
Вертикална Турбинна Помпа Серия LS

РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
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1 Обобщение

Вертикалната турбинна помпа серия LS е вертикална многостъпална помпа с един 

засмукващ вход. Може да се използва за водоснабдяване и дрениране в заводи, мини, 

индустриални проекти, ферми и за пожарогасене. Може да изпомпва течност от 

сондажи или шахти. Подходяща е за множество потребности и приложения, има 

компактна конструкция и е лесна за монтаж, работа и поддръжка.

Значение на типовата маркировка:

150   LS   200  -  30  ×  3 

Брой стъпала

Напор от едно стъпало в оптимална раб. точка (m)

Дебит в оптимална раб. точка (m3/h)

Тип на помпата: Вертикална Турбинна Помпа

Диаметър на изходната тръба (mm)

2 Условия на Работа

<1> Работното колело на първото стъпало на помпата трябва да е потопено на 

1m – 3m под нивото на изпомпваната вода; необходимата дълбочина на потапяне на 

помпата е указана в монтажния чертеж.

<2> Водата в кладенеца не трябва да съдържа никакви масла.

<3> Не се допуска водата да съдържа много корозивни минерали.

<4> Съдържанието на пясък (тегловно отношение) не трябва да е над 0.01%.

<5> PH = 6.5 ~ 8.5.

<6> Кладенецът (сондажът) трябва да е прав.

3 Описание на Конструкцията

Чертежът на конструкцията на помпа от серия LS е показан на Фиг. 1

<1> Тип задвижване на помпата:

Има четири типа задвижвания на тази помпа. ⅰ) Директно от обикновен 

вертикален мотор, ⅱ) Директно от вертикален мотор с кух вал, ⅲ) Задвижване от 

дизелов двигател или парна турбина чрез редуктор под прав ъгъл, ⅳ) Задвижване от 

бързооборотен електромотор чрез редуктор под прав ъгъл.

<2> Конструкция на помпената част:
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Помпената част се състои от три части: смукателен блок с филтър, блок колонна 

тръба с предавателен вал и блок нагнетателна глава с мотор или индиректно

Фиг.1  Чертеж на конструкцията на помпа от серия LS

1. Смукателна камера

2. Гайка на работно колело

3. Работно колело

4. Направляваща камера

5. Вал на работно колело

6. Износващ се пръстен

7. Втулка на вала

8. Направляващ лагер

9. Долна колона

10. Легло на направляващ лагер

11. Куплунг в средната кутия

12. Горен вал

13. Нагнетателна глава

14. Салниково уплътнение

15. Уплътняваща втулка

16. Легло на опорен лагер

17. Опорен лагер

18. Вложка на лагер

19. Анти-реверсивен храпов 
механизъм

20. Опора (основа) за мотора

21. Куплунг на помпата

22. Регулираща гайка

23. Куплунг на мотора 
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задвижване. Първите два блока се поставят в кладенеца, докато третият се разполага 

над него.

ⅰ) Конструкция на камерата

Тип LS се състои основно от: филтър затворено раб. колело, уплътняващ пръстен, 

преходна втулка, входна, средна и изходна камера, лагер, вал на раб. колело и т.н.

За свързване на входната, средната и изходната камера има болтови и фланцови 
връзки, а работните колела са твърдо свързани с вала чрез преходната втулка.

ⅱ) Блок колона тръба

Състои се от колонна тръба, трансмисионен вал, лагер, лагерна скоба, тръбна 

връзка, куплунг на вала и т.н. Тръбните връзки и куплунзите на валовете служат за 

свързването на последните чрез болтове.

ⅲ) Блок нагнетателна глава

Състои се от нагнетателна глава, входен фланец, салникова кутия и т.н. 

Нагнетателната глава е фиксирана към бетонен фундамент с четири болта. 

Електромоторът или индиректното задвижване са монтирани върху 

нагнетателната глава.

Изпомпваната от камерата вода достига нивото на земята чрез колонни тръби и 

нагнетателната глава.

4 Монтаж

Преди монтаж проверете дали помпата е в добро състояние.

⚫ Проверете дали са добре затегнати всички връзки и дали не са повредени

по време на транспортирането.

⚫ Проверете дали валът на помпата се върти безпроблемно. Ако е блокирал, 

намерете причината и своевременно я отстранете.

⚫ Проверете дали аксиалният клиренс отговаря на изискванията.

Процедура за монтаж:

<1> Завийте филтъра към входната камера и долната къса колонна тръба към

изходната камера. Свържете вала на работните колела и долния къс 

трансмисионен вал чрез куплунг. Плътно стегнете горните части с тръбни ключове, 

стегнете късата колонна тръба с планка, след което я повдигнете и я спуснете в 

кладенеца докато планката легне върху подложни дървени блокове.

<2> Стегнете здраво с друга планка колонната тръба по дължина в края, където е
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монтирана тръбна връзка. Стегнете здраво връзката с въже. Повдигнете плавно 

колонната тръба заедно с трансмисионния вал. (За предотвратяване огъването на 

вала, трябва да се завие скоба в горния край на колонната тръба.)

<3> Спуснете бавно и завийте куплунга на трансмисионния вал към удължения 

край на долния къс вал. Освободете въжетата. Краищата на валовете трябва да се 

срещнат челно. Стегнете валовете плътно с тръбен ключ.

Изискване: Два тръбни ключа трябва да се поставят плътно един до друг, за да 

не се допусне огъване на валовете.

<4> Спуснете бавно колонната тръба и я подравнете с резбата на късата 

колонна тръба и нанесете върху резбите плътна бяла боя. Охлабете леко куката, 

така че горната скоба да се задържа от въжетата, но да може свободно да се 

върти. Стегнете връзката с тръбни ключове. Повдигнете леко за сваляне на 

планката на колонната тръба и я спуснете в кладенеца. Махнете скобата от 

тръбната връзка и проверете дали трансмисионният вал се намира в центъра на 

колонната тръба. Ако е така, завийте скобата на тръбната връзка и я стегнете с 

ключ. Монтирайте всички колонни тръби и валове по същия начин.

<5> Разглобете входния фланец в долната част на нагнетателната глава и го 

завийте плътно към края на горната къса колонна тръба. Монтирайте горната къса 

колонна тръба по описания по-горе начин.

<6> Извадете салниковото уплътнение от нагнетателната глава. Намазаната с 

грес гарнитура се поставя върху входния фланец. Повдигнете нагнетателната 

глава с метално въже, преместете я до средата на кладенеца в съосие с горния 

вал. Спускайте бавно, така че валът на мотора да мине през салниковата кутия, а 

фланецът на нагнетателната глава да пасва с входния фланец. Затегнете 

свързващите болтове и поставете намазаните с грес салникови набивки.

<7> Има три начина според различните типова задвижвания:

ⅰ) Директно задвижване от обикновен вертикален мотор

Поставете и затегнете леглото на лагера в основата за мотора. Повдигнете 

основата за мотора с метално въже,  преместете я до средата на кладенеца в 

съосие с горния вал, спускайте бавно така че горният вал да премине през леглото 

на лагера и затегнете свързващите болтове. Поставете лагера, шпонката, 

лагерната вложка и анти-реверсивния храпов механизъм и затегнете последния
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към леглото на лагера с болт.

Фиг2. Частичен увеличен чертеж

Поставете куплунга на помпата. Регулиращата гайка се завива към горния вал, 

докато аксиалният клиренс се настрои правилно.

ⅱ) Директно задвижване от мотор с кух вал

Свалете водозащитния капак и трансмисионния диск от горната част на мотора.

Поставете пак водозащитния капак, завийте болта с халка и повдигнете мотора.

Спускайте го бавно, така че валът на мотора да мине през неговия кух ротор. 

Поставете мотора върху нагнетателната глава и затегнете свързващите болтове.

Свалете водозащитния капак на мотора и проверете дали валът му е точно в

центъра на ротора. Ако не е, цялото тяло трябва да се повдигне за почистване или 

запълване на пространството между нагнетателната глава и фундамента със 

стоманени клинове. Ако е в центъра, включете мотора и проверете дали посоката 

на въртене е правилна. Поставете отново трансмисионния диск и шпонката в 

канала между вала на мотора и диска. Регулиращата гайка се завива към вала на 

мотора, докато не бъде постигнат необходимият аксиален клиренс.

Куплунг на мотора

Куплунг на помпата

Основа на мотора

Анти-реверсивен 
храпов механизъм

Лагерна вложка

Легло на лагера

Капаче на салника

Салникова кутия

Нагнетателна глава

Набивка

Лагер

Щифт

Шпонка

Регулираща гайка
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ⅲ) Задвижване чрез редуктор под прав ъгъл

Свалете прахозащитния капак и трансмисионния диск отгоре на редуктора. 

Поставете пак прахозащитния капак, завийте болта с халка и повдигнете редуктора. 

Спускайте го бавно, така че горният вал да мине през неговия кух ротор. Поставете 

редуктора върху нагнетателната глава и затегнете свързващите болтове. (Бележка: 

Ако директната връзка между горния фланец на нагнетателната глава и долния 

фланец на редуктора не пасват, ще е необходима допълнителна планка.)

Свалете прахозащитния капак на редуктора. Сглобете пак трансмисионния диск, 

поставете шпонката в канала между горния вал и диска. Регулиращата гайка се 

завива към горния вал, докато не бъде постигнат необходимият аксиален клиренс.

5 Подготовка преди работа

1. Регулиране на аксиалния клиренс

Преди първоначален пуск е необходимо да се регулира клиренсът между

работните колела и камерите, за да няма триене по време на работа, а също така 

да се постигне необходимата производителност. Регулирането на аксиалния 

клиренс на помпата се извършва чрез регулиращата гайка. Процедурата е 

следната: (Тя е еднаква за всички видове задвижвания и тук описваме как се 

извършва при задвижване от вертикален мотор с кух вал.)

<1> Свалете водозащитния капак на мотора, развийте законтрящия болт и

завъртете регулиращата гайка на ръка, така че валът да може да се движи нагоре 

и надолу. (За новомонтирана помпа обикновено валът не може да се върти преди 

да се извърши регулиране. Той може да се върти обратно на часовниковата 

стрелка едва след регулиране.) Положението, в което валът започва да се върти, 

се нарича начална точка на регулиране. Получените експериментално и изложени 

в долната таблица данни можете да ползвате като насочващи за регулирането.

След настройка на аксиалния клиренс, фиксирайте законтрящия гайката болт.

Тип попмпи
Брой обороти за регулиране за единица 

дължина (m) на трансмисионния вал

100LS 1/36 об. – 1/48 об. (стъпка 1.5mm)

150LS~250LS 1/36 об. – 1/54 об. (стъпка 2mm)

300LS~350LS 1/42 об. – 1/60 об. (стъпка 2mm)

Пример: Дължината на трансмисионния вал на турбинна помпа тип 150LS е
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60 метра, опитайте да изчислите колко оборота трябва да се направят за 

регулиране на клиренса?

Решение: Известна дължина на вала - 60 метра. Съгласно данните в горната 

таблица, за регулиране е необходим 1/36 об. за всеки метър. Следователно, броят 

обороти за 60m дължина ще е 1/36×60=5/3 оборота. В трансмисионния диск има 

шест отвора, следователно 5/3×6=10 отвора. Ако е нужно регулиране 1/54 об. за 

всеки метър, то броят обороти за регулиране ще бъде 1/54×60=10/9 оборота или

10/9 ×6=6.7 отвора. Според горните изчисления трябва да завъртим регулиращата 

гайка по часовниковата стрелка 7 до 10 отвора от началната точка на регулиране.

Процедурата за регулиране завършва със затягане на застопоряващия болт.

<2> След регулирането пуснете помпата за пръв път. Наблюдавайте дали токът,

отчитан от амперметъра, не превишава специфицираната стойност. Ако се отчита 

значително по-голям ток, причинен от много малък клиренс, помпата трябва да се 

спре и клиренсът да се регулира отново. За новомонтирана помпа се изисква след 

двадесет минути работа да се извърши ново регулиране. При наличие на малко 

количество пясък във водата, клиренсът трябва да се увеличи. Препоръчваме да 

добавите 1/2 до 1 оборот (това значи да превъртите от 3 до 6 допълнителни 

отвора), за да намалите износването на работните колела по време на работа.

2. Предварително смазване

<1> Преди пускане е необходимо да смажете валовете и лагерите, като налеете

вода в пробката за предварително смазване, намираща се в нагнетателната глава.

<2> За целта е необходим съд за вода около 0.2 m3, ако водоснабдителна

мрежа липсва. Моторът може да се включи едва след като повечето вода от съда е 

налята в помпата.

<3> Ако нямате такъв съд за вода, може да използвате преносима туба, но

водата, която трябва да налеете в помпата, не може да е по-малко от 0.1 m3.

3. Проверки преди пускане

Преди пускане в работа трябва да проверите дали са затегнати болтовете на 

нагнетателната глава към фундамента, дали е регулиран аксиалният клиренс, 

дали е поставен застопоряващият болт на регулиращата гайка, дали салникът е 

правилно стегнат и смазан, дали в мотора има смазочно масло и дали правилно е 

монтирано електрическото оборудване. При завъртане на ротора на ръка в посока,
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обратна на часовниковата стрелка, той не трябва да е много стегнат, да няма 

признаци на блокиране, а анти-реверсивният храпов механизъм трябва да работи 

правилно и да може да се движи свободно.

6 Пускане и работа

Моторът трябва да се включва при понижено напрежение. Обикновено, при 

пускане кранът в нагнетателната страна е отворен. Изисква се често измерване на 

статичното и динамичното ниво на водата. Преди всеки пуск на помпата е нужно 

предварително смазване. След спиране на мотора проверявайте количествата 

смазочно масло и грес. Ако не са достатъчни, трябва да добавите.

7 Отстраняване на повреди

Признаци Причини Мерки за справяне

Увеличена 
мощност на 
мотора
(Отчитане на 
по-голям ток)

1. Има триене между работно 
колело и уплътняващ пръстен на 
камерата.

2. В помпата е засмукано голямо 
количество пясък.

3. Повреден или износен лагер на 
мотора.

1. Регулирайте аксиалния кли-
ренс; в противен случай валът 
ще се счупи от претоварване.

2. Извадете помпата и почисте-
те кладенеца с друга помпа или
въздушен компресор.

3. Разглобете мотора и сменете
лагера.

Намалена 
производител-
ност на помпата

1. Уплътняващият пръстен на 
работното колело е много износен. 

2. Нивото на изпомпваната вода
спада прекалено много.
3. Неправилен клиренс причинява
износване на работното колело.

4. Смукателната тръба и филтърът 
са задръстени от чужди тела.

5. Разхлабване на резбовите връзки
между камерите води до теч на вода.

6. Има теч на вода при връзките на
колонните тръби.

7. Плъзгане или изместване на 
работното колело поради слабо
стегнати преходни втулки или

1. Разглобете помпата и смене-
те уплътняващия пръстен.
2. Разглобете и извадете 
помпата, добавете колонни
тръби и трансмисионни валове.

3. Разглобете помпата и 
сменете работните колела. 

4. Разглобете помпата и
ремонтирайте филтъра.

5. Разглобете помпата и затег-
нете връзките и болтовете.

6. Разглобете помпата и прове-
рете за следи от теч в колонна 
тръба и дали крайната повърх-
ност на скобата е гладка.
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неправилно сглобени работни 
колела по време на ремонт.

8. Недостатъчна скорост на
помпата.

7. Разглобете цялата камера и
отново я сглобете правилно.

8. Регулирайте скоростта, така 
че да отговаря на нормалната. 

Помпата не 
може да 
изпомпва вода

1. Нивото на изпомпваната вода 
спада дотолкова, че филтърът 
остава в атмосферата.

2. Счупване на трансмисионния вал. 
Така отчитането на амперметъра не 
е показателно.

3. Има спукване при връзките на 
колонните тръби, водещо до големи 
течове,

1. Разглобете помпата и доба-
вете колонни тръби и трансми-
сионни валове. Ако дебитът 
спадне поради броя колонни 
тръби, добавете стъпала на 
помпата, ако мощността на 
мотора е достатъчна.
2. Разглобете помпата, за да 
намерите причината за счуп-
ване на вала, и сменете тарнс-
мисионния вал.

3. Разглобете помпата, за да 
намерите причината за спуква-
нията и отстранете дефектите. 

Силни вибрации 
при работа на 
помпата

1. Ако при първоначален пуск, преди 
водата да стигне нивото на земята,
има вибрации, обикновено това е
поради липса на предварително
смазване на лагерите.

2. Намаленият аксиален клиренс от 
удължаване вала на помпата води 
до триене между работното колело и
камерата.

3. Неправилно сглобяване на 
трансмисионното устройство.

4. Огъване на трансмисионния вал. 

5. Осевата линия на трансмисионния 
вал и осевата линия на  трансмиси-
онното устройство не са съосни. 

6. Кривини в сондажа.

1. Направете предварително
смазване на лагерите.

2. Регулирайте отново
аксиалния клиренс.

3. Разглобете трансмисионното
устройство и го сглобете
отново правилно.

4. Регулирайте вала на помпата 
след разглобяване.

5. Монтирайте отново помпата 
при спазване съосието на двата 
вала.

6. Разглобете и извадете пом-
пата; ремонтирайте сондажа
или изберете помпа с по-малък
размер.

Голям теч на 1. Износена набивка. 1. Сменете набивката.
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вода в 
салниковата 
кутия

2.  Набивката е втвърдена или не 
уплътнява добре.

3. Усукване или огъване на вала.

4. Валът или набивката са силно 
износени поради съдържанието на 
пясък във водата. 

2. Сменете набивката, добавете
уплътнителен пръстен или я
стегнете.

3. Изправете вала.

4. Сменете вала или набивката
и проверете съдържанието на 
пясък във водата.

Уплътняващата 
набивка
прегрява

1. Набивката е прекалено силно 
притисната или валът е огънат. 

2. През салниковата кутия не преми-
нава вода или преминаващото коли-
чество е много малко.

1. Проверете състоянието на 
набивката и монтажа на вала. 

2. Разхлабете набивката в 
салниковата кутия, така че да 
протича подходящо количество
вода.

Анти-
реверсивният 
храпов механи-
зъм не работи

1. Има замърсители в отворите за
щифтовете.

2. Зъбите в механизма на мотора
или индиректното задвижване са
износени.

1. Разглобете механизма,
измийте щифтовете с керосин, 
подсушете ги с парче плат и ги
поставете отново в отворите.

2. Разглобете механизма, по-
правете го или поставете нов.

8 Поддръжка

1. Процедура за разглобяване

Обикновено процедурата за разглобяване на тази помпа е обратна на процедурата 

за монтаж. Всички контактни повърхности, крайните повърхности на трансмисионните 

валове и колонните тръби, както и резбите на болтовете, трябва да се измиват с 

керосин и покриват с предпазващ от ръжда материал.

2. Сглобяване

<1> Почистете отворите за лагерите на камерата и уплътняващия пръстен, след

което вкарайте двата края на вала на работното колело в отворите за лагерите на 

входната и изходната камери. По-късият край на вала на работното колело, който е 

с резба, служи за фиксиране на монтажните гайки.  При монтажа трябва да сочи 

към входната камера, а по-дългият край да излиза от изходната камера. Бъдете 

внимателни да не сбъркате разположението на тези два края с различни дължини.

<2> Завийте шайби и монтажна гайка към края на входната камера за вала на

работното колело и свалете изходната камера. Поставете входната камера върху 
дървена подложка, а края на вала на работното колело върху друга такава, така че 

осовата линия на вала да бъде абсолютно хоризонтална.
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<3> Поставете работното колело и преходната втулка така, че колелото и уплътня-

ващият пръстен да са в контакт. Притиснете силно преходната втулка в нейната 

"яка". Затегнете монтажната гайка след монтиране на първото работно колело.

<4> Почистете контактните повърхности на двете камери и монтирайте средната.

Затегнете свързващите болтове. Всички камери се монтират по същия начин.

<5> Развийте монтажната гайка и шайбата и проверете аксиалното движение на

вала на работното колело. Необходимо е аксиалното движение да бъде в границите 

от 6 – 10 mm. Ако е под 6 mm, трябва да се установи причината и камерата да се 

сглоби отново.

3. Разглобяване

<1> Разглобяването на камерата започва от входната такава. Разхлабете и 

свалете входната камера.

<2> Откъм смукателната страна на работното колело "яката" се използва за удар

върху малкия край на преходната втулка, така че тя и работното колело да се 
отделят от вала. След това свалете втулката и работното колело.

<3> След това развийте следващата междинна камера, разглобете я заедно с 

4. Ремонт

<1> След пълното разглобяване на работните колела и камерите им, работните

колела трябва да се проверят за износване. Ако са силно износени, трябва да се 

заменят с нови. Ако износването е слабо, обработете контактните повърхности на 

струг и ги използвайте отново. Вътрешните и външните повърхности на работното 

колело, както и уплътняващият пръстен трябва да се проверят за износване.

<2> Ако контактните повърхности в камерите, които са в допир с работните колела,

са износени, те трябва също да се обработят на струг. Уверете се, че 

обработените повърхности пасват точно на съответните повърхности на работните 

колела. Трябва да се проверят и почистят проходите в камерите.

<3> Проверете хромираното покритие на вала на работните колела. Ако то е

олющено, трябва да прибегнете до смяна.

<4> Проверете лагерите в камерите. Сменете сериозно износените.

работното колело и преходната втулка по същия начин до пълно разглобяване на 
всички части. 
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<5> Проверете за износване преходните втулки. При износване ги сменете с нови.

5. Периодична поддръжка

След период на експлоатация между половин и една година трябва да се 

направи основен ремонт. Ако липсват вибрации и показанията на амперметъра са 

нормални след една година експлоатация на помпата, периодът между основните 

ремонти може евентуално да се удължи на две години, но не трябва да превишава 

три години. При поява на силни вибрации около фундамента по време на работа 

на помпата в рамките на една година, може да се допусне, че лагерите на скобите 

или уплътнителните пръстени на вала на мотора са преждевременно износени. 

Проверете и сменете тези износени компоненти. Ако съдържанието на пясък във 

водата е прекомерно голямо, сондажът трябва да се почисти.
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