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MĂSURI PREVENTIVE DE SIGURANŢĂ
ATENŢIE

Nu utilizaţi acest echipament la viteze (turaţii) mai mari decât turaţia sa nominală. Utilizarea
acestui echipament altfel decât conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în prezentul
manual este interzisă.
Echipamentul a fost considerat satisfăcător pentru condiţiile pentru care a fost vândut, însă
utilizarea lui dincolo de aceste condiţii poate cauza solicitări care nu au fost luate în
considerare în timpul proiectării şi la care nu va rezista.
În cazul echipamentelor la care se referă prezentul manual de instrucţiuni, este important să
respectaţi indicaţiile de securitate pentru a preveni pagubele şi leziunile cauzate personalului.
Personalul va trebui instruit:
-

să evite atingerea pieselor aflate în mişcare de rotaţie;
să evite ocolirea sau scoaterea din funcţiune a dispozitivelor de protecţie şi siguranţă;
să evite expunerea prelungită în apropierea imediată a utilajelor cu nivel mare de
zgomot;
să îngrijească corepunzător şi să utilizeze proceduri adecvate pentru manipularea,
ridicarea, instalarea, operarea şi întreţinerea echipamentului;
să nu modifice acest echipament – să consulte producătorul în cazul în care
modificarea se consideră necesară;
să nu înlocuiască cu ocazia reparaţiilor piesele care pot fi procurate de la producătorul
echipamentului.

Operaţiile de întreţinere se vor efectua în mod obligatoriu în condiţii de siguranţă cu personal
calificat.
Nerespectarea acestui avertisment poate duce la accidente care să provoace leziuni
personalului.
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CAPITOLUL I
INFORMAŢII GENERALE
Prezentul manual conţine instrucţiuni privind instalarea, operarea şi întreţinerea pompelor cu
absorbţie coaxială produse de Patterson Pump. Această pompă este o pompă centrifugală,
cu o singură treaptă, cu absorbţie simplă. Dacă sunt instalate şi întreţinute corespunzător,
pompele centrifugale funcţionează satisfăcător o perioadă lungă de timp. Pompele
centrifugale folosesc principiul forţei centrifuge pentru a accelera lichidul cu un rotor cu
palete, pentru a-l colecta apoi şi a-l transmite la înălţimea de refulare într-o volută staţionară.
Pompa este formată din două ansamble:
1) Ansamblul volutei sau partea staţionară;
2) Elementul rotativ sau partea mobilă.
Carcasa cu construcţie extractabilă permite scoaterea rotorului şi a elementului rotativ fără a
perturba ţevile de absorbţie şi refulare.
Capacul volutei colectează scurgerile de la presetupă, care ar putea fi drenate folosind gaura
filetată prevăzută. Flanşa de refulare este găurită şi filetată pentru conectarea manometrului.
Voluta pompei este găurită şi filetată pe partea inferioară în scopul drenării pompei. Inelele
de uzură sunt prevăzute în carcasă pentru a reduce la minim scurgerile interne ale lichidului
pompat şi pentru a creşte eficienţa.
CAPITOLUL II
DEPOZITARE & PROTECŢIE
La toate pompele se efectuează întreţinerea în fabrică, acestea fiind livrate în stare de
a fi puse în funcţiune, însă există cazuri când trece o perioadă considerabilă de timp de la
livrarea şi până la punerea în funcţiune a pompei. Echipamentul neexploatat trebuie păstrat
într-o încăpere curată şi uscată. În cazul în care un echipament urmează să fie depozitat
pentru o perioadă lungă de timp (de 6 luni sau mai mult), pentru păstrarea echipamentului
respectiv în condiţii bune sunt necesare următoarele măsuri preventive:
1) Asiguraţi-vă că toate lagărele sunt unse corespunzător.
2) Suprafeţele nevopsite ale utilajelor care sunt expuse la coroziune, se vor proteja cu
un strat de vopsea de protecţie anticorozivă.
3) Pentru a distribui lubrifiantul pe întreaga suprafaţă a lagărelor, efectuaţi periodic
10-15 rotiri ale axului pompei. Această rotire se va efectua la intervale cuprinse
între o lună şi trei luni, în funcţie de condiţiile atmosferice, etc. Pentru a asigura ca
axul pompei să nu înceapă să se aşeze, nu lăsaţi axul pompei întotdeauna în
aceeaşi poziţie.
4) Radiatoarele de pe motoare şi controllere trebuie să fie conectate şi în stare
deplină de funcţionare atunci când în baza experienţelor de operare, condiţiile
atmosferice cer acest lucru. Pentru alte măsuri preventive privind depozitarea
componentelor individuale ale unităţii de pompare consultaţi manualele cu
instrucţiunile de utilizare.
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5) După ce echipamentele sunt scoase din depozitare, pe lagăre se vor aplica
lubrifianţi proaspeţi.
CAPITOLUL III
INSTALARE
3-1 Locaţie:
La selectarea locaţiei pentru unitatea de pompare (pompa, baza, antrenare şi cuplaj)
trebuie luată în considerare o multitudine de factori. Unitatea trebuie să fie accesibilă atât
pentru efectuarea inspecţiilor, cât şi pentru operaţiile de întreţinere. Înălţimea liberă trebuie
prevăzută în aşa fel, încât să permită utilizarea macaralelor, elevatoarelor sau altor
echipamente de ridicare necesare. Pompa trebuie poziţionată cât mai aproape posibil de
punctul de alimentare cu lichid, astfel încât linia de absorbţie să fie scurtă şi directă. Pentru
evitarea pierderilor datorate frecării, locaţie trebuie în aşa fel aleasă, încât linia de refulare să
aibă cât mai puţine coturi şi racorduri. Unitatea trebuie protejată împotriva inundării.
3-2 Fundaţie:
Fundaţia trebuie să fie suficient de solidă pentru a putea absorbi vibraţiile şi a putea
forma un suport permanent rigid pentru placa de bază. Pentru fundaţii se foloseşte de cele
mai multe ori beton. Înainte de a turna fundaţia, amplasaţi şuruburi de ancorare conform
schiţei. Lăsaţi 3/4 inch – 1 1/2 inch (19,05 –38,1 mm) ciment între fundaţie şi placa de bază.
Pentru o legătură mai bună a cimentului, suprafaţa fundaţiei trebuie să fie aspră.
3-3 Montare:
ATENŢIE!! Nu încercaţi să ridicaţi întreaga unitate folosind numai ochiurile ridicare
de pe pompă sau numai cele de pe motor. O asemenea acţiune poate
cauza defectarea ochiurilor de ridicare, pagube ale unităţii sau leziuni la
persoanele aflate în zonă. Ridicaţi unitatea cu lanţuri sau frânghii
înfăşurate în formă de buclă în jurul plăcii de bază sau legând cabluri atât
de ochiurile de ridicare ale pompei şi ale motorului.
La montarea unităţii de pompare pe fundaţie, semicuplajele trebuie desfăcute. În timpul
cimentării, unitatea va fi rezemată pe pene. Penele se vor plasa lângă bolţurile de ancorare
(câte o pană de fiecare parte a fiecărui bolţ) şi la mijloc între două bolţuri. Reglaţi penele
pentru a ridica sau coborâ unitatea conform cerinţelor pentru a putea alinia flanşele de
absorbţie şi refulare la ţevi şi pentru a nivela placa de bază. Bolţurile de nivelare formate din
şuruburi cu cap şi piuliţe sunt utile la nivelarea unor plăci de bază de dimensiuni mari, însă
nu vor putea înlocui penele de fixare sau blocuri care suportă sarcina. După ce unitatea a
funcţionat timp de o săpătămână, verificaţi alinierea. După efectuarea eventualelor reglări
necesare, fixaţi popa şi motorul cu dibluri de bază.
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3-4 Aliniere:
Unitatea de pompă a fost fabricată în aşa fel încât să permită alinierea la faţa locului.
Unitatea trebuie aliniată corespunzător în timpul instalării. Funcţionarea fără defecte şi
eficientă a unităţii depinde de alinierea corectă. Abaterea de la coaxialitate poate cauza
zgomote anormale în timpul funcţionării pompei, vibraţii, defectarea prematură a lagărelor
sau uzura excesivă a cuplajelor. Factorii care pot să modifice alinierea unităţii de pompare
sunt aşezarea fundaţiei, arcuirea plăcii de bază, solicitarea ţevilor, aşezarea clădirii, uzura
lagărelor, piuliţe sau şuruburi destrânse la pompă sau la ansamblul de antrenare, deplasarea
pompei sau unităţii de antrenare pe fundaţie. Când verificaţi alinierea cuplajelor, nu uitaţi că
cuplajele flexibile nu sunt destinate folosirii ca legături universale. Scopul unui cuplaj flexibil
este de a compensa variaţiile de temperatură şi de a permite mişcarea de capăt a tijelor fără
a se interfera reciproc.
Există două tipuri de abateri de la coaxialitate: abeterea de la paralelism şi deplasarea
unghiulară a axelor. Limitele abaterilor de la coaxilitate sunt stabilite în instrucţiunile
producătorilor cuplajelor, ele trebuie însă menţinute la minim pentru o durată de viaţă
maximă a componentelor echipamentului.
Pentru a verifica alinierea cuplajelor, se va proceda în felul următor:
1) Reglaţi distanţa cuplajului la dimensiunea indicată în schiţa de proiect.
2) Verificaţi dacă există abateri de la paralelism, plasând lineale pe ambele
semicuplaje în patru puncte la distanţă de 90º. Alinierea este corectă dacă linealul
este la nivel pe ambele semicuplajele, în toate punctele.
3) Verificaţi abaterile unghiulare cu ajutorul unui calibru în patru puncte la distanţă de
90°. Alinierea este corectă în situaţia în care acelaşi calibru intră la limită între
semicuplaje în toate cele patru puncte.
Abaterile de la paralelism şi cele unghiulare se înlătură, ridicând motorul şi adăugând
şaibe de distanţare adiţionale sub piciorul motorului sau reducând numărul lor. După fiecare
modificare este necesară verificarea repetată a alinierii semicuplajelor. Reglarea într-o
direcţie ar putea afecta reglarea efectuată într-o altă direcţie.
O metodă alternativă pentru verificarea alinierii este cea cu ajutorul unui ceas
indicator. Procedaţi în felul următor:
1) Trasaţi linii indicatoare pe semicuplaje sau marcaţi unde se află punctul indicator.
2) Reglaţi ceasul indicator la zero.
3) Rotiţi încet ambele semicuplaje astfel încât liniile indicatoare să se adapteze sau
astfel încât punctul indicator să se situeze întotdeauna deasupra marcajului.
4) Citiţi ceasul pentru a determina dacă mai sunt necesare reglaje. Alinierea este
acceptabilă dacă valoarea totală indicată de ceas nu depăşeşte 0,004 inch (0,102
mm) nici în cazul alinierii paralele, nici în cel al alinierii unghiulare.
Importanţa alinierii corecte nu poate fi supraaccentuată. Alinierea se va verifica şi se
va corecta după caz în următoarele situaţii:
a) După montare
b) După ce cimentul s-a întărit
c) După ce şuruburile fundaţiei au fost strânse
d) După racordarea ţevilor
e) După mutarea pompei, sistemului de antrenare sau a plăcii de bază,
indiferent de motivul mutării.
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3-5 Cimentare:
Cimentul compensează neuniformitatea fundaţiei şi distribuie uniform greutatea unităţii
pe fundaţie. Cimentul previne deasemenea deplasarea laterală a plăcii de bază şi reduce
vibraţiile. Folosiţi un ciment fără contracţii. Şuruburile de fixare în fundaţie se vor strânge
uniform, dar nu prea tare. Cimentaţi unitatea după cum urmează:
1) Construiţi o formă de jur împrejurul plăcii de bază în care se va turna cimentul.
2) Udaţi abundent partea de sus a fundaţiei, după care eliminaţi apa de pe suprafaţa
lui.
3) Turnaţi cimentul. Îndesaţi cimentul în timpul turnării pentru a umple toate golurile şi
a evita incluziunile de aer. Spaţiul dintre fundaţie şi placa de bază trebuie umplut
complet cu ciment. Pentru a preveni deplasarea plăcii de bază, turnaţi cimentul sub
placa de bază cel puţin 4 inch (101,6 mm) din toate cele patru colţuri. Penele pot fi
lăsate la locul lor.
4) După ce cimentul s-a întărit (în mod normal aprox. 48 de ore), strângeţi tare
şuruburile fundaţiei şi verificaţi alinierea.
5) La aproximativ 14 zile după turnarea cimentului sau după ce acesta s-a uscat
perfect, aplicaţi o vopsea pe bază de ulei pe colţurile expuse ale cimentului pentru
a preveni contactul acestuia cu aerul şi umezeala.
3-6 Racordarea ţevilor:
După ce cimentul s-a întărit corespunzător, racordaţ conductele de ţevi. Ţevile de
absorbţie şi refulare trebuie instalate cu cele mai scurte şi directe trasee. Coturile vor fi de
preferinţă de tipul cu rază lungă. Ţevile trebuie să se alinieze în mod natural. Ţevile nu
trebuie să fie trase în poziţie de şuruburile flanşei. O asemenea acţiune ar putea scoate
pompa din aliniere. Ţevile trebuie să fie susţinute independent de pompă, astfel încât să nu
supună carcasa pompei la nici o sarcină. În situaţia în care nu sunt instalate în mod
corespunzător, ţevile de absorbţie pot constitui o sursă potenţială a funcţionării greşite.
Conductele de absorbţie trebuie să fie etanşe şi trebuie să fie dispuse în aşa fel încât să nu
existe bucle sau puncte înalte în care s-ar putea capta aer. În general, conducta de absorbţie
are un diametru mai mare decât orificiul de absorbţie al pompei, de aceea se vor folosi
reducţii excentrice. Reducţiile nu sunt necesare în cazul pompelor cu absorbţie de la
adâncime. Dacă sursa de alimentare cu lichid este situată sub linia mediană a pompei,
reducţia trebuie instalată cu partea verticală în sus.
Cel mai des, aerul pătrunde în ţeava de absorbţie antrenat în lichid. La instalaţiile cu înălţime
statică de aspiraţie, orificiul de intrare a ţevii verticale de aspiraţie ar trebui să fie scufundat
în lichid până la o adâncime egală de patru ori diametrul ţevii. De obicei, utilizarea unor ţevi
mari de absorbţie previne formarea unor vârteje, îndeosebi dacă orificiul de intrare este lărgit
(vezi fig. 5). În cazul apariţiei tendinţei de formare a unor vârtejuri la suprafaţa lichidului poate
fi prevăzut un spărgător plutitor de vârtejuri în jurul ţevii de aspiraţie. Un curent de lichid care
cade în jomp lângă ţeava de admisie va amesteca aer în lichid (fig. 6). Conducta de
alimentare trebuie prelungită în jos până la jomp. Lichidul de alimentare care pătrunde în puţ
perpendicular pe conducta de admisie, prezintă tendinţa de a roti lichidul care interferează cu
fluxul în conducta de aspiraţie (fig. 7). Un deflector plasat în faţa ţevii de alimentare va
remedia această situaţie. Niciodată nu înşurubaţi un cot scurt direct în orificiul de absorbţie a
pompei. Perturbarea fluxului cauzată de cotul ascuţit situat atât de aproape de orificiul de
intrare a pompei poate conduce la zgomote puternice în timpul funcţionării, pierdere de
eficienţă şi capacitate şi la presiune axială mare. Dacă în conducta de absorbţie este necesar
5
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FIG.4. MODURI DE AMPLASARE
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Fig.5. Mărind ţeava de
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Fig. 7 Cu ajutorul unui
deflector se poate preveni rotirea apei în puţ.
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Fig. 6(a) Apa care
cade
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jomp,
amestecă
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lichidul din jomp şi
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conducta
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Fig. 6(a)
Fig. 6(b) Pentru a
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Fig. 6(b)

Fig. 8(a) arată ţeava colectoare conică ce
trebuie utilizată dacă o ţeavă de admisie
serveşte două sau mai multe pompe.
Niciodată nu folosiţi ţeava din fig. 8(b).
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un cot, se va folosi un cot cu braţ lung sau cu rază mare situat la o distanţă pe cât posibil de
mare de la pompă. Dacă nu pot fi utilizate conducte de absorbţie separate pentru fiecare
pompă, se va folosi o ţeavă colectoare conică cu ţevi de ramificaţie în Y (fig. 8A). Niciodată
nu folosiţi o ţeavă colectoare dreaptă. Înainte de a instala pompa, verificaţi partea interioară,
curăţiţi şi spălaţi ţevile de absorbţie şi pompa. În cazul în care în ţeava de absorbţie este
instalat un filtru, verificaţi şi curăţiţi periodic orificiile sitei. Orificiile trebuie să fie mai mici
decât diametrul corpurilor străine care pot trece prin rotorul cu palete.
Ţeava de refulare trebuie instalată cu supapă de reţinere şi vană de închidere, cu
supapa de reţinere situată între pompă şi vana de închidere. Supapa de reţinere previne
fluxul invers şi protejează pompa de contrapresiunea excesivă. Vana de închidere se
utilizează pentru a izola pompa în vederea efectuării operaţiilor de întreţinere, amorsării şi
pornirii. Dacă se utilizează un difuzor, acesta trebuie situat între pompă şi supapa de
reţinere.
Racordarea de etanşare a presetupei se efectuează de obicei din partea de sus a
carcasei pompei. Dacă lichidul pompat nu este corespunzător pentru etanşare, este de
preferat să se folosească apă curată dintr-o sursă exterioară pentru a sigila racordurile. Dacă
nu există o sursă externă de apă, pentru înlăturarea particulelor abrazive din lichidul pompat
se vor folosi separatoare centrifugale sau alte filtre. După ce toate ţevile au fost racordate, se
va verifica din nou alinierea.
CAPITOLUL IV
FUNCŢIONARE
Înainte de a fixa semicuplajele laolaltă cu ajutorul unor şuruburi, verificaţi sensul de rotire
pentru a vă asigura că acesta coincide cu sensul de rotire a pompei. Sensul de rotire al
pompei este indicat de o săgeată aplicată pe ansablul carcasei. La un motor trifazat, sensul
de rotire poate fi inversat dacă este necesar, schimbînd între ele oricare două din cele trei
cabluri de curent. Sensul de rotire al motoarelor monofazate este fixat prin cablurile din
interiorul pompei.
ATENŢIE! Înainte de a pune în funcţiune pompa, verificaţi alinierea racordurilor conform
celor descrise la capitolul Instalare. Funcţionarea pompei cu abateri în alinierea unităţii poate
cauza avarierea axului pompei, a lagărelor şi racordurilor.
4-1

Pornire:

Dacă este posibil, rotiţi manual axul pompei, pentru a vă asigura că părţile nu sunt blocate.
Verificaţi lubrifierea lagărelor.
În cazul în care este montată, deschideţi supapa din conducta de absorbţie a pompei.
Închideţi supapa de refulare.
Amorsaţi pompa printr-una din următoarele modalităţi:
a) Dacă pompa funcţionează cu presiune pozitivă la admisie, deschideţi robinetul de
aerisire aflat pe capacul carcasei pompei. După ce întreaga cantitate de aer a fost
7

evacuată, închideţi robineţii de aerisire. Dacă este posibil, rotiţi axul pompei, pentru a
permite aerului captat în canalele rotorului să se evacueze.
b) Dacă pompa funcţionează în regim de absorbţie şi în sistem este montată un robinet
de fund, alimentaţi pompa şi conducta de absorbţie cu lichid dintr-o sursă externă.
Aerul captat se va evacua prin robinetul de aerisire în timpul alimentării cu lichid.
c) Dacă popa funcţionează în regim de absorbţie şi în sistem nu există nici un robinet de
aerisire, folosiţi o pompă de vacuum sau un ejector antrenat de aer, abur, apă, etc.
pentru a evacua aerul din carcasa pompei şi din conducta de absorbţie, legând
ejectorul la conducta de amorsare aflată pe partea superioară a carcasei pompei.
Deschideţi supapele în ţevile de ungere ale presetupei, dacă există. Porniţi sistemul de
antrenare. Deschideţi supapa de refulare încet atunci când pompa a atins turaţia sa.
ATENŢIE:

Dacă pompa pompează mai mult decât cîteva minute spre o supapă închisă,
acest lucru poate cauza supraîncălzirea şi/sau dezamorsarea sa.
ATENŢIE!! Protecţia cuplajului trebuie să fie la locul ei atunci când unitatea
este pornită. În timpul funcţionării pompei staţi la o distanţă
suficientă de orice parte rotativă expusă. Atingerea părţilor rotative
poate cauza leziuni.

Reglaţi presganitura până când scurgerea la presetupă este redusă. (vezi întreţinerea
la reglarea presgarniturii). Garniturile mecanice nu necesită reglare. La acestea nu pot să
apară scurgeri.
Observaţie: Dacă pompa nu crează presiune sau evacuează apă atunci când supapa de
refulare este deschisă, opriţi pompa şi citiţi capitolul Depanare.
4-2

Oprire

Atunci când supapa de refulare este deschisă, pompa poate fi oprită fără a cauza
avarii. Însă se recomandă să se închidă mai întâi supapa de refulare pentru a evita efectul de
lovitură de ciocan.
A.
B.
C.
D.
4-3

Închideţi robinetul de refulare.
Opriţi sistemul de antrenare.
Închideţi supapele de etanşare cu apă
Închideţi supapa în conducta de absorbţie a pompei, dacă există. Dacă există
pericol de îngheţ, drenaţi complet pompa.

Limitarea debitului minim

La toate pompele centrifugale este limitat debitul minim la care ar trebui să funcţioneze. Cea
mai obişnuită limitare este cea de a evita formarea temperaturilor excesive în pompă din
cauza absorbţiei energiei absorbite în lichidul pompat. Alte motive ale restricţiilor, mai puţin
înţelese, sunt:
1. Reacţie radială mărită la debite mici în carcase cu o singură volută.
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2. NPSHR mărit la debite mici.
3. Funcţionare zgomotoasă, cu vibraţii şi posibile avarii interne datorită
recirculării interne.
4. Nivele de pulsaţie ridicate la absorbţie şi refulare.
Dimensiunea pompei, energia absorbită şi lichidul pompat sunt printre aspectele luate în
considerare la determinarea acestor limitări ale debitului minim. De exemplu, cele mai multe
pompe mici cum ar fi de exemplu circulatoarele particulare, pompele de apă industrială şi
pommpele de chimicale nu au limitări, cu excepţia consideraţiilor privind temperaturile ce se
pot forma, în timp ce multe pompe mari, cu putere mare (cu mulţi cai putere) au limitări de
40-50% din eficienţa punctului de capacitate maximă. Debitul minim sigur este indicat în
cazul acestor pompe la specificaţiile pompei.
CAPITOLUL V
ÎNTREŢINERE
5-1

Lubrifiere:

Cuplaje: Cuplajele elastice (cu elemente de antrenare din cauciuc) nu necesită
lubrifiere. Majoritatea celorlalte cuplaje necesită lubrifiere. Pentru recomandări consultaţi
instrucţiunile producătorului.
Rulmenţi: Frecvenţa lubrifierii depinde de condiţiile de funcţionare şi de mediul
înconjurător. Din acest motiv, intervalele de ungere trebuie determinate pe baza experienţei.
Tabelul I poate fi folosit drept ghid pentru relubrifierea cu unsoare. Lubrifianţii trebuie înlocuiţi
numai datorită încărcării lor cu murdărie sau praf, particole metalice, umezeală sau distrugerii
din cauza temperaturilor ridicate. La fiecare 400 de ore de funcţionare se recomandă
adăugarea unei cantităţi mici de unsoare. Carcasa rulmentului trebuie să fie umplută
aproximativ pe 1/3 cu unsoare. Unităţile lubrifiate cu ulei sunt prevăzute cu gresoare cu nivel
constant. Vasele cu lubrifianţi trebuie să fie menţinute permanent în stare umplută, pentru a
exista o aprovizionare vizibilă cu ulei. Toate materialele lubrifiante au o proprietate comună:
se degradează în timp. De accea, mai devreme sau mai târziu va fi necesar să înlocuiţi
lubrifiantul cu altul proaspăt. Rulmenţii demontaţi pot fi curăţaţi mult mai uşor decât cei
montaţi în ansamble. Solvenţii pot fi folosiţi mult mai uşor şi mai efectiv. Pentru curăţirea
rulmenţilor fără a-i demonta, folosiţi ţiţei uşor încălzit la temmperatura de 82-93°C pentru a
spăla carcasa din interior în timp ce rotiţi încet axul pompei. Uleiurile uşoare de
transformator, uleiurile de fusuri sau uleiurile folosite pentru spălarea motorului în industria de
automobile sunt corespunzătoare pentru curăţirea rulmenţilor, dar nu se recomandă nici un
ulei mai greu decât uleiul de motor SAE 10. Nu se recomandă utilizarea solvenţilor cloruraţi
de nici un fel pentru curăţirea rulmenţilor.
Ungerea cu unsoare: (pompele sunt livrate cu unsoare în carcasa rulmenţilor).
1)
2)
3)
4)

Curăţaţi minuţios niplul de gresare şi exteriorul carcasei rulmentului.
Scoateţi dopul de evacuare.
Injectaţi unsoare proaspătă, forţând unsoarea veche să iasă din rulment.
Porniţi pompa şi lăsaţi-o să funcţioneze un timp scurt pentru a putea ejecta
unsoarea suplimentară.
5) Ştergeţi întreaga cantitate de unsoare suplimentară şi introduceţi dopul de
evacuare la locul lui.
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ATENŢIE!! Lubrifierea corespunzătoare este esenţială pentru funcţionarea
pompei. Nu lăsaţi pompa să funcţioneze dacă în carcasa
rulmentului nu se află o cantitate suficientă de lubrifiant sau dacă
lubrifiantul conţine prea multe impurităţi sau umezeală.
Exploatarea unităţii în asemenea condiţii va duce la o performanţă
scăzută a pompei şi avarierea posibilă a rulmentului. Nu exploataţi
pompa cu o cantitate excesivă de lubrifiant. Acest lucru ar cauza
supraîncălzirea rulmenţilor.
5-2

Presetupă:

Rolul presetupei este de a limita sau elimina scurgerile fluidului din pompă şi de a preveni
intrarea aerului în spaţiile de absorbţie de-a lungul axului pompei. Pompele sunt echipate cu
garnituri (scurgere limitată) sau dispozitive de etanşare mecanice (nu apar scurgeri). În mod
normal, lichidul pompat este utilizat pentru a lubrifia garnitura presetupei. Dacă lichidul este
murdar, nisipops (grăunţos) sau conţine materiale care ar putrea încleia (cu răşini) sau bloca
garnitura, folosiţi un lichid de etanşare dintr-o sursă exterioară. Dacă presiunea de absorbţie
este mai mare decât presiunea atmosferică, s-ar putea să nu fie nevoie de ţevi de etanşare.
În cazul pompelor dotate cu garnitură, trebuie să existe întotdeauna o uşoară scurgere de la
garniturile de presetupe. Cantitatea scurgerii este greu de definit, însă se recomandă o
picurare constantă a lichidului prin garnitura presetupeiei. Garniturile presetupei trebuie
reglate după ce pompa a fost pornită. Dacă scurgerea este excesivă, strângeţi întotdeauna
un pic şuruburile garniturii. Lăsaţi garniturii un interval pentru a se putea acomoda la noua
poziţie. Niciodată nu strângeţi garnitura în aşa fel încât să fie etanşă, deoarece acest lucru ar
duce la supraîncălzire şi o uzură exagerată a manşonului de protecţie a axului.
Înlocuiţi presetupa după cum urmează:
1. Opriţi pompa.
2. Luaţi măsurile necesare pentru a preveni pornirea din neatenţie a unităţii de
antrenare.
3. Demontaţi şuruburile presgarniturii şi presgarnitura.
4. Scoateţi şi aruncaţi garniturile vechi – observaţi poziţia inelului de etanşare.
La montarea presetupei, inelul de etanşare trebuie în aşa fel poziţionat,
încât să fie montat înspre direcţia de evacuare a apei.
5. Curăţiţi presetupa.
6. Verificaţi manşonul de protecţie al axului dacă nu prezintă semne de uzură –
dacă este zgîriat sau striat, el trebuie înlocuit.
7. Asiguraţi-vă dacă bucşa presetupei (dacă există) este situată pe fundul
presetupei.
8. Introduceţi inelele (garniturile) şi loviţi-le uşor ca să se aşeze pe bucşă.
Asiguraţi-vă că inelele au dimensiunile şi lungimea corespunzătoare şi
instalate cu canalele decalate. Inelul de etanşare trebuie să fie instalat opus
racordului de apă de etanşare.
9. Instalaţi presetupa şi strângeţi-o cu degetele. În timp ce pompa
funcţionează, reglaţi presetupa conform celor descrise anterior. Fiţi deosebit
de atent în timpul primei ore de funcţionare pentru a strânge garnitura
treptat doar atât cît să se menţină cantatea de scurgere necesară.
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Dacă pompa funcţionează zilnic, garnitura presetupei trebuie înlocuită aproximativ la
fiecare două-trei luni înainte de a se întări şi să zgârâie manşoanele de garnitură ale axului.
Dispozitivele de etanşare mecanice trebuie scoase, asamblate şi/sau reglate conform
instrucţiunilor producătorului. În cazul utilizării dispozitivelor de etanşare mecanice nu trebuie
să apară scurgeri de la presa garniturii, cu excepţia unei scurte perioade de rodaj.
5-3

Jocul axial al inelului de uzură

Jocurile axiale între inelele de uzură sunt date în specificaţia pompei. Dacă aceste
jocuri axiale sunt dublate sau în cazul în care capacitatea pompei este redusă cu 5 până la
10 %, inelele trebuie înlocuite cu altele noi. Scopul acestor inele este de a menţine la minim
pierderea internă a lichidului pompat. Jocurile axiale trebuie verificate periodic şi de fiecare
dată când se deschide carcasa pompei. Verificaţi jocurile axiale cu ajutorul unui calibru sau
prin măsurare directă. Măsuraţi diametrul interior al inelului carcasei şi diametrul exterior al
inelului rotorului, apoi calculaţi jocul axial (scăzând diametrul exterior din diametrul interior).
Distanţa dintre diametre în cazul 4 x 3 x 11 AES şi 5 x 3 x 11 AES este de .012 - .014
inch (0,305 – 0,356 mm) şi respectiv .016 - .018 inch (0,406 – 0,457 mm).
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TABELUL I
INTERVALE RECOMANDATE PENTRU RELUBRIFIERE PENTRU DIFERITE
CONDIŢII ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI DE
TEMPERATURĂ
(RULMENŢI LUBRIFIAŢI CU UNSOARE)
CONDIŢIILE
MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR

CONDIŢII DE
FUNCŢIONARE

Murdărie Umiditate Sarcină
Curat
Uscat
Uşoară
până la
medie
Moderat Uscat
Uşoară
până la
până la
murdar
medie
Extrem
Uscat
Uşoară
de
până la
murdar
medie
Umiditate Uşoară
mare.
până la
Stropire
mare
directă cu
apă
Mare
până la
foarte
mare
Uşoară

Curat
până la
moderat
Curat
până la
murdar

Viteză
Redusă
până la
medie
Redusă
până la
medie
Redusă
până la
medie
Redusă
până la
medie
Redusă

-18°C
-29°C

Posibil
îngheţ

Uşoară
până la
mare

Viteză
mare
Redusă
până la
medie

Uscat

Uşoară
până la
medie
Uşoară

Redusă
până la
medie
Redusă

Uscat

TEMPERATURA INTERVALE DE
TIPURI DE
DE
UNGERE
UNSORI
FUNCŢIONARE RECOMANDATE** RECOMANDATE
A
RULMENTULUI
Scăzută Înaltă
Unsorile de rulmenţi de calitate,
-18°C
49°C De la 2 la 6 luni
NGLI nr. 1 sau 2
49°C
93°C De la 1 la 2 luni
multiscop sunt în
general satisfăcă-18°C
49°C De la 1 la 4
toare. Se
săptămâni
recoman-dă
49°C
93°C De la 1 la 7 zile
consultarea unui
-18°C
93°C Spălaţi zilnic
furnizor de
murdăria
lubrifianţi.
0°C
93°C De la 1 la 4
Litiu sau altă
săptămâni ungeţi la unsoare
oprire
anticorozivă.

38°C
-54°C

93°C

De la 1 la 8
săptămâni
49°C De la 1 la 8
săptămâni
93°C De la 1 la 8
săptămâni
121°C De la 1 la 4
săptămâni ungeţi la
oprire

27°C

121°C De la 1 la 8
săptămâni

27°C

149°C De la 1 la 4
săptămâni

Lubrifiant cu
vâscozitate
ridicată.
Unsori pentru
viteze mari.
Lubrifianţi cu
gamă mare de
tempera-tură, de
tip Diester
(lubrifianţi silicondiester-poliester)
Unsori de calitate
pentru temp. mari
Unsori sintetice

**Intervalul sugerat pentru începerea programului de întreţinere. Verificaţi condiţiile unsorii în ceea ce priveşte onctuozitatea

şi murdăria şi adaptaţi în mod corespunzător frecvenţa ungerii. Urmăriţi temperaturile de lucru – dacă acestea cresc
deodată, acest fapt arputea indica necesitatea ungerii sau supralubrifierea la aplicaţii cu viteze mărite.
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TABELUL II
UNSORI RECOMANDATE

Folosiţi unsori NLGI de gradul 2.
cum ar fi:

ATENŢIE!

Chevron

SRI

CITGO

Premium Lithium EP2

Exxon

Lidok EP2

Keystone

81 EP2

Pennzoil

PennLith 712

Shell

Alvania EP2

Texaco

Multifak EP2

Utilizarea altor lubrifianţi decât cei din listă sau echivalenţii acestora vor
cauza performanţe reduse ale pompei şi vor duce la reducerea duratei de viaţă
a rulmenţilor.
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CAPITOLUL VI
REPARAŢII ŞI ÎNLOCUIRI
ATENŢIE!

Înainte de a efectua orice lucrare de demontare la pompă, mai întâi deconectaţi
unitatea de antrenare de la sursa de curent pentru a elimina orice posibilitate de
pornire a unităţii.

6-1
Vezi

Pentru a demonta rotorul şi carcasa rulmentului:
Capitolul privind montarea pompei
1. Scoateţi protecţia cuplajului şi desfaceţi semicuplajele.
2. Scoateţi şuruburile care fixează motorul de soclu şi celelalte conexiuni, apoi
scoateţi motorul de pe soclu. ATENŢIE: Vezi instrucţiunile motorului.
3. Desfaceţi toate ţevile de la volută (1) care ar deranja (interfera) scoaterea
capacului volutei (71).
4. Scoateţi şuruburile care fixează carcasa rulmentului (19) la soclu, suportul
volutei (53) la soclu şi şuruburile care fixează capacul volutei (71) de volută
(1).
5. Trageţi întregul ansamblu rotativ şi ansambşul carcasei rulmentului de pe
volută. Ansamblul trebuie tras drept până când rotorul (2) se desface de
volută (1).

6-2

Demontarea elementului rotativ:
1. Scoateţi şurubul (102) şi şaiba (24) rotorului.
2. Scoateţi rotorul (2). Nu pierdeţi pana rotorului (32).
3. Scoateţi presetupa de etanşare (17).
4. Scoateţi şuruburile de fixare dintre capacul volutei (71) şi carcasa rulmentului (19).
5. Scoateţi capacul volutei (71) de pe ansamblul carcasei rulmentului (19)..
6. Inelele de etanşare (13), inelul de ungere (29) şi manşonul de protecţie al axului
(14) cu inelul O (38) pot fi scoase.
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Capitolul VI – Continuare demontarea elementului rotativ:
7. Scoateţi deflectorul (40).
8. Scoateţi semicuplajul pompei.
9. Scoateţi şuruburile de la capacul rulmentului (37) şi scoateţi capacul rulmentului
(17) şi garnitura (49).
10. Trageţi axul (6) şi rulmenţii (16 & 18) din carcasa rulmentului (19).
11. Scoateţi piuliţa de blocare (22) şi şaiba rulmentului.
12. Scoateţi rulmentul (16 & 18).
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CIOCAN

Faţă-n faţă Spate în spate

FOLOSIND O PRESĂ PT.
MONTARE/DEMONTARE
ŢEAVĂ
1. Poziţionaţi rulmentul pe
PLACĂ DE două inele plate, astfel încât
PROTECŢIE acestea să atingă inelul
MURDĂRIE interior sau ambele inele ale
rulmentului.
2. Ţineţi strâns axul – forţaţi
RULMENT
axul cu o presiune constantă,
până când rulmentul se
AXUL
aşează pe umerii axului.
POMPEI
FOLOSIND ŢEVI
1. Poziţionaţi rulmentul pe ax.
2. Poziţionaţi ţeava deasupra
axului, atingând inelul interior
al rulmentului.
3. Loviţi cu ciocanul alternativ
în puncte opuse – evitaţi
tensionarea.

PRESĂ
DE
MONTAJ
AXUL
POMPEI

RULMENT
INEL
PLAT

MONTAREA LAGĂRELOR
FOLOSIND UN EXTRACTOR PENTRU
RULMENŢI CU BILE
1. Poziţionaţi extractorul pentru rulmenţi în
spatele inelului interior al rulmentului. Fixaţi
fălcile extractorului astfel încât să nu alunece
deasupra inelului interior şi să nu avarieze
separatorul sau placa atunci când se aplică
presiune.
2. Forţaţi rulmentul şi scoateţi-l de pe ax,
trăgându-l drept. Nu tensionaţi rulmenţii.

EXTRACTOR
RULMENŢI
BILE
AXUL POMPEI
RULMENT

FOLOSIND O PRESĂ DE MONTAJ
1. Rezemaţi inelul interior al rulmentului sau
ambele inele (niciodată numai inelul exterior)
de o pereche de inele plate.
2. Forţaţi axul cu o presiune constantă să
iasă – ţineţi axul în poziţie dreaptă – nu-i
permiteţi axului să se tensioneze sau să
cadă.

PRESĂ DE
MONTAJ
AXUL POMPEI
RULMENT
INELE PLATE

DEMONTAREA RULMENŢILOR
FIG. 9 DEMONTAREA RULMENŢILOR ŞI MONTAREA LOR
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PT.
CU

TABELUL IV
DEFECTE ALE RULMENŢILOR
(Defecte – schimbaţi rulmenţii în cazul depistării defecţiunilor.)
DEFECT
Exfoliere (cojire) şi fisurare

Adâncituri

SIMPTOME
În stadiile incipiente, pe
suprafeţele căilor de rulare
interioare şi exterioare se
formează fisuri fine care se
exfoliază. Apoi, fisurile şi cojirile
se extind pe întreaga suprafaţă
a căilor de rulare a rulmenţilor.
Adâncituri sau cavităţi în căile de
rulare interioare şi exterioare.

Separator (colivie) rupt(ă)

Separator fisurat sau separator
în bucăţi.

Uzură

Gaura şi diametrul exterior al
inelului exterior al rulmentului
este uzat prin frecare.

Inel fracturat

Fisuri de fir de păr sau ruperea
completă a inelului.

Decolorare

Bilele şi căile de rulare sunt de
culoare mai închisî decât
culoarea normală a metalului
rulmentului. (O decolorare
moderată a bilelor şi căilor de
rulare nu este un motiv pentru
aruncarea rulmentului.)
Bilele şi căile de rulare sunt
ruginite.

Coroziune
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CAUZE PROBABILE
1. Ruptură cauzată de oboseala
metalului.
2. Sarcini excesive ale
rulmentului datorate abaterilor
de la aliniere.
1. Murdărie în rulment.
2. Sarcină excesivă de impact al
rulmentului, cum ar fi montarea
sau scoaterea
necorespunzătoare.
1. Lubrifiere insuficientă.
2. Abaterea axului pompei de la
paralelism (aliniere).
3. Încovoiere excesivă a axului.
1. Montare prea lejeră pe ax sau
în carcasă.
2. Rulmentul este blocat din
cauza murdăriei şi se roteşte pe
ax sau în carcasă.
1. Forţarea unui rulment
tensionat pe sau de pe ax.
2. Îmbinare prin presare prea
mare.
1. Lubrifiere necorespunzătoare.

1. În carcasă pătrunde apă.
2. În interiorul carcasei se
formează condens.
3. Lubrifiantul se descompune în
acid. (Lubrifiant
necorespunzător).

6-4

Inspecţie

Controlaţi vizual părţile dacă nu prezintă pagube care afectează funcţionarea.
Verificaţi inelele O şi garniturile dacă nu prezintă fisuri, crestături sau uzură, dacă inelele de
etanşare nu sunt comprimate prea tare, nu prezintă deplasarea firelor în ţesătură sau nu sunt
rupte, sfâşiate şi dacă nu se pot observa particole înglobate. Dacă prezintă orice fel de
defecte, înlocuiţi-le. Cu ajutorul strungului verificaţi excentricitatea axului pe întreaga sa
lungime. Excentricitatea nu poate depăşi .002 inch (0,051 mm). Suprafeţele rulmenţilor
trebuie să fie netede, umerii trebuie să fie pătraţi şi fără crestături.
Măsuraţi diametrul exterior al butucului rotorului sau al inelelor de uzură ale rotorului şi
diametrul interior al inelului de uzură al carcasei. Calculaţi distanţa dintre diametre (scăzând
diametrul exterior din diametrul interior) şi comparaţi-o cu distanţa dată în specificaţia
pompei. Suprafeţele trebuie să fie netede şi concentrice. Verificaţi canalele rotorului dacă nu
prezintă fisuri, urme de lovituri sau materiale înglobate. Verificaţi manşoanele de protecţie ale
axului dacă nu sunt uzate.
6-5

Asamblare

Asamblarea este operaţiunea inversă demontării. Următoarele ar putea fi de folos la
reasamblarea pompei:
1)

Toate piesele, atât din interior cât şi din exterior, trebuie să fie curate. Murdăria şi
nisipul pot cauza o uzură excesivă şi în plus opriri inutile.

2)

Asiguraţi-vă că penele sunt în poziţia lor corespunzătoare.

3)

La reasamblarea pompelor se vor folosi inele O, garnituri de etanşare şi garnituri
noi.

4)

Asiguraţi ca garnitura să nu blocheze orificiul de intrare al apei de etanşare.

5)

Înainte de a monta voluta (1), rotiţi manual axul pentru a vă asigura că piesele nu
blochează.

6)

Montarea rulmentului este simplificată prin încălzirea întregului rulment,
dilatându-l suficient pentru a-l împinge pe ax. Această încălzire se poate realiza
cel mai bine, cufundând rulmentul într-o baie formată din 10-15% ulei solubil în
apă şi încălzită până la fierbere. Acest amestec nu poate fi supraîncălzit, nu este
inflamabil, se scurge (se îndepărtează) uşor permiţând manipularea comodă, la
urmă rămânând totuşi un film suficient de ulei pentru protecţia suprafeţelor
rulmentului împotriva ruginii.
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LOCALIZAREA DIFICULTĂŢILOR DE OPERARE
În majoritatea cazurilor, dificultăţile de operare sunt externe pompei, iar următoarele
cauze trebuie investigate cu grijă înainte de a efectua lucrările de reparaţie:
Pompa nu furnizează apă
a. Pompa nu este amorsată – fapt indicat de lipsa presiunii la refulare.
b. Viteza este prea redusă - fapt indicat de presiune prea joasă la refulare.
c. Supapa este închisă - fapt indicat de o presiune mare de refulare.
d. Rotorul este complet îmbâcsit - fapt indicat de o presiune mică de refulare.
Pompa furnizează cantităţi reduse
a. Scurgeri de aer în ţeava de absorbţie sau presetupe.
b. Viteza (turaţia) este prea redusă.
c. Presiunea de refulare este mai înaltă decât cea aşteptată.
d. Rotorul este parţial îmbâcsit.
e. Obturare a ţevii de absorbţie.
f. Defecte mecanice: inelele carcasei sunt uzate; rotorul este avariat; carcasa sau
garnitura este defectă.
Presiune insuficientă
a. Viteza este prea redusă. Acest lucru poate fi cauzat de o tensiune prea joasă a
curentului sau caracteristici diferite ale curentului electric faţă de plăcuţa de pe
motor.
b. Aerul din apă va cauza fosnete ale pompei.
c. Defecte mecanice: inelele carcasei sunt uzate; rotorul este avariat; carcasa sau
garnitura este defectă.
Funcţionare intermitentă
a. Scurgere în ţeava de absorbţie.
b. La etanşarea cu apă apar scurgeri (ca urmare, scurgeri la presetupă).
c. Înălţimea de absorbţie este prea mare.
d. Aer, gaz sau vapori în lichid.
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Pompa suprasolicită unitatea de antrenare
a. Viteza este prea mare.
b. Capul este mai jos decât proiectat. Ca urmare se pompează prea multă apă.
(Acest lucru este valabil pentru pompe cu viteză specifică mică).
c. Defecte mecanice: presetupele sunt prea strânse; axul este îndoit; elementul
rotativ se blochează.
d. Frecare datorită corpilor străini în pompă între inelele carcasei & rotor.
Pompa vibrează
a. Aliniere necorespunzătoare (abatere de la paralelism).
b. Fundaţia nu este suficient de rigidă.
c. Rotorul este parţial îmbâcsit.
d. Defecte mecanice: axul este îndoit; elementul rotativ se blochează; rulmenţi uzaţi;
cuplaje defecte.
e. Ţevile de absorbţie şi refulare nu sunt ancorate.
f. Cavitaţie a pompei datorită înălţimii de absorbţie prea mare.
g. Aerul pătrunde în ţeava de absorbţie a pompei datorită cufundării insuficiente.
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PIESE DE SCHIMB RECOMANDATE PENTRU POMPE CU ABSORBŢIE COAXIALĂ
Vezi: Capitolul Montare
FUNCŢIONARE INTERMITENTĂ
Nr.
25
13
14
38
65
80

Denumire
Inel carcasă
* Garnitură (presetupă)
* Manşon de protecţie ax
Inel O de etanşare (manşon de protecţie ax)
+* Dispozitiv mecanic de etanşare (element staţionar)
+* Dispozitiv mecanic de etanşare (element rotativ)
Cuplajul şi accesoriile sale (nu sunt arătate)
Garnitură de etanşare (nu este arătată)
Şuruburi presgarnitură (nu sunt arătate)

FUNCŢIONARE CONTINUĂ
Nr.
2
6
13
14
16
18
22
24
25
32
38
40
46
47
49
65
80

Denumire
Rotor
* Ax
* Garnitură (presetupă)
* Manşon de protecţie ax
Rulment (interior)
Rulment (exterior)
Contrapiuliţă rulment
Şaibă (piuliţă) rotor
Inel carcasă
Pană rotor
Inel O de etanşare (manşon de protecţie ax)
Deflector
Pană de cuplare
Garnitură
Garnitură
+* Dispozitiv mecanic de etanşare (element staţionar)
+* Dispozitiv mecanic de etanşare (element rotativ)
Cuplajul şi accesoriile sale (nu sunt arătate)
Toate componentele (nu sunt arătate)
Garnitură de etanşare (nu este arătată)
Şuruburi presgarnitură (nu sunt arătate)

* determinat de construcţia pompei
+ complet constă din 65 & 80

21

22

ŞAIBĂ ROTOR
INEL CARCASĂ
INEL DE UNGERE
PANA ROTORULUI
CAPAC RULMENT
INEL O MANŞON PROT. AX
DEFLECTOR
PANĂ DE CUPLARE
GARNITURĂ
GARNITURĂ
DEFLECTOR DE UNSOARE
SUPORT VOLUTĂ
CAPAC VOLUTĂ
ŞURUBUL ROTORULUI

29
32
37
38
40
46
47
49
51
53
71
102

PRESGARNITURĂ

17

25

RULMENT INTERIOR

16

PIULIŢĂ DE BLOCARE

MANŞON PROTECŢIE AX

14

24

GARNITURĂ DE ETANŞARE

13

CARCASĂ RULMENT

AX

6

22

ROTOR

2

RULMENT EXTERIOR

VOLUTĂ

1
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