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GENERALITĂŢI 

1.1 Premiză 

Prezentul manual conţine instrucţiuni de folosinţă şi întreţinere a pompelor cu şurub 

produse de NOVA ROTORS™  S.r.l.. 

Informaţiile conţinute în manual se adresează utilizatorului, care va trebui să se asigure 

că le-a înţeles pe deplin înainte de a lucra pe maşină. 

Manualul de folosinţă trebuie să fie întotdeauna la îndemână pentru a fi consultat. 

În caz de pierdere sau deteriorare, solicitaţi producătorului un nou manual. 

 ATENŢIE – Producătorul nu răspunde de consecinţele rezultate din folosirea 

necorespunzătoare a maşinii ca urmare a necitirii sau citirii incomplete a prezentului 

manual. 

Societatea NOVA ROTORS™  S.r.l. îşi rezervă dreptul de a putea modifica specificaţiile 

menţionate în acest manual sau caracteristicile fiecărei maşini. Anumite imagini di acest 

manual pot reda detalii diferite în parte faţă de cele asamblate pe maşini. 

Manualul este parte integrantă a fiecărei pompe, de aceea trebuie păstrat şi trebuie să 

însoţească maşina, chiar şi în cazul în care aceasta este cedată altui utilizator. 

1.2 Informaţii referitoare la marcajul CE 

Pe plăcuţa de marcaj CE amplasată pe fiecare exemplar al pompelor cu şurub, pe 

lângă simbolul CE sunt indicate: 

Producătorul:   NOVA ROTORS™  S.r.l. 

Adresa:    via Villa, 29 

Oraşul:   36020 Villaga (VI) 

Maşina:      Pompă cu şurub 

Model:    

Anul de fabricaţie 2010. 

1.3 Conformitate CE a pompei 

Fiecare exemplar al pompei cu şurub este însoţit de o declaraţie de conformitate CE 

semnată de reprezentantul legal al societăţii NOVA ROTORS™  S.r.l. 

Pompa a fost construită pentru a fi conformă cu cerinţele esenţiale de siguranţă în 

vigoare prin următoarele directive aplicabile: 

Directiva de maşini. 2006/42/CE 

Directiva de joasă tensiune: 2006/95/CE 

Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică. 

La proiectarea şi producerea pompelor au fost, de asemenea, consultate următoarele 

norme armonizate: 

UNI EN 809: 2009 – Pompe şi grupuri de pompare pentru lichide – Cerinţe generale de 

siguranţă. 
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UNI EN ISO 12100-1: 2005 – Siguranţa utiliajului. Concepte fundamentale, principii 

generale de proiectare. Partea 1: Terminologia de bază, metodologia. 

UNI EN ISO 12100-2: 2005 – Siguranţa utiliajului. Concepte fundamentale, principii 

generale de proiectare. Partea 2: Principii tehnice. 

CEI EN 60204-1: 2005 – Siguranţa utiliajului. Echipamentele electrice ale maşinilor. 

Reguli generale. 

1.4 Condiţii de folosinţă prevăzute 

Pompele cu şurub sunt destinate pompării de fluide de tipul celor precizate în momentul 

semnării comenzii. 

Pompa nu trebuie să fie utilizată pentru fluide cu proprietăţi chimico-fizice diferite de 

cele precizate mai sus. 

Presiunea maximă cerută pentru utilizarea la care este destinată trebuie să fie inferioară 

presiunii maxime atinse de către pompă, redusă în mod corespunzător pentru a ţine 

seama de pierderile de sarcină din conductele de tur. 

Dacă nu se prevede în mod expres, pompa nu trebuie folosită în medii supuse formării 

de atmosfere potenţial explozive. 

1.5 Zgomot 

Nivelul de putere acustică ponderat A emis de către maşină nu depăşeşte 80dB(A). 

1.6 Avertizări în legătură cu siguranţa 

1.6.1 Suprapresiune 

Pompa cu şurub este o pompă volumetrică destinată a fi montată într-o instalaţie. 

Presiunea de tur a pompelor volumetrice este limitată în mod exclusiv de puterea 

maşinii. 

 PERICOL! 

Atunci când conducta de tur a pompei este obturată, presiunea creşte până când se 

produce ruperea conductei sau deteriorarea pompei prezentând pericolul scurgerii de 

fluide sub presiune. 

De aceea, în instalaţie trebuie prevăzute dispozitive de siguranţă corespunzătoare, cum 

sunt presostate şi discuri de rupere cu conducte de retur de tipul celor prezentate în § 4.6. 

 

1.6.2 Conectarea electrică 

Conectarea electrică a maşinilor livrate cu motor electric trebuie realizată de către 

utilizator cu respectarea indicaţiilor prevăzute în norma CEI EN 60204-1:2005. 

 În mod deosebit trebuie să se acorde atenţie: 
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 la alegerea secţiunii conductorilor care trebuie să fie în măsură să suporte curentul 

de pornire a rotorului blocat, 

 la conectarea părţilor conductoare ale pompei la circuitul de împământare, 

 la conectarea fazelor, astfel încât să se obţină sensul de rotaţie indicat pe pompă. 

Pentru o funcţionare corectă a pompei sunt prevăzute treceri minime de fluid pompat. 

 PERICOL! 

Toate componentele electrice instalate în apropierea pompei trebuie să fie protejate de 

învelişuri cu gradul IP 66 sau superior. 

1.6.3 Părţi mobile ale maşinii 

Rotorul pompei cu şurub este legat la motorizare printr-o îmbinare. 

 Interzisă îndepărtarea apărătoarelor elementelor mobile. 

Este interzisă pornirea pompei înainte de poziţionarea şi fixarea protecţiilor elementelor 

de transmisie. 

1.6.4 Scurgeri de fluide periculoase 

În cazul în care pompa nu este utilizată pentru a pompa lichide periculoase (otrăvitoare, 

corozive etc.), cantităţile de lichid care tranzitează etanşările trebuie să fie strânse şi 

eliminate fără a crea pericol pentru persoane şi pentru mediu. 

1.6.5 Manipulare 

Anumite pompe au dimensiuni şi greutăţi care nu permit manipularea lor manuală de 

către un singur lucrător. 

 PERICOL! 

Înainte de a mişca pompa citiţi cu atenţie instrucţinile referitoare la manipulare redate în 

capitolul 5 din prezentul manual. 

1.6.6 Întreţinerea maşinii 

Lucrările de întreţinere ale pompei trebuie să fie efectuate numai cu maşina oprită. 

Înainte de a îndepărta protecţiile elementelor mobile, asiguraţi-vă că motorul nu poate fi 

repornit înainte de refacerea condiţiilor de siguranţă. 

Maşina nu trebuie să fie sub presiune şi trebuie să fie rece. 

Pompele sau grupurile care alimentează utilajele periculoase pentru sănătate trebuie să 

fie decontaminate. 
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În cazul în care trebuie să fie demontată o pompă folosită la pomparea fluidelor 

periculoase, personalul de la întreţinere trebuie să utilizeze toate EIP prevăzute pentru 

manipularea substanţei respective. 

Imediat după terminarea lucrărilor toate dispozitivele de siguranţă şi de protecţie trebuie 

să fie montate şi repuse în funcţiune. 

Repunerea în funcţiune după o oprire pentru întreţinere trebuie să fie efectuată urmând 

indicaţiile redate în capitolul 7. 

1.6.7 Riscuri datorate necunoaşterii dispoziţiilor cuprinse în prezentul manual 

Necunoaşterea avertizărilor cuprinse în prezentul manual poate cauza pericole pentru 

persoane, pentru mediul şi pentru maşină. 

În mod deosebit, sus precizatele necunoaşteri pot provoca: 

 lipsa desfăşurării unor funcţiuni importante ale maşinii şi/sau ale instalaţiei. 

 deteriorarea maşinii şi/sau a instalaţiei, 

 pericole pentru persoane,  de natură electrică, mecanică şi chimică, 

 pericole pentru mediu datorate pierderilor de substanţe periculoase. 

1.7 Punerea în mişcare, funcţionare şi întreţinere 

Instalaţia pentru care este destinată pompa cu şurub nu este parte integrantă a livrării, 

de aceea utilizatorul este cel care trebuie să aleagă pompa corespunzătoare exigenţelor 

sale, precum şi toate accesoriile necesare asigurării siguranţei instalaţiei deservită de 

pompă. 

1.8 Avertizări inerente siguranţei pentru lucrările de întreţinere, control şi montaj 

Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile pentru ca toate lucrările de întreţinere, control şi 

montaj ale pompei cu şurub să fie efectuate de tehnicieni specializaţi. 

Aceşti tehnicieni, înainte de a interveni asupra pompei, trebuie să studieze cu atenţie 

prezentul manual cu instrucţiuni. 

1.9 Transformarea şi producţia arbitrară a pieselor de schimb 

Transformările sau modificările maşinii, între limitele unei întreţineri extraordinare, sunt 
admise numai cu acordul producătorului. 

Pentru operaţiile de întreţinere curentă trebuie folosite piese de schimb originale sau 
piese de schimb declarate compatibile de către NOVA ROTORS™  S.r.l.. 

Folosirea de piese de schimb neoriginale atrage pierderea anticipată a garanţiei. 

2 PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE A POMPEI 

Pompa cu şurub este o pompă rotativă volumetrică. Părţile principale care alcătuiesc 

sistemul, sunt o parte rotativă numită ROTOR (a se vedea part. A ) şi una fixă numită 

STATOR (a se vedea part. B). 



 

Pag. 5   INSTRUCŢIUNI DE FOLOSINŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE Manual nr.03 – Rev.4 

® 

 

Rotorul este un şurub cu filet rotund cu pasul foarte mare, înălţimea filetului 

considerabilă şi diametrul mic al miezului. Statorul are două începuturi şi un pas de 

lungime dublă faţă de rotor. În acest mod între stator şi rotor rămân camere de tur: 

acestea se mişcă în mod continuu dinspre ieşire către intrare, în timp ce rotorul se învârte 

în stator. 

La pompele cu şurub axa de rotaţie a rotorului A nu coincide cu axa de rotaţie a 

motorizării. Rotorul primeşte mişcarea sa de la un arbore de transmisie dublu articulat. 

Acest arbore are sarcina de a absorbi mişcările excentrice şi de a transfera eforturile 

axiale către suportul motorizării pompei. 

 

 

Lichidul care provine de la grupul rotor/stator este condus către corpul central şi de aici 

eliminat prin gura de scurgere. 

 

 
 

3 DESCRIEREA SINTETICĂ A PRODUSULUI 

3.1 Caracteristici tehnice principale ale pompelor cu şurub 

 Debit uniform şi proporţional cu numărul de rotaţii. 

 Cu umplere automată (autoamorsante) cu o capacitate minimă la aspirare de 4mt 

(NPSH), depinzând de numărul de trepte şi numărul de rotaţii ale pompei. 

01 Ştuţ 

02 Rotor 

03 Stator 

04 Arbore de transmisie 

05 Arbore tubular 

06 Corpul pompei 

07 Etanşare arbore 

08 Sprijin pe rulmenţi 

09 Sprijin monobloc 

10 Arbore conducător 

11 
Articulaţii arbore de 
transmisie 
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 Pomparea produselor neomogene, conţinând gaze şi abrazivi sau substanţe solide 

şi fibroase în matrice lichidă. 

 Pompare de lichide cu vâscozităţi ridicate. 

 Dozare de lichide. 

 Fără supape de aspirare şi de refulare. 

 Pompare fără centrifugări cu o solicitare tensională minimă a materialului de 

pompat. 

 Presiuni ridicate de pompare (6 bar pentru fiecare treaptă). Pot fi livrate pompe cu 

una până la patru trepte, în funcţie de presiunea cerută. 

 
 

3.2 Clasificare 

Pompele cu şurub se împart în două grupuri principale în funcţie de tipul de cuplare 

aleasă între pompă şi motorizare: 

 Pompe cu şurub CU SPRIJIN PE RULMENŢI. 

 Pompe cu şurub CU SPRIJIN MONOBLOC. 

3.3 Motorizări posibile 

Motorizările pot fi nenumărate, putându-se cupla cu: 

 Motoare electrice 

 Motoare hidraulice 

 Motoreductoare 

 Motovariatoare 

3.4 Configurări disponibile 

Pompele cu şurub se construiesc cu diverse configurări, adaptându-se la diferite 
necesităţi, între care: 

 Coş cu melc de alimentare 

 Coş cu punte întreruptă (“bridge-breaker”) 

 Tip golire structură 

 Tip vertical 

Notă: opţiunile disponibile includ posibilitatea de a construi guri speciale de intrare şi de ieşire, 

fundaţie pe roţi, fundaţie simplă, tablou electric, protecţii termice, sonde de temperatură etc. 
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4 DESCRIEREA COMPONENTELOR PRODUSULUI 

4.1 Rotor 

Rotorul poate fi construit cu diferite materiale între care oţel carbon şi oţel inoxidabil. De 

asemenea, poate fi protejat superficial cu tratamente de durificare cum sunt cromare, 

ceramică, nitrurare gazoasă şi ionică etc. 

4.2 Stator 

Statorul este construit cu o ţeavă din oţel acoperit în întregime cu un material 

elastomeric compatibil din punct de vedere chimic cu proprietăţile produsului de pompat. 

Poate fi construit cu diverse tipuri de elastomeri: 

Class MST °C  MATERIALE  TEMP MAX  Class Stator 

T4 135  VITON 180°C  T4 VITON 

T5 100  EPDM 120°C  T5 EPDM 

T6 85  NBR 90°C  T6 NBR - SBR 

   SBR 90°C    

   CSM 70°C    

 MST: Temperatura maximă admisă pe suprafaţă pentru maşinile aparţinând Grupului II 

(Norma Cenelec EN 50014). 

Notă: există şi posibilitatea de a construi statoare din Teflon pentru aplicaţii deosebite. 

4.3 Sprijine 

4.3.1 Sprijin pe rulment 

La sprijinele pe rulmenţi, arborele de transmisie este conectat la un arbore conducător, 

care primeşte mişcarea de la motorizare fiind solidar cu un suport din fontă prin 

intermediul unor rulmenţi rulanţi. Această configurare permite suportarea în mod optim a 

împingerii axiale către motorizare la modelele care lucrează în condiţii de presiune înaltă. 

Motorizarea aleasă nu este influenţată în acest caz de împingeri axiale. 

Cuplarea finală între motorizare şi arborele conducător se realizează prin îmbinări 

elastice cu carter de protecţie. 

 
4.3.2 Sprijin monobloc 

Sprijinul monobloc nu prevede folosirea unui arbore conducător şi în consecinţă 

arborele de transmisie este legat direct la motorizare. În aceste cazuri pompele sunt 
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însoţite de grupuri de motorizare capabile să suporte sarcini axiale provenind de la 

reacţiile de contra presiune de pompare. 

 
Notă: pentru o serie specială de pompe cu coş, există posibilitatea de a conecta arborele de 

transmisie direct la un motoreductor unghiular cu şurub fără sfârşit, fără nici un sprijin. 

4.4 Articulaţii ale arborelui de transmisie 

În funcţie de tipul pompei arborele de transmisie foloseşte diferite tipuri de articulaţii 

elastice.  

Sunt disponibile diferite tipuri de articulaţii elastice pentru arborele de transmisie (a se 

vedea paragraful 9.3): 

o Tip SN1: Articulaţie cu ştift cu manşon elastomeric. 

o Tip SN2: Articulaţie cardanică cu manşon elastomeric şi rulmenţi din bronz ce pot fi 

înlocuiţi. 

o Tip SN3: Articulaţie homocinetică cu manşon elastomeric. 

o Tip SN4: Articulaţie cu şift cu dublu manşon elastomeric şi rulmenţi din bronz 

înlocuibili. 

o Tip SN5: Articulaţie în cruce cu manşon şi rulmenţi din bronz înlocuibili pentru puteri 

ridicate. 

o Tip SN6: Articulaţie în cruce cu manşon şi rulmenţi din bronz înlocuibili. 

o Tip SN7: Articulaţie cu ştift deschis pentru uz alimentar fără manşon. 

o Tip SN8: Articulaţie cu ştift în formă de clopot scurtă. 

o Tip SN9: Articulaţie cu ştift în formă de clopot scurtă şi manşon pentru puteri 

ridicate. 

o Tip SN10: Articulaţie cu ştift în formă de clopot tip "C". 

4.5 Sisteme de etanşare 

Sistemele de etanşare pentru lichide sunt diferite în funcţie de tipul de fluid şi de 

condiţiile tehnologice în care se pompează. Se deosebesc următoarele tipuri (a se vedea 

paragraful 9.4 şi Manualul de Serviciu anexat): 

o Tip TEN 01: Etanşare cu presetupe. 

o Tip TEN 02: Etanşare cu presetupe fluxată. 

o Tip TEN 03: Etanşare cu garnitură de ulei în serie. 

o Tip TEN 04: Etanşare mecanică unică. 
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o Tip TEN 05: Etanşare mecanică dublă fluxată. 

o Tip TEN 06: Etanşare mecanică pentru uz alimentar.  

o Tip TEN 07: Etanşare cu garnituri de ulei pentru reductor unghiular. 

o Tip TEN 08: Etanşare mecanică pentru uz alimentar cu rulment. 

o Tip TEN 09: Etanţare mecanică cu quench de spălare. 

o Tip TEN 10: Etanşare mecanică unică (pentru mod. pompă 010). 

Notă: etanşările mecanice pot fi fluxate, sau pot fi folosite tehnici de quench.  

Se efectuează, la cerere, locaşuri pentru etanşări mecanice în conformitate cu normele API 610. 

4.6 Accesorii 

Toate pompele pot fi livrate cu o serie de accesorii care au scopul de a asigura 

performanţe mai bune, adică punerea în siguranţă a instalaţiei. 

4.6.1 Protecţie împotriva mersului în gol 

Protecţie împotriva mersului în gol împiedică deteriorarea statorului ori de câte ori 

lipseşte produsul. O sondă termică este instalată în stator şi conectată la un tablou 

electric. În cazul în care nu ajunge produsul la rotor, cauciucul statorului se 

supraîncălzeşte, iar creşterea temperaturii acţionează asupre circuitului electric blocând 

motorul; acest dispozitiv poate fi instalat şi a posteriori. 

4.6.2 Protecţie împotriva suprapresiunilor pe tur (la refulare) 

Potecţia împotriva suprapresiunii este alcătuită dintr-o supapă calibrată la presiunea 

dorită şi dotată cu o conductă de by-pass care închide turul sau reduce debitul în cazurile 

în care se preferă să nu se oprească pompa (a se vedea pagina următoare). 

 

 
4.6.3 Supapă de întoarcere pe tur 

În cazul în care este necesară întoarcerea unei părţi din produsul aspirat în bazinul de 

strângere pentru a amesteca şi a omogeniza produsul este posibilă instalarea unei supape 

pe tur (la refulare). 

4.6.4 Tablou electric 

La cerere specială, pompele pot fi dotate cu un tablou electric de comandă, care 

cuprinde întrerupătorul general, un senzor de linie, contorul de litri, selectorul de viteze cu 
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două poziţii şi butonul de urgenţă cu rearmare. Tablourile sunt prevăzute şi cu cheie de 

siguranţă. Toate tablouri sunt produse în conformitate cu directiva referitoare la tensiunea 

joasă 2006/95/CE. 

5 AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE 

5.1 Ambalarea şi transportul 

Pompele cu şurub sunt ambalate în recipienţi (cartoane pe paleţi, cutii sau colivii) cu 

excepţia cazului în care utilizatorul/cumpărătorul nu doreşte un sistem diferit. 

Baloţii respectivi sunt marcaţi şi prevăzuţi cu indicaţii utile pentru manipulare. 

În momentul primirii controlaţi dacă există eventuale deteriorări datorate transportului. 

Deteriorările datorate transportului trebuie semnalate imediat transportatorului. 

Aduceţi pompele ambalate cât mai aproape posibil de locul de montare şi lăsaţile 

ambalate cât mai mult timp posibil. 

Pompele cu axă orizontală, după ce au fost scoase din ambalaj, trebuie ridicate numai 

prin intermediul fundaţiei. Folosiţi orificiile de fixare externe sau urechile de pe fundaţie. (A 

se vedea desenul cu dimensiunile de gabarit din Manualul de Serviciu). 

Pompele cu axă verticală trebuie ridicate folosindu-vă de orificiile de fixare pe placa de 

sprijin sau de urechi sau de bridă. Motorizarea, în general, se află la capătul superior. (A 

se vedea desenul cu dimensiunile de gabarit din Manualul de Serviciu). 

 Atenţie! Nu ridicaţi maşini cu greutate mare la partea superioară (cu centrul de 

greutate mai sus decât punctul de ridicare). Asiguraţi-vă că nu se răstoarnă! 

Pompele cu ax vertical nu trebuie sprijinite niciodată în picioare fără o fixare 

corespunzătoare!  

 Atenţie! pot să cadă! Aşezaţi-le întotdeauna şi numai în poziţie orizontală. 

Evitaţi în mod absolut ridicarea electropompei complete folosind urechile motorului sau 

reductorului. Aceste urechi sunt prevăzute pentru transportul numai al motorului sau 

numai al reductorului. 

Fiind diverse moduri de executare, aici pot fi date numai indicaţii cu caracter general, 

care în mod obişnuit sunt suficiente pentru personalul expert în montări şi transporturi. 

În caz de dubiu luaţi legătura cu furnizorul sau solicitaţi instrucţiuni amănunţite 

referitoare al maşina Dvs.. 

Atunci când se manipulează pompe puse pe cărucioare: 

 Înainte de a deplasa maşina, asiguraţi-vă că motorul este oprit şi că nu poate fi 

pornit în mod neaşteptat. 

 Deplasaţi grupul încet şi cu atenţie mai ales dacă terenul este denivelat sau înclinat. 

 Pericol de răsturnare! 
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 În noul loc de amplasare, cerificaţi dacă poziţia este sigură şi blocaţi toate 

dispozitivele de oprire pe toate roţile / rolele cu scopul de a evita deplasări 

necontrolate. 

 Evaluaţi forţele de reacţie şi mişcările conductelor flexibile curbate care vor apărea 

atunci când pompa va fi în funcţiune. 

 Eventual fixaţi grupul cu pene suplimentare. 

5.2 Depozitarea 

Pompele, cu excepţia unui acord diferit, sunt protejate pentru transport. 

În caz de depozitare îndelungată înainte de punerea în funcţiune, procedaţi după cum 

urmează: 

 Stator: în caz de oprire îndelungată, rotorul poate deforma în mod permanent 

statorul pe suprafeţele de contact (compression-set). Aceasta înseamnă că în 

momentul pornirii este necesar un cuplu de vârf. Prin urmare demontaţi statorul, 

împachetaţi-l pentru a-l proteja de lumină şi aer şi păstraţi-l în loc uscat şi răcoros. 

 Rotor: sprijiniţi-l pe butuci de lemn şi acoperiţi-l pentru a evita daune mecanice. 

 Etanşare arbore cu presetupe: îndepărtaţi presgarnitura, protejaţi arborele şi 

alezajul cu vaselină. 

 Părţi din oţel inoxidabil ale pompei: nu este necesară protecţia. 

 Alte părţi nevopsite ale pompei: protejaţi-le cu vaselină. 

 Motorizări: urmaţi instrucţiunile producătorului. 

6 LEGĂTURILE ELECTRICE - MONTAREA PRIN CONDUCTE 

6.1 Instalarea motorizării 

6.1.1 Conectarea electrică 

Toate lucrările referitoare la branşamentul electric trebuie să fie efectuate de personal 

autorizat. 

Pentru conectarea echipamentului electric al maşinii respectaţi indicaţiile din norma CEI 

EN 60204-1: 2005. 

Instalaţia de alimentare trebuie să includă o siguranţă magneto-termică de protecţie a 

motorului sau un senzor termic cu siguranţe şi trebuie să fie legat la instalaţia de 

împământare conform indicaţiilor din norma sus citată. 

Cablul electric va trebuie să fie cu dublă izolaţie şi cu autostingere, având o secţiune 

corespunzătoare pentru fiecare fază.  

Legătura la faza de nul trebuie să corespundă cu sistemul de protecţie prezent în locul 

instalării (TT – TN etc.). 

Înainte de a pune în funcţiune pompa, controlaţi: 

 Tensiunea, frecvenţa reţelei şi numărul de faze trebuie să corespundă cu cele 

indicate pe motorul electric. 
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 Tipul legăturii (stea / triunghi) a motoarelor trebuie să corespundă tensiunii din 

reţea. 

 Secţiunea cablurilor trebuie să corespundă amperajelor. 

6.1.2 Cuplajul pompă-motorizare 

6.1.2.1 Versiunea monobloc 

Cuplarea unei pompe cu şurub la motorizarea sa, chiar dacă nu este complicată poate 

ridica anumite probleme datorită faptului că etanşarea mecanică (sau presetupa) este 

montată pe arborele tubular care, dacă nu este cuplat la motor/variator, tinde să sară cu 

uşurinţă cu consecinţa ruperii etanşării. 

Prin urmare, în timpul montajului aveţi deosebită grijă să nu deplasaţi axul arborelui 

tubular în mod exagerat. Ungeţi arborele conducător al motorului/variatorului şi poziţionaţi-l 

astfel încât cheia să fie aliniată cu cea a arborelui tubular. 

Introduceţi arborele conducător până când cele două flanşe (cea a motorului şi cea a 

pompei) sunt cuplate. Apoi rotiţi motorul/variatorul până când se suprapun găurile pentru 

introducerea şuruburilor. 

Aduceţi arborele pompei în corespondenţă cu arborele grupului motor şi strângeţi piuliţa 

(aliniaţi cu nişa respectivă executată pe arborele din grupul motoreductorului). 

6.1.2.2 Versiunea cu sprijin pe rulmenţi (cu articulaţie elastică de cuplare) 

Introduceţi semiarticulaţiile (sau fuliile, atunci când sunt folosite curele de transmisie) pe 

extremităţile arborelui evitând folosirea ciocanului sau a altor scule care pot deteriora 

părţile care sunt în interiorul sprijinului. Pentru montare folosiţi-vă de orificiile filetate de pe 

arbore. 

Alinierea exactă dintre arborele motorizării şi arborele conducător al pompei este 

premiza principală pentru o funcţionare corectă. 

În cazul în care pompa este predată în forma sa completă, alinierea a fost deja 

efectuată la sediul societăţii noastre. 

Este totuşi posibil ca în timpul poziţionării pe podea să se creeze o deplasare a pompei: 

deci, înainte de pornire, este necesară îndepărtarea protecţiei articulaţiei şi controlarea 

alinierii articulaţiei cu o riglă. Există posibilitatea ca fundaţia să se deformeze dacă 

podeaua nu este nivelată bine. Deviaţiile admise în mod normal pentru articulaţiile folosite 

de NOVA ROTORS™  S.r.l., (articulaţii de tip precis) sunt: 

 Abatere radială admisă = 1% 

 Abatere unghiulară admisă = 1° 

6.1.3 Sensul de rotaţie 

Sensul de rotaţie al pompei este indicat pe plăcuţă şi pe confirmarea comenzii. 

Sensul de rotaţie determină direcţia fluxului pompei cu şurub. 

Situaţiile diferite trebuie să fie concordate cu furnizorul şi confirmate de către 

acesta. 

Inversând sensul de rotaţie al pompei, se inversează fluxul produsului. 
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Privind pompa de pe partea motorului, aceasta de învârte în sensul acelor de ceasornic, 

aspiră de la gura din capăt şi trimite spre gura intermediară; atunci când, în schimb, 

pompa se roteşte în sens invers acelor de ceasornic, aspiră de la gura intermediară şi 

trimite către gura din capăt (a se vedea mai jos). 

 

 
 

În mod obişnuit, pompa admite ambele sensuri de rotaţie, fie că a fost montată cu 

presetupe, fie că a fost montată cu etanşare mecanică (cu excepţia pompelor care 

folosesc articulaţii homocinetice care permit un singur sens de mişcare). 

Recomandăm, totuşi, ca pompa să se rotească în sens invers acelor de ceasornic ca 

mai sus, privind dinspre motor, evitând astfel ca inelele de la presetupă (sau etanşarea 

mecanică) şi alte componente cum sunt joncţiunile şi manşoanele corespunzătoare să fie 

supuse unor presiuni greu de controlat. 

La pompele cu etanşare mecanică, chiar dacă sunt reversibile, vor trebui întotdeauna 

să se rotească în sensul indicat pe pompă. 

Acest sens de rotaţie va fi cel prestabilit în momentul comenzii, iar etanşarea va fi 

montată în momentul fabricării. 

În cazul pompelor cu etanşare mecanică, dacă se doreşte inversarea sensului de 

rotaţie, luaţi legătura în prealabil cu NOVA ROTORS™  S.r.l. pentru orice clarificare. 

 Important! 

La versiunile monobloc este necesar să se verifice în mod periodic dacă piuliţa arborelui 

tubular este strânsă bine şi închide în mod corect nişa arborelui conducător, mai ales dacă 

pompa este folosită cu frecvente inversări ale sensului de mişcare. În această notă se face 

referire la ceea ce s-a precizat în paragraful 6.1.2.1 din prezentul Manual. 

6.2 Montarea prin conducte 

6.2.1 Premize importante 

 Aveţi în vedere diametre ale conductelor de la intrare şi de la ieşire 

corespunzătoare vâscozităţii şi debitului cerut. 

 Înainte de a conecta pompa, curăţaţi cu atenţie conductele. 

 Conductele trebuie să fie legate la pompă astfel încât asupra pompei însăşi să nu 

poată acţiona nici o forţă externă. 

 Montaţi între pompă şi conducte compensatoare corespunzătoare, astfel încât să 

protejeze pompa de vibraţiile care pot produce daune la corpul acesteia. 
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 Dispuneţi conductele de la intrare şi de la ieşire astfel încât, cu pompa oprită, să fie 

asigurată prezenţa fluidului în amonte şi în aval faţă de pompa însăşi. În acest fel în 

interiorul pompei staţionează o cantitate de fluid suficientă să asigure ungerea în 

faza de pornire. 

 Reducerea la minim a intrării aerului în momentul aspirării pompei. 

Notă: dacă sunt prevăzute presgarnituri fluxate sau etanşări mecanice sau cu quench, este 

necesară realizarea legăturilor la sistemul de alimentare şi punerea la punct a sistemului înainte 

de prima punere în funcţiune. 

6.2.2 Presiuni adminisbile 

Dacă nu este indicat în mod expres în confirmarea comenzii, se subînţelege că 

presiunea maximă admisă la interiorul corpului pompei (de ex.: când pompa se 

roteşte în sensul acelor de ceasornic) este de 6 bar pe treaptă. Presiunea maximă 

admisă pentru ştuţul de refulare (de pe tur) depinde de construcţia sa: 

 flanşa: nu poate depăşi presiunea nominală (ex. PN 16) 

 filetarea mamă: nu poate depăşi 25 bar 

 filetarea tată sanitară conform DIN 11851, până la DN 100: 

 pentru pompe cu o treaptă şi cu două trepte: nu poate depăşi 12 bar, 

 pentru pompe cu mai multe trepte nu poate depăşi 25 bar 

Alte tipuri: nu poate depăşi 6 bar pe treaptă a statorului montat. 

6.2.3 Recomandări utile 

Pe ştuţ se recomandă să se prevadă un distanţor care să respecte lungimea L. În acest 

fel se uşurează înlocuirea statorului fără a fi nevoie de demontarea pompei. Spaţiile L sunt 

indicate în următorul tabel în funcţie de mărimea pompei şi de numărul de trepte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNGIMEA L 

POMPA 1 TREAPTĂ 

2 

TREPTE 

3 

TREPTE 

4 

TREPTE 

010 - 80 - - 

015 80 160 - - 

020 110 170 - 360 

030 160 300 - - 

040 200 420 - - 

050 260 - 530 - 

053 - - - 530 

055 270 550 - 980 

060 440 - - 1230 

062 320 630 - - 

080 440 880 - - 

120 500 - - - 

200 540 - - - 

300 540 1050 - 2110 

400 660 1260 - - 

500 820 1580 - - 
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7 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 

  Important! 

 Nu lăsaţi NICIODATĂ ca pompa să funcţioneze în gol! Este obligatoriu, altfel 

statorul din cauciuc sau din material sintetic va fi supus unor supraîncălziri care pot 

duce la arderea învelişului interior. Chiar numai câteva secunde sunt suficiente a 

deteriora statorul. 

 Pompa cu şurub excentric face parte din grupul pompelor volumetrice şi, de aceea, 

nu trebuie NICIODATĂ să funcţioneze cu o supapă închisă pe tur! Având în 

vedere că presiunea ce poate fi atinsă teoretic este infinită, se pot crea solicitări 

excesive cu daune parţiale / totale asupra conductelor / pompei. 

 Controlaţi dacă sensul de rotaţie este corect înainte de pornire. 

7.1 Recomandări pentru o funcţionare optimă 

Pentru a funcţiona pe o durată lungă şi cu un randament ridicat este util să se urmeze 

anumite sfaturi: 

 Pompa este cu umplere automată, dar este recomandabil să se umple corpul 

pompei cu lichidul de pompat la prima punere în funcţiune. 

 Dacă este necesară reglarea debitului pompei este mai bine varierea numărului de 

turaţii cu ajutorul unui motovariator, decât să se acţioneze asupra supapelor de 

strângere. 

 Prevederea unui dispozitiv pentru oprirea imediată a pompei în cazul lipsei de lichid 

la aspirare instalând un senzor de temperatură, montat pe stator, pentru a bloca 

pompa după câteva secunde de funcţionare în gol. 

7.2 Pompe pentru uz alimentar 

 Pentru pompele utilizate la deplasarea produselor alimentare, punerea în funcţiune cere 

o curăţire perfectă a instalaţiei. Curăţarea poate fi făcută în două moduri: 

 Demontând pompa şi spălând fiecare componentă în parte cu soluţia detergentă 

corespunzătoare. Remontarea părţilor fără a murdări iarăşi componentele. 

 Efectuaţi curăţarea Cleaning in Place (CIP) în cazul în care pompa este predispusă 

la acest tip de curăţare. 

7.2.1 Când trebuie efectuată CURĂŢAREA 

 Înainte de a pune în funcţiune pompa. 

 După o oprire îndelungată. 

 După montarea unor piese de schimb noi. 

 După funcţionare atunci când se prevede o oprire indelungată. 

Există diferite societăţi care furnizează produse pentru spălare cu metode CIP. Luaţi 

legătura cu furnizorii produselor celor mai corespunzătoare materialului de pompat. 
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7.2.2 Ciclul CIP 

 Prespălare cu apă curată, pentru a goli tot produsul din pompă. 

 Spălare bazică cu sodă caustică de 1-2% la 60-80°C pentru o durată de timp de 10-

20 min. 

 Spălare intermediară cu apă curată pentru o durată de 5-10 min. 

 Spălare cu acid nitric de 1-1.5% la 50-70°C pentru o durată de timp de 5-10 min. 

 Spălare finală cu apă curată pentru o durată de 5-10 min. 

Notă: viteza de spălare a lichidelor detergente nu trebuie să fie inferioară a 2 m/s în orice punct. 

În ciclul CIP statorul este supus unor solicitări chimice şi termice ridicate. Din acest 

motiv pompa trebuie să fie oprită şi pornită, cu alte cuvinte trebuie să se mişte poziţia 

relativă dintre rotor şi stator la fiecare două sau trei minute, fiind suficient să facă puţine 

rotaţii de fiecare dată, pentru a fi siguri că toate părţile statorului sunt curăţate. 

7.3 Scoaterea temporară din funcţionare 

După ce pompa a fost oprită este necesară golirea şi eventual spălarea ei dacă: 

 Există posibilitatea solidificării fluidului. 

 Există posibilitatea formării de încrustaţii pe etanşarea mecanică. 

 Dacă mediul poate atinge temperaturi foarte scăzute care pot congela lichidul în 

interiorul pompei. 

7.3.1 Proceduri 

7.3.1.1 Stator 

În caz de oprire îndelungată, rotorul poate deforma în mod permanent statorul 

acţionând pe suprafeţele de contact (compression-set). Aceasta necesită un cuplu mai 

mare de început în momentul ulterior pornirii. 

Este deci necesară demontarea statorului de la pompă, împachetarea lui astfel încât să 

fie protejat de intrarea aerului şi a luminii şi depozitarea lui în loc răcoros şi uscat. 

7.3.1.2 Rotor 

După ce s-a demontat statorul, sprijiniţi rotorul pe butuci de lemn şi acoperiţi-l pentru a 

evita eventuale deteriorări. 

Înainte de a monta iarăşi statorul, degresaţi şi curăţaţi rotorul pentru a evita o posibilă 

incompatibilitate cu materialul statorului şi cu produsul de pompat. 

8 ÎNTREŢINERE 

 Important! Toate operaţiile de întreţinere şi curăţare trebuie să fie efectuate 

cu maşina oprită excluzând orice formă de energie care ar putea duce la rotirea 

pompei. 
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După o oprire şi înainte de pornire, maşina trebuie să fie controlată pentru a descoperi 

cauza care a determinat oprirea şi trebuie să se intervină, cu o acţiune de refacere, 

eliminând, dacă este posibil, repetarea cauzei. 

Pompa cu şurub are vibraţii intrinseci care sunt mai mici de 2.5 m/sec², astfel încât nu 

pot reprezenta o sursă de risc sau o cauză pentru eventuale deteriorări. 

Vibraţiile ar putea duce însă la slăbirea şuruburilor de etanşare din piuliţe. Este 

deci de o importanţă fundamentală verificarea periodică a strângerii acestor 

şuruburi. 

8.1 Curăţarea suprafeţelor 

 Este important să se stabilească intervale de timp între curăţări, intervale care depind 

de lichidul de pompat şi de mediul de utilizare. Pompa poate fi curăţată: 

 Prin deschiderile de curăţare care eventual există deja pe corpul pompei. 

 Demontând în mod manual pompa. 

 În mod automat (CIP) pentru pompe care au prevăzute racorduri pentru spălare. 

8.2 Statoare şi sisteme de etanşare 

8.2.1 Statoare 

După circa 900 de ore de funcţionare, trebuie să se realizeze o verificare a stării de 

uzură, în mod deosebit pentru stator şi pentru sistemul de etanşare (presetupa sau 

etanşare mecanică). 

În funcţie de gradul de uzură a celor două, se va stabili periodicitatea efectuării 

controalelor viitoare care, în orice caz, nu va depăşi 1500 de ore de funcţionare. 

8.2.2 Etanşări 

8.2.2.1 Etanşare cu presetupa 

Etanşarea cu presetupa are funcţia de a limita pierderea produsului şi nu împiedicarea 

totală a acesteia. O pierdere mică este necesară pentru evitarea unei frecări excesive şi în 

consecinţă o posibilă supraîncălzire. 

La pornire, după înlocuire, strângeţi bucşa presgarnitură în mod uşor până la atingerea 

unei reglări şi a condiţiilor ideale de funcţionare  (pentru 10-15 min); apoi strângeţi mai tare 

până ce obţineţi o pierdere minim posibilă. 

 În caz de comprimare excesivă a împletiturii, pot apărea următoarele daune: 

 Rotaţie în gol. 

 Împletitura arsă. 

 Arborele de comandă cu striaţii (cu consecinţa pierderii de fluid de pompat). 

NOTĂ: funcţionarea optimă a unei etanşări cu presetupe se atinge atunci când aceasta este 

lubrifiată în mod constant cu produsul pompat. 
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8.2.2.2 Etanşare mecanică unică 

Tipul şi marca etanşării mecanice montate pe pompă este descris în confirmarea 

comenzii. 

În caz de pierderi ridicate controlaţi suprafeţele inelelor de culisare şi ale garniturilor. 

Înlocuiţi-le dacă este necesar. 

8.2.2.3 Etanşarea mecanică pentru pompe verticale 

 Atenţie la pompele montate pe verticală, cu motorizarea în partea superioară (tip 

SV/MV): la pornire, etanşarea mecanică nu este încă în contact cu lichidul de pompat şi 

funcţionează pentru scurt timp în gol până când nu iese aerul din corpul pompei. 

La prima pornire după o oprire prelungită, lubrifiaţi etanşarea mecanică înainte de 

pornirea pompei. 

Lubrifierea cu apă, glicerină sau ulei în funcţie de produsul de pompat: verificaţi 

compatibilitatea cu elastomeri a etanşări mecanice. 

 

8.3 Verificarea şi înlocuirea îmbinărilor articulate 

Îmbinarea de transmisie rezultă a fi una dintre componentele cele mai solicitate ale 

pompei şi din acest motiv are nevoie de un control corespunzător şi regulat. 

Pentru orice fel de îmbinare, este valabilă norma conform căreia, chiar dacă pompa 

funcţionează în mod normal, atunci când manşonul rezultă a fi chiar şi numai puţin 

deteriorat, este nevoie să se efectueze imediat înlocuirea lui. 

Pentru toate tipurile de manşoane, înainte de a trece la înlocuire, puneţi-le în apă caldă 

pentru câteva minute, astfel încât să devină moi, uşurând montarea pe fiecare extremitate 

a îmbinării şi evitând deteriorarea elastomerului din care este realizat manşonul. 

8.4 Lubrifiere 

8.4.1 Generalităţi 

Pompa cu şurub NOVA ROTORS™ , este livrată împreună cu lubrifianţii corespunzători 

pentru aproximativ 3250 de ore de funcţionare.  

În cazul unei eventuale înlocuiri a componentelor care presupun lubrifierea, este 

recomandată lubrifierea din nou a părţilor. În acest sens, urmaţi tabelul de mai jos: 

Îmbinări cardanice  Molycote ®VN 2461 C 

Îmbinări din oţel cu crom ( în cruce / cu ştift) Agip® SM2 – Esso® Beacon Q2 

Îmbinări din oţel inox AISI ( în cruce / cu ştift) Agip ®SM2 – Esso® Beacon Q2 

Rulmenţi  Agip® MU3  

Statori din cauciuc alimentar Agip® vaselină 1718  

 



 

Pag. 19   INSTRUCŢIUNI DE FOLOSINŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE Manual nr.03 – Rev.4 

® 

 

8.4.2 Rulmenţi 

Rulmenţii arborelui tată montaţi pe sprijin cu rulmenţi sunt lubrifiaţi cu vaselină în 

momentul montării, la sediul NOVA ROTORS™ . Ori de câte ori se decide demontarea 

rulmenţilor, este necesară umplerea locaşelor acestora cu vaselină, conform tabelului 

redat mai sus. 

8.4.3 Articulaţii ale arborelui de transmisie 

Este necesară lubrifierea periodică a joncţiunilor prin ştift cu manşon. 

De altfel ori de câte ori există părţi înlocuite cu piese de schimb originale va trebui 

schimbată vaselina corespunzătoare. 

 Important! Joncţiunile cu manşon pentru uz alimentar trebuie să fie umplute cu 

vaselina corespunzătoare de tip alimentar. 

8.4.4 Variatoare mecanice 

A se vedea Manualul de Service. 

8.5 Neregularităţi la funcţionare 

 Mai jos este redat un tabel pentru o consultare rapidă. 

 Referinţele neregularităţilor găsite: 

 

A Pompa nu lucrează F Pompa se opreşte 

B Pompa nu aspiră G Statorul este defect 

C Debit eronat H Rotorul este defect 

D 

Fluxul nu este 

regular I Etanşarea pierde 

E Pompă zgomotoasă J Presiune insuficientă 

 

 A B C D E F G H I J CAUZE POSIBILE 

1 X      X    Statorul şi rotorul sunt lipiţi deoarece sunt noi 

2 X      X    Contact electric defectuos - neregulat 

3   X X   X X X  Presiune prea mare pe gura de refulare (tur) 

4 X  X   X X    Corp străin în interiorul pompei 

5 X X     X X X  Temperatură ridicată, statorul tinde să se restrângă 

6 X X     X    Materialul statorului necorespunzător. Controlaţi comanda 

7 X    X X X X   Granulometria produsului prea ridicată. 

8 X X  X  X X X  X Produsul tinde să depoziteze cu pompa oprită. 

9  X  X X      Intră aer pe la aspirare 

10  X X X X      Aspirare dificilă a pompei 

11  X X X X      Aspirare de aer pe la etanşare sau presgarnitura presetupei 

12  X X X      X Viteză prea mică 
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13  X X X     X  Sens de rotaţie incorect 

14  X   X     X Aspirare prea ridicată-NPSH dispon. inferior la cerere 

15  X X X  X X   X Pompa funcţionează fără fluid 

16  X X       X Statorul nu mai este corespnzător – ars 

17  X X X   X   X Statorul s-a stricat. Controlaţi cauciucul. 

18  X X X    X  X Rotorul nu mai este corespunzător 

19   X X X X     Arborele de transmisie nu mai este corespunzător 

20     X X     Pompa nu este aliniată cu articulaţia elastică  

21     X X     Ruperea arborelui de transmisie 

22     X X     Rulmenţii nu mai sunt corespunzători. 

23     X  X X   Viteză ridicată 

24 X X    X X   X Vâscozitate prea ridicată 

25  X X X X  X  X X Presgarnitura trebuie să fie reglată. 

26   X      X X Sistem de etanşare necorespunzător 

 

 

 

 

Referinţe pentru eliminarea neregularităţilor: 

1) Umpleţi pompa cu un produs adecvat, glicerină sau apă amestecată cu săpun. 

(NU INTRODUCEŢI nici un fel de ulei atunci când este instalat un stator de cauciuc Epdm). 

2) Controlaţi datele din comandă referitoare la legăturile electrice şi confruntaţi. 

3) Măsuraţi presiunea cu un manometru şi confruntaţi cu valoarea indicată în comandă. 

4) Îndepărtaţi corpul străin şi înlocuiţi părţile deteriorate de acesta. 

5) Dacă temperatura nu poate fi redusă, montaţi un rotor redus. 

6) Controlaţi dacă fluidul corespunde comenzii, înlocuiţi tipul de cauciuc al statorului. 

7) Măriţi procentul de lichid. Montaţi o grilă la aspiraţie. 

8) Curăţaţi pompa repetând operaţia după fiecare funcţionare. 

9) Măriţi nivelul de lichid la aspiraţie şi evitaţi inflitraţiile de aer în racorduri. 

10) Controlaţi etanşările şi închideţi bine racordurile conductelor. 

11) Strângeţi presgarnitura sau înlocuiţi-o. În caz de etanşare mecanică, efectuaţi o curăţare atentă şi 

eventual înlocuiţi-o. 

12) Măriţi numărul de rotaţii. 

13) Modificaţi branşamentul electric. 

14) Măriţi presiunea la aspiraţie coborând pompa faţă de nivelul de aspirare şi coborâţi temperatura 

fluidului. 

15) Umpleţi pompa, instalaţi dispozitivul împotriva mersului în gol. 

16) Înlocuiţi statorul. 

17) Înlocuiţi statorul, controlaţi dacă fluidul corespunde cu cel din comandă şi eventual schimbaţi tipul de 

cauciuc al statorului.  

18) Înlocuiţi rotorul încercând să depistaţi cauza între abraziune – coroziune – cavitaţie. 

19) Înlocuiţi părţile uzate. 

20) Refaceţi alinierea între pompă şi articulaţia elastică. 

21) Înlocuiţi elementul defect şi refaceţi alinierea. 

22) Înlocuiţi rulmenţii, lubrifiaţi şi realizaţi etanşarea. 

23) Micşoraţi numărul de rotaţii cu comandă de la variator. 

24) Verificaţi vâscozitatea şi comparaţi-o cu datele din comandă. 

25) Verificaţi greutatea specifică şi comparaţi-o cu datele din comandă. 

26) Alegeţi un tip de etanşare mecanică sau un alt tip de etanşare cu presetupe. 
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Notă: pentru orice problemă vă rugăm să luaţi legătura cu societatea NOVA ROTORS™   sau cu 

reprezentanţii noştri de zonă. 

9 DEMONTAREA ŞI REMONTAREA COMPONENTELOR 

PREMIZE 

1. Respectaţi întocmai prevederile de siguranţă cuprinse în Capitolul 1 din acest 

Manual. 

2. Pompa şi conductele legate la aceasta trebuie să fie golite şi răcite. 

9.1 Demontarea rotor-stator 

1. Deconectaţi pompa de la conductele de aspirare şi refulare. 

2. Sprijiniţi corpul pompei (01) pe butuci de lemn introduşi (02) sub stator (03). 

3. Îndepărtaţi şuruburile care fixează ştuţul (04) și sprijinul (05) (rulment sau monobloc 

în funcție de tipul pompei) de fundația sa (06). 

4. Îndepărtați ștuțul scoțând piulițele și șaibele respective. 

5. Slăbiți piulițele și deșurubați întinzătoarele (07). 

6. Îndepărtaţi al doilea picior de sprijin (08) dacă este prezent. 

7. Scoateţi statorul de pe rotor rotindu-l pe primul încet şi trăgând în sensul săgeţii 

negre, (a se vedea mai jos) până când cuplul este complet liber. 

 

 
 

9.1.1 Rotor din ceramică 

Pentru rotoarele din ceramică, operaţiile enumerate mai sus trebui efectuate cu atenţie 

deosebită şi fără nici un fel de forţări. În mod special trebuie evitate loviturile de ciocan, 

şocurile şi izbiturile. 

Atunci când se scoate statorul de pe un rotor din ceramică trebuie susţinut rotorul astfel 

încât să nu se poată răsturna în jos pe verticală pe neaşteptate lovind marginea corpului 

(09) deteriorându-se. 

Rotorul nu trebuie să se izbească de corpul pompei pentru nici un motiv. Părţile izbite 

sunt zone critice care în timpul funcţionării produc apariţia de rupturi premature. 
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9.2 Remontarea rotor-stator 

1. Înainte de remontare este necesară spălarea cu atenţie a părţilor demontate şi a 

celor vizibile. 

2. Introduceţi statorul pe rotor folosind glicerină, vaselină sau ulei pe bază de silicon 

neutru ca lubrifiant. Montajul se realizează în ordine inversă celor descrise în § 9.1. 

3. Operaţia se încheie prin reintrodcerea corpului pompei, statorului, întinzătoarelor şi 

a ştuţului. 

NOTĂ: Anumite modele de statoare au la extremitate un profil de etanşare integrat. 

În acele cazuri nu este nevoie de garnituri de tipul O’ Ring (10) (fig. Cap. 9.1.1) nici pe partea 

ştuţului, nici pe partea corpului pompei. În toate celelalte cazuri este necesară înlocuirea acestor 

O’ Ring ori de câte ori se efectuează demontarea părţilor. 

 Atenţie! Nu strângeţi în mod excesiv dopul filetat (11) (fig. Cap. 9.1.1) al corpului 

pompei deoarece filetul său conic ar putea să rupă corpul pompei. Cuplul său de strângere 

este de aproximativ 40-50 Nm. 

Nu exageraţi cu cuplul ce trebuie aplicat pe şuruburi şi întinzătoare. A se vedea tabelul 

de mai jos: 

Şurub Diam. M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Cuplul (Nm) 8 15 30 45 75 80 100 12 

 

 PERICOL! La introducerea rotorului în stator există riscul de a vă strivi degetele! 

9.3 Demontare rotor / articulaţie şi înlocuire articulaţii 

 Atenţie! La remontarea articulaţiilor cu manşon trebuie să se lase manşoanele în 

apă caldă până când se înmoaie, pentru a putea fi montaţi uşor în cavităţile 
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corespunzătoare. Pentru remontare procedaţi urmând în sens invers indicaţiile de la 

demontare. 

9.3.1 Măsuri preliminare 

1. Procedaţi cum este descris în § 9.1 pentru a scoate statorul. 

2. Scoateţi corpul pompei către săgeata desenată cu negru (a se vedea mai jos). În 

acest moment puteţi vedea articulaţia de transmisie conectată la rotor. 

3. Urmaţi indicaţiile precizate în paragrafele următoare pentru fiecare tip de articulaţie. 

 
 

9.3.2 Articulaţie Tip SN1 

1. Deplasaţi înapoi manşonul (1) conform sensului săgeţii. 

2. Scoateţi ştiftul (2). În acest fel se eliberează transmisia rotorului sau a arborelui 

tubular. 



 
9.3.3 Articulaţie Tip SN2 

1. Înlăturaţi legăturile (3). 

2. Scoateţi manşonul (4) făcând pârghie cu o şurubelniţă. 

3. Înlăturaţi cele două inele seeger (5) care ţin ştiftul. În acest moment, înlăturând 

ştiftul şi crucea, rotorul va fi liber putând fi înlocuit. 

 



 

Manual nr.03 – Rev.4 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSINŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE   pag. 24 

® 

 



 
 

9.3.4 Articulaţie Tip SN3 

1. Înlăturaţi şuruburile (6) care fixează articulaţia cu rotorul. 

2. Scoateţi arborele de transmisie (6b) către sensul indicată de săgeata neagră. 

 



 
Atunci când pe pompă este montat acest tip de articulaţie, nu este posibilă 

aspirarea de la gura de la extremitate (este admisă numai rotaţie în sens invers acelor de 

ceasornic). 

Pentru acest tip de articulaţie nu sunt prevăzute piese de schimb pentru părţile uzate. În 

caz de defecţiune trebuie să fie înlocuită în întregime. 

9.3.5 Articulaţie Tip SN4 

Pentru a separa acest tip de articulaţie de rotor este necesară demontarea sa aproape 

completă. 

Executaţi următoarea procedură: 

1. Îndepărtaţi cele două legături (08) care blochează manşonul. 

2. Utilizând forţa, deplasaţi înapoi manşonul din cauciuc (09) în direcţia săgeţii negre. 

3. Îndepărtaţi manşonul plat interior (10) acţionând asupra diametrului mai mare şi 

apoi deplasându-l către direcţia săgeţii negre. 

4. Îndepărtaţi piuliţa (11). 
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5. Deplasaţi către înapoi inelul care acoperă joncţiunea (12) în direcţia săgeţii. În acest 

moment sunt vizibili rulmenţii din bronz şi ştiftul (13). 

6. Bateţi ştiftul fiind atenţi să nu deterioraţi clopotul (14). Acum pot fi înlocuiţi ştiftul şi 

rulmenţii din bronz, dacă este necesar. 

7. Urmând sensul săgeţii negre, retrageţi sfera care, fiind solidară cu arborele de 

transmisie (15), va fi eliberată din articulaţie împreună cu acesta. Acum se pot 

vedea şuruburile cu cap hexagonal care fixează clopotul de rotor (sau arborele 

tubular, în funcţie de articulaţia respectivă). 

8. Deşurubaţi şuruburile (7). În acest mod clopotul este complte eliberată de rotor (sau 

arborele tubular, cum s-a precizat mai sus). 

 



 

 Important! Rulmenţii din bronz ajută la îmbunătăţirea randamentului în timp al 

sistemului, dar formează o unitate mecanică unică cu ştiftul, de aceea la fiecare înlocuire a 

ştiftului trebuie înlocuiţi şi rulmenţii din bronz. 

Pentru remontarea manşonului plat interior (10) se recomandă aplicarea de vaselină pe 

sferă şi acţionarea cu două scule simultan (de ex.: două şurubelniţe mari). 

9.3.6 Articulaţie Tip SN5 

1. Înlăturaţi şuruburile (17) de pe partea rotorului. Acum articulaţia este liberă. 

2. Separaţi articulaţia de rotor deplasând-o în sensul indicat de săgeata neagră.  

3. Rotorul rămâne încă legat de o flanşă de adaptare (18) prin întermediul şuruburilor 

(19); de aceea aceste şuruburi trebuie să fie ulterior demontate pentru a elibera 

complet rotorul de flanşa de adaptare (18). 

NOTĂ: Şurubul (20) este folosit pentru completarea uleiului din articulaţie, folosit în ciclurile de 

întreţinere. 



 

Manual nr.03 – Rev.4 INSTRUCŢIUNI DE FOLOSINŢĂ ŞI ÎNTREŢINERE   pag. 26 

® 

 



 
Pentru acest tip de articulaţie nu sunt prevăzute piese de schimb pentru părţile uzate. În 

caz de defecţiune trebuie să fie înlocuită în întregime. 

9.3.7 Articulaţie Tip SN6 

1. Înlăturaţi şuruburile (21) de pe partea rotorului. 

2. Separaţi articulaţia de rotor deplasând-o în sensul indicat de săgeata neagră. În 

acest moment rotorul este liber. 

 NOTĂ: (22) este folosit pentru completarea uleiului din articulaţie cu ocazia întreţinerii. 



 

Pentru acest tip de articulaţie nu sunt prevăzute piese de schimb pentru părţile uzate. În 

caz de defecţiune trebuie să fie înlocuită în întregime. 

9.3.8 Articulaţie Tip SN7 

1. Scoateţi şurubul (23), îndepărtaţi  O ring (27) şi ştiftul (24). 

2. Scoateţi arborele de transmisie (25) de pe rotor (26) (sau arborele tubular, în funcţie 

de articulaţia respectivă) deplasându-l în sensul indicat de săgeata neagră. 
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Pentru acest tip de articulaţie nu sunt prevăzute piese de schimb pentru părţile uzate. În 

caz de defecţiune trebuie să fie înlocuită în întregime. 

9.3.9 Articulaţie Tip SN8 

1. Îndepărtaţi manşonul plat (28) acţionând asupra diametrului mai mare şi apoi 

deplasându-l în sensul săgeţii negre. 

2. Îndepărtaţi piuliţa (29). 

3. Deplasaţi către înapoi inelul care acoperă joncţiunea (30) în sensul săgeţii. În acest 

moment sunt vizibili rulmenţii din bronz şi ştiftul (31). 

4. Bateţi afară ştiftul fiind atenţi să nu deterioraţi clopotul (32). Acum pot fi înlocuiţi 

ştiftul şi rulmenţii din bronz, dacă este necesar. 

5. Urmând sensul săgeţii negre, retrageţi sfera care, fiind solidară cu arborele de 

transmisie (33), va fi eliberată din articulaţie. Acum se pot vedea şuruburile cu cap 

hexagonal care fixează clopotul la rotor (sau arborele tubular, în funcţie de 

articulaţia respectivă). 

6. Deşurubaţi şuruburile (34). În acest mod carcasa este complet eliberată de rotor 

(sau arborele tubular, cum s-a precizat mai sus). 

 



 

Importasnt! Rulmenţii din bronz ajută la îmbunătăţirea randamentului în timp al 

sistemului, dar formează o unică unitate mecanică cu ştiftul: de aceea la fiecare înlocuire a 

ştiftului trebuie înlocuiţi şi rulmenţii din bronz. 
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Pentru remontarea manşonului plat (28) se recomandă aplicarea de vaselină pe sferă şi 

acţionarea cu două scule simultan (de ex.: două şurubelniţe cu diametrul mare). 

9.3.10 Articulaţie Tip SN9 

1. Îndepărtaţi cele două legături (35) care blochează manşonul. 

2. Utilizând forţa, deplasaţi înapoi manşonul din cauciuc (36) în sensul săgeţii negre. 

3. Îndepărtaţi piuliţa (37). 

4. Deplasaţi către înapoi inelul care acoperă joncţiunea (38) în sensul săgeţii. În acest 

moment sunt vizibili rulmenţii din bronz şi ştiftul (39). 

5. Bateţi ştiftul fiind atenţi să nu deterioraţi clopotul (40). Acum pot fi înlocuiţi ştiftul şi 

rulmenţii din bronz, dacă este necesar.  

6. Urmând sensul săgeţii negre, retrageţi sfera care, fiind solidară cu arborele de 

transmisie (41), va fi eliberată din articulaţie. Acum se pot vedea în fund şuruburile 

cu cap hexagonal care fixează clopotul de rotor (sau arborele tubular, în funcţie de 

articulaţia respectivă). 

7. Deşurubaţi şuruburile (42). În acest mod carcasa este complet eliberată de rotor 

(sau arborele tubular, cum s-a precizat mai sus). 

8. Rămâne încă rotorul ancorat la flanşa de adaptare (43) care trebuie desfăcută de 

rotor prin intermediul şuruburilor (44). În acest mod rotorul rămâne complet liber, 

fiind pregătit să fie înlocuit. 



 
 

 Important! Rulmenţii din bronz ajută la îmbunătăţirea randamentului în timp al 

sistemului, dar formează o unitate mecanică unică cu ştiftul, de aceea la fiecare înlocuire a 

ştiftului este necesară şi înlocuirea lor. 
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9.3.11 Joncţiune cu ştift în formă de clopot (sn10) tip "c" 

 

 

 
DEMONTARE / REMONTARE 

1. Mai întâi trebuie îndepărtate şuruburile (81.8). 

2. Apoi se scoate capacul (56) şi se trage înapoi garnitura plată din cauciuc (37.1). 

3. Trageţi înapoi inelul frontal (56) 

4. Acum sunt vizibili rulmenţii din bronz (47) şi ştiftul (40). 

5. Extrageţi ştiftul (40) fiind atenţi să nu deterioraţi clopotul (67); înlocuiţi aceste ultime 

componente dacă este necesar. 

6. Pentru a elibera complet clopotul de transmisie, trageţi înapoi sfera şi deşurubaţi 

şuruburile hexagonale care se găsesc la interiorul clopotului. 

Pentru remontare acţionaţi executând în sens invers operaţiile descrise mai sus. 

9.4 Înlocuire ETANŞĂRI 

9.4.1 Etanşare cu presetupa 

Operaţia este simplă şi rapidă deoarece există spaţiul necesar pentru înlocuirea 

împletiturii fără să fie necesară demontarea vreunei piese. 

1. Slăbiţi şuruburile (01) şi acţionaţi cu forţă pe bucşa (02) pentru a-l îndepărta din 

locaş (03) în sensul săgeţii negre. 

2. Înlăturaţi împletitura veche sau uzată (04).  

3. Curăţaţi apoi arborele tubular (05) şi înlocuiţi-l, dacă este uzat.  

4. Întroduceţi noua împletitură, apăsând la început cu mâinile pentru a o poziţiona la 

interior între arbore şi locaş. 

 Atenţie! În timpul introducerii împletiturii, nu folosiţi instrumente cu vârf, deoarece 

există pericolul să deterioraţi arborele sau împletitura. 
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9.4.2 Înlocuirea etanşării mecanice 

9.4.2.1 Mărimi mici ale pompelor (modele 015 – 020 – 022) 

9.4.2.1.1 demontare 

1. Scoateţi statorul şi corpul pompei urmând procedurile descrise în Capitolul 9.3.1 

(punctele 1 şi 2). 

2. Slăbiţi piuliţa de fixare (06) şi îndepărtaţi motorizarea pompei scoţând-o în sens 

opus săgeţii negre. 

3. Deplasaţi manşonul (07) în sensul săgeţii negre. 

4. Deşurubaţi piuliţa de la bucşa (08) pentru a o putea deplasa de-a lungul 

transmisiei în direcţia săgeţii negre. 

5. Extrageţi tija lungă (09) şi desprindeţi arborele de transmisie deplasând totul în 

sensul indicat de săgeata neagră. 

6. Scoateţi arborele tubular (10) de la pompă în sens invers celui indicat de săgeata 

neagră, ţinând în mână partea mobilă a etanşării (11) pentru a nu o deforma în 

momentul desprinderii etanşării de pe arborele tubular. 

7. Cu o şurubelniţă scoateţi restul etanşării (12). 
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9.4.2.1.2 REMONTARE 

1. Verificaţi dacă garniturile O’ ring şi feţele etanşării sunt întregi.  

2. Verificaţi dacă arborele tubular este în bună stare. 

3. Curăţaţi arborele tubular, locaşul (13) (a se vedea fig. de mai sus) şi toate părţile 

interesate. 

4. Curăţaţi şi ungeţi arborele motorului (rugina blochează cuplarea arborilor crescând 

riscul de rupere a etanşării în timpul fazei de demontare). 

5. Udaţi cu glicerină arborele tubular (10) şi bucşa (08) în zona interesată, pentru a 

uşura introducerea etanşării mecanice. 

6. Curăţaţi feţele etanşării cu grijă înainte de montaj. 

7. Repetaţi în ordine inversă operaţiile enumerate la Capitolul 9.4.2.1.1. 

 Atenţie! La montare distribuiţi presiunea asupra inelului fix în mod uniform 

deoarece există riscul de o funcţionare defectuoasă sau de stricare. 

9.4.2.2 Etanşare mecanică unică (TEN4) pentru pompe 030, 040, T062-1 
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MONTARE 

1. Introduceţi locaşul (13) în suportul monobloc cu partea fixă (12) a etanşării deja 

introdusă în locaş. 

2. Introduceţi transmisia de pe partea opusă săgeţii cu cealaltă parte a etanşării (11) şi 

cu eventualul inel separator deja montate. 

3. Fixaţi piuliţa (06) asigurându-vă că este bine introdus în nişa sa. 

4. La asamblarea sprijinului monobloc cu corpul pompei, controlaţii condiţiile în care 

se află inelul OR dintre ele. Înlocuiţi-l dacă este deteriorat (a se vedea stricarea 

pompei). 

 Atenţie! Pentru a uşura montarea etanşării mecanice se recomandă numai 

folosirea de săpun neutru. 

DEMONTARE 

1. Scoateţi statorul şi corpul pompei urmând procedurile deja descrise. 

2. Slăbiţi piuliţa (06) de pe arborele tubular şi scoateţi de pe sprijin transmisia în 

sensul indicat de săgeata neagră. 

3. Scoateţi locaşul (13) de pe sprijinul monobloc în sensul săgeţii. 

4. Îndepărtaţi etanşarea (11) şi eventual inelul separator (09). 

9.4.2.3 Pompe de mărimi medii şi mari 

9.4.2.3.1 Etanşare mecanică dublă 

9.4.2.3.1.1 Demontare 

1. Dezlegaţi conductele de flux în puntele indicate (01) (a se vedea figura A). 

2. Scoateţi statorul şi corpul pompei urmând procedurile descrise în Capitolul 9.3.1 

(punctele 1 şi 2). 

3. Slabiţi piuliţa de fixare care se găseşte în alezajul filetat (02) şi scoateţi de pe sprijin 

(05) transmisia (03) şi apoi locaşul (04) în sensul săgeţii negre. 

4. Scoateţi locaşul transmisiei încet încercând să nu stricaţi etanşările care sunt la 

interior (a se vedea figura B). 

5. Demontaţi şuruburile (06) şi scoateţi bucşa (07). 

6. Îndepărtaţi etanşările (08) şi inelul separator (09). 
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 Atenţie! Pentru pompele cu sprijin pe rulmenţi ca în figura de mai sus, în 

momentul introducerii arborelui conducător (10) în arborele tubular este necesar să 

verificaţi dacă locaşul piuliţei (11) coincide cu alezajul filetat (02) al arborelui tubular; astfel 

etanşarea mecanică va rezulta ca fiind corect încărcată. În cazul în care cele două nu 

coincid, aplicaţi o forţă de împingere către arborele motor până când canelura coincide cu 

alezajul filetat al piuliţei arborelui tubular. 

 

9.4.2.3.1.2 Remontare 

1. Controlaţi integritatea suprafeţelor etanşării (idem pentru O’ Rings de la anumite 

tipuri de etanşare). 

2. Verificaţi dacă arborele tubular este în bună stare. 

3. Curăţaţi arborele tubular, locaşul (04) (a se vedea fig. de mai sus) şi toate părţile 

interesate. 
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4. Curăţaţi şi ungeţi arborele conducător (10) (rugina blochează cuplarea arborilor 

crescând riscul de deteriorare a etanşării în timpul fazei de demontare). 

5. Udaţi cu glicerină arborele tubular în zona interesată pentru a uşura introducerea 

etanşării mecanice. 

6. Curăţaţi feţele şi inelul separator ale etanşării cu grijă înainte de montaj. 

7. Repetaţi în ordine inversă operaţiile enumerate la Capitolul 9.4.2.2. 

 Atenţie! La montare distribuiţi presiunea asupra inelului fix în mod uniform 

deoarece există riscul de o funcţionare defectuoasă sau de stricare. 

9.4.2.3.2 Etanşare mecanică unică 

9.4.2.3.2.1 Demontare 

1. Dezlegaţi conductele de flux (în caz de etanşare fluxată). 

2. Înlăturaţi motorizarea (a se vedea figura A) prin deşurubarea piuliţei care se 

găseşte pe filetul (01). 

3. Scoateţi statorul şi corpul pompei urmând procedurile descrise în Capitolul 9.3.1 

(punctele 1 şi 2). 

4. Scoateţi de pe sprijin (02) transmisia (03) + locaşul (04) în sensul săgeţii negre. 

5. Scoateţi locaşul transmisiei încet încercând să nu stricaţi etanşarea care se găseşte 

la interior (a se vedea figura B). 

6. Înlăturaţi inelul separator (05), partea mobilă a etanşării (06) şi partea fixă (07). 

 

 
 

 Atenţie! Pentru pompele cu sprijin pe rulmenţi ca în figura de mai sus, în 

momentul introducerii arborelui conducător (08) în arborele tubular este necesar să 

verificaţi dacă locaşul piuliţei care se găseşte pe arborele motorizării coincide cu alezajul 

filetat (01) al arborelui tubular; astfel etanşarea mecanică va rezulta ca fiind corect 

încărcată. În cazul în care cele două nu coincid, aplicaţi o forţă de împingere către 

arborele motor până când canelura coincide cu alezajul filetat al piuliţei arborelui tubular. 
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9.4.2.3.2.2 Remontare 

1. Controlaţi integritatea suprafeţelor etanşării (idem pentru O’ Rings de la anumite 

tipuri de etanşare).  

2. Verificaţi dacă arborele tubular este în bună stare. 

3. Curăţaţi arborele tubular, locaşul (04) (a se vedea mai sus) şi toate părţile 

interesate. 

4. Curăţaţi şi ungeţi arborele motorului (rugina blochează cuplarea arborilor crescând 

riscul de deteriorare a etanşării în timpul fazei de demontare). 

5. Udaţi cu glicerină arborele tubular în zona interesată pentru a uşura introducerea 

etanşării mecanice. 

6. Curăţaţi feţele şi inelul separator ale etanşării cu grijă înainte de montaj. 

7. Repetaţi în ordine inversă operaţiile enumerate la Capitolul 9.4.2.3.2.1. 

 Atenţie! La montare distribuiţi presiunea asupra inelului fix în mod uniform 

deoarece există riscul de o funcţionare defectuoasă sau de stricare. 

 

 

 

9.4.3 Etanşare mecanică pentru uz alimentar (TEN6) 

 

 
9.4.3.1 Demontare 

1. Demontaţi corpul pompei. 

2. Scoateţi ştiftul care asamblează arborele de transmisie cu arborele tubular. 

3. Scoateţi bucşa (54) 

4. Înlăturaţi inelul seeger (71) care blochează rulmentul 

5. Scoateţi rulmentul (74) 
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6. Înlăturaţi al doilea inel seeger mai intern (71). 

7. Estrageţi acum etanşarea mecanică (23), manevrând cu grijă; extrageţi garnitura de 

ulei (35) şi locaşul (53); extrageţi distanţorul (16), dacă este prezent. 

9.4.3.2 Remontare 

1. Verificaţi dacă inelele OR ale etanşării sunt întregi şi că suprafeţele acesteia (23) 

sunt în regulă. 

2. Controlaţi starea bună a arborelui tubular. 

3. Curăţaţi locaşul (53) şi bucşa  (54) înainte de a reasambla totul. 

4. Udaţi cu glicerină arborele tubular acolo unde culisează etanşarea mecanică. 

5. Procedaţi cu operaţiile în sens invers, introducând distanţorul (16) dacă este 

prezent; apoi prima parte a etanşării cu garnitura de ulei (53), apoi inelul seeger din 

interior (71), rulmentul (74), al doilea seeger (71) şi în sfârşit închideţi totul cu bucşa 

(54). 

9.4.4 Etanşare cu garnituri de ulei pentru reductor unghiular (TEN7) 

 
9.4.4.1 Demontare / Remontare 

1. Pentru demontarea cu pompa în poziţie orizontală, aveţi grijă să ţineţi arborele de 

transmisie drept, aliniat cu rotorul. 

2. Înlăturaţi motorizarea scoţând-o de pe opritoarele pe care se sprijină. 

3. Înlăturaţi inelul seeger (71); cu un ciocan din plastic bateţi fără să exageraţi arborele 

conducător în sensul corpului pompei, până când rulmentul (74) nu iese de pe 

arborele conducător (aveţi grijă ca rulmentul să rămână drept şi să nu se desfacă). 

4. Deşurubaţi şuruburile inbus din locaş (53), îndepărtaţi garniturile de ulei (35) şi 

înlocuiţi-le. 

5. Pentru remontare cu pompa orizontală, asiguraţi-vă întotdeauna că arborele de 

transmisie este drept. Bateţi fără să exageraţi cu un ciocan din plastic rotorul 

dinspre ştuţ, până când arborele conducător este adus în poziţie. 
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6. Procedaţi apoi în sens invers cu operaţiile pentru introducerea celorlalte 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.5 Etanşare mecanică pentru uz alimentar (TEN8) 

 
 

9.4.5.1 Demontare 

1. Demontaţi corpul pompei. 

2. Scoateţi ştiftul care asamblează arborele de transmisie cu arborele tubular. 

3. Scoateţi bucşa (54) 

4. Înlăturaţi inelul seeger (71) care blochează rulmentul 

5. Scoateţi rulmentul (74) 

6. Înlăturaţi al doilea inel seeger mai intern (71). 

7. Scoateţi locaşul (53) şi extrageţi acum etanşarea mecanică (23), manevrând-o cu 

atenţie; extrageţi garnitura de ulei (35). 

9.4.5.2 Remontare 

1. Verificaţi dacă inelele OR ale etanşării sunt întregi şi că suprafeţele acesteia (23) 

sunt în regulă. 

2. Controlaţi starea bună a arborelui tubular. 

3. Curăţaţi locaşul (53) şi bucşa  (54) înainte de a reasambla totul. 

4. Udaţi cu glicerină arborele tubular acolo unde culisează etanşarea mecanică. 
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5. Procedaţi la remontare efectuând operaţiile în sens invers, introducând prima parte 

a etanşării cu garnitura de ulei (53), apoi inelul seeger din interior (71), rulmentul 

(74), al doilea seeger (71) şi în sfârşit închideţi totul cu bucşa (54). 

 

 

 

9.4.6 Etanşare mecanică cu QUENCH  (TEN9) 

 
Această etanşare mecanică face parte dintre etanşările mecanice unice (a se vedea 

paragraful referitor la acestea): opţional este prevăzută cu un alezaj filetat (quench) pentru 

spălarea interioară a etanşării respective. 

9.4.7 Etanşare mecanică unică (TEN10) pentru pompa model 010 
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9.4.7.1 Demontare 

1. Deşurubaţi cele două şuruburi ale ştuţului 

2. Deşurubaţi cele două întinzătoare 

3. Deşurubaţi şi scoateţi statorul 

4. Scoateţi piuliţa de pe arborele tubular 

5. Înlăturaţi cele două şuruburi care ţin corpul pompei fixat pe sprijinul monobloc 

6. Înlăturaţi cele două şuruburi de pe capacul etanşării (81) 

7. Scoateţi acum transmisia (ATENŢIE! Scoateţi dinspre sprijinul monobloc!). O parte 

a etanşării rămâne pe transmisie şi o parte pe sprijinul de oţel 

8. Îndepărtaţi acum cele două părţi ale etanşării. 

9.4.7.2 REMONTARE 

Executaţi operaţiile indicate mai sus în sens invers. 

 Notă importantă: partea din etanşare care se poziţionează pe sprijinul de oţel 

trebuie montată ultima, după care se închide capacul etanşării. Această parte trebuie 

montată cu deosebită grijă, folosind săpun lichid pentru ca la intrarea în locaş să nu se 

îndoaie cauciucul. 

Fiţi atenţi la poziţia în care a-ţi găsit-o. 

Cealaltă parte a etanşării, cea care trebuie introdusă în transmisie, trebuie pusă în 

apropiere de punctul de referinţă al arborelui tubular, fără a fi nevoie de preîncărcare. 

10 ETANŞĂRI MECANICE CU BLOCAREA ETANŞĂRII PENTRU POMPE CU AX 
NUD 

 
Acest sistem de blocare pentru etanşarea mecanică este folosit în principal pe pompe 

cu ax nud şi dozatoare de mici dimensiuni. Sunt folosite pentru cuplarea motorizării fără a 

PREZON DE BLOCARE 

 

LOCAŞ 

 

SPRIJIN 
MONOBLOC 
 

ARBORE 
TUBULAR 

PREZON CONEX. 
MOTORIZARE 
 

INEL BLOCARE 
ETANŞARE  MEC. 
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deteriora etanşarea mecanică. Succesiunea operaţiilor de demontare pentru inelul de 

blocare a etanşării pentru efectuarea cuplării este următoarea: 

1. Lubrifiaţi orificiul arborelui tubular şi introduceţi motorizarea. 

2. Fixaţi motorizarea pe sprijinul monobloc cu bolţurile respective. 

3. Deşurubaţi piuliţa inelului de blocare a etanşării astfel încât să o scoateţi din locaş. 

4. Poziţionaţi inelul la centrul spaţiului între cele două locaşuri pentru piuliţă. 

5. Fixaţi acum piuliţa de legătură între motorizare şi arborele tubular. 

6. E posibil acum să trageţi înapoi inelul de blocare a etanşării şi să-l lăsaţi blocat în 

arborele tubular într-o poziţie unde să nu deranjeze prin dimensiunile sale. 

11 MOTOARE 

11.1 Informaţii utile 

11.1.1 Tipul de serviciu (conf. CEI 34-1) 

1. SERVICIU CONTINUU 

Funcţionarea cu sarcină constantă cu o durată care să-i permită atingerea 

echilibrului termic. 

2. SERVICIU TEMPORAR  

Funcţionarea cu sarcină constantă cu o durată inferioară celei necesare pentru 

atingerea echilibrului termic, urmată de o pauză suficientă pentru ca motorul să 

revină la temperatura mediului. 

3. SERVICIU INTERMITENT – PERIODIC 

Funcţionare cu frecvenţa de cicluri identice, fiecare ciclu cuprinzând o funcţionare 

cu sarcină constantă şi o perioadă de oprire. Încălzirea motorului nu este 

semnificativă. 

11.1.2 Condiţii de funcţionare 

În conformitate cu norma CEI 34-1 motoarele pot funcţiona în următoarele condiţii. 

1. T°C mediu cuprinsă între -16 şi +40 

2. Altitudine mai mică de 1000 m peste nivelul mării. 

11.2 Conectare motoare 

Motoare cu o viteză cu conectare în stea-triunghi (6 borne) 
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12 RECICLAREA POMPEI 

Atunci când ciclul de viaţă al maşinii s-a încheiat, treceţi la reciclare conform normelor 

în vigoare, separând părţile metalice de cele în plastic, de cele electrice/electronice etc.. 

 

 

13 INDICELE ANEXELOR 

13.1 Manual de service 

 Secţiunile joncţiunilor 

 Declaraţie de Conformitate 

 Caracteristici tehnice ale pompei 

 Dimensiuni de gabarit 

 Curba de debit 

 Listă ansamblu pompă 

 Secţiunea verticală a pompei 

 Listă piese de schimb 

 Descriere şi piese de schimb joncţiuni 

 Descriere şi piese de schimb etanşare 

 Secţiunile etanşărilor 

 Desen de ansamblu şi lubrifiere motorizare 

 

13.2 Anexă pentru pompe atex 
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