrucţiunile de utilizare. Limitele indicate în fişa de date 
şi/sau confirmarea comenzii nu vor fi depăşite sub nicio 
formă. 
2.7 Protecţia împotriva exploziei 
La utilizarea electropompelor în zone cu risc de explozie, 
trebuie să se respecte măsurile şi referinţele din capitolele 
2.7.1 – 2.7.6 pentru ca să se garanteze protecţia împotriva 
exploziei. 
2.7.1 Alimentarea electropompei 
            În timpul funcţionării pompei, sistemul de 

aspiraţie şi pompa de presiune şi pompa însăşi 
trebuie să fie permanent umplute cu lichid 
pompat. Astfel, se previne dezvoltarea mediului 
explozibil şi se evită riscul de funcţionare uscată.  

 
 
 
LSN 100 – engleză                                 pagina 4                                                         Revizuire 01 
Articolul nr. 771076024                                                                                         Eliberare 01/2010 



Instrucţiuni de Instalare, Utilizare şi Întreţinere     Model LSN 
 

Dacă operatorul nu poate garanta acest lucru, se 
vor lua măsuri corespunzătoare de monitorizare. 
 
De asemenea, toate carcasele de etanşare, 
sistemele auxiliare ale etanşării axului, precum 
şi sistemele de încălzire şi răcire se vor umple 
cu atenţie. 

2.7.2 Marcare 
              Marcarea pompei face referire la pompa însăşi. 

Pentru cuplaj şi motor, se vor pune la dispoziţie 
o declaraţie de conformitate distinctă şi un 
marcaj corespunzător. 

Exemplu de marcaj al pompei: 
CE Ex II 2 G c T ... . 
Marcajul indică categoria aplicabilă teoretic a claselor de 

temperatură. Temperaturile diferite permise în funcţie de 
modelul pompei rezultă aşa cum se indică în capitolul 
2.7.5. Aceasta este validă şi pentru funcţionare. Pentru o 
unitate completă (pompă, cuplaj, motor) cu diferite clase 
de temperatură, cea mai mică este validă. 
2.7.3 Controlul rotaţiei 
             Controlul rotaţiei se va realiza doar cu cele două 

semicuple separate! Consultaţi şi capitolul 5.5 şi 
6.1. 

 
             Dacă există risc de explozie în timpul instalării, 

controlul rotaţiei nu se va efectua prin pornirea 
scurtă a pompei goale, pentru a evita creşterea 
necorespunzătoare a temperaturii în caz de contact 
al părţilor rotative şi staţionare. 

2.7.4 Funcţionarea pompei 
Pompa se va porni doar cu vana de aspiraţie complet 
deschisă şi vana de pe refulare uşor deschisă. Pornirea cu 
clapete de reţinere închise, însă, este posibilă. Imediat 
după pornire, vana de pe refulare se va regla la punctul de 
funcîionare. 
Consultaţi capitolul 6.2. 
Funcţionarea cu vana închisă în aspiraţie şi/sau 
refulare nu este permisă! 
             Există riscul să apară temperaturi ridicate la 

suprafaţa carcasei pompei după o perioadă relativ 
scurtă de timp prin încălzirea rapidă a lichidului 
din pompă. 

Creşterea rapidă a presiunii în pompă poate atrage 
supraîncărcarea şi astfel pompa poate exploda. 

În capitolul 6.4.1, este indicat debitul minim permisibil. 
Etapele de operare mai lungi cu aceste debite şi lichidele 
menţionate nu provoacă creşterea suplimentară a 
temperaturii de suprafaţă la pompă. 
De asemenea, referinţele din capitolul 6 din aceste 
instrucţiuni de operare vor fi avute în vedere. 

 
            La pompele cu etanșări mecanice, limitele permise 

de temperatură se pot depăşi în cazul funcţionării 
fără lichid în carcasă. Funcţionarea uscată poate 
apărea şi datorită unei cantităţi prea mari de gaz 
în lichidul pompat. 

2.7.5 Limitele temperaturii 
            În condiţii normale de funcţionare, cele mai 

ridicate temperaturi pot fi atinse la suprafaţa 
carcasei pompei şi în zona rulmenților. 

Temperatura de la suprafaţă ce apare pe carcasa pompei 
corespunde cu temperatura lichidului pompat. 
             Dacă pompa este încălzită (ex. manta de 

încălzire), se vor lua măsuri de siguranţă pentru 
ca să se respecte clasele de temperatură prevăzute 
pentru echipament. 

În zona corpului lagăr se va asigura contactul liber al 
suprafeţei cu mediul înconjurător. 
            În timpul funcţionării pompei, se va evita 

sedimentarea supraabundentă a prafului (curăţare 
regulată) pentru a împiedica încălzirea suprafeţei 
pompei peste temperatura permisă. 

Operatorul echipamentului trebuie să se asigure că 
temperatura de operare definită este respectată. 
Temperatura maximă permisă a lichidului pompat la 
aspiraţie depinde de o anumită clasă de temperatură.  
Următorul tabel indică limitele temperaturii teoretice ale 
lichidului pompat ţinând cont de clasele de temperatură 
conform EN 13463-1. 

Clasa de temperatură 
conform EN 13463-1 

Limita de temperatură a 
lichidului pompat 

T4 (1350C) 1350C 
T3 (2000C) 1800C 
T2 (3000C) 1800C 
T1 (4500C) 1800C 

            Temperatura de operare permisă a pompei este 
indicată în fişa de date şi/sau în confirmarea 
comenzii respectiv plăcuţa tip de la pompă. 

În zona rulmenților, clasa de temperatură T4 este 
garantată cu condiţia ca temperatura mediului să fie de 
400C, iar unitatea este pe deplin operată şi întreţinută. 
2.7.6 Întreţinere 
          Pentru o funcţionare în siguranţă şi fiabilă, se vor 

asigura inspecţii regulate pentru ca unitatea să fie 
menţinută complet şi în stare tehnică bună. 
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Exemplu: Funcţiunea rulmenților. Condiţiile de utilizare 
şi aplicare sunt responsabile esenţialmente de ciclul lor de 
viaţă. 
Prin controlul regulat al lubrifiantului şi funcţionarea fără 
risc de supra-temperaturi, se evită funcţionarea etanşărilor 
lagărului la temperaturi ridicate sau defectarea acestora. A 
se consulta capitolul 6.6 şi 7.4. 
Funcţionarea etanşării la arbore se va asigura prin control 
regulat. 
Dacă sistemele auxiliare (ex. spălare din exterior, răcire, 
încălzire) sunt instalate, se verifică dacă sunt necesare 
dispozitive de monitorizare pentru asigurarea funcţiei. 
2.7.7 Comutatoare electrice şi dispozitiv de control, 
instrumente şi accesorii 
           Comutatoarele electrice şi dispozitivele de control, 

instrumentele şi accesoriile cum ar fi rezervoarele 
de termosifon, etc., trebuie să corespundă cu 
cerinţele de siguranţă şi regulamentele valide de 
protecţie împotriva exploziei. 

2.8 Folosire conform regulamentelor 
2.8.1 Turație, presiune, temperatură 
           Se vor lua măsuri adecvate de siguranţă cu privire 

la echipament pentru a se asigura că turația, 
presiunea şi temperatura pompei şi etanşeitatea 
axului nu depăşesc valorile limită din fişa de date 
şi/sau confirmarea comenzii. Presiunile din 
aspirație (presiunile sistemului) trebuie să fie 
deasemenea suficient de ridicate. 

De asemenea, şocurile de presiune care pot apărea la 
oprirea prea rapidă a facilității trebuie ţinute departe de 
pompă (ex. prin supapa de reţinere pe refulare, rezervor 
de aer). Se vor evita modificările rapide de temperatură. 
Pot provoca şoc termic şi cauza deteriorarea sau avarierea 
funcţiei componentelor. 
2.8.2 Forțe şi momente permise pe flanșe 
           Esenţialmente, conductele de aspiraţie şi evacuare 

se vor realiza în aşa fel încât cât mai puţine forţe 
posibil sunt eficiente pentru pompă. Dacă acest 
lucru nu este posibil, valorile indicate în capitolul 
3.5 nu vor fi depăşite sub nicio formă. Aceasta 
este validă pentru funcţionarea precum şi 
staţionarea pompei şi astfel pentru toate presiunile 
şi temperaturile posibile ale unităţii. 

 

2.8.3 NPSH 
             Lichidul pompat trebuie să prezinte o presiune 

min. NPSH la orificiul de intrare al rotorului 
pentru a se asigura funcţionarea liberă a cavităţii 
respectiv prevenirea unei „întreruperi” a fluxului 
pompei. Această condiţie nu este îndeplinită 
atunci când valoarea NPSH a sistemului 
(NPSHA) depăşeşte valoarea NPSH a pompei 
(NPSHR) în toate condiţiile de operare. 

Se va acorda atenţie în special valorii NPSH a lichidelor 
de pompare de lângă presiunea vaporilor. Dacă valoarea 
NPSH a pompei rămâne mai mică, aceasta poate atrage 
deteriorarea materialului cavitaţiei până la distrugere prin 
supraîncălzire. 
Valoarea NPSH a pompei (NPSHR) este indicată în 
curbele fiecărui tip de pompă. 
2.8.4 Etanşare, curăţare, răcire 
Se vor asigura dispoziţiile corespunzătoare ale 
regulamentului şi monitorizarea etanşării, curăţării sau 
răcirii.  
Când se gestionează lichide periculoase sau dacă 
temperaturile sunt ridicate, se vor lua măsuri de siguranţă 
pentru a se asigura că pompa încetează să mai funcţioneze 
dacă etanşarea, sistemul de spălare sau răcire se 
defectează. 
Etanşarea, sistemul de curăţare şi răcire trebuie să fie în 
permanenţă operaţionale înainte de pornirea pompei. Nu 
vor fi scoase din funcţiune până când pompa s-a oprit, cu 
condiţia ca natura utilizării să permită acest lucru. 
2.8.5 Curgere inversă 
În sisteme în care pompele funcţionează în circuite 
închise sub presiune (perne de gaz, presiune abur), 
presiunea pernei de gaz nu se va reduce prin pompă, dat 
fiind că viteza curentului invers poate fi mult mai mare 
decât viteza de operare, care ar distruge unitatea.  

3. Descriere 
3.1 Model 
Pompele LSN sunt pompe cu carcasă spirală 
monoetajate, proiectate pentru proces. Modelul hidraulic 
şi dimensiunile respectă ISO 2858, modelul tehnic 
respectă ISO 5199/EN 25199. 

Pompele LSNI sunt la fel ca modelul LSN, cu excepţia 
faptului că prezintă  un inductor. 
Pompele LSNH şi LSNIH deţin în plus o răcire sau 
încălzire a carcasei şi/sau a corpului etanșării. 
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Pompele sunt realizate ca sisteme modulare şi pot fi 
astfel livrate în mai multe versiuni (ex. materiale 
diferite, etanşări ax, tipuri diferite de lubrifiant, 
răcire/încălzire etc.) 
Condiţiile de aplicare permise şi detaliile modelului 
pompei livrate sunt indicate în fişa de date ataşată 
şi/sau confirmarea comenzii. 
3.2 Etanşare ax 
În principiu, există două tipuri de etanşare ax: garnitură 
hidraulică şi mecanică, deşi există multe versiuni de 
ambele tipuri. În fişa de date şi/sau confirmarea 
comenzii, este indicată etanşarea axului tip a pompei 
dvs. 
În anexa „Instrucţiuni de montare a etanşării axului” 
este prezentată o instrucţiune pentru îmbinarea bucşei 
de etanşare pentru montarea şi utilizarea garniturilor 
mecanice. 
            Mai multe detalii despre îmbinări şi garnituri 

mecanice precum şi riscurile accidentale 
aferente puteţi găsi în capitolul 6.6 şi capitolele 
7.2 şi 7.3. 

           În zonele cu risc de explozie, este interzisă 
folosirea pompelor cu ambalaje. 

 
3.3 Pivoţi 
Arborele de pompă este îndrumat de pivoţi anti-
fricţiune. În fişa de date şi/sau confirmarea comenzii 
puteţi vedea dacă pompa dvs este realizată pentru 
lubrifierea cu ulei (model standard) sau lubrifierea cu 
unsoare (model special). 
           În zonele cu risc de explozie, folosirea de 

pompe cu pivoţi lubrifiaţi cu unsoare este 
interzisă! 

 
3.3.1 Pivoţi folosiţi 
Dimensiunea unei console de lagăr a pompei dvs este 
indicată în fişa de date şi/sau confirmarea comenzii. 

Consolă cu 
lagăr 

Tip pivot 
Pe partea 
pompei 

Pe partea 
acţionării 

24 6307-C3 3307A-C3 
32 6307-C3 3309A-C3 
42 6311-C3 3311A-C3 
48 6313-C3 3313A-C3 

 
3.3.2 Răcire baie de ulei 
La temperaturi ale lichidului pompat de peste 1600C, se 
impune răcirea băii de ulei. 
Pentru racordare, consultaţi lista „Racordări” din 
anexă. 
� Pentru răcire, folosiţi apă curată, neagresivă cu o 

temperatură maximă la intrare de 300C 
� apa răcită trebuie să fie călduţă la evacuare. 
� Presiunea din sistemul de răcire nu va depăşi max. 6 

bar 
� Asigură dispozitive de control pentru monitorizarea 

temperaturii şi presiunii 

3.4 Valoare aproximativă pentru nivelul de presiune al 
sunetului 

Putere 
nominală 
PN în 
kW 

Nivel presiune sunet LpA în dB(A) 
Pompa singură Pompă + Motor 

2950 
min-1 

1450 min-
1 

975 
min-1 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 min-1 

 
Nivelul de presiune al sunetului LpA măsurat la 1 m distanţă 
de suprafaţa pompei conform DIN 45635, partea 1 şi 24. 
Influenţele camerei şi fundaţiei nu sunt avute în vedere. 
Toleranţa pentru aceste valori este +3dB(A). 
Completare pentru funcţionare la 60 Hz: 
Pompa singură:- 
Pompa cu motor: +4 dB(A) 
3.5 Forțe şi momente permise la flanșele pompei... 
... ca urmare a recomandării Europump pentru pompe 
conform ISO 5199. 
Datele referitoare la forţe şi momente sunt valide doar pentru 
încărcările statice ale conductei. 
Valorile din tabel sunt valide pentru pompe cu postamente 
LSN standard (nelegate). 
Toate valorile forţelor şi momentelor fac referire la 
materialele standard EN-GJS400-18LT şi 1.4408. 
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Dimensiuni  ØDN Duză aspiraţie ØDN Duză de evacuare 
Forţe în N Momente în Nm Forţe în N Momente în Nm 

Fx Fy  Fz  ƩF Mx  My  Mz  ƩM Fx Fy  Fz  ƩF Mx  My  Mz  ƩM 

 
 
4.1 Transport, manipulare 
� Verificaţi pompa/motopompa imediat după 

livrare/primirea expediţiei pentru a nu prezenta 
deteriorări sau piese lipsă 

� Pompa/electropompa se va transporta cu atenţie şi de 
personalul competent. Evitaţi impacte puternice. 

� Menţineţi pompa/motopompa în aceeaşi poziţie în care 
a fost livrată din fabrică. Atenţie la instrucţiunile de 
ambalare. 

� Flanșele de aspiraţie şi refulare ale pompei se vor 
închide cu capace în timpul transportului şi depozitării. 

             Eliminaţi toate materialele de ambalare conform 
regulamentelor locale. 

 
� Dispozitivele de ridicare (ex. încărcător cu furcă, 

macara, dispozitiv macara, scripeţi, frânghii de 
aruncare etc.) vor fi suficient de rezistente şi se vor 
utiliza de către persoane autorizate. Greutatea pompei/ 
electropompei este indicată în fişa de date. 

� Pompa/motopompa se poate ridica doar prin punctele 
solide cum ar fi carcasa, flanşele sau cadrul. Imaginea 2 
indică metoda corectă de transport cu macaraua. 

 

Nu staţionaţi sub greutăţile suspendate. 
         Consultaţi regulamentele generale cu privire la 
prevenirea accidentelor. Pompa/electropompa se va 
asigura împotriva răsturnării şi alunecării până ce a fost 
fixată în locaţia finală. 
          Chingile de ancorare nu se vor fixa de capetele 

axurilor sau de ocheții motorului. Ancorarea de 
ocheții motorului este permisă numai dacă se ridică 
motorul de pe postament. 

 

Desprinderea pompei/electropompei din chingile de 
ancorare poate cauza prejudicii persoanelor şi 
materialelor. 
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4.2 Stocare/Conservare 
Pompele sau unităţile stocate o perioadă mai lungă de 
timp înainte de pornire (max. 6 luni) se vor proteja 
împotriva umezelii, vibraţiilor şi mizeriei (ex. prin 
ambalare în hârtie impregnată sau plastic). Pompele se 
vor depozita în principal într-un loc protejat de interperii 

(ex. sub un acoperiş uscat). În acest interval, toate flanșele 
de aspiraţie şi refulare şi toate celelalte orificii de intrare 
şi ieşire se vor închide cu capace sau dopuri. 
Pentru perioade mai lungi de depozitare, pot fi necesare 
măsuri de conservare la suprafeţele maşinii, eventual 
ambalare cu protecţie împotriva umezelii! 

5. Montare/Instalare 
5.1 Montarea unei pompe/electropompe 
5.1.1 Montarea pompei pe postament 
Pompa şi motorul (=electropompă) se vor monta pe un 
postament din oţel sau fontă sau cadru (sudat) fabricat, 
dacă acesta nu există deja sau dacă nu este inclus în 
livrare. Acest postament se va aşeza pe o fundaţie care 
poate susţine toate greutăţile care apar în timpul utilizării 
(a se vedea capitolul 5.1.2). 
La montarea pompei pe postament, se vor avea în vedere 
următoarele: 
� Postamentul trebuie să fie solid astfel încât să nu apară 

torsiuni sau vibraţii în timpul funcţionării.  
� Suprafeţele pe care se montează picioarele pompei şi 

motorul pe postament trebuie să fie plane (adică 
prelucrate pe mașină de frezat). Fixarea 
necorespunzătoare a pompei poate determina 
deteriorarea prematură a pompei şi pierderea garanţiei. 

� Găurile pentru șuruburile de prindere a pompei se vor 
face în aşa fel încât să fie garantată fixarea în siguranţă. 

� Se va lăsa un spaţiu între pompă şi axul motorului în 
funcţie de cuplajul folosit, consultaţi capitolul 5.3 

� Între pompă şi postament va exista un spațiu 
corespunzător pentru bailagăr, pentru ca în caz de 
înlocuire a pompei să se poată regla înălţimea egală 
dintre partea inferioară şi linia de centru (reglare 
verticală recomandată 4-6 mm). 

� Alinierea pompei cu motorul - consultaţi capitolul 5.3. 
5.1.2 Montarea unităţii pe o fundaţie 
Locul în care se montează pompa trebuie să fie pregătit în 
funcţie de dimensiunile desenelor dimensionale. 
Fundaţiile din beton trebuie să fie suficient de ferme 
conform DIN 1045 sau unui standard similar (min. BN 
15) pentru a asigura o montare sigura, funcţională. 
Fundaţia din beton trebuie fixată înainte de ridicarea 
unităţii. Suprafaţa va fi orizontală şi netedă, 
             Se va asigura suficient spaţiu pentru activitatea de 

întreţinere şi reparare, în special pentru înlocuirea 
motorului sau a electropompei complete. 
Ventilatorul motorului trebuie să poată absorbi 
suficient aer rece, iar apărătoarea ventilatorului 
trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de orice 
perete, etc. 

� Pentru fixarea buloanelor de ancorare se vor asigura 
adâncituri corespunzătoare. Dacă nu este posibil, se pot 
utiliza buloane de ancorare epoxi. 

� Când se montează pompa pe fundaţie, trebuie reglată 
la flanșa de refulare prin intermediul unei nivele cu 
bulă. Abaterea permisă este de 0,2 mm/m. După 
introducerea bolţurilor de ancorare, vor fi turnate în 
fundaţie cu beton. După fixarea mortarului, se verifică 
alinierea cuplajului conform capitolului 5.3.1, iar 
potenţialele nealinieri se vor remedia prin reglarea 
cadrului fundaţiei în zona motorului. Netezimea 
cadrului bazei va fi de 0,2 mm/m înainte de a fi 
umplută respectiv fixată. Pentru ajustare se pot folosi 
bailagăre sau şuruburi de nivelare (opţional, nu 
standard). Bailagărele se vor introduce lângă bolţurile 
de ancorare şi trebuie să fie fixate plan. După aceasta, 
fixaţi bolţurile de ancorare simetric însă doar uşor. 
Umpleţi postamentul cu mortar rezistent la contracţie.  

Notificare: 
� Eliminați bulele de aer (ex. prin vibrare) 
� Verificaţi ca mortarul să fie fixat şi consolidat 

corespunzător. 
� Atenţie la post-tratamentul betonului conform DIN 

1045. 
După fixare, strângeţi bolţurile de ancorare uniform şi 
ferm. Verificaţi alinierea cuplajului conform capitolului 
5.3.1 şi reajustaţi dacă este necesar. Mai mult, verificaţi 
ca toate şuruburile dintre pompă/motor şi cadrul bazei să 
se potrivească. 
Deşi postamentele originale ale pompelor LSN sunt 
proiectate ferm, este recomandată umplerea postamentului 
până la bordură. 
� Dacă se transmit vibraţii fundaţiei de la componentele 

învecinate, se vor proteja prin capitonări adecvate de 
amortizare a vibraţiei (vibraţiile din exterior pot afecta 
rulmenții). 

� Pentru a preveni transmiterea vibraţiilor la părţile 
alăturate, fundaţia trebuie aşezată pe o bază de izolare 
adecvată. 

 Dimensiunea acestor garnituri de izolare va 
varia în funcţie de circumstanţe şi se va stabili 
de către un specialist cu experienţă. 

 
5.2 Racordarea conductelor la pompă 

 Pompa nu se va utiliza ca sprijin pentru conducte. 
Forțele permise pe flanșe nu vor fi depăşite, 
consultaţi capitolul 3.5. 
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5.2.1 Conducte de aspiraţie şi refulare 
� Conductele vor avea dimensiunea şi modelul care să 

permită lichidului să curgă liber în pompă şi pompa să 
funcţioneze fără probleme. O atenţie deosebită se va 
acorda etanşării conductelor de aspiraţie şi respectării 
valorilor NPSH. Dacă pompa este deasupra nivelului 
apei conducta se va monta inclinat către flanșa de 
aspiraţie pentru a nu permite formarea pungilor de aer. 
Dacă pompa este montată înecat, instalaţi conducta de 
aspiraţie uşor descrescător către flanșa de aspirație. Nu 
instalaţi fitinguri sau coturi imediat înainte de flanșa de 
aspirație. 

� Dacă alimentarea aspiraţiei este sub vid iar gazele 
angajate pot fi prezente în lichid, se recomandă ca o 
linie de aerisire să fie plasată în amontele pompei de 
aspiraţie cu revenire la rezervor, peste nivelul maxim 
de lichid. 

� O conductă suplimentară de la flanșa de refulare – linie 
de aerisire - uşurează dezaerisirea pompei înainte de 
pornire (imaginea 3). 

 
� Când se instalează conductele, asiguraţi-vă că pompa 

este accesibilă pentru întreţinere, instalare şi 
dezasamblare. 

� Verificați „Forţe permise pe flanşe” (capitolul 3.5) 
� Dacă sunt folosite compensatoare de dilatare, acestea 

vor fi susţinute astfel încât pompa să nu fie încărcată 
necorespunzător datorită presiunii conductelor.  

� Înainte de racordarea pompei: scoateţi capacele de 
protecţie din flanșele de aspiraţie şi refulare. 

� Înainte de pornirea pompei, conductele, garniturle şi 
echipamentul trebuiesc curăţate pentru a înlătura stropii 
de sudură, crusta etc. Orice poluanţi vor fi complet 
înlăturaţi din unităţile pompei care sunt racordate direct 
sau indirect la sistemele de apă potabilă înainte de a fi 
instalate şi puse în folosinţă.  

� Pentru a proteja etanşarea mecanică împotriva 
impurităţilor străine, se recomandă ca o sită de 800 
microni să fie instalată în conducta de aspiraţie/admisie 
când motorul este pornit. 

� Dacă sistemul de conducte este testat cu pompa 
instalată, nu depăşiţi presiunea maximă permisă în 
pompă şi/sau etanşare mecanică (a se vedea fişa de 
date). 

� Când se goleşte conducta după testarea la presiune, 
asiguraţi-vă că pompa este gestionată corespunzător 
(risc de rugină şi probleme la pornire) 

� În cazul pompelor cu etanşare moale, înlocuiţi 
împachetarea după testarea presiunii (inelele pot fi 
supracomprimate şi astfel neadecvate pentru utilizare) 

5.2.2 Conexiuni suplimentare 
Orice conexiuni solicitate pentru etanşarea, spălarea sau 
răcirea pompei vor fi instalate. Vă rugăm să consultaţi 
fişele de date pentru a vedea ce conducte, presiuni şi 
cantităţi sunt necesare. Poziţia şi dimensiunea 
conexiunilor la pompă sunt prezentate în anexa 
„Conexiuni”. 
 
           Aceste conexiuni sunt esenţiale pentru funcţionare! 
 
Se recomandă ca un sistem să fie instalat pentru a 
îndepărta orice scurgere din etanşare. Pentru racordare, a 
se vedea anexa „Conexiuni”. 
5.3 Cuplare 

Asiguraţi-vă că nimeni nu poate porni motorul în 
timpul activităţii asupra cuplajului. 
Conform regulamentelor de prevenire a accidentului, 
unitatea pompei se poate utiliza atunci când dispozitivul 
de protecţie al cuplajului este montat. 
 

La operarea în zona 1 şi 2, se va utiliza un cuplaj 
cu certficare Atex validă. 

Se vor respecta instrucţiunile de operare ale 
producătorului. 
5.3.1 Alinierea cuplajului 
             Alinierea cuplajului se va realiza cu cea mai mare 

grijă şi atenţie astfel încât unitatea să funcţioneze 
fără probleme. Dacă nu ţineţi cont de acest 
aspect, veţi pierde garaţia! 

    
              După montare pe fundaţie şi racordarea 

conductelor, cuplajul se va alinia din nou chiar 
dacă unitatea a fost livrată complet montată pe 
postament și aliniată din fabrică. 

� Înainte de a începe instalarea, curăţaţi cu atenţie 
capetele axului şi componentele cuplajului. 

� Înainte de a alinia cuplajul, deşurubaţi şuruburile 
(901.12) dintre corpul lagăr (330) şi piciorul carcasei 
(183) şi înşurubaţi doar după aliniere. Repetaţi 
măsurarea după înşurubarea şuruburilor (901.12). 

� Unitatea este aliniată corespunzător atunci când o riglă 
aşezată axial peste ambele jumătăţi ale cuplajului are 
aceeaşi distanţă până la un anumit ax oriunde pe 
circumferinţă. De asemenea, ambele jumătăţi ale 
cuplajului trebuie să prezinte aceeaşi distanţă una faţă 
de cealaltă pe fiecare circumferinţă. Aceasta se va 
verifica cu ajutorul unei rigle, compas sau ceas 
comparator; a se vedea imaginile 4 şi 5. 

� Toleranţele permise pentru cuplajul dvs sunt indicate 
în instrucţiunile de utilizare ale cuplajului. 
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Pentru prezentarea exactă a cuplajului, consultaţi fi şa de 
date şi/sau confirmarea comenzii. 

 
Imaginea 4 – Alinierea cuplajului la calibru şi lineal 

 
Imaginea 5 – Alinierea cuplajului cu distanţier 
 
              Controlaţi alinierea cuplajului încă o dată în stare 

caldă de funcţionare şi la presiunea sistemului 
(dacă este disponibilă) şi corectați dacă este 
necesar. Atenţie la capitolul 6 în prealabil! 
Trebuie ca unitatea să se rotească cu mâna, cu 
uşurinţă şi lin. 

  Alinierea necorespunzătoare a unităţii poate atrage 
daune atât cuplajului cât şi pompei! 

  Montaţi protecţia cuplajului după aliniere dar 
înainte de pornire. 

5.3.2 Protecţie cuplaj 
           Conform regulilor de prevenire a accidentelor, 

pompa poate fi operată numai cu protecţia 
cuplajului instalată. 

            Atenţie, protecţia cuplajului trebuie să fie 
executată dintr-un material care să nu producă 
scântei. 

 
Piese: 

 
 
Protecţie cuplaj (două jumătăţi egale)   Piesă de ajustare 

Asamblare: 

 
Capac lagăr     Cuplaj    Motor 
1) Înşurubaţi partea 2 la capacul corpului lagărului 
 

 
2) Introduceţi partea 3 cu canalul în jos cu presare axială 
pe motor 
 

 
3) Introduceţi partea 1 pe capacul lagărului 
4) Prindeți partea 1 şi partea 2 împreună cu șuruburi de 
fixare, piulițe și șaibe. 
 
5.4 Motor electric 
La selectarea dimensiunii motorului, se vor lua măsuri ca 
toate condiţiile conform ISO 5199 să fie îndeplinite. 
Atenţie la Instrucţunile de operare ale producătorului 
motorului. 
             Pentru aplicații în zona 1 şi 2 Atex, se va utiliza 

un motor cu certificare Atex validă. 
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5.5 Racordarea electrică 

Racordarea electrică se poate realiza doar de către 
un specialist  autorizat. Regulile şi regulamentele 
valide pentru tehnologia electrică în special cele 
cu privire la măsurile de siguranţă vor fi 
respectate. Regulamentele companiilor naţionale 
de alimentare cu electricitate care se aplică în zona 
respectivă se vor respecta de asemenea. 

Înainte de a începe activitatea, verificaţi dacă informaţiile 
de pe plăcuţa de identificare corespund cu cele ale reţelei 
locale de alimentare. Cablul de alimentare cu electricitate 
al motorului de acţionare cuplat se va conecta conform cu 
diagrama de cablare dată de producătorul motorului. Se 
va instala un dispozitiv de protecție (ex. disjunctor, releu 
termic, etc). 

În zonele cu risc de explozie IEC 60079-14 trebie 
observate suplimentar pentru instalarea electrică. 
 Se vor lua măsuri ca respectivul cadru de bază 
(2xfiletul M10 disponibil pentru şuruburle de 
împământare) să fie împământat prin măsuri 
corespunzătoare. 

Direcţia de rotaţie se va verifica doar atunci când 
pompa este plină. Funcţionarea pe uscat ca afecta 
pompa. 

5.6 Control final 
Verificaţi aliniamentul cuplajului conform capitolului 
5.3.1. Verificaţi ca arborele se poate roti cu uşurinţă cu 
mâna. 

6. Pornire, operare, oprire 

Echipamentul poate fi pornit doar de persoanele 
care cunosc regulamentele locale de siguranţă şi aceste 
instrucţiuni de operare (în special regulamentele de 
siguranţă şi instrucţiunile din prezenta). 
6.1 Prima pornire 
Înainte de a porni pompa, verificaţi dacă următoarele 
puncte au fost controlate şi realizate: 
• Dacă pompa este unsă cu ulei, deschideţi mai întâi 

bușonul de evacuare a uleiului (GD) şi scurgeţi orice 
lichid strâns (ex. condensare). Închideţi bușonul de 
evacuare a uleiului (GD) şi umpleţi cu ulei aşa cum se 
descrie în capitolul 6.5.1. 

• Pentru pompele care se ung cu unsoare, nu este 
necesară o altă lubrifiere înainte de pornirea iniţială. 

• Pompa şi conducta de aspiraţie se vor umple complet 
cu lichid la pornire. 

• Rotiți arborele pompei încă o dată manual şi verificaţi 
dacă se mişcă uşor şi uniform. 

• Verificaţi protecţia culajului să fie instalată şi toate 
dispozitivele de siguranţă operaţionale. 

• Porniţi orice dispozitive de etanşare, spălare sau răcire 
care sunt furnizate. A se vedea fişa de date pentru 
cantitate şi presiune. 

• Deschideţi vana conductei de aspiraţie/admisie 
• Deschideți vana de pe refulare la aprox. 25% din 

debitul nominal. La pompele cu o flanșă de refulare 
mai mică decât 200 mm, vana poate rămâne închisă la 
pornire. 

• Asiguraţi-vă că unitatea este racordată electric conform 
tuturor regulamentelor şi cu toate dispozitivele de 
siguranţă. 

• Verificaţi sensul de rotaţie pornind şi oprind uşor. 
Trebuie să fie acelaşi cu sensul indicat de săgeata de  
pe pompă. 

6.2 Pornire 
Imediat (max. 10 secunde la 50 Hz resp. max. 7 secunde 

la 60 Hz alimentare) după atingerea unei viteze de 
funcţionare normale deschideţi vana de refulare 
până la ajustarea punctului de funcționare solicitat. 
Parametrii de pompare indicați pe plăcuţa pompei 
resp. în fişa de date şi/sau confirmarea comenzii 
trebuie respectate. 

Orice modificare se permite doar după o discuţie cu 
producătorul! 

Funcţionarea cu vana închisă în conductele de 
aspiraţie şi/sau evacuare nu este permisă. 

 
            La pornirea fără contrapresiune, presiunea se 

poate mări prin strangularea vanei. După ce 
presiunea creşte la valoarea dorită puteţi deschide 
vana complet.  

Pentru ca etanşarea mecanică să fie monitorizată şi 
urmărită în funcţionare, nu se montează nicio 
apărătoare de protecţie în această zonă. Astfel, se 
impune o atenţie specială atunci când pompa 
funcţionează (fără păr lung, haine largi etc.). 

• Etanşări moi: 
Etanşările moi necesită scurgere pentru funcţionarea 
corectă (orificiu de evacuare în formă de picătură al 
mediului pompat). Pentru început ajustaţi o scurgere 
amplă. Reduceţi uşor în primele ore de funcţionare 
străngând presetupa continuu (a se vedea poziţia 
„452” şi „920.31” în desenul secţional) când pompa 
funcţionează. Consideraţi 30-100 picături /minut ca 
valoare aproximativă. 

Garniturile care funcţionează uscat îngreunează şi 
distrug bucşa arborelui sau arborele în sine. 

Dacă pompa nu ajunge la presiunea dorită sau 
dacă apar sunete sau vibraţii atipice: 
Opriţi pompa (a se vedea capitolul 6.7) şi cautaţi cauzele 
(a se vedea capitolul 10). 
 
6.3 Repornire 
Esenţialmente, aceeaşi procedură se va respecta ca la 
prima pornire. Însă, nu mai este necesar să se verifice 
sensul de rotaţie şi acesibilitatea pompei. 
Pompa se va porni pe regim automat doar dacă v-aţi 
asigurat că a rămas plină în timpul staţionării. 
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Atenţie, nu atingeţi părţile fierbinţi ale maşinii şi 
atunci când funcţionează - zona neprotejată a 
etanşării axului. Atenţie! sistemele controlate 
automat pot porni pompa dintr-o dată, în orice 
moment. Se vor aplica semne de avertisment 
adecvate. 

6.4 Restricţii de operare 
            Limitele de funcţionare ale pompei/unităţii cu 

privire la presiune, temperatură, performanţă şi 
viteză sut indicate în fişa de date şi/sau 
confirmarea comenzii şi se vor respecta în orice 
situaţie! 

• Nu depăşiţi puterea trecută pe plăcuţa de identificare a 
motorului 

• Evitaţi schimbările bruşte de temperatură (şocurile 
termice) 

• Pompa şi motorul trebuie să funcţioneye uniform şi fără 
vibraţii; verificaţi cel puţin o dată pe săptămână 

6.4.1 Debit min/max 
Dacă nu sunt comunicate alte date în curbe sau fişele de 
date, următoarele sunt valide: 
Qmin = 0,1 x QBEP pentru o funcţionare pe termen scurt 
Qmin = 0,3 x QBEP pentru o funcţionare continuă 
Qmax = 1,2 x QBEP pentru o funcţionare continuă*) 
unde QBEP = debitul la randament maxim 
*) cu condiţia ca NPSHinstalaţie > (NPSHpompă + 0,5 m) 
6.4.2 Mediu abraziv 
            La lichidele de pompare cu componente abrazive, 
este de aşteptat o uzură sporită a etanşării şi a arborelui. 
Intervalele de inspecţie se vor reduce comparativ cu cele 
obişnuite. 
6.4.3 Număr permis de porniri 
Numărul permis de porniri ale pompei nu va fi depăşit - a 
se vedea diagrama 6. 

 
 
La motoarele electrice, numărul permis de porniri este dat 
în instrucţiunile de operare ale motorului care sunt 
ataşate.  
Dacă sunt comunicate două valori diferite, valoarea mai 
mică este validă. 
 

6.5 Lubrifierea lagărelor 
6.5.1 Lubrifiere cu ulei 

Corpul lagăr se va umple cu ulei. 
         Pentru calitatea uleiului consultaţi capitolul 7.4.1 
         Pentru cantitatea uleiului consultaţi capitolul 7.4.1 
         Pompele sunt furnizate cu corpul lagăr neumplut! 
Vizor de nivel ulei (model standard) 

Scoateţi dopul dispozitivului de umplere (637) şi 
introduceţi ulei în deschiderea racordului (GF1). 
Umpleţi cu ulei până la mijlocul dispozitivului de picurare 
al nivelului uleiului (642) (imaginea 7). Menţineţi nivelul 
exact. Supraumplerea conduce la temperaturi sporite ale 
lagărului şi o posibilă scurgere de ulei. Dacă nivelul de 
ulei este prea redus aceasta poate cauza o deficienţă de 
lubrifiere. 
Ungător de nivel constant (model opţional) 
• Furnizat desfăcut 
• Deşurubaţi rezervorul din corpul principal (înfiletat pe 

dreapta) şi puneţi deoparte 
• Etanşaţi corpul principal în consola de lagăr (330), 

printr-o bandă de etanşare PTFE la racordare pentru 
gresor cu nivel constant (638). Strângeţi până când 
butucul înfiletat este în poziţie verticală (imaginea 8). 

• Scoateţi capacul dispozitivului de umplere cu ulei 
(637) (partea superioară a consolei de lagăr) şi 
alimentaţi cu ulei prin deschiderea de racordare (GF1) 
până ce nivelul de ulei atinge aproape mijlocul 
picurătorului nivelului de ulei din corpul principal. 

• Umpleţi rezervorul folosind o pâlnie (imaginea 8). 
• Asiguraţi-vă că inelul o este pe ajutajul rezervorului. 
• Puneţi degetul peste ajutajul rezervorului, inversaţi şi 

introduceţi ajutajul în butucul înfiletat intern de pe 
corpul principal. Închideţi rezervorul (imaginea 8). 

• Acum uleiul curge din rezervor în corpul lagărului. 
• Repetaţi umplerea până ce rezervorul se umple 2/3 
• Reumpleţi cu ulei de îndată ce nivelul uleiului scade 

sub 1/3 

 
6.5.2 Ungerea cu unsoare consistentă 

Pentru calitatea unsorii consultaţi capitolul 7.4.2 
         Pentru cantitatea unsorii, consultaţi capitolul 7.4.2 
• Lagărele sunt deja umplute cu unsoare pe bază de litiu 

din fabrică şi sunt pregătte de utilizare. 
• Unsoarea furnizată este adecvată pentru o temperatură 

cuprinsă între -300C şi +900C (măsurată la suprafaţa 
corpului lagăr). 
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• Ungerea se face din nou prin două gresoare de ungere 

(636). 
• Temperatura lagărului (măsurată la corpul lagăr) va fi 

de max. 500C peste temperatura ambientală şi nu va 
depăşi 900C, controlaţi cel puţin săptămânal. La 
lubrifierea cu unsoare, temperatura lagărului poate fi  
temporar mai mare cu 5-100C după o nouă ungere, până 
se opreşte un posibil surplus de unsoare în lagăre. 

6.6 Monitorizare 
           În zonele cu risc de explozie, se recomandă 
monitorizarea temperaturii lagărelor şi vibraţiile consolei 
de lagăr. 

 Monitorizarea şi întreţinerea regulate vor prelungi 
viaţa pompei dvs sau a sistemului pompei. 
• Verificaţi nivelul uleiului cel puţin o dată pe săptămână 
şi completaţi dacă este necesar. 

• Verificaţi pompa de scurgeri cel puţin o dată pe 
săptămână 

• La ambalare, verificaţi cantitatea scurgerii cel puţin o 
dată pe săptămână (a se vedea capitolul 6.2 secţiunea 
„Ambalare”) 

• Verificaţi dispozitivele de ajustare şi monitorizare ale 
oricăror sisteme de etanşare, spălare sau răcire o dată 
pe săptămână pentru a asigura funcţionarea adecvată. 
Apa răcită evacuată trebuie să fie călduţă la atingere. 

• Cu garnituri mecanice duble, monitorizaţi presiunea şi 
valoarea fluxului din zona garniturii mecanice; 
verificaţi cel puţin o dată pe săptămână 

• Pompele care sunt expuse la substanţe chimice 
corozive sau la uzură prin abraziune trebuie inspectate 
periodic de coroziue sau uzură. Prima inspecţie se va 
efectua după şase luni. Toate intervalele de inspecţie 
vor fi stabilite pe baza stării pompei. 

6.7 Închidere 
• Închideţi supapa conductei de evacuare înainte (max 30 

secunde) de oprirea motorului. Nu este necesar dacă 
există o supapă de închidere prin resort 

• Opriţi  motorul (asiguraţi-vă că funcţionează silenţios) 
• Închideţi supapa de pe partea de aspiraţie 
• Închideţi sistemele auxiliare. Nu închideţi sistemul de 

răcire până ce pompa nu s-a răcit 
• Dacă există risc de îngheţ, goliţi pompa, zonele de 

răcire şi conductele complet. 

• Dacă pompa rămâne de asemenea sub condiţiile de 
operare (presiune şi temperatură) când este în repaos, 
lăsaţi toate sistemele auxiliare de etanşare, spălare şi 
răcire pornite. 

• Etanşarea axului trebuie să rămână închisă dacă există 
risc de pătrundere de aer (în cazul alimentării de la 
sistemele sub vacuum sau funcţionare în paralel cu 
conductă de aspiraţie comună). 

6.8 Depozitare/perioade mai lungi de nefuncţionare 
6.8.1 Depozitarea pompelor noi 
Dacă punerea în funcţiune se produce la o perioadă de 
timp mai lungă de la livrare, vă recomandăm următoarele 
măsuri pentru depozitarea pompei: 
• Depozitaţi într-un loc uscat 
• Rotiţi arborele manual cel puţin o dată pe lună. 
6.8.2 Măsuri pentru o scoatere din funcţiune mai 
lungă 
Pompele rămân instalate şi pregătite de operare: 
• Se vor face teste cu o durată de 5 min la intervale 

regulate. Perioada dintre teste depinde de instalație. 
Însă, va fi o dată pe săptămână cel puţin. 

6.8.3 Perioade mai lungi de nefuncţionare 

După perioade mai lungi de staţionare, inelele  
etanșărilor moi se pot întări; trebuie înlocuite înainte de 
pornire. 
Când se porneşte, respectaţi instrucţiunile pentru prima 
pornire (a se vedea capitolul 6)! 
a) Pompe umplute 
• Porniţi pompele de rezervă şi opriţi-le imediat o dată 

pe săptămână. Utilizare posibilă ca pompă principală. 
• Dacă pompa de rezervă este la presiunea şi 

temperatura de operare, lăsaţi toate sistemele auxiliare 
de etanşare, spălare şi răcire pornite. 

• Înlocuiţi uleiul sau ungeţi după 2 ani 
• Presetupele etanşărilor moi se vor ajusta pentru a 

menţine lubrifierea inelelor (ex. nu strângeţi peste 
măsură) 

b) Pompe golite 
• Răsuciţi arborele cu mâna cel puţin o dată pe 

săptămână (nu porniţi deoarece ar putea funcţiona pe 
uscat) 

• Înlocuiţi uleiul sau unsoarea după 2 ani 

7. Reparare, întreţinere 
7.1 Observaţii generale 

Activitatea se va desfăşura doar pe pompe sau 
unităţi de pompă care nu sunt în funcţiune. Trebuie să 
respectaţi capitolul 2. 

Activitatea de întreţinere şi reparare se va desfăşura 
doar de către un personal instruit, cu experienţă care 

            familiarizat cu conţinutul acestor instrucţiuni de 
operare sau de personalul producătorului 
însărcinat cu repararea. 

7.2 Etanșări mecanice 

Înainte de a deschide pompa, este esenţial să 
respectaţi capitolul 2 şi capitolul 8. 
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Dacă lichidul utilizat se scurge pe la etanșarea mecanică, 
atunci aceasta este deteriorată şi trebuie înlocuită. 
Înlocuirea etanșării mecanice se face conform 
„Instrucţiunilor de montare pentru etanşarea axului” 
7.3 Etanșări moi 
Etanșările moi necesită întreţinere constantă, a se vedea 
capitolul 6.2 secţiunea „Etanșări moi”. Dacă rata de 
scurgere nu se mai poate ajusta corect, garnitura este 
uzată şi trebuie înlocuită în timp util (altfel poate să apară 
uzură sporită pe bucşa arborelui). Înlocuirea inelelor de 
etanşare se face conform „Instrucţiunilor de montare 
pentru etanşarea axului” 

Datorită riscului de accidente, completarea cu 
inele de etanșare în timpul funcţionării sau la presiunea 
sau temperatura de funcţioare este strict interzisă! 
7.4 Ungere şi schimb de lubrifiant 
7.4.1 Ungere cu ulei 

Temperatură 
lagăr 

Primul schimb 
de ulei după... 

ore de 
funcţionare 

Toate 
schimburile de 
ulei ulterioare 
după... ore de 
funcţionare 

Până la 600C 300 8760*) 
600C-800C 300 4000*) 
800C-1000C 200 3000*) 

*) sau cel puţin o dată pe an. 
           În fabrici cu riscuri de explozie, intervalele de 
schimbare a uleiului trebuie respectate în orice situaţii! 
Schimbare ulei 
• După primele ..... ore de funcţionare, scurgeţi uleiul 

(scurgere ulei „GD” cu buşon de golire 903.51) şi 
umpleţi cu ulei proaspăt. Curăţaţi buşonul de golire şi 
închideţi din nou. 

• Alimentaţi cu ulei nou conform capitolului 6.5 
• Dacă pompa nu este utilizată o perioadă mai lungă de 

timp, uleiul se va schimba după doi ani. 

Uleiul vechi se va elimina conform regulamentelor 
de mediu naţionale valide. 
Calitatea uleiului 

Nume  Ulei de ungere CLP46 
DIN51517 sau HD 

20W/20 SAE 
Simbol conform DIN 
51502 

 

Văscozitate cinematică la 
400C.  
Punct de aprindere 
(conform Cleveland)  
Pourpoint 
Temperatură de aplicare* 

46+4 mm2/s 
 

+1750C 
 

-150C 
Mai mare decât 

temperatura permisă a 
lagărului 

*)Pentru temperaturi de mediu sub -100C se va utiliza un 
alt tip de ulei. Solicitați suport tehnic. 

Cantitate ulei 
Mărime lagăr Cantitate ulei în l 

24 0,5 
32 1,1 
42 1,4 
48 1,7 

 
7.4.2 Ungere cu unsoare 
Re-gresare 
• Lagărele unse cu unsoare cu posibilitate de re-gresare 

vor fi unse din nou la 4000 ore de funcţionare, însă cel 
puţin o dată pe an. Curăţaţi gresoarele de lubrifiere 
(636) mai întâi. 

Calitate lubrifiant unsoare... 
...corespunzător NLGI GRAD 2 
 
Cantitate de unsoare (valoare aprox.) 

Mărime lagăr Rulmentul 
dinspre pompa 

Rulmentul 
dinspre motor 

24 9g/10cm3 14g/16cm3 
32 13g/15cm3 20g/22cm3 
42 18g/20cm3 33g/35cm3 
48 23g/26cm3 42g/46cm3 

 
• Dacă pompa este lăsată nefuncţională o perioadă mai 

lungă de timp, unsoarea din lagăre se va schimba după 
2 ani 

7.5 Cuplaj 
Verificaţi interstițiul dintre semicuple regulat la aprox. 
1000 ore de funcţionare însă cel puţin o dată pe an, 
inclusiv ∆Sv. 
Pentru cuplaje cu elemente elastice din cauciuc, se aplică 
următoarele: 
Dacă nu este necesară o curăţare a cuplajelor, garniturile 
cuplajului se pot uza aproximativ ¼ din grosimea 
obişnită, înainte să fie schimbate. Pentru a măsura 
cuplajul marcaţi pe generatoare fiecare semicuplă (a se 
vedea imaginea de mai jos). Apoi fixaţi un ax, răsuciţi 
axul opus cât de mult posibil. Apoi măsuraţi distanţa 
(∆Sv) dintre marcajele cuplajului. Dacă această măsură 
depăşeşte valoarea dată în tabel, elementele elastice vor fi 
înlocuite. Trebuie înlocuite în seturi. 

 

 Dacă uzura este mare, se presupune că motorul nu 
este aliniat corespunzător la pompă sau că distanţa dintre 
secţiunile de cuplare s-a modificat. Înlocuiţi elementele 
uzate şi reinstalaţi sau ajustaţi cuplajul aşa cum se 
prezintă în capitolul 5.3 
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7.6 Curăţare pompă 

 Pompa nu trebuie curăţată cu apă cu presiune – apa 
poate să pătrundă în lagăre. 

 
• Mizeria de pe partea exterioară a pompei are un efect 

negativ asupra transmiterii căldurii. Pompa trebuie 

curăţată cu apă la intervale regulate (în funcţie de 
gradul de mizerie). 

• Simeringurile arborelui (421.41 şi 421.51)  nu sunt 
complet lipsite de scurgere. Impurităţile pot cauza 
scurgerea în zona etanșării arborelui. Aşadar, curăţaţi 
impurităţile cu o cârpă, periodic. 

• Înlocuiţi sticla ungătorului de nivel constant dacă 
aceasta este murdară (642) – dacă pompa a fost 
echipată cu acest accesoriu. 

8. Demontare şi reparare pompă 
8.1 Observaţii generale 

repararea pompei sau a sistemului pompei se va 
efectua doar de personalul competent autorizat sau de 
personalul specialist al producătorului. 

Când se demontează pompa, atenţie la capitolul 2 şi 
capitolul 4.1. 
Pentru montare şi reparare, puteţi solicita ajutorul unui 
personal specializat dacă doriţi. 

Dacă lichide periculoase sunt pompate este necesară 
eliminarea adecvată a lichidului utilizat înainte de a 
demonta pompa. Atenţie la faptul că şi în pompele golite 
există resturi de lichid utilizat. Dacă este necesar, pompa 
se va curăţa sau decontamina. Se impune respectarea 
legilor în caz contrar există risc pentru sănătate! 
� Înainte de a demonta, pompa trebuie securizată în aşa 

fel încât să nu poată fi pornită. 
� Carcasa pompei trebuie golită şi fără presiune 
� Toate dispozitivele de închidere din conducta de 

aspiraţie şi descărcare trebuie închise. 
� Toate părţile trebuie să preia temperatura mediului. 

Asiguraţi pompele, unităţile sau părţile unice 
dezasamblate împotriva căderi sau rostogolirii. 

În timp ce demontaţi pompa, folosiţi o flacără 
deschisă (lampă cu presiune etc.) când nu există risc de 
incendiu, explozie sau vapori vătămători. 
Nu folosiţi niciodată căldură pentru a înlătura piuliţa 
rotorului. Folosirea căldurii poate determina vătămarea 
fizică gravă şi prejudicierea proprietăţii. 

Folosiţi piese de schimb originale. Atenţie la 
materialele din dreapta şi modul de fixare. 
8.2 General 
           Lucrările care necesită şocuri (ciocan) se pot 

realiza doar în afara atmosferei explozibile sau se 
vor folosi doar instrumente care nu fac scântei. 

Efectuaţi montarea şi demontarea conform desenului 
secţional corespunzător.  
Aveţi nevoie doar de instrumente obişnuite. 

Înainte de a demonta, verificaţi dacă piesele solicitate sunt 
pregătite. Demontaţi pompa doar în măsura în care se 
solicită pentru înlocuirea piesei de reparare. 
8.3 Demontare ansamblu detaşabil către înapoi 
Ansamblul detaşabil anterior include toate piesele pompei 
cu excepţia carcasei spirale (102V). având în vedere că 
pompele sunt construite pe modelul de proces, carcasa  
spirală (102V) poate rămâne pe postament şi în conducte, 
dacă carcasa spirală nu necesită reparaţii. 
� Goliţi carasa spirală (102V) prin dopul de scurgere 

(912.11) 
� Deşurubaţi îmbinările tubulare ale conductelor de apă 

de spălare şi răcire şi scurgeţi uleiul de lubrifiere din 
consola de lagăr (330) prin bucşa înşurubată (903.51) 

� Scoateţi protecţia cuplajului 
� Scoateţi distanţierul cuplajului tip distanţier 
� Slăbiţi şuruburle pentru piciorul suport (183) de la 

cadrul de bază 
� Atârnaţi ansamblul detaşabil anteror de dispozitivul de 

ridicare pentru a nu se afunda sau apăsaţi carcasa în 
spirală în timpul demontării. Exemplu în imaginea 9 
pentru recomandări de ridicare. 

 
� Desfaceţi capul bulonului hexagonal (901.11) din 

carcasă 
� Folosind şuruburile de reglare furnizate (901.42), 

separaţi ansamblul detaşabil anterior de carcasă. 
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8.4 Scoaterea rotorului 

 Nota ataşată „Instrucţiuni de montare etanşare ax” 
• Dacă rotorul prezintă paletaj dorsal verificaţi distanţa 

axială „a” dintre rotor (230) şi corpul etanșării (161) 
înainte de a continua demontarea. Consultaţi secţiunea 
8.7.1 

• Desfaceţi şurubul rotorului (922) (înfiletat dreapta) 
fixând rotorul la capătul cuplajului 

• Trageţi rotorul (230) cu două şurubelniţe sau răngi 
făcând pârghie (imaginea 10). Scoateţi pana (940.31). 

 

Asiguraţi-vă că aşezaţi răngile pârghie sub paletajul 
rotorului pentru a preveni deteriorarea acestuia. 
� Pentru demontarea ulterioară, ansamblul detaşabil 

anterior se va aşeza în poziţie verticală (cu ax vertical, 
a se vedea imaginea 11). Atenţie, se vor lua măsuri de 
precauţie pentru a preveni căderea ansamblului anterior 
detaşat! 

 
8.5 Scoaterea etanşării mecanice  
Înainte de a scoate capacul carcasei citiţi „Instrucţiuni de 
montare pentru etanşare ax” 
� Deşurubaţi şurubul hexagonal (902.32) (nu este 

disponibil pentru toate dimensiunile familiei de pompe) 
şi scoateţi capacul carcasei (161) din consola de lagăr 

8.6 Scoatere lagăr 
� Scoateţi cuplajul cu un dispozitiv de scoatere a 

cuplajuluii (imaginea 12), scoateţi cheia de cuplare 
(940.52) 

 
� Scoateţi deflectorul axial (507) folosind 2 şurubelniţe (a 

se vedea imaginea 13) 

 
� Desfaceţi capătul bolţului hexagonal (901.41). scoateţi 

lanterna consolei de lagăr din consola de lagăr (330) 
� Demontaţi inelul elastic (932.51). aveţi nevoie de cleşte 

pentru inel de fixare conform DIN 5256-C. 
Consolă de 

lagăr 
Cleşte pentru inel de 

fixare solicitat 
Lungimea  i 

(min) a cleştelui 
pentru inelul de 

fixare 
24 Dimensiunea 94/C 40 200mm 

32, 42 Dimensiunea 94/C 85 250mm 
48 Grobe 94/C 85 300mm 

 
� Scoateţi axul (210) inclusiv lagărul ant-fricţiune (320.51 
şi 320.52) şi şurubul lagărului (923.51) din consola de 
lagăr (330) 

� Scoateţi şurubul lagărului (923.51). şurubul lagărului 
este înşurubat spre dreapta şi auto-inchis. Se poate 
reutiliza de 5 ori dacă este utilizat corespunzător. 

� Scoateţi lagărul anti-fricţiune (320.51 şi 320.52) din ax 
(210) folosind presa hidraulică sau dispozitivul de 
tragere a lagărului. 

8.7 Recondiţionare 
După dezasamblare, toate piesele se vor curăţa şi verifica cu 
atenţie să nu fie uzate. Părţile uzate sau deteriorate se vor 
înlocui cu piese noi (piese de rezervă). 
Când reasamblaţi pompa, se recomandă înlocuirea tuturor 
etanşărilor. 

Toate elementele de etanşare PTFE şi etanşările din 
grafit sunt destinate utilizării doar o dată. 
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În majoritatea cazurilor are sens dacă, în caz de 
deteriorare, este absolut necesar să se reînnoiască 
garnitura mecanică şi lagărele. 
Depozitele din rotor (230) din carcasa în spirală (102V) 
sau din capacul carcasei se vor înlătura. 
8.7.1 Curăţare rotor 
Parte de aspiraţie rotor      Vane anterioare rotor 

 
Partea de acţionare a rotorului 
Doar pentru dimensiunile pompei 

 
Diametru nominal D 
(mm) 

60 
68 

85 100 
120 
135 

 
155 
175 

220 

Curăţare 
radială s 

nou min 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25 
max 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30 

Limite uzură 0,78 0,85 0,90 1,05 1,15 
Curăţare 
axială a 

nou 0,8-1,2 
Limite uzură Max. 1,7 

când limitele de uzură sunt atinse sau depăşite, 
părţile uzate se vor înlocui. 
Pentru carcasele în spirală (102V) cu inel de uzură 
(502.11) şi carcase capac (161) cu inel de uzură (502.31) 
există următoarele posibilităţi pentru a reface curăţarea 
corectă: 
a) Reînnoiţi rotorul (230) şi inelul de uzură. Apoi se refac 
măsurătorile iniţiale. 
b) Un inel de uzură adaptat (calibrat pentru a se potrivi) se 
poate furniza pentru a evita înlocuirea rotorului. Vă 
rugăm să luaţi legătura cu fabrica pentru detalii. 
Când carcasa în spirală (102V) sau capacul carcasei (161) 
fără inel de uzură necesită reparare, un inel de uzură se 
poate instala pentru a reînnoi performanţa pompei. 
Repotrivirea carcasei în spirală şi/sau a capacului carcasei 
se impune. Vă rugăm să contactaţi fabrica pentru detalii şi 
asistenţă. 
8.8 Montare 
Reasamblaţi pompele folosind ordinea inversă a etapelor 
aşa cum a fost perfectată pentru demontarea pompei. Însă 
respectaţi următoarele observaţii: 
� Atenţie la gradul de curăţenie când reasamblaţi pompa 
� Pentru toleranţe de etanşare, ex. între bucşa axului 

(433) şi ax (210) sau rotor (230) şi ax (210), precum  

şi fir, folosiţi un compus anti-tocire adecvat (ex. 
Molykote/Never-Seeze) pentru ca ansamblarea şi 
următoarea dezasamblare să fie mai uşoare. 

compusul anti-tocire trebuie să fie compatibil cu 
pompajul. 
� Şuruburile trebuie strânse cu următoarea torsiune: 

Locaţie  Dimensiune 
şurub 

Torsiune şurub în Nm 
Filete unse Filete 

uscate 
Şuruburi 
carcasă 

M12 35 50 
M16 105 150 
M20 210 305 

Toate 
celelalte 
şuruburi 

M10 35 50 
M12 60 90 
M16 150 220 

 
� Înainte de a monta al doilea lagăr pe ax împingeţi 

inelul elastic (932.51) dintre cele două lagăre 
� Înainte de a monta lagărele, încălziţi-le până la 800C 

într-o baie de ulei sau folosnd un încălzitor de lagăr. 
Dacă este necesar folosiţi o baie de ule sa un încălzitor 
lagăr. Dacă este necesar, folosiţi un tob pentru a forţa 
inelul interior în ax prin bătăi uşoare cu ciocanul. 
Ţineţi inelul exterior pentru a evita vibraţiile bilelor. 

� Când se fixează împreună consola cu lagăr (330) cu 
lanterna consolei cu lagăr (344) şi laterna consolei cu 
lagăr cu carcasa în spirală (102V), şuruburile se vor 
aşeza în centrul orificiilor golite. În caz contrar, poate 
apărea ajustarea necorespunzătoare a uleiului. 

� Împingeţi deflectorul (507) în ax (210) până ce rămâne 
axial faţă de marginea axului. Între deflector (507) şi 
lanterna consolei de lagăr (344) trebuie să rămână o 
distanţă de cel puţin 0,7mm. 

� Dacă este necesar, puteţi folosi o flanşă pentru 
montare (a se vedea imaginea 14). 

 
�  Nu aplicaţi forţă excesivă 
� Pentru a monta etanşarea axului (ambalare sau 

etanşare mecanică) a se vedea descrierea separată 
„Instrucţiuni de montare pentru etanşare ax” şi 
capitolul 8.5 

� Pentru rotoare cu paletaj dorsal, distanţa axială dintre 
palete şi corpul etanșării 
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   (161) trebuie verificate după montarea rotorului (230) şi 

strângerea şurubului rotorului (922) (a se vedea capitolul 
8.7.1) 

� După montarea ansamblului detaşabil anterior şi a 
ansamblului său în carcasa în spirală, rotiţi axul şi 
controlaţi mişcarea liberă a pompei în acest fel. Etanşările 
axului vor determina o uşoară rezistenţă la răsucire însă 
nu va exista niciun contact între părţile mecanice. 

� Înainte de a porni pompa, verificaţi alinierea 
cuplajului. Această operațiune nu este necesară în 
cazul în care pompa are cuplaj tip distanţier dacă 
carcasa pompei şi motorul nu au fost demontate. 

    
Înainte de a porni pompa nu uitaţi să 
alimentaţi cu ulei! 
Înainte de a porni pompa nu uitaţi să 
instalaţi şi să racordaţi toate dispozitivele de 
siguranţă. 

9. Piese de schimb recomandate, pompe de schimb 
9.1 Piese de schimb 
Piesele de schimb se vor selecta pentru a dura doi ani. Dacă 
nu se aplică alte instrucţiuni, vă recomandăm să păstraţi 
numărul de piese listate mai jos (conform DIN 24296) 

 Număr pompe 
(incl. Pompe de rezervă) 

2 3 4 5 6/7 8/9 10/+ 
Piese de schimb Număr piese de schimb 
Rotor  1 1 1 2 2 2 20% 
Inel labirint 2 2 2 3 3 4 50% 
Arbore cu pană şi piuliță 1 1 1 2 2 2 20% 
Set rulmenți 1 1 2 2 2 3 25% 
Bucşă arbore 2 2 2 3 3 4 50% 
Garnitura 1 1 2 2 2 3 30% 
Set inele etanșare moale  16 16 24 24 24 32 100% 
Set de mentenanță 4 6 8 8 9 12 150% 
Alte garnituri 4 6 8 8 9 10 100% 
Etanșare mecanică 1 1 2 2 2 3 25% 
Corp lagăr  - - - - - - 2 

Pentru a asigura disponibilitatea optimă, 
recomandăm cantităţi adecvate de piese de schimb în stoc, în 
special dacă acestea sunt realizate din materiale speciale iar 
în cazul etanșărilor mecanice, datorită termenelor mai lungi 
de livrare. 

Comandă piese de schimb 
Când comandaţi piese de schimb, vă rugăm să 
comunicaţi următoarele informaţii: 

� Tip: 
� S/N (nr. comandă) 
� Denumire piesă 
� Desen secţional 

Toate informaţiile sunt oferite în fişa de date şi desenul 
secţional relevant 

depozitaţi piesele de schimb în încăperi uscate 
şi curate! 
 
9.2 Pompe de rezervă 

Este esenţial ca un număr suficient de pompe 
de rezervă să fie pregătite de folosire în fabrici acolo 
unde defectarea unei pompe poate pune în pericol viaţa 
umană sa poate prejudicia proprietatea sau poate genera 
costuri ridicate. Verificările regulate se vor desfăşura 
pentru a asigura că pompele sunt întotdeauna pregătite 
de folosire (a se vedea capitolul 6.8) 

depozitaţi pompele de rezervă conform 
capitolului 6.8 

10. Defecţiuni – Cauze şi soluţii 
 Următoarele note cu privire la cauzele defecţiunilor şi 

modul de reparare sunt menite să constituie un ajutor 
pentru a recunoaşte o problemă. Departamentul 
producătorului de relaţii cu clienţii este disponibil pentru 
a oferi sprijin în repararea defecţiunilor pe care operatorul 
nu poate sau nu vrea să le repare. Dacă operatorul repară 
sau schimbă pompa, datele modelului din fişa de date şi 
capitolul 2 din aceste instrucţiuni de operare vor fi avute 
în vedere. Dacă este necesar, acordul scris al 
producătorului trebuie obţinut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSN 100 – engleză                                 pagina 19                                                      Revizuire 01 
Articolul nr. 771076024                                                                                         Eliberare 01/2010 
 



D
e

bi
t 

pr
e

a
 m

ic
 

D
e

bi
tu

l s
e

 o
pr

eşt
e

 d
up
ă u

n 
tim

p
 

In
a

lti
m

e
 d

e
 p

om
pa

re
 p

re
a

 m
ic

a
 

In
a

lti
m

e
 d

e
 p

om
pa

re
 p

re
a

 m
a

re
 

M
ot

or
 s

up
ra

în
căr

ca
t 

P
om

pa
 n

u 
fu

ncţ
io

ne
a

ză
 s

ile
nţ

io
s 

T
e

m
pe

ra
tu

ră 
pr

e
a

 r
id

ic
a

tă 
în

 p
om

pă
 

T
e

m
pe

ra
tu

ră 
în

 e
ta

nşa
re

a
 a

xu
lu

i p
re

a
 r

id
ic

a
t
ă 

T
e

m
pe

ra
tu

ră 
în

 la
gă

r 
pr

e
a

 r
id

ic
a

tă 

P
om

pa
 c

ur
ge

 

V
a

lo
a

re
 d

e
 s

cu
rg

e
re

 p
re

a
 r

id
ic

a
t

ă 
la

 e
ta

nşa
re

  

Cauză  Soluţie  

█ 

Contra-presiune  prea 
mare 

Verificaţi conductele să nu fie obturate, deschideţi vana  
de refulare, reduceţi rezistenţa din conducta de refulare 
(ex. curăţaţi filtrul dacă este necesar) 
Schimbati rotorul cu unul de diametru mai mare (in 
limita puterii disponibile a motorului) 

█ █ █ 
Contra-presiune  prea 
mică 

Strângeţi vana de pe refulare 

█ █ 

Turație prea mare Reduceţi turaţia 
Comparaţi turaţia motorului cu turaţia specificată a 
pompei (de pe plăcuţa de identificare) 
Când reglaţi turaţia (convertizor de frecvenţă) verificaţi 
setarea valorii de referinţă 

█ █ 

Turație prea mică Creşteţi turaţia (verificaţi în acelaşi timp puterea 
disponibilă) 
Comparaţi turaţia motorului cu turaţia specificată a 
pompei (de pe plăcuţa de identificare) 
Când reglaţi turaţia (convertizor de frecvenţă) verificaţi 
setarea valorii de referinţă 

█ █ █ █ 
Debit prea redus Sporiţi debitul (deschideţi vana de pe refulare, verificaţi 

by-pass-ul) 

█ Debit prea mare Reduceţi debitul (strângeţi vana de pe refulare) 

█ █ 
Diametru rotor prea 
mare 

Schimbaţi rotorul cu unul de diametru mai mic 

█ █ 
Diametru rotor prea mic Schimbaţi rotorul cu unul de diametru mai mare 

(verificaţi puterea disponibilă a motorului) 

█ █ █ █ 
Pompă şi/sau conducte 
neumplute complet cu 
lichid 

Umpleţi conductele 
Aerisiţi 

█ █ █ 
Pompă sau conductă de 
aspiraţie/admisie blocate 

Curăţaţi 

█ █ 
Pungă de aer în conducte Aerisiţi 

Îmbunătăţiţi traseul conductelor 

█ █ █ █ █ 

Înălţime aspiraţie prea 
mare / NPSH instalație 
prea mic 

Creşteţi nivelul lichidului şi/sau presiunea de aspiraţie 
Reduceţi rezistenţa în conducta de aspiraţie (schimbaţi 
traseul şi mărimea nominală, deschideţi vanele de 
izolare, curăţaţi filtrele) 

█ █ █ 
Se absoarbe aer Creşteţi nivelul lichidului 

Verificaţi dacă conducta de aspiraţie este etanşă 

█ █ █ 
Se absoarbe aer prin 
etanșarea la arbore 

Curăţaţi garnitura conductei instalaţiei auxiliare 
Sporiţi presiunea de etanşare 
Înlocuiţi etanşarea mecanică 

█ █ 
Sensul de rotație este 
greşit 

Schimbaţi două faze ale alimentării cu curent (de către 
un electrician) 

█ █ █ █ 
Componente interne 
uzate 

Înlocuiţi piesele uzate 

█ █ █ 
Densitatea și/sau 
vâscozitatea lichidului 
utilizat este prea mare 

Solicitaţi asistenţă 

█ █ 
Presetupa nu este strânsă 
egal 

Străngeţi egal 

█ 

Presetupa este strânsă 
prea tare resp. 
garniturile axului sunt 
uzate (vezi presetupe )

Slăbiţi presetupa 
Înlocuiţi inelele de etanşare şi/sau etanşarea mecanică 
Verificaţi etanşarea, conductele de spălare şi răcire 
(presiune) 
Evitaţi funcţionarea uscată 

█ █ 
Acoperiri şi rugină pe 
arbore sau bucşa 
arborelui 

Înlocuiţi piesele 

█ █ 
Material al inelelor 
etanșării moi neadecvat 

Folosiţi un material adecvat (verificaţi arborele sau 
bucşa arborelui în prealabil pentru a nu fi deteriorată) 

█ █ 
Depozite pe etanșarea 
mecanică 

Curăţaţi 
Înlocuiţi etanşarea mecanică  dacă este necesar 

█ █ 
Rotor dezechilibrat Înlăturaţi blocajele/depozitele 

Înlocuiţi rotorul dacă este rupt sau uzat neuniform 



Verificaţi arborele pentru a vă asigura că nu este 
încovoiat 

     █   █  █ 
Cuplaj nealiniat Aliniaţi mai bine pompa cu motorul 

     █   █   
Distanţă de cuplare prea 
mică 

Modificaţi 

    █ █   █ █ █ 
Forţe din conductă prea 
mari (unitate pompă sub 
stres) 

Modificaţi (conducte suport, folosiţi compensatori etc.) 
Fundaţia este turnată corespunzător? Postamentul este 
rigid? 

        █   
Lubrifiant prea mult, 
prea puţin sau tip eronat 

modificaţi 

    █       

Alimentare cu 
electricitate 
necorespunzătoare 
(funcţionare în 2 faze) 

Verificaţi tensiunea la toate fazele 
Verificaţi racordările cablului şi strângerea la borne 

         █  
Etanşare insuficientă Strângeţi şuruburile 

Înlocuţi garnitura 

     █   █   
Lagăr deteriorat Înlocuiţi 

Verificaţi lubrifiantul şi spaţiul lagărului pentru a nu 
prezenta poluanţi (curăţaţi zona de ulei) 

        █   

Depunere în găurile de 
echilibrare ale rotorului 

Curăţaţi găurile de echilibrare din rotor 
Înlocuiţi piesele uzate (rotor, inele labirint) 
Ajustaţi cu presiunea sistemului/presiunea de aspiraţie 
declarate la comandă 

     █      
Vibraţii aferente 
sistemului (rezonanţă) 

Solicitare asistenţă 
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