
 
1. BUDOWA POMPY 

Pompy FG mają korpus pompy spiralnej z osiowym króćcem ssącym i promieniowym króćcem tłoczącym. 
Wymiary portu są zgodne z norma EN 1092-2. Obudowy pomp są wyposażone w odpływ i otwory zalewowe 
zamknięte gwintowanymi zatyczkami. Wsporniki silnika są wykonane z żeliwa klasy ISO 185 JL200 i mieszczą 
dwa łożyska. Wały są zbudowane w EN 10088-3 – Gatunek stali nierdzewnej 1.4104 ze złączem Ø 24 mm lub Ø 32 
mm. Na wałach zamontowany jest pierścień typu V, aby zapobiec przedostaniu się cieczy i zanieczyszczeń do 
wspornika silnika. 
Wszystkie pompy FG są wyposażone w uszczelnienie mechaniczne o wymiarach zgodnych z normą EN 12756 
(ISO 3069). 
 
2. INSTALACJA 
Pompy FG są przeznaczone do stosowania w nieagresywnych i nie wybuchowych warunkach i powinny być 
umieszczone jak najbliżej źródła zasysania (należy wziąć pod uwagę wartość NPSH). Pompy należy chronić 
przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i wystawieniem na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Konieczne jest zapewnienie dostępu do kontroli i konserwacji podczas pracy. Podnieś I 
transportuj pompę zgodnie z ilustracją poniżej. 
 

 
 
 

 3. WARUNKI INSTALACJI 
Pompy FG nadają się do stosowania z czystymi cieczami, płynami bez materiałów ściernych, materiałami 
wybuchowymi i nieagresywnymi oraz płynami bez zawiesin. 
Temperatura cieczy: od -10 ° C do 90 ° C. 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w korpusie pompy: 10 bar. 
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 ° C. 
Znamionowa prędkość obrotowa przy 50 Hz: 
•• FG2 = 2900 1 / min 
•• FG4 = 1450 1 / min 
Znamionowa prędkość obrotowa przy 60 Hz: 
•• FG2 = 3450 1 / min 
•• FG4 = 1750 1 / min 
 
3.1 Wpływ lepkości 
Lepka ciecz wpływa na działanie pompy odśrodkowej na następujące sposoby. 
•• Zwiększone zużycie energii, a następnie potrzeba mocniejszego silnika; 
•• Zredukowany przepływ, wysokość podnoszenia i wydajność. 
 
3.2 Skutki gęstości 
Ciecze o dużej gęstości wpływają tylko na zużycie energii przez pompy odśrodkowe. 
•• Natężenie przepływu i wysokość podnoszenia pozostają niezmienione. 
•• Zużycie energii wzrasta proporcjonalnie do wzrostu gęstości. 
•• Może być konieczne użycie większego silnika. 
 
4. WARUNKI PRACY 
Suma efektywnego ciśnienia wlotowego plus ciśnienie robocze pompy przy pracy z zamkniętym zaworem musi 
zawsze być niższa niż maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze. 
 
4.1 Minimalne ciśnienie wlotowe 

FG 



Minimalne ciśnienie wlotowe powinno być zgodne z krzywą NPSH z dodatkiem marginesu bezpieczeństwa 
wynoszącego co najmniej 0,5 m wysokości i korekty ciśnienia pary. 
Wskazane jest obliczenie ciśnienia wlotowego, jeżeli: 
•• natężenie przepływu jest znacznie większe niż znamionowe natężenie przepływu pompy; 
•• pompa jest używana w systemie otwartym z podnośnikiem ssącym; 
•• ciecz musi przejść przez długą rurkę wlotową; 
•• temperatura cieczy jest wysoka. 
 
4.2 Obliczanie maksymalnego ciśnienia wlotowego w głowicach liczników dla systemu otwartego 
 
Aby uniknąć kawitacji, konieczne jest zapewnienie minimalnego ciśnienia „H” na ssaniu.  
 
Maksymalne ciśnienie wlotowe w głowicy licznika „H” można obliczyć w następujący sposób: 
H = Pb x 10,2 - NPSH - Hs - Hv - ΔH 
Jeśli obliczona wartość H jest dodatnia, pompa może pracować z maksymalną wysokością ssania wynoszącą 
„H”. 
Jeśli obliczona wartość H jest ujemna, wymagana jest minimalna wysokość ssania liczników „H”. 
 
Pb = ciśnienie barometryczne (przyjmuje się, że wynosi 1 bar). 
NPSH dodatnia głowica ssąca netto w metrach. Aby odczytać z krzywej NPSH zgodnie z maksymalnym 
natężeniem przepływu, pompa będzie musiała dostarczyć. 
Hs = Straty tarcia w rurze ssawnej (wyrażone w metrach wysokości odpowiednio do maksymalnego natężenia 
przepływu pompy). 
Hv = prężność pary wyrażona w metrach wysokości. 
ΔH = margines bezpieczeństwa = co najmniej 0,5 metra wysokości. 

 

 
5. BUDOWA INSTALACJI 
Zawory odcinające powinny być zamontowane zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej pompy, aby uniknąć 
opróżnienia zespołu w przypadku konserwacji lub naprawy pompy. 
Nie należy używać pompy do podparcia rur. Upewnij się, że rury są odpowiednio zawieszone na wieszakach 
lub podporach. Siły i momenty wywierane na kołnierze pompy przez rury mogą powodować niewspółosiowość 
pompy z silnikiem i powodować przeciążenia naprężeniowe w 
obudowa pompy i śruby mocujące między pompą a płytą podstawy. W razie potrzeby należy zamontować 
kompensatory zarówno po stronie ssącej, jak i tłocznej pompy, aby pochłonąć wszelkie ekspansje lub 
wibracje. 
Średnica rury ssącej powinna być taka, aby prędkość przepływu cieczy nie przekraczała 1,5 m / s. Średnice 
zarówno rury ssącej, jak i tłocznej nie mogą być mniejsze niż średnice króćców przyłączeniowych pompy. 
Przed podłączeniem upewnij się, że wnętrze rur jest czyste. 
5.1 Rura ssąca 
Rura ssąca powinna być zainstalowana z nachyleniem do góry, aby uniknąć tworzenia się kieszeni 
powietrznych. 
Podczas korzystania z nowego rurociągu konieczne jest tymczasowe zamontowanie stożkowego filtra po 
stronie ssącej pompy, aby zapobiec dostawaniu się ciał stałych do pompy. 
Filtr musi mieć wolną powierzchnię co najmniej trzy razy większą niż obszar wlotu rury. Do operacji zasysania 
w systemie otwartym należy zamontować zawór stopowy z ciągle zanurzonym filtrem. 
Do zasysania ze zbiornika należy zamontować zawór zwrotny. Do pracy z dodatnią głowicą ssącą należy 
zamontować zasuwę. 
5.2 Rura doprowadzająca 
Zamontować zawór odcinający w celu regulacji natężenia przepływu. 
Zamontować manometr. Gdy wysokość geodezyjna w momencie dostawy jest większa niż 10 m, umieść zawór 
zwrotny między pompą a zaworem zasuwowym, aby zabezpieczyć pompę przed uderzeniami wodnymi. 
6. USTAWIENIE POMPY-SILNIKA 
Za pomocą czujnika zegarowego lub prostej krawędzi sprawdź wyrównanie (współosiowość) zewnętrznej 
części półsprzęgieł. Kontrole muszą być wykonane w co najmniej 4 przeciwległych i równo odległych punktach. 



 
Aby dokonać regulacji wyrównania, poluzuj śruby, aby móc przesuwać pompę i silnik, aw razie potrzeby 
umieść skalibrowane podkładki tylko pod silnikiem. 
Upewnij się, że grupa silnik-pompa obraca się swobodnie ręcznie. Podczas procedury wyrównywania i przed 
podłączeniem jakichkolwiek przewodów rurowych poluzuj śruby nóżek podpierających. Wykonaj procedurę 
wyrównywania z poluzowanymi śrubami. Pewnego razu 
wyrównać, dokręcić śruby między stopami korpusu pompy a podstawą, a następnie prawidłowo ustawić stopę 
podpierającą na podstawie i wsporniku silnika i dokręcić śruby. 
Dokładnie sprawdź wyrównanie, gdy grupa osiągnie temperaturę roboczą. 
7. KONSERWACJA I KONTROLE 
Sprawdź, czy pompa działa w zakresie wydajności. Okresowo sprawdzaj wyrównanie pompy z silnikiem. 
7.1 Uszczelnienie mechaniczne 
Początkowy wyciek jest możliwy podczas pierwszego uruchomienia; jednak uszczelnienie mechaniczne 
powinno działać bez kolejnych wycieków. Unikaj pracy na sucho, nawet do celów testowych. W przypadku 
wystąpienia wycieku i stopniowego wzrostu, 
przystąpić do wymiany uszczelnienia mechanicznego. Upewnij się, że sprężyna uszczelniająca jest zgodna z 
kierunkiem obrotu wału. Uszczelnienia mechaniczne nie wymagają konserwacji. 
8. DEMONTAŻ 
Zamknąć zasuwę ssącą i zasuwę tłoczną i opróżnić obudowę pompy przed demontażem pompy. Demontaż 
silnika i elementów wewnętrznych można przeprowadzić bez odłączania obudowy pompy od rurociągów. 

 


