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Introduktion och säkerhet
Säkerhet

VARNING:
• Användaren måste vara medveten om säkerhetsföreskrifterna för att undvika personskada.
• En tryckfylld anordning kan explodera, spricka eller skjuta ut sitt innehåll om trycket är för högt.

Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika övertryck.
• Handhavande, montering eller underhåll av enheten på ett sätt som inte beskrivs i den här handboken

kan leda till dödsfall, allvarlig personskada eller skador på utrustningen. Det innefattar modifiering av
utrustningen eller användning av andra delar än dem som ITT tillhandahåller. Om det finns frågor
angående avsedd användning av utrustningen ska du kontakta en ITT-representant innan du går vidare.

• Monterings-, drift- och underhållshandböckerna för pumputrustningar identifierar tydligt de
godkända metoderna för demontering av enheter. Dessa metoder måste följas. Instängd vätska kan
snabbt expandera och resultera i en kraftig explosion och skada. Använd aldrig värme på pumphjul,
propeller eller deras fästanordningar som hjälp vid demontering.

• Ändra inte serviceåtgärden utan godkännande av en auktoriserad ITT-representant.
• Använd ALDRIG pumpen under lägsta märkflöde, torr eller utan fyllning.
• Kör aldrig pumpen utan installerade säkerhetsanordningar.
• Kör aldrig pumpen med stängd utloppsventil.
• Kör aldrig pumpen med stängd insugningsventil.

Nivåer för säkerhetsmeddelanden
Definitioner

Nivåer för säkerhetsmeddelanden Indikation

FARA:   
En farlig situation som, om den inte undviks, kan
leda till dödsfall eller allvarliga personskador

VARNING:   
En farlig situation som, om den inte undviks, kan
leda till dödsfall eller allvarliga personskador

AKTSAMHET:   
En farlig situation som, om den inte undviks, kan
leda till lindriga eller måttliga personskador

ELEKTRISK RISK:   
Risk för elektriska stötar om anvisningarna inte följs
noggrant

OBS!:   • En situation som, om den inte undviks, kan leda
till ett oönskat resultat eller tillstånd

• Användning utan risk för personskador

Introduktion och säkerhet
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Miljösäkerhet
Arbetsområdet

Håll alltid pumpstationen ren för att undvika och/eller upptäcka utsläpp.

Riktlinjer för återvinning
Följ alltid dessa riktlinjer vid återvinning:
1. Om enheten eller delen accepteras av ett auktoriserat återvinningsföretag så skall de lokala lagarna och

förordningarna för återvinning följas.
2. Om enheten eller delen inte accepteras av ett auktoriserat återvinningsföretag skall de returneras till

närmsta ITT-representant.

Bestämmelser för avfall och utsläpp
Följ de här säkerhetsföreskrifterna gällande avfall och utsläpp:

• Hantera avfall på rätt sätt.
• Hantera och kassera pumpad vätska enligt gällande miljöföreskrifter.
• Ta hand om utspilld vätska i enlighet med säkerhets- och miljöprocedurer.
• Rapportera alla miljöutsläpp till rätt myndigheter.

Angående elektriska installationer
Kontakta ditt lokala elbolag angående krav på elektriska installationer.

Hälsa och säkerhet
Säkerhetsutrustning

Använd säkerhetsutrustning i enlighet med företagets bestämmelser. Använd denna säkerhetsutrustning
inom arbetsområdet:

• Hjälm
• Skyddsglasögon (med sidoskydd)
• Skyddsskor
• Skyddshandskar
• Gasmask
• Hörselskydd

Arbetsområdet
Följ de här reglerna och varningarna inom arbetsområdet:

• Håll alltid arbetsområdet rent.
• Var uppmärksam på de risker som gas och ångor utgör i arbetsområdet.
• Undvik alla elektriska faror. Var uppmärksam på riskerna för elstötar och ljusbågar.

Krav på produkt och produktplacering
Iaktta följande krav på produkt och produktplacering:

VARNING:
• Använd bara fästelement av rätt dimensioner och material.
• Byt ut alla korroderade fästelement.
• Säkerställ att alla fästelement är ordentligt åtdragna och att det inte saknas några fästelement.

• Använd aldrig pumpen om inga säkerhetsanordningar är installerade.
• Använd aldrig pumpen utan kopplingsskydd.
• Använd inte för mycket kraft när du kopplar ihop en ledning med pumpen.
• Starta aldrig en pump utan att den är rätt fylld.
• Starta aldrig en självsugande pump utan rätt vätskenivå.
• Kör aldrig en pump under minsta tillåtna flöde eller med stängd sugventil eller .

Introduktion och säkerhet (forts.)
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Bestämmelser om elektriska anslutningar
Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella, nationella
och lokala föreskrifter.
Följ de här riktlinjerna och varningarna angående elektriska anslutningar:

• Se till att produkten är isolerad från strömförsörjning och inte kan spänningssättas av misstag. Denna
riktlinje gäller också för styrkretsen.

• Säkerställ att termokontakterna är anslutna till en skyddskrets i enlighet med produktgodkännandena
och att de används.

Jordning
All elektrisk utrustning måste jordas. Det gäller både pumpar och omrörare, samt övervakningsutrustning.

Säkerhetsåtgärder före arbete
Läs igenom och följ dessa säkerhetsanvisningar innan du arbetar med eller kommer i kontakt med produkten.

• Ordna med lämplig avspärrning runt arbetsområdet, exempelvis med ett skyddsräcke.
• Se till att alla skyddsräcken är på plats och är säkrade.
• Se till att utrustningen är korrekt isolerad när driften sker vid extrema temperaturer.
• Låt alla system- och pumpdelar kylas ner innan du hanterar dem.
• Se till att det finns en öppen reträttväg.
• Se till att pumpen inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.
• Se till att lyftutrustningen är i gott skick.
• Använd lyftsele, säkerhetslina och andningsapparat om så behövs.
• Se till att produkten är ordentligt rengjord.
• Förvissa dig om att det inte finns giftiga gaser inom arbetsområdet.
• Ha en första hjälpen-låda nära till hands.
• Koppla från och blockera strömförsörjningen före service.
• Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av elektriska handverktyg.

Säkerhetsåtgärder under arbete
Läs igenom och följ dessa säkerhetsanvisningar när du arbetar med eller kommer i kontakt med produkten.

• Arbeta aldrig ensam.
• Använd alltid skyddskläder och skyddshandskar.
• Gå aldrig under hängande last.
• Lyft alltid pumpen i lyfthandtagen.
• Tänk på risken för plötslig igångsättning om pumpen har automatisk nivåreglering.
• Se upp för startrycket, det kan vara kraftigt.
• Skölj delarna med vatten efter demontering av pumpen.
• Överskrid inte pumpens maximala arbetstryck.
• Öppna inte en luftnings- eller tömningsventil och ta inte bort pluggar när systemet är trycksatt.

Säkerställ att pumpen är isolerad från systemet och att trycket har frigjorts innan du demonterar
pumpen, tar bort pluggar eller kopplar bort ledningar.

• Kör inte pumpen utan ett korrekt monterat kopplingsskydd.
• Beakta alltid risken för drunkning, elektriska olyckor och brännskador.
• Värm aldrig tillståndsövervakningen till temperaturer över 149 °C (300 °F).
• Utsätt aldrig tillståndsövervakningen för öppen låga.
• Använd inte tillståndsövervakningen i atmosfärer som innehåller ättiksyra.
• Använd alltid skyddshandskar. Pumpen och tillståndsövervakningen kan vara varma.

Skölja bort kemikalier ur ögonen
1. Tvinga isär ögonlocken med fingrarna.
2. Skölj ögonen i minst 15 minuter.

Introduktion och säkerhet (forts.)
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Använd ögonskölj eller rinnande vatten.
3. Ring ambulans.

Tvätta bort kemikalier från kroppen
1. Avlägsna förorenade klädesplagg.
2. Tvätta huden med tvål och vatten i minst en minut.
3. Uppsök läkare vid behov.

Säkerhetsföreskrifter för Ex-godkända produkter i potentiellt explosiva
atmosfärer
Beskrivning av ATEX

ATEX-direktivet är en specifikation som antagits inom EU för elektrisk och icke-elektrisk utrustning.
ATEX behandlar kontrollen av potentiellt explosiva atmosfärer och de standarder för utrustning och
skyddssystem som används inom dessa atmosfärer. Relevansen för ATEX-riktlinjerna är inte begränsad till
EU. Du kan tillämpa riktlinjerna på utrustning som installeras i alla typer av potentiellt explosiva atmosfärer.

Allmänna riktlinjer
ATEX-direktivet uppfylls endast när pumpen arbetar inom avsett användningsområde, t.ex. inom avsett
hydrauliskt område. Driftsförhållandena får inte ändras utan godkännande från en auktoriserad ITT-
representant. Följ de här riktlinjerna när du installerar eller underhåller ATEX-kompatibla pumpar:

• Installera alltid ATEX-godkänd utrustning i enlighet med direktivet och gällande standarder (IEC/
EN 60079-14).

• Installera inte FM-godkända produkter på platser som är klassificerade som farliga i den nationella
elektriska koden, ANSI/NFPA 70-2005.

VARNING:
Monterings-, drift- och underhållshandböckerna för pumputrustningar identifierar tydligt de godkända
metoderna för demontering av enheter. Dessa metoder måste följas. Instängd vätska kan snabbt expandera
och resultera i en kraftig explosion och skada. Använd aldrig värme på pumphjul, propeller eller deras
fästanordningar som hjälp vid demontering.

Om du har frågor angående de här kraven, avsedd användning eller om utrustningen behöver modifieras
ska du kontakta en representant från ITT innan du går vidare.

Krav på personal
ITT frånkänner sig allt ansvar för arbete som utförs av ej utbildad och ej auktoriserad personal.
Det här är kraven för personal gällande Ex-godkända produkter i potentiellt explosiva atmosfärer:

• Alla åtgärder på produkten ska utföras av behöriga elektriker och ITT-auktoriserade mekaniker.
Särskilda föreskrifter gäller för installationer i explosiva atmosfärer.

• Alla användare måste känna till riskerna med elektrisk ström och de kemiska och fysikaliska
egenskaperna hos gas och/eller ånga som finns i riskområden.

• Underhållsåtgärder för Ex-godkända produkter ska göras i enlighet med internationella eller nationella
standarder (IEC/EN 60079-17).

Krav på produkt och produkthantering
Det här är kraven på produkten och produkthanteringen gällande Ex-godkända produkter i potentiellt
explosiva atmosfärer:

• Produkten får endast användas enligt de godkända motoruppgifter som finns på skyltarna.
• En Ex-godkänd produkt får aldrig köras torr under normal drift. Torrkörning vid service och

inspektion är endast tillåten utanför det klassificerade området.
• Starta aldrig en pump utan att den är rätt fylld.
• Innan något arbete utförs på produkten ska du säkerställa att produkten och manöverpanelen är

frånskilda från spänningsförsörjningen och styrkretsen så att de inte oavsiktligt kan spänningsförsörjas.
• Öppna inte produkten medan den är spänningssatt eller befinner sig i en explosiv atmosfär.

Introduktion och säkerhet (forts.)
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• Termokontakter måste anslutas till en skyddskrets i enlighet med produktens godkännandeklassificering.
• Internt säkra kretsar krävs normalt för automatiska nivåregleringssystem med nivåvippor om de är

monterade i zon 0.
• Sträckgränsen för fästelementen måste vara i enlighet med godkännande ritningen och

produktspecifikationen.
• Säkerställ att utrustningen underhålls på rätt sätt:

o Övervaka pumpdelarnas temperatur och vätskans sluttemperatur.
o Upprätthåll rätt lagersmörjning.

• Modifiera inte utrustningen utan godkännande från en auktoriserad ITT-representant.
• Använd endast delar som du erhållit från en auktoriserad ITT-representant.

Övervakningsutrustning
Som extra säkerhetsåtgärd skall utrustningar för tillståndsövervakning användas. Utrustningar för
tillståndsövervakning omfattar, men är inte begränsad till följande anordningar:

• Tryckvakter
• Flödesmätare
• Nivåindikatorer
• Motorbelastningsmätare
• Temperaturdetektorer
• Lagerövervakning
• Läckagedetektorer
• Styrsystemet PumpSmart

Standarder för produktgodkännande
Vanliga standarder

Alla standardprodukter är godkända i enlighet med CSA-standarden i Canada och UL-standarden i USA.
Drivenhetens skyddsklass följer IP68. Se typskylten för maximalt nedsänkningsdjup enligt standarden IEC
60529.
Elektriska specifikationer och motorprestanda överensstämmer med IEC 600341.

CSA-certifiering
Egensäkert utförande för:

• Klass I, Div. 1, Grupp A, B, C, D
• Klass II, Div. 1, Grupp E, F, G
• Klass III
• Certifierad enligt kanadensiska och amerikanska normer

SERIENR. & TILLVERKNINGSÅR
HÄR.
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CSA-Försäkran om överensstämmelse
CSA-certifikat
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Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll 9



Introduktion och säkerhet (forts.)

10 Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll



Introduktion och säkerhet (forts.)

Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll 11



Produktgaranti
Krav på personal

Allt arbete på produkten, standardversion eller Ex-godkänd version, måste utföras av behöriga elektriker
och ITT-auktoriserade mekaniker.
ITT frånkänner sig allt ansvar för arbete som utförs av ej utbildad och ej auktoriserad personal.

Ändringar och reservdelar
Produkten eller installationen bör inte modifieras förrän ändringen har avstämts med ITT. För korrekt
funktion krävs originaldelar och tillbehör som godkänts av ITT. Om andra delar används kan garanti- eller
ersättningskrav ogiltigförklaras.
Endast Ex-godkända reservdelar och tillbehör som har godkänts av ITT får användas i Ex-godkända
produkter.

Garantianspråk
Kontakta din ITT-representant för garantianspråk.

Introduktion och säkerhet (forts.)
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Transport och förvaring
Ta emot enheten

1. Inspektera paketet för att se om några delar är skadade eller saknas vid leveransen.
2. Anteckna de delar som är skadade eller saknas på kvittot och fraktsedeln.
3. Lämna ett ersättningskrav till speditören om något inte är som det ska.

Packa upp enheten
1. Ta bort emballeringsmaterial från enheten.

Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
2. Inspektera enheten för att fastställa om delar har skadats eller saknas.
3. Kontakta din ITT-representant om något inte är som det ska.

Handhavande av pumpen
VARNING:

• Se till att pumpen inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.
• Dessa pumpar använder komponenter av keramisk silikonkarbid. Tappa inte pumpen eller utsätt den

för stötkrafter då det kan skada de interna keramiska komponenterna.

OBS!:  Använd en tillräckligt stark gaffeltruck eller en takmonterad kran för att flytta pallen med
pumpaggregatet. Det kan i annat fall uppstå skador på utrustningen.

Lyftmetoder

VARNING:
• Monterade enheter och respektive delar är tunga. Om du inte lyfter och stöttar utrustningen på rätt

sätt kan det leda till allvarliga personskador och/eller skador på utrustningen. Lyft bara utrustningen i
de speciellt angivna lyftpunkterna. Lyftanordningar såsom lyftöglor, sling och ok måste vara klassade,
valda och användas för hela den last som ska lyftas.

• Pumpen och dess delar kan vara tunga. Använd rätt lyftmetoder och använd alltid skor med stålhätta.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på personer eller utrustning.

• Fäst inte stroppar på axeländarna.

Tabell 1: Metoder
Pumptyp Lyftmetod
En lös pump utan lyfthandtag Ska du använda en lämplig lyftstropp ordentligt fäst i fasta punkter som

pumphus, flänsar eller lagerbockar.
En lös pump med lyfthandtag Ska du lyfta pumpen i handtagen.
Är en fotmonterad pump Ska du använda lyftstroppar under pumphuset och drivenheten eller

under fotskenorna.
Monterad på en Polyshield ANSI
Combo

Ska du läsa separat information om Polyshield ANSI Combo.

Exempel

Transport och förvaring
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Figur 1: Exempel på rätt lyftmetod

OBS!:  Använd inte den här lyftmetoden för att lyfta en Polyshield ANSIO Combo med pump och motor
monterade. Det kan leda till skador på utrustningen.

Figur 2: Exempel på rätt lyftmetod

OBS!:  Använd inte den här lyftmetoden för att lyfta en Polyshield ANSIO Combo med pump och motor
monterade. Det kan leda till skador på utrustningen.

Figur 3: Exempel på rätt lyftmetod

OBS!:  När du lyfter ett aggregat där lyftstroppen inte kan spännas fast på sugflänsen måste du spänna fast
stroppen runt mellandelen. Det kan i annat fall uppstå skador på utrustningen.

Transport och förvaring (forts.)
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Figur 4: Exempel på rätt lyftmetod med ett spännband säkrat runt mellandelen

Krav för förvaring av pumpen
Kraven på förvaring beror på hur länge pumpen skall förvaras. Det normala emballaget är endast utformat
för att skydda pumpen under transport.
Tid i förvaring Krav på förvaring
Vid leverans/korttidsförvaring (mindre än sex
månader)

• Lagra på en skyddad och torr plats.
• Förvara enheten skyddad från smuts och

vibrationer.
Långtidsförvaring (mer än sex månader) • Lagra på en skyddad och torr plats.

• Lagra enheten skyddad från värme, smuts och
vibrationer.

• Rotera axeln för hand flera gånger minst var
tredje månad.

Behandla lager och maskinbearbetade ytor så att deras skick upprätthålls. Se information från tillverkaren
av drivenheten och kopplingarna angående långtidslagring.

Frostskydd
Tabell 2: Situationer där pumpen är eller inte är frostsäker
När pumpen ... Då ...
Är i drift Är pumpen frostsäker.
Är nedsänkt i vätska Är pumpen frostsäker.
Tas upp ur en vätska till en temperatur under 0 °C Kan pumphjulet frysa.

Transport och förvaring (forts.)
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Produktbeskrivning
Allmän beskrivning av 3796

3796 är en horisontell självsugande centrifugalpump med fribärande öppet pumphjul.
Modellen bygger på 3 drivändar och 8 pumpstorlekar.

Figur 5: Pumpen 3796

Den här tabellen visar antalet pumpstorlekar som finns tillgängliga för varje motorstorleksgrupp.

Pumpstorleksgrupp Antal pumpstorlekar
STi 2

MTi 6

LTi 6

Produktbeskrivning
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Beskrivning av delar 3796

3196

3796

HT 3196

CV 3196

LF 3196

3198

NM 3196

Pumphus Pumphjul Pumphuslock Drivände

Figur 6: Beskrivning av delar 3796

Den här tabellen beskriver pumphusets delar.
Tabell 3: Pumphus
Del Beskrivning
Utlopp Topp-centrumlinje
Pumphusventilation Självventilerande
Sugkärl Helgjutet vilket gör att pumpen kan evakuera luft för att fylla sig själv
Packning Helt innesluten
Montagemetod Integrerat fotstöd för maximalt motstånd mot förskjutningar och vridningar på

grund av belastningar från ledningarna.
Standardfläns ANSI klass 150 tandad fläns med upphöjd yta
Alternativ värmare Dränkbar värmare för att förhindra att vätskan i sugkärlet fryser vid användning

utomhus

Pumphjul
Pumphjulet är

• helt öppet
• fastskruvat på axeln

Gängorna är avtätade från pumpvätskan med en O-ring av Teflon.

Produktbeskrivning (forts.)
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Pumphuslock
Standardtätning

• 3796 finns med packboxkåpa konstruerad för en packning och en tätningskammare av typen BigBore
eller TaperBore PLUS.

Alternativ tätning
• Det finns en dynamisk tätning som använder en repeller för att pumpa ut vätskan ur packboxen när

pumpen är i drift. En statisk tätning förhindrar läckage när pumpen stängs av.

Den här tabellen beskriver drivändens huvuddelar.
Tabell 4: Drivände
Del Beskrivning
Mellandel Mellandelen av gjutjärn har

• en maskinbearbetad styrkant monterad på tätningskammaren/packboxkåpan
• en styrpinne monterad på lagerbocken

Drivände • Oljebad är standard.
• Ingen maskinbearbetning krävs för att ställa om från oljesmörjning till fett-

eller dimsmörjning. Återfettningsbara lager och dimsmörjning finns som
alternativ.

• Oljenivån kontrolleras genom synglaset.
• Drivänden är tätad med labyrinttätningar.
• Drivänden tillverkas i följande storlekar:
o STi
o MTi
o LTi

Axel Axeln finns med eller utan hylsa.
Lager Det inre lagret

• tar endast upp radialbelastningar
• flyter fritt axiellt i lagerbocken
• är ett enradigt spårkullager

Det yttre lagret
• får stöd mot och är låst mot axeln och huset så att det ska kunna ta upp radial-

och axialbelastningar.
• är ett tvåradigt vinkelkontaktlager, utom LTi som använder ett par enkelradiga

vinkelkontaktlager monterade back-to-back.

Allmän beskrivning av tillståndsövervakningen
Beskrivning

Tillståndsövervakningen i-FRAME är en kompakt, batteridriven övervakningsenhet som kontinuerligt
mäter pumpens vibrationer och temperaturer. Tillståndsövervakningen använder röda blinkande lysdioder
för att varna användaren när pumpen överskrider angivna vibrations- och temperaturgränser. Det gör att
användaren kan göra ändringar i systemet eller pumpen innan ett pumphaveri inträffar.
Tillståndsövervakningen är även utrustad med en grön lysdiod som indikerar när enheten är i funktion och
har ett tillräckligt laddat batteri.

Larmläge
Tillståndsövervakningen övergår till larmläge när vibrations- eller temperaturgränserna överskrids vid två
på varandra följande avläsningar inom en tiominutersperiod. Larmläget indikeras av att två lysdioder
blinkar rött med två sekunders intervall.

Produktbeskrivning (forts.)

18 Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll



Temperatur- och vibrationsgränser
Variabel Gräns
Temperatur 91°C
Vibration 100 % ökning över baslinjenivå

Batterilivslängd
Batteriet i tillståndsövervakningen i-FRAME är inte utbytbart. Du måste byta hela enheten när
batteriet är urladdat.
Batteriets livslängd ingår inte som en del i pumpens standardgaranti på fem år.
Den här tabellen visar genomsnittlig batterilivslängd vid normala driftsförhållanden och vid larmläge.
Tillståndsövervakningens driftläge Batterilivslängd
Normala drift- och miljöförhållanden Tre till fem år
Larmläge Ett år

Information på typskylten
Viktig information för beställning

Varje pump har typskyltar som ger information om pumpen. Typskyltarna sitter på pumphuset och
lagerbocken.
Identifiera följande pumpinformation när du beställer reservdelar:

• Modell
• Storlek
• Serienummer
• Artikelnummer för delar som krävs

Den mesta informationen finns på pumphusets typskylt. Se Dellistan för artikelnummer.

Typer av typskyltar
Typskylt Beskrivning
Pumphus Ger information om pumpens hydrauliska karaktäristik.

Formeln för pumpstorleken är: Trycksida x Sugsida - Nominell maximal
pumphjulsdiameter i tum.
(Exempel: 2x3-8)

Lagerbock Ger information om det smörjsystem som används.
ATEX Om tillämpligt kan pumpenheten ha en ATEX-typskylt på pumpen, bottenplattan eller

utloppet. Typskylten ger information om pumpens ATEX-specifikationer.
IECEx Om tillämpligt kan pumpen ha följande IECEx-typskylt på pumpen och/eller

bottenplattan. Typskylten ger information om pumpens IECEx-specifikationer.

Typskylt på pumphuset som använder brittiska enheter

Produktbeskrivning (forts.)
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Tabell 5: Förklaring av typskylt på pumphuset
Fält på
typskylten

Förklaring

IMPLR. DIA. Pumphjulsdiameter i tum
MAX. DIA Maximal pumphjulsdiameter i tum
GPM Nominellt pumpflöde i gallons per minut
FT HD Nominell uppfordringshöjd, i fot
RPM Nominell pumphastighet, varv per minut
MOD. Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
STD. NO. Beteckning enligt ANSI-standard
MAT L. CONST. Material som pumpen är konstruerad av
SER. NO. Pumpens serienummer
MAX DSGN PSI
@ 100F

Maximalt tryck vid 100 ºF i enlighet med pumpens konstruktion

Typskylt på pumphuset som använder metriska enheter

Tabell 6: Förklaring av typskylten på pumphuset
Fält på typskylten Förklaring
IMPLR. DIA. Pumphjulsdiameter
MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter
M3/HR Nominellt pumpflöde i kubikmeter per timme
M HD Nominell uppfordringshöjd, i meter
RPM Nominell pumphastighet, varv per minut
MOD. Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
STD. NO. Beteckning enligt ANSI-standard
MAT L. CONST Material som pumpen är konstruerad av
SER NO. Pumpens serienummer
MAX. DSGN KG/CM3 @
20 °C

Kilogram per kubikcentimeter vid 20 °C

Produktbeskrivning (forts.)
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Typskylt på lagerbocken

Tabell 7: Förklaring av typskylten på lagerbocken
Fält på typskylten Förklaring
MOD. Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
SER. NO. Pumpens serienummer
LUBE Smörjmedel, olja eller fett

ATEX-typskylt

Fält på typskylten Förklaring
II Grupp 2
2 Kategori 2
G/D Pump kan användas när gas och damm finns närvarande
T4 Temperaturklass

OBS!:  Säkerställ att pumpens kodklassificeringar stämmer överens med den specifika miljö där du tänker
installera utrustningen. Kör inte utrustningen om de inte stämmer överens och kontakta din ITT-
representant innan du går vidare.

Produktbeskrivning (forts.)
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Installation
Förinstallation

VARNING:
• Vid installation i en potentiellt explosiv miljö ska du kontrollera att motorn är korrekt certifierad.
• All elektrisk utrustning måste jordas. Detta gäller pumputrustningen, motorn och eventuell

övervakningsutrustning. Testa jordledaren för att verifiera att den ärr korrekt ansluten.

OBS!:  Övervakning av en auktoriserad ITT-representant rekommenderas för att säkerställa en korrekt
montering. Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

Riktlinjer för pumpens placering

VARNING:
Monterade enheter och respektive delar är tunga. Om du inte lyfter och stöttar utrustningen på rätt sätt
kan det leda till allvarliga personskador och/eller skador på utrustningen. Lyft bara utrustningen i de
speciellt angivna lyftpunkterna. Lyftanordningar såsom lyftöglor, sling och ok måste vara klassade, valda
och användas för hela den last som ska lyftas.

Riktlinje Förklaring/kommentar
Placera pumpen så nära vätskekällan som
praktiskt är möjligt.

Det minimerar friktionsförlusten och håller
sugledningen så kort som möjligt.

Se till att utrymmet runt pumpen är tillräckligt
stort.

Det underlättar ventilation, inspektion, underhåll och
service.

Om lyftutrustning (t.ex. vinsch eller lyftblock)
behövs ska utrymmet ovanför vara tillräckligt
stort.

Det gör det lättare att använda lyftutrustningen på rätt
sätt.

Skydda enheten från väder- och vattenskada på
grund av regn, översvämning och temperaturer
under 0 °C.

Detta är tillämpligt om inget annat är angivet.

Installera inte och använd inte utrustningen i
slutna system såvida systemet inte har korrekt
dimensionerade säkerhets- och
kontrollanordningar.

Sådana enheter inkluderar följande:
• Tryckreduceringsventiler
• Tryckbehållare
• Tryckreglering
• Temperaturreglering
• Flödesreglering

Kontakta ansvarig ingenjör eller arkitekt innan du kör
pumpen, om systemet inte har dessa anordningar.

Ta hänsyn till oönskad ljudnivå och vibrationer. Den bästa pumpplaceringen för absorption av ljud och
vibrationer är på ett betonggolv med undergrund under.

Vidta särskilda åtgärder för att minska eventuell
ljudöverföring, om pumpens placering är över
marknivå.

Kontakta gärna en ljudspecialist.

Installation
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Krav på fundament
Krav

• Fundamentet måste kunna absorbera vibrationer och utgöra ett permanent, stabilt stöd för
pumpenheten. Placering och dimension för fundamentbultarnas hål visas på monteringsritningen som
medföljer pumpens informationspaket.

• Fundamentet måste väga mellan två och tre gånger pumpens vikt.
• Ett plant solitt betongfundament måste byggas upp för att förhindra spänningar och distorsion när

fundamentbultarna dras åt.
• Fundamentbultar av hyls- och J-typ används mest. Båda utförandena tillåter förflyttning för den

slutliga bultjusteringen.

Bultar av hylstyp

1

2

3

4

5

6

1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Fundament
4. Hylsa
5. Form
6. Bult (hylsyp)

Fundamentbultar av J-typ

1

3

2
4

5

1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Fundament
4. Form
5. Bult (J-typ)

Checklista för rörsystem
Checklista för allmän ledningsdragning.
Säkerhetsåtgärder

AKTSAMHET:
• Dra aldrig rörledningar på plats med våld på pumpens flänsade anslutningar. Det kan ge farliga

spänningar på enheten och ge upphov till förskjutning mellan pumpen och motorn. Rörspänningar
försämrar pumpens drift vilket kan leda till personskador och skador på utrustningen.

• Variera kapaciteten med regleringsventilen i utloppsledningen. Stryp aldrig flödet på sugsidan. Denna
åtgärd kan ge upphov till försämrad prestanda, oväntad värmebildning och skador på utrustningen.

Installation (forts.)
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Riktlinjer för ledningsdragning
Riktlinjer för ledningsdragning ges i "Hydraulic Institute Standards" som kan erhållas från Hydraulic
Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802, USA. Du måste läsa detta dokument innan du
monterar pumpen.

Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera
d

Kontrollera att alla ledningar
stöds upp oberoende av och är
naturligt inriktade mot
pumpflänsen.

Det hjälper till att förhindra:
• Spänningar på pumpen
• Förskjutning mellan pumpen och drivenheten
• Slitage på pumplager och koppling
• Slitage på pumplager, tätning och axelledning

Använd så korta ledningar som
möjligt.

Det hjälper till att minimera friktionsförluster.

Kontrollera att endast nödvändiga
kopplingar används.

Det hjälper till att minimera friktionsförluster.

Anslut inte ledningen till pumpen
förrän:

• Gjutningen för bottenplattan
eller fundamentplattan har
härdat.

• Pumpens och motorns
fästbultar har dragits åt.

—

Säkerställ att alla ledningsskarvar
och fästen är lufttäta.

Detta förhindrar att luft kommer in i ledningssystemet
och att läckor uppstår under drift.

Om pumpen hanterar korrosiva
vätskor kontrollerar du att
ledningarna tillåter att du sköljer
ut vätskan innan du tar bort
pumpen.

—

Om pumpen hanterar vätskor vid
höga temperaturer ska du
säkerställa att expansionslyror och
-skarvar är korrekt installerade.

Det hjälper till att förhindra förskjutning på grund av
linjär utvidgning av ledningen.

Installation (forts.)
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Exempel: Installation för expansion

Rätt Fel

1

1. Expansionslyra/-skarv

Checklista för sugledning
Referens till prestandakurva

Kontroller för sugledning

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att avståndet mellan pumpens
inloppsfläns och närmaste vinkel är minstfem
rördiametrar.

Det minimerar risken för kavitation i
pumpens sugledning på grund av
turbulens.
Se efterföljande bilder

Kontrollera att vinklarna generellt inte har några
skarpa krökar.

Se efterföljande bilder

Kontrollera att sugledningen är en eller två
dimensioner större än pumpens suginlopp.
En excentrisk rörskarv ska installeras mellan
pumpinloppet och sugledningen.

Sugledningen får aldrig ha en mindre
diameter än pumpens suginlopp.
Se efterföljande bilder

Kontrollera att den excentriska rörskarven vid
pumpens sugfläns har följande egenskaper:

• Lutande sidan nedåt
• Horisontal sida uppåt

Se efterföljande bilder

Om insugningsfilter eller sugtrattar används ska du
kontrollera att de har minst tre gånger arean av
sugledningen.

Insugningsfilter förhindrar
igensättning.
Maskor med en diameter på minst 1,6
mm (1/16 tum) rekommenderas.

Om fler än en pump arbetar från samma vätskekälla
ska du kontrollera att varje pump har separata
sugledningar.

Det rekommenderas allmänt för att
uppnå bästa möjliga prestanda från
varje pump.

Se vid behov till att sugledningen har en
tömningsventil och att den är korrekt installerad.

—

Vätskekälla nedanför pumpen

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Se till att sugledningen inte har några luftfickor. Det hjälper till att förhindra luft och

kavitation i pumpinloppet.

Installation (forts.)
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Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att sugledningen lutar uppåt från
vätskekällan till pumpinloppet.

—

Kontrollera att det finns en anordning för att fylla
pumpen, om pumpen inte är självevakuerande.

Använd en bottenventil med en
diameter som är minst lika med
sugledningens diameter.

Vätskekälla ovanför pumpen

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att det finns en
isoleringsventil i sugledningen på att
avstånd av minst två gånger rördiametern
från suginloppet.

Det gör att ledningen kan stängas vid
inspektion och underhåll av pumpen.
Använd inte isoleringsventilen för att strypa
flödet i pumpen. Strypning kan orsaka följande
problem:

• Försämrad fyllning
• För höga temperaturer
• Skador på pumpen
• Göra garantin ogiltig

Se till att sugledningen inte har några
luftfickor.

Det hjälper till att förhindra luft och kavitation i
pumpinloppet.

Kontrollera att rörledningen är horisontal
eller lutar nedåt från vätskekällan.

—

Se till att ingen del av sugledningen sticker
ut nedanför pumpens sugfläns.

—

Se till att sugledningen är tillräckligt långt
under vätskeytan.

Det förhindrar att luft kommer in i pumpen via
en sugvirvel.

Exempel: Vinkel nära pumpens suginlopp

Rätt Fel
Rätt avstånd mellan pumpens inloppsfläns och närmaste vinkel
ska vara minst fem rördiametrar.

1

2

1. Tillräckligt avstånd för att förhindra kavitation
2. Excentrisk rörskarv med en horisontal överdel

Installation (forts.)
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Exempel: Utrustning för sugledning

Rätt Fel

1

2

3

4

5

1. Sugledningen lutar uppåt från vätskekällan
2. Vinkel med stor radie
3. Sil
4. Bottenventil
5. Excentrisk rörskarv med en horisontal överdel

1

1. Luftficka, på grund av att den excentriska rörskarven
inte används och på grund av att sugledningen inte
lutar gradvis uppåt från vätskekällan.

Checklista för tryckledning
Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera
d

Kontrollera att en isoleringsventil finns
installerad i tryckledningen.

Isoleringsventilen krävs för:
• Fyllning
• Flödesreglering
• Inspektion och underhåll av pumpen

Se exempel: Utrustning för tryckledning som
illustration.

Kontrollera att det i tryckledningen,
mellan isoleringsventilen och pumpens
tryckutlopp, finns en backventil.

Placeringen mellan isoleringsventilen och pumpen
gör att backventilen kan inspekteras.
Backventilen förhindrar skador på pumpen och
tätningen på grund av backflöde genom pumpen
när drivenheten stängs av. Den används också för
att strypa vätskeflödet.
Se exempel: Utrustning för tryckledning som
illustration.

Om förstoringar används ska du
kontrollera att de installeras mellan
pumpen och backventilen.

Se exempel: Utrustning för tryckledning som
illustration.

Om snabbstängande ventiler installeras
i systemet ska du kontrollera att
dämpningsanordningar används.

Det skyddar pumpen från tryckvågor och tryckslag.

Installation (forts.)
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Exempel: Utrustning för tryckledning

Rätt Fel

1

2

3

4

1. Returledning
2. Avstängningsventil
3. Backventil
4. Isoleringsventil på trycksidan

2

1

1. Backventil (fel läge)
2. Isoleringsventilen ska inte sitta mellan backventilen

och pumpen.

Tillvägagångssätt vid montage av bottenplatta
Förbereda bottenplattan för montering

1. Ta bort all utrustning från bottenplattan.
2. Rengör bottenplattans undersida noggrant.
3. Belägg bottenplattans undersida med en epoxiprimer, om tillämpligt.

Använd endast epoxyprimer om du använt epoxybaserad betong.
4. Ta bort rostskyddsbehandling från de maskinbearbetade underläggen med lämpligt lösningsmedel.
5. Ta bort vatten och skräp från förankringsbultarnas hål.

Montera bottenplattan med hjälp av shims eller kilar
Du kommer att behöva följande:

• två uppsättningar shims eller kilar för varje förankringsbult
• 2 avvägningsinstrument
• Arbetsblad för nivåutjämning av bottenplatta

Denna procedur gäller för basplattor i gjutjärn och stål.
1. Om du använder bultar av hylstyp ska du fylla båda hylsorna med packningsmaterial eller trasor för att

förhindra att betong tränger in.
2. Lägg uppsättningen av kilar eller shims på varje sida om förankringsbulten.

Uppsättningen med kilar ska ha en höjd på mellan 0,75 tum (19 mm) och 1,50 tum (38 mm).
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1

1. Shims eller kilar

Figur 7: Ovanifrån

1
1. Shims eller kilar

Figur 8: Från sidan
3. Sänk försiktigt ner bottenplattan på förankringsbultarna.
4. Lägg avvägningsinstrumenten tvärs över motorns monteringsunderlägg och pumpens

monteringsunderlägg.

OBS!:  Ta bort all smuts från monteringsunderläggen för att säkerställa en korrekt nivåutjämning.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

5. Nivåjustera bottenplattan (i längd- och tvärriktning) genom att lägga till eller ta bort shims eller
genom att flytta kilarna.
Niåutjämningstoleranser:

o En största differens på 0,125 tum (3,2 mm) i längdriktningen.
o En största differens på 0,059 tum (1,5 mm) i tvärriktningen.

6. Handdra muttrarna för förankringsbultarna.

Montera bottenplattan med hjälp av bultar
Du kommer att behöva följande:

• Antikärvningsmedel
• Pinnbultar
• Stångmaterial
• Två avvägningsinstrument
• Arbetsblad för nivåutjämning av bottenplatta

Det här förfarandet gäller den specialtillverkade bottenplattan av stål och den förhöjda bottenplattan.
1. Applicera ett antikärvningsmedel på pinnbultarna.

Medlet gör det lättare att ta bort bultarna efter gjutningen.
2. Sänk försiktigt ner bottenplattan över fundamentbultarna och gör följande:

a) Kapa plattorna från stångmaterialet och fasa av kanterna på plattorna för att minska
spänningskoncentrationen.

b) Lägg plattorna mellan pinnbultarna och fundamentets yta.
c) Använd de fyra bultarna i hörnen för att höja upp bottenplattan över fundamentet.
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Avståndet mellan bottenplattan och fundamentets yta ska vara mellan 20 mm (0,75 tum) och 38
mm (1,50 tum).

d) Kontrollera att pinnbultarna i mitten inte ännu vidrör fundamentets yta.

1 2

3
4

1. Pinnbult
2. Bottenplatta
3. Fundament
4. Platta

3. Nivåjustera motorns monteringsunderlägg på följande sätt:

OBS!:  Ta bort all smuts från monteringsunderläggen för att säkerställa en korrekt nivåutjämning.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

a) Lägg det ena avvägningsinstrument längs med ett av de två underläggen.
b) Lägg det andra instrumentet tvärs över ändarna på de två underläggen.
c) Nivåjustera underläggen genom att justera du fyra pinnbultarna i hörnen.

Se till att avvägningsinstrumentets utslag är så nära noll som möjligt, både i längd- och tvärriktningen.
Använd arbetsbladet för nivåutjämning av bottenplatta som finns längst bak i Tillvägagångssätt vid
montage av bottenplatta när du gör mätningarna.

1 2

3
4 5 6

1. Avvägningsinstrument
2. Motorns monteringsunderlägg
3. Fundamentbultar
4. Pinnbultar
5. Gjuthål
6. Pumpens monteringsunderlägg

4. Skruva ner bultarna i mitten så att de vilar på plattorna på fundamentets yta.
5. Nivåjustera pumpens monteringsunderlägg på följande sätt:

OBS!:  Ta bort all smuts från monteringsunderläggen för att säkerställa en korrekt nivåutjämning.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

a) Lägg det ena avvägningsinstrument längs med ett av de två underläggen.
b) Lägg det andra instrumentet tvärs över mitten på de två underläggen.
c) Nivåjustera underläggen genom att justera du fyra pinnbultarna i hörnen.

Se till att avvägningsinstrumentets utslag är så nära noll som möjligt, både i längd- och tvärriktningen.
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1 2

3
4 5 6

1. Motorns monteringsunderlägg
2. Avvägningsinstrument
3. Fundamentbultar
4. Pinnbultar
5. Gjuthål
6. Pumpens monteringsunderlägg

6. Handdra muttrarna för fundamentbultarna.
7. Kontrollera att motorns monteringsunderlägg är horisontala och justera pinnbultarna och

fundamentbultarna om det behövs.
Korrekt nivåutjämning är maximalt 0.0167 mm/m (0,002 tum/fot).

Montera bottenplattan med hjälp av fjädermontering

OBS!:  Den fjädermonterade bottenplattan är konstruerad för att enbart ta upp rörbelastningar orsakade
av värmeutvidgning. Du måste stödja sug- och tryckledningen individuellt. Det kan i annat fall uppstå
skador på utrustningen.

Fundamentunderläggen levereras inte med bottenplattan. Fundamentunderläggen ska vara plattor av 316
rostfritt stål, som har en ytfinish på 16-20 mikrotum.
Innan du börjar ska du set till att fundamentunderläggen är korrekt monterade på fundamentet/golvet (se
tillverkarens instruktioner).
1. Lägg bottenplattan på ett stöd över fundamentet/golvet.

Se till att utrymmet mellan bottenplattan och fundamentet/golvet är tillräckligt stort för montering av
fjädrarna.

2. Montera den nedre delen av fjädern på följande sätt:
a) Skruva fast den nedre låsmuttern på fjäderbulten.
b) Skruva fast den nedre justermuttern på fjäderbulten ovanpå låsmuttern.
c) Skruva den nedre justermuttern till rätt höjd.

Rätt höjd beror på det avstånd som behövs mellan fundamentet/golvet och bottenplattan.
d) Lägg en bricka, en medbringare, en fjäder och en till medbringare på den nedre justermuttern.

3. Montera fjäderenheten på bottenplattan på följande sätt:
a) Sätt fjädern i bottenplattans förankringshål underifrån.
b) Sätt en medbringare, en fjäder, en medbringare till och en bricka på fjäderbulten.
c) Skruva fast fjäderenheten med den övre justermuttern för hand.

4. Skruva fast den övre låsmuttern på fjäderbulten för hand.
5. Upprepa steg 2 till 4 för alla fjäderenheter.
6. Sänk ner bottenplattan så att fjäderenheterna passar i fundamentunderläggen.
7. Nivåutjämna bottenplattan och gör de slutliga höjdjusteringarna:

a) Lossa de övre låsmuttrarna och justermuttrarna.
b) Justera bottenplattans höjd och nivå genom att flytta de nedre justermuttrarna.
c) När bottenplattan är horisontell drar du åt de övre justermuttrarna så att de övre fjädrarna inte

sitter löst i sina medbringare.
8. Skruva fast de nedre och övre låsmuttrarna på varje fjäderenhet.
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1

2

3

4

5

6
7

1. Övre låsmutter
2. Medbringare
3. Bricka
4. Fundamentunderlägg
5. Fjäder
6. Övre justermutter
7. Fjäderbult
Figur 9: Exempel på en monterad fjäderenhet

Montera bottenplattan med hjälp av stativmontering

OBS!:  Den stativmonterade bottenplattan är inte konstruerad för att ta upp statiska rörbelastningar. Du
måste stödja sug- och tryckledningen individuellt. Det kan i annat fall uppstå skador på utrustningen.

1. Lägg bottenplattan på ett stöd över fundamentet/golvet.
Se till att utrymmet mellan bottenplattan och fundamentet/golvet är tillräckligt stort för montering av
stativen.

2. Montera den nedre delen av stativet på följande sätt:
a) Skruva fast den nedre låsmuttern och justermuttern på stativet.
b) Skruva den nedre justermuttern till rätt höjd.

Rätt höjd beror på det avstånd som behövs mellan fundamentet/golvet och bottenplattan.
c) Sätt en bricka ovanpå den nedre justermuttern.

3. Montera stativenheten på bottenplattan på följande sätt:
a) Sätt stativet i bottenplattans förankringshål underifrån.
b) Sätt en bricka på stativet.
c) Skruva fast stativenheten med den övre justermuttern för hand.

4. Skruva fast den övre låsmuttern på stativet för hand.
5. Upprepa steg 2 till 4 för alla stativenheter.
6. Sänk ner bottenplattan så att stativen passar i fundamentunderläggen.
7. Nivåutjämna bottenplattan och gör de slutliga höjdjusteringarna:

a) Lossa de övre låsmuttrarna och justermuttrarna.
b) Justera bottenplattans höjd och nivå genom att flytta de nedre justermuttrarna.
c) När bottenplattan är horisontell drar du åt de övre justermuttrarna.

8. Skruva fast de nedre och övre låsmuttrarna på varje stativ.

Installation (forts.)

32 Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll



1

2

3

4

5

6
7

8

1. Monteringsplatta
2. Monteringsmutter
3. Stativbult
4. Fundamentunderlägg
5. Bricka
6. Övre justermutter
7. Monteringsbricka
8. Monteringsbult
Figur 10: Exempel på en monterad stativenhet
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Arbetsblad för nivåutjämning av bottenplatta

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11 12
13

14

15 16
17 18

1)____________________

2)____________________

3)____________________

4)____________________

5)____________________

6)____________________

7)____________________

8)____________________

9)____________________

10)___________________

11)___________________

12)___________________

13)___________________

14)___________________

15)___________________

16)___________________

17)___________________

18)___________________

Nivå mätningar

Installera pumpen, motorn och kopplingen
1. Montera och skruva fast pumpen i bottenplattan. Använd lämpliga bultar.
2. Montera motorn på bottenplattan. Använd lämpliga bultar och handdra dem.
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3. Montera kopplingen.
Se kopplingstillverkarens monteringsanvisningar.

Pump-till-motor justering
Säkerhetsåtgärder

VARNING:
• Följ förfarandena för axelns uppriktning för att förhindra katastrofiska fel på drivkomponenter eller

oavsiktlig kontakt med rörliga delar. Följ installations- och driftinstruktioner för kopplingen från dess
tillverkare.

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

OBS!:  En korrekt uppriktning är installatörens och användarens ansvar. Kontrollera uppriktningen på
rammonterade enheter innan du kör enheten. Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på
utrustningen eller försämrad prestanda.

Justeringskontroller
När justeringskontroller ska utföras

Justeringskontroller måste utföras när följande inträffar:
• Driftstemperaturen ändras.
• Rörsystemet ändras.
• Pumpen har servats.

Typer av justeringskontroller
Typ av kontroll När den används
Inledande justeringskontroll
(kalljustering)

Före drift när pumpen och motorn har omgivningens temperatur.

Slutlig justeringskontroll
(varmjustering)

Efter drift när pumpen och motorn har driftstemperatur.

Inledande justeringskontroller (kalljustering)
När Varför
Före gjutning av bottenplattan Det här säkerställer att justering kan utföras.

Efter gjutning av bottenplattan Det här säkerställer att inga förändringar har inträffat under gjutningen.

Efter anslutning av rörledningar Det här säkerställer att rörspänningar inte har ändrat på justeringen.
Om det har skett förändringar måste du ändra på rörledningen för att
ta bort rörspänningar från pumpens flänsar.

Slutliga justeringskontroller (varmjustering)
När Varför
Efter första körningen Det här säkerställer en korrekt justering när både pumpen och motorn

har driftstemperatur.

Periodiskt Följer fabrikens driftförfaranden.

Tillåtna indikatorvärden för justeringskontroll
OBS!:  De angivna tillåtna mätvärdena gäller enbart vid drifttemperatur. För kallinställningar gäller andra
värden. Du måste använda rätt toleranser. Underlåtenhet att göra det kan leda till dålig uppriktning och
minskad tillförlitlighet för pumpen.
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När indikatorklocka används för att kontrollera finjustering är pumpen och drivenheten korrekt justerade
när följande villkor är uppfyllda:

• Totalavvikelsen (TIR) är maximalt 0,05 mm vid driftstemperatur.
• Toleransen för mätklockan är 0,0127 mm/mm (0,0005 tum/tum) indikatorseparation vid

driftstemperatur.

Kallinställningar för parallell vertikal uppriktning
Inledning

Det här avsnittet anger rekommenderade preliminära (kall-)inställningar för elmotordrivna pumpar utifrån
olika temperaturer på vätskan som pumpas. Kontakta motortillverkaren för att få rekommenderade
kallinställningar för andra typer av motorer, som ångturbin- och bränslemotorer.

Rekommenderade inställningar för modell 3796

Pumptemperatur Rekommenderad inställning
10°C 0.002 tum (0.05 mm), låg

65°C 0.001 tum (0.03 mm), hög

120°C 0.005 tum (0.12 mm), hög

175°C 0.009 tum (0.23 mm), hög

218°C 0.013 tum (0.33 mm), hög

228°C 0.017 tum (0.43 mm), hög

343°C Ej tillämpligt

371°C Ej tillämpligt

Riktlinjer för justering
Riktlinje Förklaring
Rotera pumpens kopplingshalva och motorns kopplingshalva
tillsammans så att mätspetsarna har kontakt med samma
punkter på motorns kopplingshalva.

Det förhindrar felaktig justering.

Flytta eller shimsa endast motorn för att göra justeringar. Det förhindrar spänningar i rörsystemet.

Kontrollera att fästskruvarna för motorns fötter är åtdragna
när du gör indikatorjusteringar.

Det förhindrar att motorn rör sig vilket
orsakar felaktig justering.

Kontrollera att fästskruvarna för motorns fötter är lossade när
du korrigerar justeringen.

Det gör det möjligt att flytta motorn vid
korrigeringen.

Kontrollera justeringen igen när du har gjort mekaniska
justeringar.

Det säkerställer eventuella förskjutningar
som en justering kan ha orsakat.

Sätta fast indikatorklockorna för justering
Du måste ha två indikatorklockor för att utföra det här förfarandet.
1. Sätt fast två indikatorklockor på pumpens kopplingshalva (X):

a) Sätt den ena indikatorklockan (P) så att mätspetsen kommer i kontakt med omkretsen på motorns
kopplingshalva (Y).
Den här indikatorklockan används för att mäta parallellförskjutning.

b) Sätt den andra indikatorklockan (A) så att mätspetsen kommer i kontakt med insidan på motorns
kopplingshalva.
Den här indikatorklockan används för att mäta vinkelförskjutning.
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2. Rotera pumpens kopplingshalva (X) för att kontrollera att indikatorerna är i kontakt med motorns
kopplingshalva (Y) men vrid den inte i botten.

3. Justera indikatorklockorna om det behövs.

Anvisningar för pump-till-motor uppriktning
Vinkeljustering (vertikal justering)

1. Ställ in indikatorn för vinkeljustering på noll i topp-centrumpositionen (klockan 12) på motorns
kopplingshalva (Y).

2. Rotera indikatorn mot botten-centrumpositionen (klockan 6).
3. Registrera indikatorutslaget.

När avläst
värde är...

Då...

Negativt Kopplingshalvorna är längre ifrån varandra längst ner än högst upp. Utför något av
följande steg:

o Höj motorns fötter vid axeländen (lägg till shims), eller
o sänk motorns fötter vid andra änden (ta bort shims).

Positivt Kopplingshalvorna är närmre varandra längst ner än högst upp. Utför något av
följande steg:

o Sänk motorns fötter vid axeländen (ta bort shims), eller
o höj motorns fötter vid andra änden (lägg till shims).

X Y

Shims

Figur 11: Exempel på felaktig vertikal uppriktning (från sidan)
4. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Vinkeljustering (horisontal justering)
1. Ställ in indikatorn för vinkeljustering (A) på noll på vänster sida om motorns kopplingshalva (Y), 90°

från topp-centrumpositionen (klockan 9).
2. Rotera indikatorn genom topp-centrumpositionen till höger sida, 180° från startpositionen (klockan 3).
3. Registrera indikatorutslaget.
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När avläst värde är... Åtgärd
Negativt Kopplingshalvorna är längre ifrån varandra på höger sida än

på vänster sida. Utför något av följande steg:
o Dra motorns axelände åt vänster.
o Dra motsatta änden åt höger.

Positivt Kopplingshalvorna är närmre varandra på höger sida än på
vänster sida. Utför något av följande steg:

o Dra motorns axelände åt höger.
o Dra motsatta änden åt vänster.

Y X

Figur 12: Exempel på felaktig horisontal uppriktning (ovanifrån)
4. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Parallell justering (vertikal justering)
Se till att indikatorklockorna sitter på rätt sätt för mätningen, innan du börjar med uppriktningen.
Ett aggregat är parallellt justerat när indikatorn (P) inte varierar med mer än 0,05 mm (0.002 tum) uppmätt
vid fyra punkter 90° isär vid drifttemperatur.
1. Ställ in indikatorn för parallell justering på noll i topp-centrumpositionen (klockan 12) på motorns

kopplingshalva.
2. Rotera indikatorn mot botten-centrumpositionen (klockan 6).
3. Registrera indikatorutslaget.

När avläst värde
är...

Då...

Negativt Pumpens kopplingshalva (X) är lägre än motorns kopplingshalva (Y). Ta bort
shims med en tjocklek motsvarande halva det avlästa värdet från varje motorfot.

Positivt Pumpens kopplingshalva (X) är högre än motorns kopplingshalva (Y). Lägg till
shims med en tjocklek motsvarande halva det avlästa värdet under varje motorfot.

OBS!:  Du måste använda lika många shims vid varje motorfot för att förhindra dålig uppriktning.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

Y X

Shims

Figur 13: Exempel på felaktig vertikal uppriktning (från sidan)
4. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Parallell justering (horisontal justering)
Ett aggregat är parallellt justerat när indikatorn (P) inte varierar med mer än 0,05 mm (0.002 tum) uppmätt
vid fyra punkter 90° isär vid drifttemperatur.
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1. Ställ in indikatorn för parallell justering på noll på vänster sida om motorns kopplingshalva (Y), 90°
från topp-centrumpositionen (klockan 9).

2. Rotera indikatorn genom topp-centrumpositionen till höger sida, 180° från startpositionen (klockan
3).

3. Registrera indikatorutslaget.

När avläst värde är... Är motorns kopplingshalva...
Negativt till vänster om pumpens kopplingshalva.

Positivt till höger om pumpens kopplingshalva.

4. Skjut försiktigt motorn i rätt riktning.

OBS!:  Se till att skjuta motorn jämnt. I annat fall kan det påverka den horisontala vinkelkorrigeringen
negativt.

Y X

Figur 14: Exempel på felaktig horisontal uppriktning (ovanifrån)
5. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Fullständig justering (vertikal justering)
En enhet är fullständigt justerad när ingen av indikatorerna, vinkel (A) och parallell (P), varierar med mer
än 0,05 mm (0,002 tum) uppmätt vid fyra punkter 90° isär.
1. Ställ in de två indikatorklockorna (vinkel och parallell) på noll i topp-centrumpositionen (klockan 12)

på motorns kopplingshalva (Y).
2. Rotera indikatorerna mot botten-centrumpositionen (klockan 6).
3. Registrera indikatorutslagen.
4. Göra korrigeringar i enlighet med de särskilda anvisningar för vinkel och parallellt anpassningen tills

du får den tillåtna behandlingen värden.

Fullständig justering (horisontal justering)
En enhet är fullständigt justerad när ingen av indikatorerna, vinkel (A) och parallell (P), varierar med mer
än 0,05 mm (0,002 tum) uppmätt vid fyra punkter 90° isär.
1. Ställ in de två indikatorklockorna (vinkel och parallell) på noll på vänster sida om motorns

kopplingshalva (Y), 90° från topp-centrumpositionen (klockan 9).
2. Rotera indikatorerna genom topp-centrumpositionen till höger sida, 180° från startpositionen

(klockan 3).
3. Registrera indikatorutslagen.
4. Göra korrigeringar i enlighet med de särskilda anvisningar för vinkel och parallellt anpassningen tills

du får den tillåtna behandlingen värden.

C-flänsad mellandel
Avsedd användning

Den C-flänsade mellandelen kopplar ihop pumpen med drivenheten på ett sådant sätt att axial- och
radialspelet minimeras mellan de två kopplingshalvorna.
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Figur 15: Exempel på C-flänsad mellandel (340)

Uppriktningskrav
När du använder en C-flänsad mellandel behöver du inte rikta upp axeln. Styrkanterna på drivenheten mot
mellandelen och mellandelen mot lagerbocken riktar automatiskt upp axeln inom de föreskrivna gränserna.

Föreskrivna gränser
En C-flänsad mellandel kan uppnå en nominell uppriktning på 0,178 mm totalkast (TIR). På grund av att
toleranserna för de olika delarna adderas kan uppriktningen vara så stor som 0,381 mm TIR.
Om hög tillförlitlighet (med axeluppriktningar på mindre än 0,05 mm) krävs för pumpen ska du använda
en fotmonterad drivenhet på en precisionsbearbetad bottenplatta och utföra en vanlig uppriktning.

Gjuta bottenplattan
Du behöver följande:

• Rengöringsmedel: Använd inte oljebaserade rengöringsmedel eftersom tunt murbruk inte binder till
dem. Se murbrukstillverkarens anvisningar.

• Tunt murbruk: Icke krympande betong rekommenderas.

1. Rengör alla områden på bottenplattan som kommer att komma i kontakt med det tunna murbruket.
2. Bygg en form runt fundamentet.
3. Vät noggrant fundamentet som kommer att komma i kontakt med det tunna murbruket.
4. Häll det tunna murbruket genom gjuthålet i bottenplattan upp till formens kant.

Ta bort alla luftbubblor ur det tunna murbruket när du häller ut det på något av följande sätt:
o Använd en vibrator.
o Lägg det tunna murbruket på plats med en pump.

5. Låt det tunna murbruket sätta sig.

Installation (forts.)
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1

7
6

2

3

4

5
1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Tunt murbruk
4. Fundament
5. Hylsa
6. Form
7. Bult

6. Fyll resten av bottenplattan med tunt murbruk och låt murbruket härda i mins 48 timmar.

1

5
4 2

3

1. Bottenplatta
2. Tunt murbruk
3. Fundament
4. Form
5. Bult

7. Dra åt fundamentbultarna.

Installation (forts.)
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Drifttagning, start, drift och avstängning
Förberedelse för start
Faroangivelser

VARNING:
• Underlåtenhet att följa de här säkerhetsåtgärderna innan du startar pumpen leder till allvarlig

personskada och haveri av utrustningen.
• Kör INTE pumpen under lägsta märkflöde eller med stängda insugnings- eller utloppsventiler. Dessa

förhållanden kan leda till explosionsrisk beroende på förångning av vätskan som pumpas vilket snabbt
kan leda till pumphaveri och personskada.

• Kör aldrig pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat.
• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av

installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

• Att köra pumpen med omvänd rotation kan leda till kontakt mellan metalldelar, värmebildning och
brott på inneslutningen.

Säkerhetsåtgärder

OBS!:
• Kontrollera motorns inställningar innan du startar pumpen.
• Se till att uppvärmningshastigheten inte överskrider 1.4 °C per minut.

Du måste vidta följande säkerhetsåtgärder innan du startar pumpen:
• Spola och rengör systemet noggrant för att ta bort smuts eller skräp i ledningssystemet för att

förhindra haveri i förtid vid den inledande starten.
• Se till att varvtalsregleringen når märkvarvtalet så fort som möjligt.
• Kör en ny eller ombyggd pump vid ett varvtal som ger tillräckligt stort flöde för att spola och kyla

anliggningsytor i packboxbussningen.
• Om temperaturen på vätskan som pumpas kommer att överstiga 93 °C skall pumpen värmas upp före

drift. Låt en liten mängd vätska cirkulera genom pumpen tills pumphustemperaturen ligger inom 38
°C (200 °F) av vätsketemperaturen.

Vid första start ska du inte justera varvtalsregleringen eller kontrollera inställningarna för
varvtalsregulatorn och utlösningen av övervarv så länge varvtalsregleringen är kopplad till pumpen. Om
inställningarna inte har kontrollerats ska du koppla bort enheten och läsa tillverkarens anvisningar.

Ta bort kopplingsskyddet
1. Ta bort mutter, bult och brickor från hålet i mitten av kopplingsskyddet.
2. Skjut kopplingsskyddets motorhalva mot pumpen.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Motor

3. Ta bort mutter, bult och brickor från kopplingsskyddets motorhalva.
4. Ta bort motorsidans ändplatta.

Motor Fästplattan på motorsidan

5. Ta bort motorhalvan på kopplingsskyddet:
a) Dra isär botten något.
b) Lyft uppåt.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)
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Spår

Motor

Kopplingsskydd motor

6. Ta bort kvarvarande mutter, bult och brickor från kopplingsskyddets pumphalva.
Du behöver inte ta bort pumpsidans ändplatta från lagerhuset. Du kan komma åt lagerhusets bultar
utan att ta bort den här ändplattan om det krävs underhåll för inre pumpdelar.

7. Ta bort pumphalvan på kopplingsskyddet:
a) Dra isär botten något.
b) Lyft uppåt.

1

2

3

4

1. Ringformat spår
2. Ändplatta (pumpsida)
3. Motor
4. Pumphalvan på kopplingsskyddet
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Kontrollera rotationen
VARNING:

• Att köra pumpen med omvänd rotation kan leda till kontakt mellan metalldelar, värmebildning och
brott på inneslutningen.

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

1. Blockera strömförsörjningen till motorn.
2. Säkerställ att kopplingsnaven sitter fast ordentligt på axlarna.
3. Säkerställ att kopplingsdistansen är borttagen.

Pumpen transporteras med kopplingsdistansen är borttagen.
4. Koppla på strömförsörjningen till motorn.
5. Kontrollera att alla är redo och låt sedan motorn gå tillräckligt länge för att kunna avgöra om

rotationsriktningen motsvarar pilens riktning på lagerhuset eller den direktkopplade flänsen.
6. Blockera strömförsörjningen till motorn.

Kontroll av pumphjulsspel
Kontrollen av pumphjulsspelet säkerställer följande:

• att pumpen roterar fritt
• att pumpen arbetar optimalt så att lång livslängd och låg energiförbrukning uppnås.

Pumphjulsspel (3796)

OBS!:  Ställ inte in den maximala pumphjulsinställningen så att den ligger mer än 0.13 mm (0.005 tum)
över de värden som anges i den här tabellen. Det kan leda till avsevärt försämrad prestanda.

VARNING:  För pumpmedietemperaturer över 93 °C måste du öka kalluppriktningen (vid
omgivningstemperatur) i enlighet med den här tabellen. Det förhindrar att pumphjulet kommer i kontakt
med pumphuset på grund av differentiell expansion orsakade av de högre drifttemperaturerna.
Underlåtenhet att göra det kan ge upphov till gnistor, oväntad värmealstring och skador på utrustningen.

3796 kräver pumphjulsspelen i följande tabell.
Tabell 8: Pumphjulsspel 3796
Drifttemperatur STi, MTi, LTi

tum (mm)
-29 till 93°C 0.015 (0.38)
Upp till 121°C 0.016 (0.41)
Upp till 149°C 0.017 (0.43)
Upp till 177°C 0.019 (0.48)
Upp till 204°C 0.020 (0.51)
Upp till 232°C 0.021 (0.53)
Upp till 260°C 0.022 (0.56)
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Justering av pumphjulsspel
Betydelse av korrekt pumphjulsspel

Ett korrekt pumphjulsspel säkerställer att pumpen kör med hög prestanda.

VARNING:
• Förfarandet för justering av pumphjulsspelet måste följas. Underlåtenhet att ställa in spelet på rätt sätt

eller att följa de korrekta förfarandena kan leda till gnistor, oväntad värmebildning och skador på
utrustningen.

• Om du använder en mekanisk patrontätning måste du installera centreringsklämmorna och lossa
stoppskruvarna innan du justerar pumphjulsspelet. Underlåtenhet att göra så kan leda till gnistor,
värmebildning och skada på den mekaniska tätningen.

Metoder för pumphjulsspel
Du kan ställa in spelet med en av följande metoder:

• mätklocka
• bladmått

Ställa in pumphjulsspelet med mätklocka (alla utom CV 3196)
Koppla ifrån motorns strömförsörjning och ta bort kopplingsskyddet innan du börjar mätningen.

VARNING:
Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av installations-
eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till motorn kan leda
till allvarlig personskada.

1. Ta bort kopplingsskyddet.
2. Ställ in indikatorn så att knappen kommer i kontakt med antingen axeländen eller kopplingens

framsida.

228134A

423

370C

370D

3. Lossa låsmuttrarna (423) från pinnbultarna370D)  och skruva sedan ut bultarna ca två varv.
4. Dra åt bultarna jämnt (370C) och dra ihop lagerhuset (134A) mot lagerbocken (228) tills pumphjulet

är i kontakt med pumphuset.
5. Vrid axeln för att kontrollera att pumphjulet och pumphuset är i kontakt med varandra.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)
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6. Ställ in indikatorn på noll och lossa bultarna (370C) ca ett varv.
7. Skruva i pinnbultarna (370D) tills pinnbultarna har jämn kontakt med lagerbocken.
8. Dra åt pinnbultarna jämnt ca en gänga åt gången så att lagerhuset (134A) dras bort från lagerbocken

tills indikatorn visar rätt spel.
Se tabellen med pumphjulsspel för att få korrekt värde.

9. Dra åt bultarna jämt i följande ordning:
a) Dra åt bultarna (370C).
b) Dra åt pinnbultarna (370D).
Se till att indikatorutslaget har rätt inställning.

10. Kontrollera att axeln roterar fritt.

Ställa in pumphjulsspelet med bladmått (alla utom CV 3196)

VARNING:
Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av installations-
eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till motorn kan leda
till allvarlig personskada.

1. Koppla ifrån motorns strömförsörjning och ta bort kopplingsskyddet.
2. Lossa låsmuttrarna (423B)från pinnbultarna  (371A) och skruva sedan ut bultarna ca två varv.

.015

370C

371A

423B
134A

228

3. Dra åt bultarna jämnt (370C) och dra ihop lagerhuset (134A) mot lagerbocken (228) tills pumphjulet
är i kontakt med pumphusets .

4. Vrid axeln för att kontrollera att pumphjulet och pumphuset är i kontakt med varandra.
5. Använd ett bladmått för att ställa in mellanrummet mellan de tre bultarna (370C) och lagerhuset

(134A) så att rätt pumphjulsspel uppnås.
Se tabellen med pumphjulsspel för att få korrekt värde.

6. Använd de tre bultarna (370D) för att lossa lagerhuset (134A) jämnt tills det är i kontakt med bultarna
(370C).

7. Dra åt muttrarna (423B) jämnt.
8. Ställ in indikatorn på noll och lossa bultarna (370C) ett varv.
9. Skruva i justerbultarna (371A) tills de är i jämn kontakt med lagerbocken.
10. Dra åt justerbultarna jämnt (ungefär ett varv i taget) och flytta tillbaka lagerhuset (134A) från

lagerbocken tills indikatorn visar rätt spel enligt tabellen Axiella spel vid kalla temperaturer (öppet och
inneslutet pumphjul).

11. Dra åt bultarna jämnt (370C) och sedan justerbultarna (371A) samtidigt som du bibehåller rätt
inställning på indikatorutslaget.

12. Kontrollera att axeln roterar fritt.
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Koppla ihop pump och motor
VARNING:
Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av installations-
eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till motorn kan leda
till allvarlig personskada.

Kopplingarna måste vara rätt certifierade för att få användas i en ATEX-klassificerad miljö. Använd
kopplingstillverkarens anvisningar för att smörja och installera kopplingen.

Montera kopplingsskyddet

VARNING:
• Kör aldrig pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat.
• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av

installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

• Kopplingen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad och konstruerad av
ett icke-gnistbildande material.

Följande delar krävs:

1 2 3

4 5

6
1. Ändplatta (motorsida)
2. Ändplatta (pumpsida)
3. Skyddshalva, 2 krävs
4. 3/8-16 mutter, 3 krävs
5. 3/8 tum bricka
6. 3/8-16 x 2 tum sexkantbult, 3 krävs

1. Koppla från strömmen från motorn, ställ reglaget/strömställaren i låst läge och sätt en varningsskylt
på strömställaren som påpekar avstängningen.

2. Sätt pumpsidans fästplatta på plats.
Om pumpsidans fästplatta redan sitter på plats ska du göra nödvändiga kopplingsjusteringar och
sedan gå vidare till nästa steg.

Om pumpen är... Åtgärd
STi, MTi, LTi Rikta upp pumpsidans fästplatta mot lagerbocken. Du behöver inte justera

pumphjulet.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)
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Om pumpen är... Åtgärd
1. Rikta upp pumpsidans fästplatta mot lagerhuset så att följande villkor

uppfylls:
a. De stora spåren på fästplattan vidrör inte lagerhusets bultar.
b. De små spåren är i linje med pumphjulets justerbultar.

2. Skruva fast fästplattan på lagerhuset med muttrarna på pumphjulets
justerbultar.

3. Kontrollera pumphjulsspelet. Se tabellen med pumphjulsspel för att få
korrekt värde.

1 

2

3

4 
1. Motor
2. Fästplatta pump
3. Lagerhus
4. Låsmutter

3. Sätt kopplingsskyddets pumphalva på plats:
a) Dra isär botten något.
b) Placera kopplingsskyddhalvan över pumpsidans fästplatta.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)
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1

2

3

4

1. Ringformat spår
2. Ändplatta (pumpsida)
3. Motor
4. Pumphalvan på kopplingsskyddet

Spåret i kopplingshalvan måste passa runt fästplattan.

1

2

3

1. Ringformat spår
2. Ändplatta (pumpsida)
3. Skyddshalva

4. Använd en bult, en mutter och två brickor för att sätta fast kopplingsskyddhalvan mot fästplattan. Dra
åt hårt.

1 2 3

1. Mutter
2. Bricka
3. Bult

5. Sätt kopplingsskyddets motorhalva på plats:

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)
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a) Dra isär botten något.
b) Placera kopplingsskyddets motorhalva över kopplingsskyddets pumphalva.

Spåret i kopplingsskyddet måste vara vänt mot motorn.

Ring-

Motor

Kopplingsskyddhalva

spår

6. Placera motorsidans fästplatta över drivaxeln.

Motor Ändplatta

7. Placera drivsidans fästplatta i spåret på kopplingsskyddets motorhalva.
8. Använd en bult, en mutter och två brickor för att sätta fast kopplingsskyddhalvan mot fästplattan. Dra

endast åt för hand.
Hålet finns på motorsidan av kopplingsskyddhalvan.

9. Skjut kopplingsskyddets motorhalva mot motorn så att kopplingsskyddet helt täcker axlar och
koppling.
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Skjut på plats

Motor

10. Använd en bult, en mutter och två brickor för att skruva ihop kopplingshalvorna.
11. Dra åt kopplingsskyddets alla muttrar.

VARNING:
Kör aldrig pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat.

Smörjning av lager

VARNING:
Säkerställ att lagren smörjs ordentligt. Underlåtenhet att göra det kan leda till kraftig värmebildning,
gnistor och haveri i förtid.

OBS!:  Var noga med att kontrollera smörjningen på en pump som inte har varit i drift på lång tid och
återfetta vid behov.

Pumparna levereras utan olja. Du måste smörja alla oljesmorda lager på plats.
Fettsmorda lager smörjs på fabriken.
Tillverkaren av lager fyller permanentsmorda lager med fett och tätar dem på fabriken. Du behöver inte
smörja eller täta dessa lager.

Oljevolymer
Krav på oljevolym

Den här tabellen visar mängden olja som krävs för oljesmorda lager.
Lagerbock Antal Oz. ml
STi 0,5 16 400
MTi 1,5 47 1400
LTi 1,5 48 1400

Krav på smörjolja
Krav på olja baserade på temperatur

För de flesta driftsförhållanden är lagertemperaturerna mellan 49 °C och 82 °C och du kan använda en olja
av ISO-viskositetsgrad 68 vid 40 °C. Se tabellen för temperaturkrav om temperaturen överskrider 82 °C.
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Temperatur Krav på olja
lagertemperaturen överskrider 82°C används ISO-viskositetsgrad 100 med

lagerbockskylning eller oljekylare med flänsrör.
Oljekylaren med flänsrör är standard på modell HT
3196 och tillval för alla andra modeller.

temperaturen på vätskan som pumpas upp
överstiger 177 °C (350 °F)

används syntetiskt smörjmedel.

Godkänd olja för smörjning av lager
Godkända smörjmedel

Fabrikat Smörjmedelstyp
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil Mobil DTE 26 300 SSU vid 38 °C
Philips Mangus Oil 315
Shell Tellus Oil 68
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 Synthetic Lube

Smörja lagren med olja
Använd en turbinolja av hög kvalitet med rost- och oxidationsskydd.
1. Ta bort påfyllningspluggen.
2. Fyll lagerbocken med olja genom påfyllningsanslutningen som sitter högst upp på lagerbocken.

Fyll lagerbocken med olja tills oljenivån når mitten på synglaset (319).

113A

319

Oljesmorda
lager

Korrekt
nivå

3. Sätt tillbaka påfyllningspluggen.

Smörja lagren med oljedimma
Dimsmörjning är en tillvalsfunktion för den här pumpen.

• Följ anvisningarna från dimsmörjartillverkaren för smörjning av lager med oljedimma.
Inloppsanslutningarna sitter högst upp på lagerbocken.

Smörjning av permanentsmorda lager
Tillverkaren av lager fyller permanentsmorda lager med fett och tätar dem på fabriken. Du behöver inte
smörja eller täta dessa lager. Se kapitlet Underhåll för information om hur man smörjer om och
underhåller dessa lager.
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Alternativa axeltätningar
I de flesta falla tätar tillverkaren axeln innan pumpen levereras. Gå till avsnittet Underhåll av axeltätningen
kapitlet Underhåll om pumpen inte har en tätad axel.
Den här modellen använder följande typer av axeltätningar:

• Mekanisk patrontätning
• Konventionell invändig mekanisk tätning
• Konventionell utvändig mekanisk tätning
• Packboxtätning

Mekaniska tätningsalternativ
Pumparna levereras vanligen med mekaniska tätningar installerade. Läs i annat fall tillverkarens
installationsanvisningar för den mekaniska tätningen.
Följande mekaniska tätningsalternativ finns för den här pumpen:

• Mekanisk patrontätning
• Konventionell invändig mekanisk tätning
• Konventionell utvändig mekanisk tätning

Anslutning av tätningsvätska för mekaniska tätningar
Smörjning av tätning krävs

Det måste finnas en vätskefilm mellan tätningsytorna för att de ska vara rätt smorda. Leta upp nipplarna
med hjälp av bilderna som medföljer tätningen.

Metoder för spolning av tätning
Du kan använda följande metoder för att spola eller kyla tätningen.
Metod Beskrivning
Produktspolning Dra rörsystemet så att pumpen trycker vätskan som pumpas från pumphuset och

sprutar in det i packningstätningen. Vid behov kyler en extern värmeväxlare
vätskan som pumpas innan den går in i packningstätningen.

Yttre spolning Dra rörsystemet så att pumpen sprutar in ren, kall, kompatibel vätska direkt i
packningstätningen. Spolvätskans tryck måste vara 5–15 psi (0,35–1,0 kg/cm2)
större än trycket i tätningskammaren. Inströmningshastigheten måste vara 2–8 l/min.

Annat Du kan använda andra metoder där flera packboxar eller
tätningskammaranslutningar används. Ytterligare information finns i den mekaniska
tätningens referensritning och ledningscheman.

Alternativ för packboxtätning

VARNING:
Packboxtätningar är inte tillåtna i en ATEX-klassificerad miljö.

Tätningen, O-ringen och glanden fabriksmonteras inte . De här delarna medföljer pumpen i förpackningen
med fästelement. Innan du startar pumpen måste du installera tätningen, O-ringen och glanden i enlighet
med Underhåll av packboxtätning i kapitlet Underhåll.

Anslutning av tätningsvätska för packboxtätning.

VARNING:
Packboxtätningar är inte tillåtna i en ATEX-klassificerad miljö.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)

54 Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll



OBS!:  Se till att smörja packningen. Underlåtenhet att göra det kan leda till förkortad livslängd för
packning och pump.

Du måste använda en yttre tätningsvätska under följande betingelser:
• Den pumpade vätskan innehåller slitande partiklar.
• Packboxtrycket är under atmosfärstryck på grund av att pumpen körs med sugdrift eller sugkällan är i

vakuum. Under de här betingelserna kyls och smörjs inte tätningen och luft dras in i pumpen.

Betingelser för användning av yttre tätningsvätska.
Om... Då...
Packboxtrycket är över atmosfärstryck och
pumpmediet är rent.

Normalt glandläckage på 40 till 60 droppar per
minut är vanligen tillräckligt för att smörja och kyla
tätningen. Ingen tätningsvätska krävs.

Packboxtrycket är under atmosfärstryck eller
pumpmediet är inte rent.

En yttre källa med ren kompatibel vätska krävs.

En yttre källa med ren kompatibel vätska krävs. Du måste ansluta ledningen till
lanternringsanlutningen med ett läckage på 40 till 60
droppar per minut. Trycket måste vara 15 psi (1,01
kg/cm2) över packboxtrycket.

Fyllning av pump
Fyllning av pumpen med sugkällan nedanför pumpen (3796)

Modell 3796 är självsugande och kräver inte någon bottenventil i sugledningen eller manuell fyllning före
start (förutom för den inledande fyllningen). I ett trycksatt system kräver dock pumpen en luftningsventil
eller en permanent returledning i tryckledningen för att lufta ur den evakuerade luften.
Den här bilden är ett exempel på fyllning av en 3796-pump i ett trycksatt system.

3796 Fyllning i ett 
trycksatt system

1

2

3

4
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1. Returledning
2. Koncentrisk förminskning
3. Rörböj med stor radie
4. Avstängningsventil
5. Sil
6. Bottenventil (om sådan används)
7. Isoleringsventil på trycksidan
Figur 16: Fyllning av en 3796-pump
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Starta pumpen
AKTSAMHET:

• Iaktta omedelbart tryckvakterna. Om utloppstrycket inte snabbt uppnås stoppar du motorn, fyller på
pumpen igen och försöker starta om pumpen.

• Övervaka pumpens lagertemperatur och kraftiga vibrationer och hög ljudnivå. Om normala nivåer
överskrids måste pumpen stängas av och problemet åtgärdas.

Innan du startar pumpen måste du göra följande:
• Öppna sugventilen.
• Öppna återcirkulerings- eller kylledningar.

1. Stäng tryckventilen helt eller öppna den delvis beroende på betingelserna i systemet.
2. Starta motorn.
3. Öppna tryckventilen långsamt tills pumpen når önskat flöde.
4. Kontrollera omedelbart tryckvakten för att kontrollera att pumpen snabbt når rätt topptryck.
5. Om pumpen inte når rätt tryck utför du följande steg:

a) Stoppa motorn.
b) Fyll pumpen igen.
c) Starta om motorn.

6. Övervaka pumpen när den körs:
a) Kontrollera pumpen med avseende på lagertemperatur, kraftiga vibrationer och hög ljudnivå.
b) Om pumpen överskrider normala nivåer ska du stänga av pumpen omedelbart och åtgärda problemet.

En pump kan överskrida de normala nivåerna av flera anledningar. Mer information om möjliga
lösningar till detta problem finns i avsnittet Felsökning.

7. Upprepa steg 5 och 6 tills pumpen fungerar korrekt.

Aktivera tillståndsövervakningen
VARNING:
Värm aldrig tillståndsövervakningen till temperaturer över 149 °C (300 °F). Uppvärmning till dessa
temperaturer kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

AKTSAMHET:
Använd alltid skyddshandskar. Pumpen och tillståndsövervakningen kan vara varma.

OBS!:
Använd inte tillståndsövervakningen i atmosfärer som innehåller ättiksyra.

Tillståndsövervakningen är klar att aktiveras när pumpen går och har nått konstant flöde, tryck och
temperatur. Aktiveringen tar bara några minuter.

Placera en liten magnet på tillståndsövervakningen över ITT-logotypen och ta sedan bort den, som
exemplet visar.
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Magnet

761B

När tillståndsövervakningen är aktiverad gör den följande:
1. Visar en rad röda lysdioder följda av en grön lysdiod med fast sken.
2. Samlar in åtta prover med en sekunds mellanrum.
3. Beräknar ett genomsnitt av utslagen för att fastställa baslinjen för vibrationsnivån.
4. Tänder en grön lysdiod efter ca tolv sekunder.
De första tio minuterna blinkar den gröna lysdioden varje sekund fem gånger och gör sedan en paus
för att göra en vibrationsavläsning. Mer frekventa mätningar (var sjätte sekund) görs under denna
inledande period så att ett larm omedelbart kan detekteras.

Rutiner vid handhavande av övervakningssystemet
Mätintervall

Den här tabellen visar mätintervallen för tillståndsövervakningen under normal drift och när
övervakningen är i larmläge.
Läge Mätintervall
Normalt driftläge Fem minuter
Larmläge Två minuter

När tillståndsövervakningen gör en mätning som ligger utanför angivna temperatur- och vibrationsgränser
blinkar motsvarande lysdiod rött. När processen eller pumptillståndet som har orsakat larmet har åtgärdats
återgår tillståndsövervakningen till normalt läge efter en mätning på normal nivå.

Larmläge
När tillståndsövervakningen är i larmläge ska du undersöka orsaken till tillståndet och vidta nödvändiga
åtgärder.

Hänsyn gällande magnetiska instrument
Var försiktig när du använder magnetiska instrument i närheten av tillståndsövervakningen, som
magnetiska prober för vibrationsövervakning eller mätur. Magnetiska instrument kan oavsiktligt aktivera
eller avaktivera tillståndsövervakningen, vilket resulterar i felaktiga larmnivåer eller avbrott i övervakningen.
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Säkerhetsåtgärder vid pumpdrift
Allmänna hänsyn

AKTSAMHET:
• Variera kapaciteten med regleringsventilen i utloppsledningen. Stryp aldrig flödet från sugsidan

eftersom detta kan resultera i försämrade prestanda, oväntad värmealstring och skada på utrustningen.
• Överbelasta inte motorn. Överlastad drivmotor kan resultera i oväntad värmealstring och skada på

utrustningen. Motorn kan överbelastas under dessa omständigheter:
o Den specifika densiteten på vätskan som pumpas är större än förväntat.
o Vätskan som pumpas överskrider märkflödet.

• Se till att pumpen arbetar vid eller nära nominella betingelser. Underlåtenhet att göra det kan leda till
skador på pumpen på grund av kavitation eller återcirkulation.

Drift vid reducerad kapacitet

VARNING:
Kör aldrig ett pumpsystem med blockerad vakuum- eller utloppsledning. Även en kort stunds drift under
dessa förhållanden kan göra att den inneslutna vätskan som pumpas överhettas vilket leder till en kraftig
explosion. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att detta inträffar.

AKTSAMHET:
• Undvik för höga vibrationsnivåer. För höga vibrationsnivåer kan skada lagren, packboxen eller

tätningskammaren och den mekaniska tätningen, vilket kan leda till försämrad prestanda.
• Undvik ökad radiallast. Underlåtenhet att göra det kan leda till påfrestningar på axel och lager.
• Undvik värmeutveckling. Underlåtenhet att göra det kan leda till att delar skär ihop eller kärvar.
• Undvik kavitation. Underlåtenhet att gör det kan leda till skada på pumpens invändiga ytor.

Drift vid temperaturer under 0 °C

OBS!:
Utsätt inte en stillastående pump för frost. Töm ut all vätska ur pumpen och kylslingorna. Underlåtenhet
att göra det kan leda till att vätskan fryser och skadar pumpen.

Stänga av pumpen
VARNING:
Pumpen kan hantera farliga och giftiga vätskor. Identifiera innehållet i pumpen och observera korrekta
saneringsåtgärder för att eliminera möjlig exponering för eventuella farliga eller giftiga vätskor. Använd
korrekt personlig skyddsutrustning. Möjliga risker inkluderar men är inte begränsade till brännbara, sura,
frätande, explosiva vätskor samt hög temperatur och andra risker. Pumpad vätska ska hanteras och
omhändertas i enlighet med tillämpliga miljöbestämmelser.

1. Stäng tryckventilen långsamt.
2. Stäng av och lås motorn för att förhindra oavsiktlig rotation.

Avaktivera tillståndsövervakningen
OBS!:  Avaktivera alltid tillståndsövervakningen när pumpen ska vara ur drift under en längre period. Det
kan i annat fall leda till förkortad batterilivslängd.
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1. Håll en liten magnet mot tillståndsövervakningen över ITT-logotypen tills de röda lysdioderna blinkar
tre gånger.
Det bör ta 10-15 sekunder om tillståndsövervakningen är i normalt driftläge och ca 5 sekunder om
tillståndsövervakningen är i larmläge.

2. Ta bort magneten.

De röda lysdioderna lyser med fast sken om avaktiveringen fungerade.

Återställa tillståndsövervakningen
OBS!:  Återställ alltid tillståndsövervakningen när pumpen startas efter underhåll, ändring i systemet eller
spilltid. Underlåtenhet att göra det kan leda till falska baslinjenivåer, vilket kan få tillståndsövervakningen
att ge felvarningar.

Håll en magnet mot tillståndsövervakningen över ITT-logotypen för att aktivera den.
Tillståndsövervakningen börjar upprätta en ny baslinje för vibrationsnivån.

Göra den slutliga justeringen av pumpen och motorn
VARNING:

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

• Följ förfarandena för axelns uppriktning för att förhindra katastrofiska fel på drivkomponenter eller
oavsiktlig kontakt med rörliga delar. Följ installations- och driftinstruktioner för kopplingen från dess
tillverkare.

Du måste kontrollera den slutliga justeringen när pumpen och motorn har driftstemperatur. Se kapitlet
Installation angående den inledande justeringen.
1. Kör aggregatet under faktiska driftsförhållanden tills pumpen, motorn och övriga delar i systemet har

uppnått drifttemperatur.
2. Stäng av pumpen och motorn.
3. Ta bort kopplingsskyddet. Se Demontera kopplingsskyddet i avsnittet Demontering för att få

ytterligare information.
4. Kontrollera justeringen när aggregatet fortfarande är varmt.

Hänvisa till instruktionerna i Pump-till-motor justering för mer information.
5. Sätt tillbaka kopplingsskyddet.
6. Starta om pumpen och motorn.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)

Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll 59



Underhåll
Underhållsschema
Underhållsinspektioner

Ett underhållsschema omfattar följande inspektioner:
• Rutinunderhåll
• Rutininspektioner
• Tremånadersinspektioner
• Årliga inspektioner

Korta ner inspektionsintervallen efter behov om vätskan som pumpas är slitande eller korrosivt eller om
miljön är klassificerad som potentiellt explosiv.

Rutinunderhåll
Utför följande åtgärder när du genomför rutinunderhåll:

• Smörj lagren.
• Kontrollera tätningen.

Rutininspektioner
Utför följande åtgärder när du kontrollerar pumpen vid rutininspektioner:

• Kontrollera oljenivån och oljans tillstånd genom synglaset på lagerbocken.
• Kontrollera ovanliga ljud, vibrationer och lagertemperaturer.
• Kontrollera med avseende på läckage i pumpen och ledningarna.
• Analysera vibrationer.
• Inspektera topptrycket.
• Inspektera temperaturen.
• Kontrollera med avseende på läckage i tätningskammaren och packboxen.

o Säkerställ att den mekaniska tätningen inte läcker.
o Justera eller byt ut packningen i packboxen om du noterar stort läckage.

Tremånadersinspektioner
Utför följande åtgärder var tredje månad:

• Kontrollera att fundamentet och fästskruvarna är åtdragna.
• Kontrollera packningen om pumpen har varit ur drift och byt efter behov.
• Byta olja minst var tredje månad (2 000 driftstimmar).

o Byt oljan oftare om det är ogynnsamma atmosfäriska eller andra förhållanden som kan kontaminera
eller bryta ner oljan.

• Kontrollera axelns uppriktning och gör om uppriktningen vid behov.

Årliga inspektioner
Utför följande inspektioner en gång om året:

• Kontrollera pumpkapaciteten.
• Kontrollera pumptrycket.
• Kontrollera pumpeffekten.

Om pumpens prestanda inte uppfyller kraven i din process och kraven inte har ändrats gör du följande:
1. Demontera pumpen.
2. Inspektera den.
3. Byt ut slitna delar.

Underhåll
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Underhåll av lager
I de här avsnitten om lagersmörjning listas olika temperaturer på vätskan som pumpas. Kontakta din ITT-
representant om pumpen är ATEX-certifierad och temperaturen på vätskan som pumpas överskrider de
tillåtna temperaturvärdena.

Schema för lagersmörjning
Typ av lager Första smörjningen Smörjintervall
Oljesmorda lager Fyll på olja innan du installerar

och startar pumpen. Byt oljan efter
200 driftstimmar för nya lager.

Efter de första 200 driftstimmarna
ska oljan bytas efter 2 000
driftstimmar eller var tredje månad.

Fettsmorda lager Fettsmorda lager är fabrikssmorda. Återfetta lagren efter 2 000
driftstimmar eller var tredje månad.

Krav på smörjolja
Krav på olja baserade på temperatur

För de flesta driftsförhållanden är lagertemperaturerna mellan 49 °C och 82 °C och du kan använda en olja
av ISO-viskositetsgrad 68 vid 40 °C. Se tabellen för temperaturkrav om temperaturen överskrider 82 °C.
Temperatur Krav på olja
lagertemperaturen överskrider 82°C används ISO-viskositetsgrad 100 med

lagerbockskylning eller oljekylare med flänsrör.
Oljekylaren med flänsrör är standard på modell HT
3196 och tillval för alla andra modeller.

temperaturen på vätskan som pumpas upp
överstiger 177 °C (350 °F)

används syntetiskt smörjmedel.

Oljevolymer
Krav på oljevolym

Den här tabellen visar mängden olja som krävs för oljesmorda lager.
Lagerbock Antal Oz. ml
STi 0,5 16 400
MTi 1,5 47 1400
LTi 1,5 48 1400

Godkänd olja för smörjning av lager
Godkända smörjmedel

Fabrikat Smörjmedelstyp
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil Mobil DTE 26 300 SSU vid 38 °C
Philips Mangus Oil 315
Shell Tellus Oil 68
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 Synthetic Lube

Återfetta fettsmorda lager

OBS!:  Säkerställ att fettbehållaren, fettanordningen och kopplingarna är rena. Underlåtenhet att göra det
kan leda till att smuts kommer in i lagerhuset vid smörjning av lagren.
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1. Torka bort smuts från smörjnipplarna.
2. Ta bort de två fettreduceringspluggarna från lagerbockens undersida.
3. Fyll båda fetthålen genom nipplarna med ett rekommenderat fett tills färskt fett kommer ut ur

reduceringshålen.
4. Se till att lagerbockens tätningar sitter i lagerhuset.

Om så inte är fallet trycker du dem på plats med avtappningsventilerna längst ned.
5. Sätt tillbaka fettreduceringspluggarna.
6. Torka bort överflödigt fett.
7. Kontrollera uppriktningen.

Lagertemperaturen stiger vanligen efter smörjningen på grund av ett överskott av fett. Temperaturen
återgår till det normala inom två till fyra drifttimmar när pumpen körs och trycker ut fettöverskottet från
lagren.

Krav på smörjfett
Säkerhetsåtgärder

OBS!:  Blanda aldrig smörjfett av olika konsistens (NLGI 1 eller 3 med NLGI 2) eller med olika
förtjockningsmedel. Blanda till exempel aldrig ett litiumbaserat fett med ett polyureabaserat fett. Det kan
leda till försämrad prestanda.

OBS!:  Ta bort lagren och gammalt fett om du behöver byta typ av fett eller konsistens. Underlåtenhet att
göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

Lagertemperatur
Lagertemperaturen är i allmänhet ca 18 °C (20 °F) högre än temperaturen på lagerhusets utvändiga ytor.
Den här tabellen visar typ av fett som krävs för pumpens driftstemperatur.
Lagertemperatur Typ av fett
-15 °C till +110 °C (5 °F till 230 °F) Använd ett litiumbaserat fett på mineraloljebas med

konsistensen NLGI 2.
Överskrider 177 °C (350 °F) Använd ett fett för höga temperaturer. Fett på

mineraloljebas ska ha antioxidationsmedel och
konsistensen NLGI 3.

Fettrekommendationer baserade på temperatur
De flesta pumpar använder Sunoco 2EP-fett. Pumpar för höga temperaturer som kan pumpa vätskor med
en temperatur över 177 °C (350 ° F) använder Mobil SCH32.
Den här tabellen visar vilket fettfabrikat som ska användas för att smörja pumpen.
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Fabrikat När temperaturen på den
pumpade vätskan är lägre än
177 °C (350 °F) - NLGI
konsistens 2

När temperaturen på den
pumpade vätskan är högre än
177 °C (350 °F) - NLGI
konsistens 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Multipurpose 2EP Ej tillämpl.
SKF LGMT 2 LGMT 3

Smörja lagren efter en period av driftstopp
1. Spola lagren och lagerbocken med en lätt olja för att ta bort föroreningar.

Rotera axeln långsamt för hand under spolningen.
2. Spola lagerhuset med rätt smörjolja för att säkerställa en bra oljekvalitet efter rengöring.

Underhåll av axeltätning
Underhåll av mekanisk tätning

VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad. Före
uppstart måste du kontrollera att alla områden som eventuellt kan läcka pumpad vätska ut i arbetsmiljön är
stängda.

AKTSAMHET:
Kör aldrig pumpen utan att vätska leds fram till den mekaniska tätningen. Om du kör en mekanisk tätning
torr, även om det bara är i några sekunder, kan detta orsaka skada på tätningen. Personskada kan inträffa
om en mekanisk tätning fallerar.

Referensritning
Tillverkaren tillhandahåller en referensritning i informationspaketet tillsammans med mekaniska tätningar.
Behåll den här ritningen för framtida behov när du utför underhåll och justeringar av tätningarna.
Ritningen över tätningen anger erforderlig spolningsvätska och fästpunkter.

Innan du startar pumpen
Kontrollera tätningen och alla spolrörsystem.

Mekaniska tätningars livslängd
Den mekaniska tätningens livslängd beror på hur ren vätskan som pumpas är. På grund av de många olika
driftsförhållanden som förekommer är det omöjligt att ange en exakt livslängd för en mekanisk tätning.

Underhåll av packboxtätning

VARNING:
• Packboxtätningar är inte tillåtna i en ATEX-klassificerad miljö.
• Försök aldrig att byta ut packningen förrän motorn är korrekt blockerad och kopplingsdistansen har

tagits bort.

Godkänd läckagehastighet
Du behöver inte stänga av eller demontera pumpen för att inspektera packningens funktion. Under normal
drift ska packningen läcka ca en droppe per minut.

Justering av gland
Justera glanden om läckaget är större eller mindre än den angivna hastigheten.
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Justera jämnt var och en av de två glandbultarna med ett kvarts varv (1/4) tills önskad läckagehastighet har
uppnåtts. Dra åt bultarna för att minska hastigheten. Lossa bultarna för att öka hastigheten.

Åtdragning av packning

OBS!:  Överdra aldrig packningen så mycket att mindre än en droppe per minut observeras. Överdragning
kan ge onödigt slitage och för hög effektförbrukning under drift.

Om du inte kan dra åt packningen för att få mindre än angiven läckagehastighet ska du byta packningen.

Demontering
Säkerhetsåtgärder vid demontering

VARNING:
• Säkerställ att pumpen är isolerad från systemet och att trycket har frigjorts innan du demonterar

pumpen, tar bort pluggar, öppnar eller dränerar ventiler eller kopplar bort ledningar.
• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av

installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

• Pumpen och dess delar kan vara tunga. Använd rätt lyftmetoder och använd alltid skor med stålhätta.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på personer eller utrustning.

• Pumpen kan hantera farliga och giftiga vätskor. Identifiera innehållet i pumpen och observera
korrekta saneringsåtgärder för att eliminera möjlig exponering för eventuella farliga eller giftiga
vätskor. Använd korrekt personlig skyddsutrustning. Möjliga risker inkluderar men är inte begränsade
till brännbara, sura, frätande, explosiva vätskor samt hög temperatur och andra risker. Pumpad vätska
ska hanteras och omhändertas i enlighet med tillämpliga miljöbestämmelser.

OBS!:
Säkerställ att utbytesdelar finns tillgängliga innan du demonterar pumpen för översyn.

Verktyg
För att demontera pumpen behöver du följande verktyg:

• Lageravdragare
• Mässingsdorn
• Rengörings- och lösningsmedel
• Indikatorklockor
• Bladmått
• Hylsnycklar
• Hydraulisk press
• Lagervärmare
• Nivåjusteringsblock och shims
• Lyftslinga
• Mikrometer
• Gummihammare
• Skruvmejsel
• Låsringstång
• Momentnyckel med hylsor
• Skruvnycklar
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Tömma pumpen

AKTSAMHET:
• Låt alla system och pumpdelar kylas ned innan du hanterar dem för att förhindra personskada.
• Om pumpen är av modell NM3171, NM3196, 3198, 3298, 3700, V3298, SP3298, 4150, 4550 eller

3107 kan det finnas risk för statisk elektrisk urladdning från plastdelar som inte är ordentligt jordade.
Om vätskan som pumpas är icke-konduktiv ska du tömma och spola pumpen med en konduktiv
vätska på ett sådant sätt att ingen gnista frigörs i atmosfären.

1. Stäng isoleringsventilerna på pumpens sug- och trycksida.
Du måste tömma systemet om inga ventiler har installerats.

2. Öppna tömningsventilen.
Gå inte vidare förrän det slutar rinna vätska ur tömningsventilen. Om det fortsätter att rinna ut vätska
ur tömningsventilen är isoleringsventilerna inte tillräckligt tätade och du måste reparera dem innan du
går vidare.

3. Låt tömningsventilen vara öppen och ta bort tömningspluggen som sitter längst ner på pumphuset.
Sätt inte tillbaka pluggen och stäng inte tömningsventilen förrän monteringen är klar.

4. Töm ut vätskan ur rörsystemet och spola pumpen om det behövs.
5. Koppla bort alla extra rörledningar.
6. Ta bort kopplingsskyddet.

Se Ta bort kopplingsskyddet (sidan 42) i kapitlet Drifttagning, start, drift och avstängning.

Ta bort kopplingen
1. Koppla bort kopplingen.
2. Ta bort den C-flänsade mellandelen.
3. Ta bort kopplingsskyddets fästplatta på pumpsidan.

Ta bort back-pull-out-enheten

AKTSAMHET:
Ta aldrig bort back-pull-out-enheten utan hjälp.
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1. Är lagerbocken oljesmord?
o Om nej: Gå vidare till steg 2.
o Om ja:

1. Ta bort tömningspluggen (408A) från lagerbocken och töm ut oljan.
2. Sätt tillbaka pluggen när oljan har tömts ut.
3. Ta bort oljebehållaren, om sådan finns.

408A

OBS!:  Analyser av oljan ska ingå i ett förebyggande underhållsprogram som fastställer orsaken till ett
fel. Spara oljan i en ren behållare för undersökning.
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2. Har pumpen en C-flänsad adapter?
o Om ja: Dra en slinga från vinschen genom stativadaptern (108) eller lagerbocken (228A) på STi

och en andra slinga genom den C-flänsade adaptern.
o Om nej: Dra en slinga från vinschen genom stativadaptern (108) eller lagerbocken (228A) på STi.

370F

370

108

418

351

340 

100

3. Ta bort fästbultarna på stativfoten.
4. Ta bort husbultarnas .

VARNING:
o Använd aldrig värme för att demontera pumpen då det finns risk för explosion på grund av

instängd vätska.

5. Dra åt pinnbultarna jämnt, växelvis, för att ta bort back-pull-out-enheten
Du kan använda inträngande olja om fogen mellan adapter och pumphus är rostig.

6. Dra ut pack-pull-out-enheten ur pumphuset (100).

7. Ta bort och märk upp shimsen som ligger under stativfoten och spara dem till monteringen.
8. Ta bort och kasta pumphuspackningen.

Du kommer att sätta i en ny huspackning under monteringen.
9. Ta bort pinnbultarna.
10. Rengör alla packningsytor.
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Rengör ytorna för att förhindra att huspackningen delvis fäster mot pumphuset på grund av
bindemedlen i packningsmaterialet.

Ta bort kopplingsnavet
1. Kläm fast stativadaptern ordentligt mot arbetsbänken.
2. Ta bort kopplingsnavet.

Märk axeln för att kunna sätt tillbaka kopplingsnavet under monteringen.

Borttagning av pumphjul
Ta bort pumphjulet ( STi ,  MTi  och  LTi )

VARNING:
Använd aldrig värme för att ta bort ett pumphjul. Användning av värme kan orsaka explosion på grund av
instängd vätska vilket kan resultera i allvarlig personskada och skador på egendom.

AKTSAMHET:
Använd kraftiga arbetshandskar när du hanterar pumphjulen. De skarpa kanterna kan orsaka personskada.

1. Trä skiftnyckeln (A05107A eller A01676A) över axen (122) och kilen.
2. Rotera pumphjulet (101) medurs (sett från axelns pumphjulssida) och höj skiftnyckeln över arbetsytan.
3. Lossa pumphjulet genom att snabbt vrida det moturs (sett från axelns pumphjulssida) samtidigt som

du slår på skiftnyckelns handtag mot arbetsbänken eller ett fast block.

Underhåll (forts.)

68 Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll



 Skiftnyckel

101

4. Upprepa steg 3 tills pumphjulet har lossat.
5. Ta bort och kassera pumphjulets O-ring (412A).

Du kommer att sätta i en ny O-ring under monteringen.

412A

 

Figur 17: O-ring för modellerna 3196, HT 3196, NM 3196, 3198 och 3796

Om du inte kan ta bort pumphjulet på detta sätt, ska du kapa axeln mellan glanden och lagerbocken, ta
bort pumphjulet, packboxkåpan, glanden, hylsan och axeländen som en enhet. Använd inte värme.

Borttagning av tätningskammarkåpa
Borttagning av tätningskammare

Välj någon av följande metoder för att ta bort tätningskammarkåpan.
Tabell 9: Borttagning av tätningskammarkåpa utifrån modell
Modell Metod
3196, CV 3196, HT 3196, LF 3196, 3796 Ta bort tätningskammarkåpan.
NM 3196, 3198 Ta bort tätningskammarkåpan och/eller den bakre

plattan.

Ta bort tätningskammarkåpan
1. Ta bort glanmuttrarna (355).
2. Ta bort tätningskammarmuttrarna (370H).
3. Ta bort tätningskammaren (184).
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184

355
250

370H

4. Ta bort axelhylsan (126) om den används.
Den mekaniska tätningen sitter på hylsan.

OBS!:  Var försiktig med den stationära delen av den mekaniska tätningen som antingen sitter mellan
den bakre plattan och glanden eller i tätningskammarhålet. Det kan i annat fall uppstå skador på
utrustningen.

5. Ta bort den roterande delen på tätningen från hylsan genom att lossa skruvarna och dra av den från
hylsan.
Se anvisningarna till den mekaniska tätningen för att få ytterligare information.

6. Ta bort glanden (250), tätningens stationära del och O-ringen (360Q).

126 

383

360Q
383

250 

Ta bort packboxkåpan
1. Ta bort glandmuttrarna (355) och glanden (107).
2. Ta bort packboxkåpans muttrar (370H).
3. Ta bort packboxkåpan (184).
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184

370H

355 107

4. Ta bort axelhylsan (126).

105 184

106

5. Ta bort packningsmaterialet (106) och lanternringen (105) från packboxkåpan (184).
En lanternring medföljer inte självsmörjande grafitpackningar.

105 184

106

Ta bort mellandelen (MTi, LTi)
Mellandelen på 3198 är inte utbytbar mot mellandelen från andra modeller.
1. Ta bort styrpinnarna (469B) och bultarna (370B).
2. Ta bort mellandelen (108).
3. Ta bort och kasta packningen (360D).

Du kommer att sätta i en ny packning under monteringen.

Ta bort den inre labyrintoljetätningen
Labyrinttätningens O-ringar ingår i underhållssatsen till 3196 och säljs separat.
1. Fastställ labyrinttätningens passning.
Tabell 10: Passning för labyrinttätning
Modell Typ av passning
STi O-ringspassning i lagermellandelen (228A)
MTi, LTi O-ringspassning i lagermellandelen
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2. Ta bort O-ringarna (497H och 497J) och tätningen (333A).

497H 497J

333A
108

Demontering av drivände
Demontera drivänden ( STi ,  MTi )

1. Ta bort skruvarna (370C) och skruva av låsmuttrarna (423).
2. Dra åt pinnbultarna (370D) jämnt för att dra ut lagerhuset (134) ur lagerbocken (228A).
3. Ta bort axeln från lagerbocken (228A).

228A
134

370D
423

370C

4. Ta bort pinnbultarna (370D) med muttrarna (423).
5. Ta bort lagerhusets O-ring (496) och lagren.
6. Ta bort det yttre lagrets stoppring (361A).

370D 423

134

361A
168A

496

7. Ta bort lagerhuset (134) och lagren (112A och 168A) från axeln (122).
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134
112

361A
168A

122

8. Ta bort lagrets låsmutter (136) och lagrets låsbricka (382).
9. Ta bort det inre lagret (168A).
10. Ta bort det yttre lagret (112A).

OBS!:  Använd bara kraft på innerspåret när du drar ut lagren från axeln. Använd inte kraft i
situationer då en del kan gå sönder. Det kan leda till skador på utrustningen.

OBS!:  Spara lagren för inspektion Återanvänd inte lagren. Det kan leda till försämrad prestanda.

168

361A

122

112382

136

Demontera drivänden ( STi  och MTi med dubbla lager).
1. Ta bort skruvarna (370C) och skruva av låsmuttrarna (423).
2. Dra åt pinnbultarna (370D) jämnt för att dra ut lagerhuset (134) ur lagerbocken (228A).
3. Ta bort axeln från lagerbocken (228A).

228A
134

370D
423

370C

4. Ta bort pinnbultarna (370D) med muttrarna (423).
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134
236A

496

253B

370D

423

5. Ta bort lagerhusets O-ring (496).
6. Ta bort ringbultarna (236A) och separera låsringen (253B) från lagerhuset (134).

Du måste ta bort lagren innan du kan ta bort låsringen från axeln.
7. Ta bort lagerhuset (134) och lagren (112A och 168A) från axeln (122).

250

184
355

370H

8. Ta bort det inre lagret (168A).

122

168A

253B

382
136

112A

9. Ta bort lagrets låsmutter (136) och lagrets låsbricka (382).
10. Ta bort de yttre lagren (112A).

OBS!:  Använd bara kraft på innerspåret när du drar ut lagren från axeln. Använd inte kraft i
situationer då en del kan gå sönder. Det kan leda till skador på utrustningen.

OBS!:  Spara lagren för inspektion Återanvänd inte lagren. Det kan leda till försämrad prestanda.

11. Ta bort den yttre labyrinttätningen (332A) från lagerhuset (134).
Ta bort O-ringarna (497F och 497G) om det behövs. Labyrinttätningens O-ringar ingår i
underhållssatsen till 3196 och säljs separat.
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497G
332A

497F

Demontera drivänden ( LTi )
1. Ta bort skruvarna (370C) och skruva av låsmuttrarna (423).
2. Dra åt pinnbultarna (370D) jämnt för att dra ut lagerhuset (134) ur lagerbocken (228A).
3. Ta bort axeln från lagerbocken (228A).

228A
134

370D
423

370C

4. Ta bort pinnbultarna (370D) med muttrarna (423).
5. Ta bort ringbultarna (236A) och separera låsringen (253B) från lagerhuset (134).

Du måste ta bort lagren innan du kan ta bort låsringen från axeln.

112A

236A

253B

423
370D

134

6. Ta bort lagerhuset (134) och lagren (112A och 168A) från axeln (122).
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253B

168A

112A
496

134

7. Ta bort lagerhusets O-ring (496) och det inre lagret (168A).

122

168A

248A

112A

136

382

253B

8. Ta bort lagrets låsmutter (136) och lagrets låsbricka (382).
9. Ta bort de yttre lagren (112A) och låsringen (253B).

OBS!:  Ta inte bort oljestänkskivan såvida den inte är trasig. Det kan leda till onödig nedstängningstid
eller skador på utrustningen.

OBS!:  Använd bara kraft på innerspåret när du drar ut lagren från axeln. Använd inte kraft i
situationer då en del kan gå sönder. Det kan leda till skador på utrustningen.

OBS!:  Spara lagren för inspektion Återanvänd inte lagren. Det kan leda till försämrad prestanda.

10. Ta bort den yttre labyrinttätningen (332A) från lagerhuset (134).
11. Ta bort O-ringarna (497F och 497G) om det behövs.

Labyrinttätningens O-ringar ingår i underhållssatsen till 3196 och säljs separat.

134
497G

332A497F

Demontera lagerbocken
1. Ta bort följande pluggar från lagerbocken (228A):
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o oljepåfyllningsplugg (113A)
o oljeavtappningsplugg (408A)
o oljekoppsplugg (408J)
o fyra anslutningspluggar för oljedimma/fett (408H).
o oljekylarens inlopps- och utloppspluggar (408L och 408M) eller oljekylare

2. För modellerna MTi och LTi , ta bort bultarna mellan lagerfot och lagerbock (370F) och lagerfoten
(241).

319

408N

408A

241
370F

408N

408W

372T 113A 408W

408M

761B

Riktlinjer för kassering av övervakningssystemet
Försiktighetsåtgärder

VARNING:
• Värm aldrig tillståndsövervakningen till temperaturer över 149 °C (300 °F). Uppvärmning till dessa

temperaturer kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
• Kassera aldrig tillståndsövervakningen genom att elda upp den. Det kan leda till allvarlig skada eller

dödsfall.

Riktlinjer
Batteriet i övervakningssystemet innehåller inte tillräckligt mycket litium för att klassificeras som reaktivt
farligt avfall. Använd följande riktlinjer när övervakningssystemet ska kasseras.

• Övervakningssystemet är säkert för omhändertagande i den vanliga kommunala avfallshanteringen.
• Följ lokala lagar när du kasserar övervakningssystemet.

Demontera den C-flänsade mellandelen

OBS!:  Pumpen måste få ordentligt stöd från en ren ringbult som är fri från rost eller ett spännband under
båda flänsarna. Det kan i annat fall uppstå skador på utrustningen.

1. Lossa motorns fästbultar och ta bort motorn.
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Den här tabellen visar antalet fästbultar för motorn.
Tabell 11: Antal fästbultar som krävs
Pumpram Motorram Antal bultar
STi Alla 4
MTi och LTi 143-286 4

324-365 8

2. Lossa bultarna som sitter på lagerflänsen och ta bort den flänsade mellandelen från lagerbocken.

Inspektioner före montering
Riktlinjer

Se till att följande riktlinjer följs innan du monterar pumpens delar.
• Inspektera pumpdelarna utifrån informationen i avsnitten om förmontering innan du sätter ihop

pumpen igen. Byt delar som inte uppfyller erforderliga krav.
• Säkerställ att delarna är rena. Rengör pumpens delar i lösningsmedel för att ta bort olja, fett och smuts.

OBS!:  Skydda maskinbearbetade ytor när du rengör delarna. Det kan i annat fall uppstå skador på
utrustningen.

Riktlinjer för utbyte
Kontroll och byte av pumphus

Inspektera om pumphuset har sprickor och är mycket slitet eller gropfrätt. Rengör noga packningsytor och
uppriktningspassningar för att ta bort rost och skräp.
Reparera eller byt ut pumphuset om du upptäcker ett av följande villkor:

• Slitage eller repor som är djupare än 3,2 mm (1/8 tum)
• Gropar som är djupare än 3,2 mm (1/8 tum)
• Oregelbundheter i sätesytan för pumphus-packning

Byte av pumphjul

Den här tabellen visar kriterier för byte av pumphjulsdelar.
Pumphjulsdelar Dags att byta
Pumphjulsskovlar • När reporna är djupare än 1,6 mm (1/16 tum),

eller
• När det är jämnt slitet mer än 0,8 mm (1/32 tum)

Bakskovlar När det är slitet eller böjt mer än 0,8 mm (1/32 tum)
Skovelkanter När du ser sprickor, gropfrätning eller rostskador
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Områden för inspektion på pumphjulet

101

a
b

c

c

Figur 18: Områden för inspektion av slitage på pumphjulet 3196.

Kontroll och byte av mellandel
• Byt mellandelen om den har sprickor eller stora rostskador.
• Se till att packningsytan är ren.

Byte av packningar, O-ringar, shims och säten.
• Byt ut alla packningar, O-ringar och shims vid varje översyn och demontering.
• Inspektera sätena. De måste vara mjuka och inte ha några fysiska felaktigheter. Reparera slitna säten

genom att avverka ett tunt lager i en svarv samtidigt som du behåller dimensionsförhållandena med
andra ytor.

• Byt ut delar om sätena inte är möjliga att reparera.

Riktlinjer för byte av axel och hylsa
Två typer av hylsor

3198 kan ha antingen en metallhylsa som använder standardaxeln 3196 eller en Teflon-hylsa. Teflon-hylsan
kräver en särskild axel och en annorlunda inre labyrintoljetätning.

Kontroll av axelns mätvärden
Byt axeln (122) om något mätvärde överskrider godkända värden. Se Lagerpassning och toleranser.

122

Rakhetskontroll
Byt axeln (122) om kastet överskrider värdena i den här tabellen.
Tabell 12: Toleranser för axelkast för passning av hylsa och koppling

Passning för hylsa i tum
(millimeter)

Passning för koppling i tum
(millimeter)

Med hylsa 0.001 (0.025) 0.001 (0.025)
Utan hylsa 0.002 (0.051) 0.001 (0.025)
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Kontroll av axel och hylsa

126

• Kontrollera om axelns och hylsans (126) ytor har skåror och gropar.
• Byt axeln om axeln och hylsan har skåror eller gropar.

Inspektion av lagerbock
Checklista

Kontrollera lagerbocken med avseende på följande förhållanden:
• Inspektera visuellt om det finns sprickor i lagerbocken och stativfoten.
• Kontrollera om det finns rost, avlagringar eller skräp på lagerbockens invändiga ytor. Ta bort allt löst

och främmande material.
• Säkerställ att alla smörjkanaler är fria.
• Om lagerbocken har utsatts för vätska som pumpas ska du kontrollera med avseende på rost och

ytskador med små gropar.
• Inspektera det inre lagrets hål.

Om något hål befinner sig utanför måtten i tabellen Lagerpassningar och toleranser måste
lagerbocken bytas ut.

Områden för ytinspektion

Den här figuren visar områden för inspektion av slitage på lagerbockens utvändiga ytor.

228

Figur 19: Områden för inspektion av utvändiga ytor
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Den här figuren visar områden för inspektion av slitage på lagerbockens invändiga ytor.

241

Figur 20: Områden för inspektion av invändiga ytor

Inspektion av C-flänsad mellandel
Checklista

• Inspektera visuellt om det finns sprickor i den flänsade mellandelen (340).
• Kontrollera alla ytor för att se om det finns rost, avlagringar eller skräp, och ta bort allt löst och

främmande material.
• Kontrollera rost eller gropfrätning.

Den här figuren visar områden för inspektion av sprickor på den C-flänsade mellandelen.

Figur 21: Områden för inspektion av den C-flänsade mellandelen

Inspektion av tätningskammar- och packboxkåpa
Checklista

Utför de här kontrollerna när du inspekterar tätningskammar- och packboxkåpan.
• Säkerställ att ytorna är rena:

o Tätningskammar- och packboxkåpa
o Montering

• Säkerställ att gropfrätningen eller slitaget inte är djupare än 3,2 mm.
Byt tätningskammar- och packboxkåpan om gropfrätningen eller slitaget överskrider det här värdet.

• Inspektera de maskinbearbetade ytorna och anliggningsytorna angivna i figurerna.
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Följande bilder pekar ut områden för inspektion på tätningskammare, packboxkåpor och bakre plattor.

184

Figur 22: BigBoreTM-kammare

184

Figur 23: Packboxkåpa

444

Figur 24: Bakre platta på dynamisk tätning
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184

Figur 25: TaperBoreTM Plus

Inspektion av lager
Lagrens skick

Lagren ska inte återanvändas. Lagrens skick ger användbar information om driftsförhållandena i lagerbocken.

Checklista
Utför de här kontrollerna när du inspekterar lagren:

• Inspektera om lagren är smutsiga och skadade.
• Observera smörjmedlets skick och rester av det.
• Inspektera kullagren för att se om de sitter löst, kärvar eller låter illa när du roterar dem.
• Undersök skador på lagren för att fastställa orsaken. Om orsaken inte är normalt slitage ska du

åtgärda problemet innan pumpen tas i drift igen.

Inspektion av lagerhus
Checklista

• Inspektera lagerhusets (134) hål enligt tabellen med lagerpassningar och toleranser.
• Byt ut lagerhuset om måtten överskrider godkända värden. Hänvisning. se Lagerpassningar och

toleranser.
• Inspektera visuellt om lagerhuset har sprickor och gropar.

Checklista för enskilda modeller
Den här tabellen visar lagerhuskontroller som krävs för enskilda pumpmodeller.
Fläns Kontroll av lagerhus

STi och MTi Säkerställ att låsringens spår inte är sprucket.
LTi Rensa alla spår och hål.

Inspektionsområden
På följande bilder anges vilka områden på lagerhuset som ska inspekteras.
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134

Figur 26: Lagerhus STi och MTi

134

Figur 27: Lagerhus LTi

Lagerpassning och toleranser.
Den här tabellen ger lagerpassningar och toleranser i enlighet med standarden ABEC I.
Tabell 13: Lagerpassningar och toleranser

STi tum (millimeter) MTi tum (millimeter) LTi tum (millimeter) XLT-i, i-17 tum
(millimeter)

Axel yd
Inre

1.3785 (35.014)
1.3781 (35.004)

1.7722 (45.014)
1.7718 (45.004)

2.1660 (55.016)
2.1655 (55.004)

2.5597 (65.016)
2.5592 (65.004)

Spel 0.0010 (0.025) tät
0.0001 (0.003) tät

0.0010 (0.025) tät
0.0001 (0.003) tät

0.0012 (0.030) tät
0.0001 (0.003) tät

0.0012 (0.030) tät
0.0001 (0.003) tät

Lager id
Inre

1.3780 (35.001)
1.3775 (34.989)

1.7717 (45.001)
1.7712 (44.988)

2.1654 (55.001)
2.1648 (54.986)

2.5591 (65.001)
2.5585 (64.986)

Lagerbock id
Inre

2.8346 (72.000)
2.8353 (72.017)

3,9370 (100,000)
3.9379 (100.023)

4,7244 (120,000)
4.7253 (120.023)

5,5118 (140,000)
5,5128 (140,025)

Spel 0.0012 (0.031) lös
0.0000 (0.000) lös

0.0015 (0.038) lös
0.0000 (0.000) lös

0.0015 (0.038) lös
0.0000 (0.000) lös

0.0017 (0.043) lös
0.0000 (0.000) lös
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STi tum (millimeter) MTi tum (millimeter) LTi tum (millimeter) XLT-i, i-17 tum
(millimeter)

Lager yd
Inre

2.8346 (72.000)
2.8341 (71.986)

3,9370 (100,000)
3.9364 (99.985)

4,7244 (120,000)
4,7238 (119,985)

5,5118 (140,000)
5,5111 (139,982)

Axel yd
Yttre

1.1815 (30.010)
1.1812 (30.002)

1.7722 (45.014)
1.7718 (45.004)

1,9690 (50,013)
1.9686 (50.003)

2.5597 (65.016)
2.5592 (65.004)

Spel 0.0008 (0.020) tät
0.0001 (0.003) tät

0.0010 (0.025) tät
0.0001 (0.003) tät

0.0010 (0.025) tät
0.0001 (0.003) tät

0.0012 (0.030) tät
0.0001 (0.003) tät

Lager yd
Yttre

1.1811 (30.000)
1.1807 (29.990)

1.7717 (45.001)
1.7712 (44.988)

1,9685 (50,000)
1.9680 (49.987)

2.5591 (65.001)
2.5585 (64.986)

Lagerhus yd
Yttre

2.8346 (72.000)
2.8353 (72.017)

3,9370 (100,000)
3.9379 (100.022)

4,3307 (110,000)
4.3316 (110.023)

5,5118 (140,000)
5,5128 (140,025)

Spel 0.0012 (0.031) lös
0.0000 (0.000) lös

0.0015 (0.038) lös
0.0000 (0.000) lös

0.0015 (0.038) lös
0.0000 (0.000) lös

0.0017 (0.043) lös
0.0000 (0.000) lös

Lager yd
Yttre

2.8346 (72.000)
2.8341 (71.986)

3,9370 (100,000)
3.9364 (99.985)

4,3307 (110,000)
4,3301 (109,985)

5,5118 (140,000)
5,5111 (139,982)

Montering
Montera den roterande delen och lagerbocken ( STi  och  MTi )

AKTSAMHET:
Använd fodrade handskar när du använder en lagervärmare. Lager blir varma och kan orsaka personskada.

OBS!:  Se till att rörgängorna är rena och att du applicerar gängtätningsmedel på pluggar och fästelement.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

OBS!:  Använd en induktionsvärmare som både värmer och avmagnetiserar lagren när du installerar
lagren. Det kan i annat fall leda till försämrad prestanda.

1. Preparera lagerbocken (228) på följande sätt (se bilden):
a) Montera oljepåfyllningspluggen (113A).
b) Montera oljeavtappningspluggen (408A).
c) Montera synglaset (319).
d) Montera oljekoppens plugg (408J).
e) Montera pluggen till oljekylarens inlopp (408L).
f) Montera pluggen till oljekylarens utlopp (408M).
g) Montera fyra anslutningspluggar för oljedimma (408H).

Eller: Montera två smörjnipplar (193) och två fettreduceringspluggar (113).
h) Sätt fast lagerfoten (241) och dra åt bultarna (370F) för hand.
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319

408N

408A

241
370F

408N

408W

372T 113A 408W

408M

761B

2. Montera det yttre lagret (112A) på axeln (122).
Det återfettningsbara lagret har en enkel skyddsplåt. Det yttre lagret monteras med skyddsplåten mot
pumphjulet.
a) Inspektera axeln (122) för att säkerställa att den är ren, har rätt dimension och inte har hack eller

grader.
b) Applicera en tunn oljefilm på lagersätet.
c) Ta ut lagret (112) ur förpackningen.
d) Torka bort skyddsmedlet från lagrets (112) fästhål och ytterdiameter.
e) Använd en induktionsvärmare med avmagnetisering för att värma lagret (112) till en

innerringtemperatur på 110°C.
f) Placera lagret (112) på axeln (122) mot ansatsen och dra åt låsmuttern (136) dikt an mot lagret tills

det är kallt.
Låsmuttern hindrar lagret från att röra sig bort från axelansatsen när det kyls.

g) Ta bort lagrets låsmutter (136) när lagret (112) har kylts.
3. Sätt låsbrickan (382) på axeln (122).
4. Skruva fast låsmuttern (136) på axeln (122) och dra åt tills den ligger dikt an.
5. Böj in låsbrickans tänder i låsmutterns slitsar.
6. Sätt lagrets stoppring (361A) på axeln (122).

Se till att ringens plana sida är vänd mot lagret.
7. Täck lagrens invändiga ytor med smörjmedel.
8. Sätt det inre lagret (168) på axeln (122).

Det återfettningsbara lagret har en enkel skyddsplåt. Se till att lagret monteras med skyddsplåten bort
från pumphjulet.
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168

361A

122

112382

136

9. Preparera axeln för montering på följande sätt (se bilden):
a) Montera en ny O-ring (496).
b) Täck det yttre lagrets utvändiga ytor (112A) med olja.
c) Täck lagerhusets hål (134) med olja.
d) Sätt lagerhuset (134) på axeln (122).

Tvinga inte på det.
e) Sätt lagrets stoppring (361A) i spåret på lagerhusets hål (134).

OBS!:  Säkerställ att öppningen mellan låsringens ändar sitter i oljereturspåret. Det kan i annat fall
leda till att oljeflödet hindras.

Kontrollera att axeln roterar fritt.
f) Montera den yttre labyrinttätningen (332A) i lagerhuset (134).

Placera labyrinttätningens avtappningsskåra i läget längst ner (klockan 6).
Se till att kilspårets kanter är fria från grader. Täck kilspåret på längden med eltejp för att skydda O-
ringen, innan du monterar oljetätningen.

332A
134

112
361A

168A
496

10. Montera axeln i lagerbocken på följande sätt (se bilden):
a) Täck lagerhuset utvändigt (134) med olja.
b) Täck alla invändiga ytor på lagerbocken (228) med olja.
c) Montera axeln i lagerbocken (228).

Kontrollera att axeln roterar fritt.
d) Montera bultarna (370C) i lagerhuset (134) och handdra dem.
e) Montera bultarna (370D) med låsmuttrar (423) i lagerhuset (134) och handdra dem.
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134
370D

423

228A

370C

Montera den roterande delen och lagerbocken ( STi  och  MTi  med dubbla
lager).

AKTSAMHET:
• Använd fodrade handskar när du använder en lagervärmare. Lager blir varma och kan orsaka

personskada.
• Var försiktig när du hanterar axeln då den kan vara tung. Underlåtenhet att göra det kan leda till lindrig

eller måttlig skada.

OBS!:  Se till att rörgängorna är rena och att du applicerar gängtätningsmedel på pluggar och fästelement.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

OBS!:  Använd en induktionsvärmare som både värmer och avmagnetiserar lagren när du installerar
lagren. Det kan i annat fall leda till försämrad prestanda.

1. Preparera lagerbocken (228) på följande sätt (se bilden):
a) Montera oljepåfyllningspluggen (113A).
b) Montera oljeavtappningspluggen (408A).
c) Montera synglaset (319).
d) Montera oljekoppens plugg (408J).
e) Montera pluggen till oljekylarens inlopp (408L).
f) Montera pluggen till oljekylarens utlopp (408M).
g) Montera fyra anslutningspluggar för oljedimma (408H).

Eller: Montera två smörjnipplar (193) och två fettreduceringspluggar (113).
h) Sätt fast lagerfoten (241) och dra åt bultarna (370F) för hand.

Underhåll (forts.)

88 Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll



319

408N

408A

241
370F

408N

408W

372T 113A 408W

408M

761B

2. Montera de yttre lagren (112A) på axeln (122).
Det återfettningsbara lagret har en enkel skyddsplåt. Se till att lagret monteras med skyddsplåten bort
från pumphjulet.
De dubbla lagren är monterade back-to-back. Se till att lagren är vända åt rätt håll.
a) Inspektera axeln (122) för att säkerställa att den är ren, har rätt dimension och inte har hack eller

grader.

122 112

136

b) Applicera en tunn oljefilm på lagersätet.
c) Ta ut lagren (112) ur förpackningen.
d) Torka bort skyddsmedlet från lagrets (112) fästhål och ytterdiameter.
e) Använd en induktionsvärmare med avmagnetisering för att värma båda lagren (112) till en

innerringtemperatur på 110°C.
f) Placera båda lagren (112) på axeln (122) med de stora ytterbanorna ihop (back-to-back).
g) Placera lagren (112) på axeln (122) mot ansatsen och dra åt låsmuttern (136) dikt an mot lagren

tills de är kalla.
Låsmuttern hindrar lagren från att röra sig bort från axelansatsen när de kyls. Rotera de yttre
lagerringarna i förhållande till varandra när de placeras på axeln för att säkerställa en bra uppriktning.

h) Ta bort lagrens låsmutter (136) när lagren (112) har kylts.
3. Sätt låsbrickan (382) på axeln (122).
4. Skruva fast låsmuttern (136) på axeln (122) och dra åt tills den ligger dikt an.
5. Böj in låsbrickans tänder i låsmutterns slitsar.
6. Sätt lagrets låsring (253B) på axeln (122).

Se till att lagrets låsring är vänd åt rätt håll.
7. Täck lagrens invändiga ytor med smörjmedel.
8. Sätt det inre lagret (168) på axeln (122).
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122

168A

253B

382
136

112A

9. Montera lagerhuset på följande sätt (se bilden):
a) Täck det yttre lagrets utvändiga ytor (112A) med olja.
b) Täck lagerhusets hål (134) med olja.
c) Sätt lagerhuset (134) på axeln (122).

Tvinga inte på det.

122

253B

134

112A

168A

10. Preparera axeln för montering på följande sätt (se bilden):
a) Sätt lagrets låsring (253B) på axeln (122).
b) Dra åt ringbultarna (236A) korsvis.

Se specificerade åtdragningsmoment.
Kontrollera att axeln roterar fritt.

c) Montera en ny O-ring (496).
d) Montera den yttre labyrinttätningen (332A) i lagerhuset (134).

Placera labyrinttätningens avtappningsskåra i läget längst ner (klockan 6).
Se till att kilspårets kanter är fria från grader. Täck kilspåret på längden med eltejp för att skydda O-
ringen, innan du monterar oljetätningen.

236A
253B

134

332A
496
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11. Montera axeln i lagerbocken på följande sätt (se bilden):
a) Täck lagerhuset utvändigt (134) med olja.
b) Täck alla invändiga ytor på lagerbocken (228) med olja.
c) Montera axeln i lagerbocken (228).

Kontrollera att axeln roterar fritt.
d) Montera bultarna (370C) i lagerhuset (134) och handdra dem.
e) Montera bultarna (370D) med låsmuttrar (423) i lagerhuset (134) och handdra dem.

Montera den roterande delen och lagerbocken ( LTi )

AKTSAMHET:
Använd fodrade handskar när du använder en lagervärmare. Lager blir varma och kan orsaka personskada.

OBS!:  Se till att rörgängorna är rena och att du applicerar gängtätningsmedel på pluggar och fästelement.
Underlåtenhet att göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

OBS!:  Använd en induktionsvärmare som både värmer och avmagnetiserar lagren när du installerar
lagren. Det kan i annat fall leda till försämrad prestanda.

1. Preparera lagerbocken (228) på följande sätt (se bilden):
a) Montera oljepåfyllningspluggen (113A).
b) Montera oljeavtappningspluggen (408A).
c) Montera synglaset (319).
d) Montera oljekoppens plugg (408J).
e) Montera pluggen till oljekylarens inlopp (408L).
f) Montera pluggen till oljekylarens utlopp (408M).
g) Montera fyra anslutningspluggar för oljedimma (408H).

Eller: Montera två smörjnipplar (193) och två fettreduceringspluggar (113).
h) Sätt fast lagerfoten (241) och dra åt bultarna (370F) för hand.

370F
241

408A

408L

319

228A

408W

113A372T 761B

408W

408M

408N

2. Montera oljestänkskivan (248A) på axeln (122).

OBS!:  Oljestänkskivan presspassas på axeln. Använd rätt dimensionerad drivning. Underlåtenhet att
göra det kan skada oljestänkskivan.
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3. Sätt lagrets låsring (253B) på axeln (122).
Se till att lagrets låsring är vänd åt rätt håll.

4. Montera de yttre lagren (112A) på axeln (122).
Det återfettningsbara lagret har en enkel skyddsplåt. Se till att lagret monteras med skyddsplåten bort
från pumphjulet.
De dubbla lagren är monterade back-to-back. Se till att lagren är vända åt rätt håll.
a) Inspektera axeln (122) för att säkerställa att den är ren, har rätt dimension och inte har hack eller

grader.

122 112

136

b) Applicera en tunn oljefilm på lagersätet.
c) Ta ut lagren (112) ur förpackningen.
d) Torka bort skyddsmedlet från lagrets (112) fästhål och ytterdiameter.
e) Använd en induktionsvärmare med avmagnetisering för att värma båda lagren (112) till en

innerringtemperatur på 110°C.
f) Placera båda lagren (112) på axeln (122) med de stora ytterbanorna ihop (back-to-back).
g) Placera lagren (112) på axeln (122) mot ansatsen och dra åt låsmuttern (136) dikt an mot lagren

tills de är kalla.
Låsmuttern hindrar lagren från att röra sig bort från axelansatsen när de kyls. Rotera de yttre
lagerringarna i förhållande till varandra när de placeras på axeln för att säkerställa en bra uppriktning.

h) Ta bort lagrens låsmutter (136) när lagren (112) har kylts.
5. Sätt låsbrickan (382) på axeln (122).
6. Skruva fast låsmuttern (136) på axeln (122) och dra åt tills den ligger dikt an.
7. Böj in låsbrickans tänder i låsmutterns slitsar.
8. Täck lagrens invändiga ytor med smörjmedel.
9. Sätt det inre lagret (168) på axeln (122).

122

168A

248A

112A

136

382

253B

10. Montera lagerhuset på följande sätt (se bilden):
a) Täck det yttre lagrets utvändiga ytor (112A) med olja.
b) Täck lagerhusets hål (134) med olja.
c) Sätt lagerhuset (134) på axeln (122).

Tvinga inte på det.
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11. Preparera axeln för montering på följande sätt (se bilden):
a) Dra åt ringbultarna (236A) korsvis.

Se specificerade åtdragningsmoment.
Kontrollera att axeln roterar fritt.

b) Montera en ny O-ring (496).
c) Montera den yttre labyrinttätningen (332A) i lagerhuset (134).

Placera labyrinttätningens avtappningsskåra i läget längst ner (klockan 6).
Se till att kilspårets kanter är fria från grader. Täck kilspåret på längden med eltejp för att skydda O-
ringen, innan du monterar oljetätningen.

236A

253B
134

496332A

12. Montera axeln i lagerbocken på följande sätt (se bilden):
a) Täck lagerhuset utvändigt (134) med olja.
b) Täck alla invändiga ytor på lagerbocken (228) med olja.
c) Montera axeln i lagerbocken (228).

Kontrollera att axeln roterar fritt.
d) Montera bultarna (370C) i lagerhuset (134) och handdra dem.
e) Montera bultarna (370D) med låsmuttrar (423) i lagerhuset (134) och handdra dem.

228A
134

370D
423

370C
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Montera lagerbocken
1. Stöd upp lagerbocken horisontellt.
2. Kontrollera axelspelet genom att röra axeln framåt och bakåt för han och iaktta eventuella

indikatorrörelser.
Om det totala indikatorutslaget är större än värdena i den här tabellen ska du demontera axeln och
fastställa orsaken.
Använd den här tabellen som referens för axelspel.

Tabell 14: Axelspel
Lagerbock Tvåradigt kullager Dubbelt lager

STi tum (millimeter)
0.0011 (0.028)
0.0019 (0.048)

0.0007 (0.018)
0,0010 (0,025)

MTi tum (millimeter)
0.0013 (0.033)
0.0021 (0.053)

0.0009 (0.023)
0,0012 (0,030)

LTi tum (millimeter)
Ej tillämpligt 0,0010 (0,025)

0,0015 (0,038)

SCALE  0.160

3. Kontrollera axelhylsans (126) kast.
a) Montera axelhylsan.
b) Gänga fast pumphjulet på axeln tills det blivit hårt åtdraget för hand.
c) Rotera axeln 360º.
d) Om det totala indikatorutslaget är större än 0,050 mm (0.051 mm) ska du demontera axelhylsan

och fastställa orsaken.
e) Ta bort pumphjulet och axelhylsan.
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SCALE  0.150

4. Kontrollera lagerbockkastet genom att rotera axeln så att indikatorn mäter passningen för 360º.
Om det totala indikatorutslaget är större än 0.001 tum (0.025 mm) ska du demontera och fastställa
orsaken.

5. Placera manillapackningen (360D) på lagerbocken (228) och håll packningen på plats genom att sätta
styrpinnarna (469B) i hålen.
Packningen är konstruerad för att bara sitta på ett sätt.

6. Montera mellandelen.
a) Placera mellandelen (108) på lagerbocken.
b) Rikta upp bulthålen och styrpinnarnas hål på mellandelen mot bulthålen och styrpinnarnas hål på

lagerbocken.
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370B

496B

108

360D

c) Montera styrpinnarna (469B) och bultarna (370B). Dra åt bultarna i ett korsmönster enligt
specifikationerna i tabellen med åtdragningsmoment för bultar.

d) Rotera axeln 360º för att kontrollera mellandelens passning.
Om det totala indikatorutslaget är större än 0.005 tum (0.13 mm) ska du fastställa orsaken och
åtgärda problemet innan du går vidare.

7. Montera labyrinttätningen (333A) i mellandelen (108) och lagerbocken (228).
Labyrinttätningen är en O-ringstätning.

8. Placera labyrinttätningens avtappningsskåra i läget längst ner (klockan 6).
Ytterligare information om montering av labyrinttätningen finns i avsnittet Montera INPRO
labyrinttätning.
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333A

Beskrivning av INPRO labyrinttätning
Beskrivning

INPRO VBXX-D labyrinttätning består av rotor (1), stator (2) och VBX-ring (3). Rotorn (1) sitter över
axeln och hålls på plats av en drivring av elastomer (4). Drivringen gör att rotorn roterar med axeln och ger
en positiv, statisk tätning mot axeln. Eftersom det inte finns någon kontakt metall mot metall uppstår inga
problem med friktion eller slitage.

OBS!:  INPRO VBX är konstruerad i ett stycke. Försök inte ta isär rotorn från statorn före eller under
monteringen. Det kan leda till skador på utrustningen.

A
B C

A Funktion "VBX" O-ring
B Statisk
C Dynamisk
1 Rotor
2 Stator
3 "VBX"-ring
4 Drivring rotor
5 Packning stator
6 Utblåsningsport
7 D-spår
8 Oljeretur
9 Ansats

Montera INPRO labyrinttätning
1. Linda eltejp runt axelns kopplingsände så att kilspåret täcks.
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OBS!:  Kanterna på kilspåret kan vara vassa. Täck kilspåret med tejp. Underlåtenhet att göra det kan
leda till att O-ringen skärs sönder och tätningen skadas.

2. Smörj axeln och drivringen (4) med lite smörjmedel.
Smörjmedlet underlättar monteringen. Kontrollera att smörjmedlet är kompatibelt med materialet i O-
ringen och pumpsystemets standarder.

3. Använd en dornpress för att montera den yttre INPRO VBXX-D i lagerlocket med utblåsningsport
(6) i det nedre läget (klockan 6).
Pressa den yttre INPRO VBXX-D nedåt där statorbanan (9) börjar för att undvika vinkelförskjutning.
Den nominella presspassningen är 0.002 tum (0.051 mm).

4. Ta bort restmaterial från statorns packning (5).
5. Slutför de steg i den här tabellen som motsvarar pumpmodellen.

Pumpmodell Åtgärd
STi Pressa den inre tätningen längs axeln in i lagerbocken.

Alla andra modeller När du har installerat mellandelen på lagerbocken pressar du den inre tätningen
över axeln och in i mellandelen.

Montera den C-flänsade mellandelen
1. Montera pumpen och motorns kopplingsnav om de inte redan har monterats.
2. Skjut den flänsade mellandelen över pumpaxeln och skruva fast den mot lagarbockens fläns med fyra

bultar.
3. Montera motorn på den flänsade mellandelen med antingen fyra eller åtta bultar.

Den här tabellen innehåller bultarnas åtdragningsmoment för montering av den flänsade mellandelen
på en lagerbock.

Tabell 15: Åtdragningsmoment för bultar mellan flänsad mellandel och lagerbock
Lagerbock Smorda gängor Torra gängor

STi 27 Nm 41 Nm
MTi 27 Nm 41 Nm
LTi 27 Nm 41 Nm

Den här tabellen innehåller bultarnas åtdragningsmoment för montering av den flänsade mellandelen
på en motor.

Tabell 16: Åtdragningsmoment för bultar mellan flänsad mellandel och motor
Lagerbock Smorda gängor Torra gängor

143TC-145TC 11 Nm 16 Nm

182TC-286TC 27 Nm 41 Nm

324TC-365TC 53 Nm 80 Nm

Axeltätning

VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad. Före
uppstart måste du kontrollera att alla områden som eventuellt kan läcka pumpad vätska ut i arbetsmiljön är
stängda.

Metoder för axeltätning
De här avsnitten beskriver de metoder du kan använda för att täta axeln.

• Täta axeln med en dynamisk tätning.
• Täta axeln med en patrontätning.
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• Täta axeln med en konventionell invändig mekanisk tätning.
• Täta axeln med en konventionell utvändig mekanisk tätning.
• Täta axeln med en packboxtätning.

Täta axeln med en packboxtätning

VARNING:
Packboxtätningar är inte tillåtna i en ATEX-klassificerad miljö.

När pumparna levereras är packningen, O-ringen och glanden inte monterade. De ingår i förpackningen
med fästelement som levereras med pumpen och måste monteras före start.
1. Rengör packboxens hål noggrant.
2. Vrid packningsmaterialet så mycket att det når runt axeln.

Packningsringar

Rätt Fel

Lanternringar

Rätt Fel

3. Lägg i packningen och förskjut skarvarna i varje ring 90°.
Montera packboxens delar i följande ordning:
1. Två packningsringar
2. En lanternring (två-delad)
3. Tre packningsringar

OBS!:  Kontrollera att lanernringen sitter vid spolanslutningen för att säkerställa att spolning erhålls.
Det kan i annat fall leda till försämrad prestanda.

4. Montera glandhalvorna och handdra muttrarna jämnt.

Täta axeln med en patrontätning

VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad. Före
uppstart måste du kontrollera att alla områden som eventuellt kan läcka pumpad vätska ut i arbetsmiljön är
stängda.

OBS!:
Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem. Annars kan värme genereras och tätningen gå
sönder.

1. Skjut patrontätningen på axeln eller hylsan tills den kommer i kontakt med den inre labyrinttätningen.
2. Montera tätningskammaren.
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3. Skjut in patrontätningen i tätningskammaren och skruva fast den med de fyra bultarna och muttrarna.
4. Fortsätt med pumpens montering.
5. Justera pumphjulsspelet.

Se avsnittet Justering av pumphjulsspel för att få ytterligare information.
6. Dra åt ställskruvarna i tätningens låsring för att sätta fast tätningen på axeln.
7. Ta bort centreringsklämmorna från tätningen.

Täta axeln med en konventionell invändig mekanisk tätning

VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad. Före
uppstart måste du kontrollera att alla områden som eventuellt kan läcka pumpad vätska ut i arbetsmiljön är
stängda.

OBS!:
Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem. Annars kan värme genereras och tätningen gå
sönder.

1. Montera tätningskammaren.
a) Montera en tätningskammarkåpa eller bakre platta (184) och skruva fast den med muttrar (370D).

370H

184 

b) Kontrollera tätningskammarkåpans kast.
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Rotera indikatorn genom 360º. Om det totala indikatorutslaget är större än 0.005 tum (0.13 mm)
ska du fastställa orsaken och åtgärda problemet innan du går vidare.

c) Montera axelhylsan (126).

412A

101

126

2. Märk axeln och hylsan mot tätningskammaren.
3. Fortsätt med hela monteringen av pumpen, förutom den mekaniska tätningen.
4. Justera pumphjulsspelet.

Se avsnittet Justering av pumphjulsspel för att få ytterligare information.
5. Ritsa en linje på den märkta axeln och hylsan mot tätningskammaren.
6. Ta bort pumphuset, pumphjulet och tätningskammaren.
7. Skjut glanden, med det stationära sätet och glandpackningen monterad, på axeln tills den kommer i

kontakt med labyrinttätningen.
8. Montera den mekaniska tätningens roterande del enligt tillverkarens anvisningar.

Använd den ritsade linjen och referensmåtten för tätningen.
9. Sätt tillbaka tätningskammaren.
10. Skjut glanden på tätningskammarens bultar och säkra dem med glandmuttrarna.

Dra åt muttrarna jämnt så att glanden placeras på tätningskammarens styrning och sitter vinkelrätt
mot axeln.
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11. Slutför monteringen av pumpen.

Täta axeln med en konventionell utvändig mekanisk tätning

VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad. Före
uppstart måste du kontrollera att alla områden som eventuellt kan läcka pumpad vätska ut i arbetsmiljön är
stängda.

OBS!:
Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem. Annars kan värme genereras och tätningen gå
sönder.

1. Montera tätningskammaren.
a) Montera tätningskammarkåpan eller den bakre plattan (184) och skruva fast den med muttrar (370D).

370H

184 

b) Kontrollera tätningskammarkåpans kast.

Rotera indikatorn genom 360º. Om det totala indikatorutslaget är större än 0.005 tum (0.13 mm)
ska du fastställa orsaken och åtgärda problemet innan du går vidare.
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c) Montera axelhylsan (126).

412A

101

126

2. Märk axeln och hylsan mot tätningskammaren.
3. Fortsätt med hela monteringen av pumpen, förutom den mekaniska tätningen.
4. Justera pumphjulsspelet.

Se avsnittet Justering av pumphjulsspel för att få ytterligare information.
5. Ritsa en linje på den märkta axeln och hylsan mot tätningskammaren.
6. Ta bort pumphuset, pumphjulet och tätningskammaren.
7. Montera den mekaniska tätningens roterande del enligt tillverkarens anvisningar.

Använd den ritsade linjen och referensmåtten för tätningen. Se till att den roterande delen sätts fast
med ställskruvarna i låsringen.

8. Montera glanden, med det stationära sätet och glanpackningarna monterade, på tätningskammaren.
9. Sätt tillbaka tätningskammaren.
10. Slutför monteringen av pumpen.

Montera pumphjulet

AKTSAMHET:
Använd kraftiga arbetshandskar när du hanterar pumphjulen. De skarpa kanterna kan orsaka personskada.

1. Montera pumphjulet.

Pumpstorlek Åtgärd
STi, MTi och LTi Montera pumphjulet (101) med en O-ring (412A).

2. Sätt en skiftnyckel och en kopplingskil på axeln.
a) När pumphjulet (101) är i kontakt med hylsan (126) lyfter du upp skiftnyckeln (moturs, sett från

axelns pumphjulssida) från bänken och slår till den (medurs, sett från axelns pumphjulssida).
b) Ge skiftnyckeln några hårda slag för att dra åt pumphjulet (101).
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101

3. Lossa bultarna (370C) och pinnbultarna (370D).
4. Mät gapet mellan pumphjulet (101) och tätningskammaren och packboxkåpan (184) med ett bladmått.

423

370D

370C

5. När spelet når 0.030 tum (0.76 mm) drar du åt bultarna (370C), pinnbultarna (370D) och låsmuttrarna
(423).
Det approximerar pumphjulets läge när det ställs in på 0.015 tum (0.38 mm) från pumphuset. Gör en
finjustering av pumphjulet efter att du har monterat pumphjulet på pumphuset.

6. Kontrollera pumphjulskast (101).
Kontrollera skovelspets efter skovelspets. Om det totala indikatorutslaget är större än 0.005 tum (0.13
mm) ska du fastställa orsaken och åtgärda problemet innan du går vidare.
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.030

101

Ytterligare information om hur du ställer in pumphjulsspel finns i avsnitten Kontroll av pumphjulsspel och
Justering av pumphjulsspel i Driftsättning, start, drift och avstängning.

Sätt fast tillståndsövervakningen på pumpen

AKTSAMHET:
Använd alltid skyddshandskar. Pumpen och tillståndsövervakningen kan vara varma.

Verktyg:
• 5/32 tums hylsnyckel

1. Sätt fast tillståndsövervakningen (761B) på lagerbocken (228A) med medföljande sexkantskruv
(372T).

372T

228A

761B

2. Dra åt sexkantskruven med en 5/32 tums hylsnyckel till 8 Nm.
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Kontroller efter montering
Utför dessa kontroller när du har monterat pumpen och fortsätt därefter med att starta pumpen:

• Se till att du med lätthet kan rotera axeln för hand för att sökerställa att den roterar friktionsfritt och
att ingenting kärvar.

• Öppna isoleringsventilerna och kontrollera om det finns läckor i pumpen.

Montera back-pull-out-enheten (utom HT 3196)

AKTSAMHET:
Back-pull-out-enheten väger mer än 22 kg. Hantera inte back-pull-out-enheten utan hjälp. Det kan leda till
mindre eller måttlig skada.

1. Rengör pumphuset och montera pumphuspackningen (351) på tätningskammaren och packboxkåpan.
2. Lossa bultarna (370C) och pinnbultarna (370D) från lagerhuset.

423

370D

370C

3. Sätt i pack-pull-out-enheten i pumphuset.
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418

351

100

418

351

340 

100

4. Sätt sedan dit och handdra pumphusbultarna (370).
Se åtdragningsmoment för bultar för att få information om hur du ska dra åt bultarna.

5. Sätt dit och dra åt pinnbultarna på pumphuset (418)

OBS!:  Överdra inte pumphusets bultar. Det kan leda till skador på utrustningen.
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370F

370

108

6. Sätt tillbaka shimsen under lagerfoten och dra fast lagerfoten på bottenplattan.
Se till att rätt shim används. Sätt upp en mätklocka för att mäta avståndet mellan lagerbockens
ovansida och bottenplattan. Avståndet ska inte ändras när du drar åt lagerfotens bultar.

7. Kontrollera pumphjulets totala spel i pumphuset.
Med nya delar är ett godkänt område 0.030 tum (0.76 mm) till 0.065 tum (1.65 mm). Om
pumphjulsspelet ligger utanför detta område har du antingen fel delar, en felaktig installation eller för
stora rörspänningar. Fastställ orsaken och åtgärda problemet innan du går vidare.

8. Justera pumphjulsspelet.
Se avsnittet Justering av pumphjulsspel för att få ytterligare information.

9. Sätt tillbaka extra ledningar.
10. Fyll pumpen med rätt smörjmedel. Se Krav på smörjolja.
11. Sätt tillbaka kopplingsskyddet.

Se Montera kopplingsskyddet för att få ytterligare information.

Referenser för montering
Åtdragningsmoment för bultar

Den här tabellen innehåller åtdragningsmoment för bultar.

Tabell 17: Åtdragningsmoment Nm (lb-ft)
Placering Lagerboc

k
3196, CV 3196, LF
3196, 3796

NM 3196 3198

Smörjnin
g

Torr Smörjnin
g

Torr Smörjnin
g

Torr

Bultar (370) eller
muttrar (425) pumphus

6-tum STi
Se tabell med
maximala
åtdragningsmoment i
Nm (lb-ft) för
pumphuset.

27 (36) 40 (53) Ej tillämpl. Ej tillämpl.

8-tum STi 20 (27) 40 (30) 35 (47) 53 (71)

MTi, LTi 27 (36) 40 (53) 35 (47) 53 (71)

XLT-i, i17 Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.

Bultar lagerbock mot
mellandel

Alla 20 (27) 40 (30) 20 (27) 40 (30) 20 (27) 40 (30)

Ringbultar (236A) lager
- endast dubbla lager

STi, MTi 10* (1.1) 17* (1.9) 10* (1.1) 17* (1.9) 10* (1.1) 17* (1.9)

LTi 55* (6.2) 83* (9.4) 55* (6.2) 83* (9.4) 55* (6.2) 83* (9.4)

Bultar lagerlock (371C) XLT-i, i17 9 (12) 12 (16) Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.
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Placering Lagerboc
k

3196, CV 3196, LF
3196, 3796

NM 3196 3198

Smörjnin
g

Torr Smörjnin
g

Torr Smörjnin
g

Torr

Skruvar dynamisk
tätning (265)

STi, MTi,
LTi

55* (6.2) 83* (9.4) Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.

XLT-i, i17 9 (12) 12 (16) Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl. Ej tillämpl.

* Värdena är i lb-tum
(Nm)

Den här tabellen innehåller maximala åtdragningsmoment för pumphusbultar.

Tabell 18: Maximalt åtdragningsmoment i Nm (lb-ft) för pumphusbultar
Modellerna 3196, CV 3196 LF 3196, 3796 med 68
kg pumphusflänsar

Modell HT 3196 och
alla modeller med 136
kg pumphusflänsar

Materialspecifikation
Pumphus av segjärn
med bultar av typen
A307 grad B

Pumphus av legering
med bultar av typen
(304SS) F593 grad 1
eller (316SS F593) grad
2

Pumphus av segjärn
och legering med
bultar av typen A193
grad B7

Lagerbock Bultdiamet
er
pumphus
(tum)

Smörjning Torr Smörjning Torr Smörjning Torr

8 tum STi 0,50 20 (27) 30 (41) 35 (47) 54 (73) 58 (79) 87 (118)

6 tum STi 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

MTi 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

LTi 0.625 39 (53) 59 (80) 71 (96) 107 (145) 115 (156) 173 (235)

Axelspel
Använd den här tabellen som referens för axelspel.
Tabell 19: Axelspel

Lagerbock Tvåradigt kullager Dubbelt lager

STi tum (millimeter)
0.0011 (0.028)
0.0019 (0.048)

0.0007 (0.018)
0,0010 (0,025)

MTi tum (millimeter)
0.0013 (0.033)
0.0021 (0.053)

0.0009 (0.023)
0,0012 (0,030)

LTi tum (millimeter)
Ej tillämpligt 0,0010 (0,025)

0,0015 (0,038)

Lagertyper
Tabell 20: Lagertyper

Lagerbock Inre lager Yttre lager
Tvåradigt Dubbla

STi 6207 3306 7306
MTi 6309 3309 7309
LTi 6311 Ej tillämpligt 7310
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Reservdelar
Uppge alltid serienummer och ange del och artikelnummer från relevant tvärsnittsritning när du beställer
reservdelar. För att driften ska bli tillförlitlig är det mycket viktigt att du har ett tillräckligt stort lager av
reservdelar till hands.

• Pumphjul (101)
• Axel (122A)
• Axelhylsa (126)
• Yttre lager (112A)
• Inre lager (168A)
• Pumphuspackning (351)
• Packning lagerbock mot mellandel (360D)
• Stoppring lagerhus (361A)
• Låsbricka lager (382)
• Låsmutter lager (136)
• O-ring pumphjul (412A)
• O-ring lagerhus (496)
• O-ring roterande del yttre labyrinttätning (497F)
• O-ring stationär del yttre labyrinttätning (497G)
• O-ring roterande del inre labyrinttätning (497H)
• O-ring stationär del inre labyrinttätning (497J)
• Lanternring (105) (packboxtätning)
• Packboxtätning (106) (packbox)
• Packboxgland (107) (packbox)
• Pumphjulspackning (428D) (endast XLT-i och i17)

Ritningar över utbytbara delar
Utbytbara delar på 3796

Tabell 21: Ritning över utbytbara delar till 3796

Beskrivning Axel och lager-
bock Mellandel TätningskammarePumphjul Pumphus Storlek

Modell 3796
STi 1–3/8 tum
axeldiam. Max.
BHP-40 HP

1x1.5-6
1.5x1.5-8

Modell 3796
MTi 1–3/4 tum
axeldiam. Max.
BHP-122 HP

2x2-10
3x3-10
4x4-10

6x6-13

3x3-13
4x4-13

Modell 3796
LTi 2–1/8 tum
axeldiam. Max.
BHP-200 HP

2x2-10
3x3-10
4x4-10

6x6-13

3x3-13
4x4-13

Omställning av smörjmetod
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Omställning av smörjning för lager
OBS!:  Blanda aldrig smörjfett av olika konsistens (NLGI 1 eller 3 med NLGI 2) eller med olika
förtjockningsmedel. Blanda till exempel aldrig ett litiumbaserat fett med ett polyureabaserat fett. Det kan
leda till försämrad prestanda.

OBS!:  Ta bort lagren och gammalt fett om du behöver byta typ av fett eller konsistens. Underlåtenhet att
göra det kan leda till skador på utrustningen eller försämrad prestanda.

Använd fett som är avpassat för höga temperaturer när pumpmediets temperatur är över 177°C. Säkerställ
att mineraloljan har antioxidationsmedel och konsistensen NLGI 3.
De flesta pumpar använder Sunoco 2EP-fett. Pumpar för höga temperaturer med en
pumpmedietemperatur över 177 °C (350 ° F) använder Mobil SCH32.
Den här tabellen visar vilket fettfabrikat som ska användas för att smörja pumpen.
Tabell 22: Krav på smörjfett

Pumpmedietemperaturer lägre
än 177°C

Pumpmedietemperaturer högre
än 177°C

NLGI-konsistens 2 3
Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Multipurpose 2EP Ej tillämpl.
SKF LGMT 2 LGMT 3

Ställa om från permanentsmorda eller återfettningsbara till oljesmorda lager
1. Ta bort pluggen från oljereturen i lagerbocken under radiallagret. Använd den här tabellen som guide.

Pumpmodell Åtgärd
STi Ta bort epoxin från returspåret.

MTi, LTi Ta bort ställskruven i oljereturhålet.

2. Ta bort pluggen från oljereturhålet i lagerhuset (134).

OBS!:  På LTi måste lagerhuset (134) och låsringen (253B) bytas ut. Det kan i annat fall leda till
försämrad prestanda.

3. Byt ut båda lagren mot lager utan skyddsplåtar, oljesmorda lager.
Tabell 23: Lagertyper

Lagerbock Inre lager Yttre lager
Tvåradigt Dubbla

STi 6207 3306 7306
MTi 6309 3309 7309
LTi 6311 Ej tillämpligt 7310

4. Ta bort smörjnipplarna (193) för att förhindra oavsiktlig fettsmörjning.
Två pluggar (408H) krävs för att byta ut de två smörjnipplarna.

Underhåll (forts.)

Model 3796 i-FRAME Handbok för montering, drift och underhåll 111



529

370F 241

408A

408L

319

228A

408W

113A408W
372T

408N

408M  

761B

Artikelnummer Storlek Beskrivning Antal

113 1/4"-18 NPT Yttre rörplugg med sex-/
fyrkantig skalle

2

113A 1/2"-14 NPT Yttre rörplugg med sex-/
fyrkantig skalle

1

193 1/4"-18 NPT Smörjnippel 2
228 - - - - Lagerbock 1
241 - - - - Fot 1
370F 1/2" Sexkantskruv 2
408A 3/8"-18 NPT Ytter rörplugg med

fyrkanthuvud (magnetisk)
1

408J 1/4"-18 NPT Yttre rörplugg med sex-/
fyrkantig skalle

1

408L 1/2"-14 NPT Fyrkantig försänkt
rörplugg utan skalle

1

408M 1" 11-1/2" NPT Fyrkantig försänkt
rörplugg utan skalle

1

529 1/2" Lätt spiralformad
fjäderlåsbricka

2

Omställning från oljebad till dimsmörjning
Kontakta din lokala ITT-representant för att få ytterligare information.

Ställa om från oljebad till fettsmörjning
Kontakta din lokala ITT-representant för att få ytterligare information.
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Felsökning
Felsökning vid drift
Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen levererar ingen
vätska.

Pumpen är inte fylld. Fyll pumpen igen och kontrollera att pumpen och
sugledningen är fyllda med vätska.

Sugledningen är igensatt. Ta bort hindren.

Pumphjulet är igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.

Axeln roterar i fel riktning. Byt rotationsriktning. Rotationsriktningen måste
stämma överens med pilen på lager- eller
pumphuset.

Bottenventilen eller sugledningens öppning är
inte tillräckligt nedsänkt.

Kontakta en ITT-representant för att få korrekt
nedsänkningsdjup. Använd ett skvalpskott för att
få bort virvlar.

Sughöjden är för hög. Korta av sugledningen.

Luftningsledningen är inte ansluten. Anslut luftningsledningen för att evakuera luft.

Pumpen producerar inte
nominellt flöde eller
nominell uppfordringshöjd.

Packningen eller O-ringen har en luftläcka. Byt ut packningen eller O-ringen.

Packboxen har en luftläcka. Byt ut eller justera packningen eller den mekaniska
tätningen.

Pumphjulet är delvis igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.

Spelet mellan pumphjulet och pumphuset är för
stort.

Justera pumphjulsspelet.

Sughöjden är otillräcklig. Kontrollera att sugledningens avstängningsventiler
är helt öppna och att ledningen inte är tilltäppt.

Pumphjulet är slitet eller trasigt. Inspektera och byt ut pumphjulet om så behövs.

Pumpen startar och slutar
sedan att pumpa.

Pumpen fylldes inte ordentligt. Fyll pumpen igen och kontrollera att pumpen och
sugledningen är fyllda med vätska.

Sugledningen har luft- eller gasfickor. Dra om rörledningen för att få bort luftfickorna.

Sugledningen har en luftläcka. Åtgärda läckan.

Lagren körs varma. Pumpen och motorn är felaktigt justerade. Justera om pumpen och motorn.

Smörjningen är felaktig. Kontrollera smörjmedlets lämplighet och nivå.

Smörjmedlet kyls felaktigt. Kontrollera kylsystemet.

Pumpen låter mycket eller
vibrerar.

Pumpen och motorn är felaktigt justerade. Justera om pumpen och motorn.

Pumphjulet är delvis igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.

Pumphjulet eller axeln är trasig eller böjd. Byt ut pumphjulet eller axeln om så behövs.

Fundamentet är inte fast. Dra åt pumpens och motorns fästbultar eller
justera stativen.

Lagren är slitna. Byt ut lagren.

Sug- eller utloppsledningen är inte ordentligt
förankrad eller uppstöttad.

Förankra sug- eller utloppsledningen som så
behövs enligt rekommendationerna i Hydraulic
Institues standardmanuler.

Pumpen kaviterar. Leta upp och åtgärda problemet i systemet.

Felsökning
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Symtom Orsak Åtgärd
Packboxen läcker för mycket. Packboxglanden är felaktigt justerad. Dra åt packningsmuttrarna.

Packboxen är felaktigt packad. Kontrollera packningsmaterialet och packa om
packboxen.

Delarna i den mekaniska tätningen är slitna. Byt ut slitna delar.

Den mekaniska tätningen blir för varm. Kontrollera smörj- och kylledningarna.

Axelhylsan har repor. Slipa eller byt ut axelhylsan om så behövs.

Motorn förbrukar för
mycket effekt.

Uppfordringshöjden har sjunkit under det
nominella värdet och för mycket vätska pumpas.

Installera en strypventil. Justera
pumphjulsdiametern om det inte hjälper.
Kontakta en ITT-representant om det inte hjälper.

Vätskan är tyngre än förväntat. Kontrollera specifik densitet och viskositet.

Packboxtätningen är för tät. Justera packningsmaterialet. Byt ut packboxen om
den är sliten.

Roterande delar gnider emot varandra. Kontrollera att slitdelarna har rätt spel.

Pumphjulsspelet är för snävt. Justera pumphjulsspelet.

Felsökning av justering
Symtom Orsak Åtgärd
Horisontal justering (sida-till-sida) kan inte
uppnås (vinkel eller parallell).

Motorns fötter är fästade med bultar. Lossa pumpens fästbultar och skjut
pumpen och motorn tills du uppnår
horisontal justering.

Bottenplattan är inte ordentligt
nivåjusterad och är troligen vriden.

1. Fastställ vilka hörn på bottenplattan
som är höga eller låga.

2. Ta bort eller lägg till shims vid rätt
hörn.

3. Rikta om pumpen och motorn.

Felsökning av pumpmontering
Symtom Orsak Åtgärd
Motoraxelns spel är för stort. Lagrens interna spel är större än

rekommenderat.
Byt ut lagren mot lager av rätt typ.

Låsringen sitter löst i lagerhusets spår. Justera låsringen.

Axelns och hylsans kast är för stort. Hylsan är sliten. Byt ut hylsan.

Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Kastet för lagerbockens fläns är för stort. Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Lagerbockens fläns är vriden. Byt ut lagerbockens fläns.

Mellandelens kast är för stort. Det finns rost på mellandelen. Byt ut mellandelen.

Packningen på mellandelen sitter inte korrekt. Justera mellandelen och säkerställ att
mellandelens packning sitter korrekt.

Tätningskammarens eller packboxkåpans
kast är för stort

Tätningskammaren eller packboxkåpan är
felaktigt justerade i mellandelen.

Justera tätningskammaren eller
packboxkåpan.

Det finns rost eller slitage på
tätningskammaren eller packboxkåpan.

Byt ut tätningskammaren eller
packboxkåpan.

Pumphjulsskovlarnas kast är för stort. Skoveln är böjd. Byt ut pumphjulet.
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Felsökning av övervakningssystemet
Symtom Orsak Åtgärd
Inga gröna eller röda lysdioder blinkar. Batteriet är slut. Byt ut övervakningssystemet.

Enheten är avaktiverad. Aktivera tillståndsövervakningen.

Enheten fungerar inte. Kontakta din ITT-representant
för garantibyte.

Den röda lysdioden blinkar, men temperaturen och
vibrationen ligger inom godkända nivåer.

Baslinjen är dålig. Kontrollera temperatur- och
vibrationsnivåerna och återställ
tillståndsövervakningen.

Enheten fungerar inte. Kontakta din ITT-representant
för garantibyte.

Felsökning (forts.)
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Dellistor och tvärsnittsritningar
Dellista
Tabell 24: Konstruktionsmaterial och antal
Positi
on

Antal Del Pumpmaterial
D.I. D.I. med

pumphjul av
316 SS

316SS CD4MCu Alloy 20

100 1 Pumphus 1012 1012 1203 1216 1204
101 1 Pumphjul 1013 1203 1203 1216 1204
105 1 Lanternring Teflon
106 1 sats Packboxtätning Asbestfri fläta
107 1 Gland, packbox 1203 1204
108 1 Mellandel 1013
109C 1*** Lock yttre lager 1001
112A 1 Yttre lager Tvåradigt vinkelkontakt (dubbelt par för LTi)
113 2 Plugg, fettreducering 2210
113B 1 Plugg, oljepåfyllning 2210
122 1 Axel, utan hylsa 2229 2230
122 1 Axel, med hylsa 2238
126 1 Axelhylsa 2229 2230
134 1 Lagerhus 1001
136 1 Låsmutter lager Stål
168A 1 Radiellt lager Enradigt kullager
184 1 Tätningskammar-/packboxkåpa 1012 1012 1203 1216 1204
193 2 Smörjnippel Stål
228 1 Lagerbock STi 1013, alla andra - 1001
236A 10 Skruv, låsring lager 2210
239 1 Stöd, pumphus – – 2201* 2201* 2201*
241 1 Lagerfot 1001
248 1 Oljekastarbricka 2210
250 1 Gland, mekanisk tätning Materialet varierar
253B 1 Låsring lager 2210
319 1 Synglas Glas/stål
332A 1 Yttre labyrinttätning med O-ringar Mässing ASTM B505-96
333A 1 Inre labyrinttätning med O-ringar Mässing ASTM B505-96
351 1 Packning pumphus Aramidfiber med EPDM
353 4 Glandbult 2228
355 4 Glandmutter 2228
358 1 Dräneringsplugg, pumphus 2210 2229 2230
358Y 1 *** Plugg, pumphjul 2229 2230
360C 1 *** Packning, trycklock Buna
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Positi
on

Antal Del Pumpmaterial
D.I. D.I. med

pumphjul av
316 SS

316SS CD4MCu Alloy 20

360D 1 Packning, lagerbock mot mellandel Buna

360Q 1 Packning, gland mot packboxkåpa Materialet varierar
361A 1 Stoppring Stål
370 **** Bult, mellandel mot pumphus 2210 2228
370B 4 Bult, lagerbock mot mellandel 2210
370C ** Bult, lagerhus 2210
370D ** Bult, lagerhus 2210
370F 2 Bult, lagerfot mot lagerbock 2210
370H 2 Bult, packboxkåpa mot mellandel 2228
370Y 2 Bult, pumphus mot stöd – – 2210*
371C 6 *** Skruv, lock mot lagerhus 2210
382 1 Låsbricka lager Stål
383 1 Mekanisk tätning Materialet varierar
400 1 Kopplingskil 2210
408A 1 Plugg, oljeavtappning 2210
408H 4 Plugg, oljedimanslutning 2210
408J 1 Plugg, oljekopp 2210
408L 1 Plugg, inlopp oljekylare 2210
408M 1 Plugg, utlopp oljekylare 2210
408N 1 Plugg, synglas 2210
412A 1 O-ring, grafoil pumphjul – – *
418 3 Bult, mellandel mot pumphus 2228
423 3 Låsmutter, bult lagerhus 2210
423B 2 Sexkantmutter, packboxkåpa mot

mellandel
2228

428 1 Packning, plugg Teflon
437 1 Låsbricka, pumphus mot stöd – – 2210*
458Y 1 *** Plugg, pumphjul 2229 2230
469B 2 Styrpinne, lagerbock mot mellandel Stål
494 1 Rörelement, lamellförsedda 304SS / koppar
496 1 O-ring lagerhus Buna N
412A 1 O-ring, pumphjul Viton
497F 1 O-ring, yttre labyrint rotor Viton
497G 1 O-ring, yttre labyrint stator Viton
497H 1 O-ring, inre labyrint rotor Viton
497J 1 O-ring, inre labyrint stator Viton
497L 1 O-ring intern (inre) Viton
497N 1 O-ring intern (yttre) Viton
503 1 Ring mellandel 1013
529 1 Låsbricka, lagerfot mot lagerbock Stål
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Positi
on

Antal Del Pumpmaterial
D.I. D.I. med

pumphjul av
316 SS

316SS CD4MCu Alloy 20

555 1 Rör, lamellkylare 304AA / koppar

555A 1 Rör, hankoppling (kylning lagerbock) Mässing
555B 2 Kontaktdon, termokors (kylning

lagerbock)
Mässing

555C 2 Krök, hona (kylning lagerbock) Mässing
555D 1 Ansl. TC tätad PWR Gjutjärn
761B 1 Tillståndsövervakning Rostfritt stål/epoxi

Tabell 25: Konstruktionsmaterial och antal (forts.)
Positi
on

Antal Del Pumpmaterial
317SS Monel Nickel Hastelloy C Hastelloy B

100 1 Pumphus 1209 1119 1601 1215 1217
101 1 Pumphjul 1209 1119 1601 1215 1217
105 1 Lanternring Teflon
106 1 sats Packboxtätning Asbestfri fläta
107 1 Gland, packbox 1209 1119 1601 1215 1217
108 1 Mellandel 1013
109C 1*** Lock yttre lager 1001
112A 1 Yttre lager Tvåradigt vinkelkontakt (dubbelt par för LTi)
113 2 Plugg, fettreducering 2210
113B 1 Plugg, oljepåfyllning 2210
122 1 Axel, utan hylsa 2232 2150 2155 2248 2247
122 1 Axel, med hylsa 2229
126 1 Axelhylsa 2232 2150 2155 2248 2247
134 1 Lagerhus 1001
136 1 Låsmutter lager Stål
168A 1 Radiellt lager Enradigt kullager
184 1 Tätningskammar-/packboxkåpa 1209 1119 1601 1215 1217
193 2 Smörjnippel Stål
228 1 Lagerbock STi-1013, alla andra - 1001
236A 10 Skruv, låsring lager 2210
239 1 Stöd, pumphus – – – 2201* –
241 1 Lagerfot 1001
248 1 Oljekastarbricka 2210
250 1 Gland, mekanisk tätning Materialet varierar
253B 1 Låsring lager 2210
319 1 Synglas Glas/stål
332A 1 Yttre labyrinttätning med O-ringar Mässing ASTM B505-96
333A 1 Inre labyrinttätning med O-ringar Mässing ASTM B505-96
351 1 Packning pumphus Aramidfiber med EPDM
353 4 Glandbult 2232 2150 2155 2248 2247
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Positi
on

Antal Del Pumpmaterial
317SS Monel Nickel Hastelloy C Hastelloy B

355 4 Glandmutter 2232 2150 2155 2248 2247

358 1 Dräneringsplugg, pumphus 2232 2150 2156 2248 2247
358Y 1 *** Plugg, pumphjul 2232 2150 2156 2248 2156
360C 1 *** Packning, trycklock Buna
360D 1 Packning, lagerbock mot mellandel Buna
360Q 1 Packning, gland mot packboxkåpa Materialet varierar
361A 1 Stoppring Stål
370 **** Bult, mellandel mot pumphus 2228
370B 4 Bult, lagerbock mot mellandel 2210
370C ** Bult, lagerhus 2210
370D ** Bult, lagerhus 2210
370F 2 Bult, lagerfot mot lagerbock 2210
370H 2 Bult, packboxkåpa mot mellandel 2228
370H 2 Bult, pumphus mot stöd – – – 2210* –
371C 6 *** Skruv, lock mot lagerhus 2210
382 1 Låsbricka lager Stål
383 1 Mekanisk tätning Materialet varierar
400 1 Kopplingskil 2210
408A 1 Plugg, oljeavtappning 2210
408H 4 Plugg, oljedimanslutning 2210
408J 1 Plugg, oljekopp 2210
408L 1 Plugg, inlopp oljekylare 2210
408M 1 Plugg, utlopp oljekylare 2210
408N 1 Plugg, synglas 2210
412A 1 O-ring, grafoil pumphjul – – – * –
418 3 Bult, mellandel mot pumphus 2228
423 3 Låsmutter, bult lagerhus 2210
423B 2 Sexkantmutter, packboxkåpa mot

mellandel
2228

428 1 Packning, plugg Teflon
437 1 Låsbricka, pumphus mot stöd – – – 2210* –
458Y 1*** Plugg, pumphjul 2232 2150 2155 2248 2247
469B 2 Styrpinne, lagerbock mot mellandel Stål
494 1 Rörelement, lamellförsedda 304SS / koppar
496 1 O-ring lagerhus Buna N
412A 1 O-ring, pumphjul Viton
497F 1 O-ring, yttre labyrint rotor Viton
497G 1 O-ring, yttre labyrint stator Viton
497H 1 O-ring, inre labyrint rotor Viton
497J 1 O-ring, inre labyrint stator Viton
497L 1 O-ring intern (inre) Viton
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Positi
on

Antal Del Pumpmaterial
317SS Monel Nickel Hastelloy C Hastelloy B

497N 1 O-ring intern (yttre) Viton

503 1 Ring mellandel 1013
529 1 Låsbricka, lagerfot mot lagerbock Stål
555 1 Rör, lamellkylare 304AA / koppar
555A 1 Rör, hankoppling (kylning lagerbock) Mässing
555B 2 Kontaktdon, termokors (kylning

lagerbock)
Mässing

555C 2 Krök, hona (kylning lagerbock) Mässing
555D 1 Ansl. TC tätad PWR Gjutjärn
761B 1 Tillståndsövervakning Rostfritt stål/epoxi

Tabell 26: Konstruktionsmaterial och antal (forts.)
Positi
on

Antal Del Pumpmaterial (3196,
HT 3196, CV 3196,
3796)

Pumpmaterial (NM
3196)

Pumpmaterial (3198)

Titan Vinylester D.I./Teflon
100 1 Pumphus 1220 6929 9639
101 1 Pumphjul 1220 6929 6944
105 1 Lanternring Teflon – –
106 1 sats Packboxtätning Asbestfri fläta – –
107 1 Gland, packbox 1220 – –
108 1 Mellandel 1013
109C 1*** Lock yttre lager 1001
112A 1 Yttre lager Tvåradigt vinkelkontakt (dubbelt par för LTi)
113 2 Plugg, fettreducering 2210
113B 1 Plugg, oljepåfyllning 2210
122 1 Axel, utan hylsa 2156 2229 –
122 1 Axel, med hylsa 2229 6947
126 1 Axelhylsa 2156 2229 –
134 1 Lagerhus 1001
136 1 Låsmutter lager Stål
168A 1 Radiellt lager Enradigt kullager
184 1 Tätningskammar-/packboxkåpa 1220 6929 9639
193 2 Smörjnippel Stål
228 1 Lagerbock
236A 10 Skruv, låsring lager 2210
239 1 Stöd, pumphus – – –
241 1 Lagerfot 1001
248 1 Oljekastarbricka 2210
250 1 Gland, mekanisk tätning Materialet varierar
253B 1 Låsring lager 2210
319 1 Synglas Glas/stål
332A 1 Yttre labyrinttätning med O-ringar Mässing ASTM B505-96
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Positi
on

Antal Del Pumpmaterial (3196,
HT 3196, CV 3196,
3796)

Pumpmaterial (NM
3196)

Pumpmaterial (3198)

Titan Vinylester D.I./Teflon
333A 1 Inre labyrinttätning med O-ringar Mässing ASTM B505-96

351 1 Packning pumphus Aramidfiber med EPDM
353 4 Glandbult 2156 2229 2229
355 4 Glandmutter 2156 2229 2229
358 1 Dräneringsplugg, pumphus 2156 – –
358Y 1 *** Plugg, pumphjul 2156 – –
360C 1 *** Packning, trycklock Buna
360D 1 Packning, lagerbock mot mellandel Buna
360Q 1 Packning, gland mot packboxkåpa Materialet varierar
361A 1 Stoppring Stål
370 **** Bult, mellandel mot pumphus 2228
370B 4 Bult, lagerbock mot mellandel 2210
370C ** Bult, lagerhus 2210
370D **l Bult, lagerhus 2210
370F 2 Bult, lagerfot mot lagerbock 2210
370H 2 Bult, packboxkåpa mot mellandel 2228
370Y 2 Bult, pumphus mot stöd – – –
371C 6 *** Skruv, lock mot lagerhus 2210
382 1 Låsbricka lager Stål
383 1 Mekanisk tätning Materialet varierar
400 1 Kopplingskil 2210
408A 1 Plugg, oljeavtappning 2210
408H 4 Plugg, oljedimanslutning 2210
408J 1 Plugg, oljekopp 2210
408L 1 Plugg, inlopp oljekylare 2210
408M 1 Plugg, utlopp oljekylare 2210
408N 1 Plugg, synglas 2210
412A 1 O-ring, grafoil pumphjul – – –
418 3 Bult, mellandel mot pumphus 2228
423 3 Låsmutter, bult lagerhus 2210
423B 2 Sexkantmutter, packboxkåpa mot

mellandel
2228

428 1 Packning, plugg Teflon
437 1 Låsbricka, pumphus mot stöd – – –
458Y 1 *** Plugg, pumphjul 2156 – –
469B 2 Styrpinne, lagerbock mot mellandel Stål
494 1 Rörelement, lamellförsedda 304SS / koppar
496 1 O-ring lagerhus Buna N
412A 1 O-ring, pumphjul Viton
497F 1 O-ring, yttre labyrint rotor Viton
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Positi
on

Antal Del Pumpmaterial (3196,
HT 3196, CV 3196,
3796)

Pumpmaterial (NM
3196)

Pumpmaterial (3198)

Titan Vinylester D.I./Teflon
497G 1 O-ring, yttre labyrint stator Viton

497H 1 O-ring, inre labyrint rotor Viton
497J 1 O-ring, inre labyrint stator Viton
497L 1 O-ring intern (inre) Viton
497N 1 O-ring intern (yttre) Viton
503 1 Ring mellandel 1013
529 1 Låsbricka, lagerfot mot lagerbock Stål
555 1 Rör, lamellkylare 304AA / koppar
555A 1 Rör, hankoppling (kylning lagerbock) Mässing
555B 2 Kontaktdon, termokors (kylning

lagerbock)
Mässing

555C 2 Krök, hona (kylning lagerbock) Mässing
555D 1 Ansl. TC tätad PWR Gjutjärn
761B 1 Tillståndsövervakning Rostfritt stål/epoxi

Tabell 27: Förklaring av tabellsymboler
– Ej tillämpligt
* Gäller endast för HT 3196
** 3 för STi, MTi, LTi
**** 4 för 6 tum STi

8 för 8 tum STi och MTi
16 för 13 tum MTi, LTi
12 för 10 tum MTi, LTi

Tabell 28: Materialkoder
Material Goulds

materialkod
ASTM Din ISO JIS

Gjutjärn 1001 A48 KLASS 20
Segjärn 1012 A395 Gr60-40-18
Segjärn 1013 A536 Gr60-42-10
CD4 MCu 1041 A744 CD4MCU
Monel 1119 A494 GrM-35-1
316SS 1203 A744 CF-8M 1.4408 G5121 (SC514)
Alloy 20 1204 A744CN-7M 1.4500
317SS 1209 A744CG-8M 1.4448
Hastelloy C 1215 A494 CW-6M
CD4 MCu 1216 A744 CD4MCU 9.4460
Hastelloy B 1217 A494 N-7M
Titan 1220 B367 GrC-3
Nickel 1601 A494 GrCZ100
Monel 2150 B164 UNS N04400
Nickel 2155 B160 UNS N02200
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Material Goulds
materialkod

ASTM Din ISO JIS

Titan 2156 B348 Gr2
Kolstål 2201 A576 Gr. 1018 och

1020
Kolstål 2210 A108 Gr 1211
304SS 2228 A276 Typ 304
316SS 2229 A276 Typ 316
Alloy 20 2230 B473 (N08020)
317SS 2232 A276
4150 Stål 2237 A322 Gr 4150
4140 Stål 2238 A434 Gr 4140
4140 Stål 2239 A193 Gr. B7
Alloy B-2 2247 B335 (N10665)
Alloy C-276 2248 B574 (N10276)
GMP-2000 6929 Ej tillämpl.
PFA-fodrat stål 6944 Ej tillämpl.
PFA-fodrat 316SS 6947 Ej tillämpl.
PFA-fodrat segjärn 9639 Ej tillämpl.
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Figur 28: Tvärsnittsritning 3796
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Figur 29: Sprängskiss lagerbock STi
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Figur 30: Sprängskiss lagerbock MTi
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Figur 31: Sprängskiss lagerbock LTi

Den lamellrörsförsedda oljekylaren är standard på HT 3196 och tillval för alla andra modeller.
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Figur 32: Sprängskiss lamellrörsförsedd oljekylare
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Annan relevant dokumentation eller
manualer
Beskrivning av Polyshield ANSI Combo
Användning

Polyshield ANSI Combo är ett fast hölje av polymerbetong för fundament och bottenplatta tillverkat i
modeller avpassade för ASME/ANSI B73.1-pumpar.

Storlek
Polyshield ANSI Combo tillverkas i fem huvudstorlekar med integrerat uppsamlingstråg och avtagbara
motormonteringsblock.

Gängade metallinsatser
Monteringsytan på varje enhet innehåller gängade metallinsatser för pumpen och motorn. Flera mönster
på motorinsatserna finns även för att passa mer än en NEMA-flänsstorlek. Standardmaterialet för den
gängade insatsen för motoränden är 316 SS (18.8 CrNi rostfritt stål).
Följande gängade metallinsatser för pumpänden finns:

• 316 SS (18.8 CrNi rostfritt stål)
• Alloy 20 (A744, CN-7M)
• Hastelloy C 276 (A494, CW-6M)

Alternativa metallunderlägg
Alternativa metallunderlägg finns i stället för metallinsatser för krav på 0,167 mm/m planhet och/eller
driftstemperaturer mellan 149°C och 260°C.

Polyadjust system för motormontage
Definition

Systemet för motormontage Polyshield Polyadjust är ett motormonteringsblock av polymerbetong i ett
stycke med en ytfinish och parallellitet motsvarande maskinbearbetade stålblock.

Motorblock

Motor-
justerare

Figur 33: Polyshield Polyadjust system för motormontage
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Polyloc system med bultar för justering i sidled
Systemet för motormontage Polyshield Polyadjust omfattar systemet Polyloc-systemet med bultar för
motorjustering i sidled. Med det här systemet kan motorn justeras i sidled med hjälp av följande funktioner:

• Sidmonterade justerskruvar för axeluppriktning till kritiska toleranser med minimal störning av
indikatorer.

• Justerskruvarna har kontakt med ett fast motormonteringsblock, inte motorns fot.

Användning av Polyshield ANSI Combo
Drift med hantering av korrosiva vätskor

Polymerbetongen i Polyshield ANSI Combo är framtagen för att användas vid många olika
driftsförhållanden där korrosiva vätskor hanteras, men materialets korrosionsbeständighet är inte
universell. En omfattande korrosionsguide får du av din representant från ITT Industries Goulds Pumps.

Användningstemperaturer
Den här tabellen visar vid vilka driftstemperaturer Polyshield ANSI Combo kan användas.
Temperatur Användning
-45°C till +150°C Normala driftsförhållanden.
Över +150°C Tillåtet beroende på pumpens utförande. Kontakta

din representant från ITT Fluid Technologies för att
få hjälp med att fastställa vad som är godkänt för en
specifik applikation.

Säkerhetsanvisningar för Polyshield ANSI Combo
AKTSAMHET:
Följ de rekommenderade anvisningarna för handhavande under montering för att förhindra skador på
Polyshield ANSI-kombinationsenheten. Eftersom polymerbetong har hög hållfasthet kan det leda till
följande om den utsätts för stötlast eller böjpåkänning på grund av hårdhänt hantering eller felaktig
lyftning eller montering:

• Personskada
• Irreparabla skador på enheten
• Irreparabla skador på monterad utrustning

AKTSAMHET:
Observera följande viktiga allmänna säkerhetsanvisningar för Polyshield ANSI-kombinationsenheten.
Underlåtenhet att göra det kan leda till lindrig eller måttlig skada:

• Ta inte bort enheten från lastpallen förrän du är redo att lyfta den på plats.
• Försök inte lyfta enheten på annat sätt än det som beskrivs i dessa procedurer.
• Utsätt inte enheten för ovarsam hantering eller onödiga mekaniska stötar.
• Slå inte på enheten med en hammare eller stöt på den på annat sätt för att justera enhetens position.
• Bänd inte mot enhetens fästblock när du flyttar motorn vid justering av axeln.
• Försök inte att transportera, hantera eller montera en enhet när omgivningstemperaturen är under -45

°C (-50 °F).
• Pumpa inte vätska med en temperatur över 150 °C (300 °F) om enheten har fästplattor av polymer.

Pumpa inte vätska med en temperatur över 260 °C (500 °F) om enheten har legerade fästplattor.

Du måste få ett skriftligt godkännande från ITT Industries för att få överskrida angivna temperaturstandarder.
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Krav för lagring av Polyshield ANSI Combo
UV-nedbrytning (blekning) av polymerbetongen i Polyshield är det normala resultatet av exponering för
solljus. Detta fenomen är bara en synbar förändring i materialets färg och försämrar inte på något sätt
enhetens prestanda eller korrosionsbeständighet.

VARNING:
Försök inte ställa Polyshield ANSI Combo på kant för att utnyttja lagringsutrymmet effektivare. Varken
enheten eller spännbanden som håller fast enheten på lastpallen är konstruerade för att lagras vertikalt.
Vertikal lagring kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada liksom avsevärda skador på utrustningen.

Om förpackningen av Polyshield ANSI Combo
Det normala emballaget för Polyshield ANSI Combo är konstruerat för att skydda enheten under
transport och hantering från tillverkningen på fabriken till installationen på driftsplatsen.

Riktlinjer för lagring
Om Polyshield ANSI Combo ska lagras en tid före installation ska du beakta följande riktlinjer:

• Låt enheten stå kvar på lastpallen.
• Placera pallen på en stadig, torr, jämn yta på en plats där enheten inte kan få slag av andra föremål,

som passerande gaffeltruckar och fallande föremål.
• Se till att pallen inte vickar.
• Placera inte tunga föremål ovanpå enheten.
• Om enheten lagras utomhus ska du täcka den helt med en presenning eller ett mörkt plastöverdrag för

att förhindra UV-nedbrytning av ytan.

Lagringskrav för Polyshield tätningssats
Om Polyshield tätningssatser

Polyshield tätningssatser avtätar alla Polyshield ANSI Combo-enheter. Tillverkaren levererar Polyshield
tätningssatser med varje enhet.

Riktlinjer för lagring
Om Polyshield tätningssatser ska lagras en tid före installation ska du beakta följande riktlinjer:

• Lagra harts och härdare i oöppnade behållare på en kall, torr plats avskilt från öppna lågor, värme eller
gnistkällor.

• Hållbarheten är begränsad till 60 dagar om den förvaras på en kall, torr plats.

Lyfta Polyshield ANSI Combo utan utrustning monterad
VARNING:

• Montera inte ringbultar i gänginsatserna på Polyshield ANSI Combo för att lyfta bottenplattan.
Ringbultar ger upphov till laterala belastningar som insatserna inte är konstruerade för. Lyft med
ringbultar kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada liksom avsevärda skador på utrustningen.

• Håll inte händer och fötter under Polyshield ANSI Combo under de här stegen. Om lyftstroppar
glider av och enheten tippar över kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall, liksom
irreparabla skador på enheten.

AKTSAMHET:
Se till att endast utbildad personal lyfter en Polyshield ANSI Combo-enhet. Underlåtenhet att göra det kan
leda till lindrig eller måttlig skada.
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OBS!:  Beakta följande anvisningar när du flyttar Polyshield ANSI Combo. Det kan i annat fall uppstå
skador på utrustningen.

• Använd lastpallen som aggregatet står på och transportera den med gaffeltruck till den plats där
aggregatet ska installeras.

• Transportera aldrig ett aggregat som hänger i lyftstroppar långa sträckor eller över ojämna ytor.
• Använd inte integrerade lyftöglor eller ringbultar på pumpar och motorer för att lyfta en enhet eller ett

pumpaggregat. De är enbart avsedda för att lyfta de enskilda delarna.

1. Ta bort transportbanden som håller fast enheten på lastpallen.
2. Trä lyftstroppar under varje ände på enheten som sele.

1

2

1. Transportband
2. lyftstropp
Figur 34: Lyfta enheten utan utrustning monterad

3. Lyft enheten några tum upp från pallen och kontrollera att den hänger förhållandevis rakt och att
lyftstropparna inte tenderar att glida ur läge.

4. Sitter lyftstropparna rätt?
o Om nej: ställ ner enheten på pallen och justera lyftstropparna.
o Om ja: lyft upp enheten över fundamentet.
Var försiktig så att enheten inte stöter emot fasta föremål eller ger upphov till onödig stötbelastning.

5. Sänk ner enheten långsamt över fundamentet samtidigt som du centrerar enheten över armeringsburen.
6. Placera minst åtta (eller på fyra ställen på vardera sidan) shims eller kilar under enheten så att

lyftstropparna kan tas bort.
Tolv ställen för shims eller kilar (sex ställen på varje sida) krävs för aggregat som är längre än 1.8 m.

Lyfta Polyshield ANSI Combo med pump och motor installerade
Ta bort motorramar av storleken 365T eller större när du ska placera och installera Polyshield ANSI Combo.

Det här förfarandet rekommenderas för pumpar i storleksgrupp STi, MTi eller LTi. Alla motorer upp till
364T NEMA-storlek kan installeras under montering.
1. Ta bort transportbanden som håller fast Polyshield ANSI Combo på lastpallen.
2. Trä lyftstroppar under enhetens ändar.

Kontrollera för att se att pumpens sugmunstycke inte kommer i kontakt med lyftstroppen. Ta bort
pumpen om pumpen skapar störningar.

3. Lyft enheten några tum upp från pallen och kontrollera att den hänger förhållandevis rakt och att
lyftstropparna inte tenderar att glida ur läge.
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4. Sitter lyftstropparna rätt?
o Om nej: ställ ner enheten på pallen och justera lyftstropparna.
o Om ja: lyft upp enheten över fundamentet.
Var försiktig så att enheten inte stöter emot fasta föremål eller ger upphov till onödig stötbelastning.

5. Sänk ner enheten långsamt över fundamentet samtidigt som du centrerar enheten över
armeringsburen. Placera minst åtta (eller på fyra ställen på vardera sidan) shims eller kilar under
enheten så att lyftstropparna kan tas bort.
Tolv ställen för shims eller kilar (sex ställen på varje sida) krävs för aggregat som är längre än 1.8 m.

Installera Polyshield ANSI Combo
Följande verktyg behövs för att installera Polyshield ANSI Combo:

• slagborr med bit av rätt dimension
• cirkelsåg med diamantklinga (om det behövs)
• armeringsklipp (ny installation)
• lyftanordning (för placering av Polyshield-fundamentet)
• handverktyg
• mejsel
• högtryckstvätt eller bläster beroende på behov
• epoxibindemedel (för att lägga armering i betongplattan, ny installation)
• armeringstråd

1. Ta bort cementhud, fett och olja från den avsedda platsen mekaniskt, som blästring eller högtryckstvätt.
2. Ta bort lösa rester som grader, löst material eller utstickande föremål från det område där enheten ska

stå.
3. Bestäm storleken på armeringen genom att mäta enhetens yttermått och dra bort 20 cm från både

bredd och längd.
Det avståndet ger det utrymme som krävs från sidan av enhetens väggar.

4. Sätta i de vertikala armeringsstavarna: borra hål som är minst 4" (10 cm) djupa i den befintliga
betongplattan, vilket ger ett minsta spelrum på 1" (2.5 cm) från insidan av taket på enheten.

5. Fördela armeringsstavarna 12" (30 cm) från mitten och ta bort damm och skräp från hålen.
6. Fyll hålen med epoxi för att förankra armeringen och låt epoxin härda.
7. Montera horisontella armeringsstavar och naja fast dem med en tråd.
8. Placera enheten över armeringsburen och gör justeringar för rätt höjd och riktning i förhållande till

ledningarnas centrumlinjer.
Placera shims efter behov längs nedre kanten på enheten för att underlätta nivåjusteringen.

OBS!:  Se till att en utbildad montör kontrollerar att pumpens monteringsunderlägg är korrekt
placerade i förhållande till sugledningens centrumlinje. Underlåtenhet att göra det kan leda till skador
på utrustningen eller försämrad prestanda.

9. Placera minst åtta (eller på fyra ställen på vardera sidan) shims eller kilar under enheten så att
lyftstropparna och spännbanden kan tas bort från varje ände.
Använd minst 12 ställen för shims eller kilar (eller sex ställen på vardera sidan) för enheter som är
längre än 2.1 m.

10. Kontrollera måtten igen innan du börjar gjuta.

Gjuta Polyshield ANSI Combo
Följande verktyg behövs för att gjuta Polyshield ANSI Combo:

• betongblandare
• betongvibrator
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• handverktyg
• snabbhärdande cement

En betongblandning med lågt sättmått är lämplig för nya konstruktioner. Två typer av hydraulisk cement
som rekommenderas är Water Plug Hydraulic Cement och Dam-It Non Shrink Hydraulic Cement.
1. Täta runt om på utsidan av enheten med en snabbhärdande hydraulisk cement.
2. Häll betongblandningen genom gjuthålet högst upp på enheten med en betongvibrator för att

säkerställa ett korrekt betongflöde.

OBS!:  Undvik kraftiga vibrationer som gör att större aggregat sätter sig. Det kan i annat fall leda till
en svag blandning.

3. Häll betongen ner till kanten längst ner på gjuthålet.
4. Ta bort lösa rester från kanterna runt om gjuthålet.
5. Täta gjuthålet med pluggen för gjuthålet och medföljande Polyshield tätningssats.
6. Montera pumpen och motorn med rekommenderade åtdragningsmoment som återfinns i tabellen.
Rekommenderade åtdragningsmoment
Den här tabellen innehåller de åtdragningsmoment som ska användas när du monterar pumpen och
motorn med Polyshield ANSI Combo.
Åtdragningsmomenten för SAE-fästelement är baserade på torra gängor vid 75 % provbelastning för
fästelement av typen ASTM307 grad A och B (SAE grad 1). Använd 75 % av åtdragningsmomenten för
smorda, pläterade eller PTFE-belagda gängor.
Tabell 29:

5/18 8
3/8 14
7/16 24
1/2 37
5/8 72
3/4 127
7/8 206
1 309

Applicera Polyshield tätningssats
Det finns två typer av Polyshield tätningssatser: Epoxi Novolac (EN) och vinylester (VE). Innan du
applicerar Polyshield tätningssats ska du se till att du har följande:

• Polyshield epoxiharts (endast EN)
• Polyshield epoxihärdare (endast EN)
• Polyshield vinylesterharts (endast VE)
• Polyshield vinylesterhärdare nr. 1 (endast VE)
• rörstickor
• latexhandskar
• Säkerhetsdatablad (MSDS)

AKTSAMHET:
Resin- och härdarkomponenter kan irritera ögon och hud vid kontakt. Ångor kan irritera ögonen och
luftvägarna. Ventilera arbetsområden och använd skyddskläder, inklusive handskar. Underlåtenhet att göra
det kan leda till lindrig eller måttlig skada.
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Polyshield tätningssatser är konstruerade för följande:
• Binda pluggen i gjuthålet högst upp på enheten.
• Täta och ge en barriär av kemisk motståndskraft runt pumpunderlägget.

1. Rengör noggrant och ta bort damm, olja och föroreningar från alla ytor som ska bindas.
2. Häll härdaren i Polyshields hartsbehållare.
3. Rör om ordentligt med rörstickan i ca två minuter.
4. Applicera blandningen på den noggrant preparerade ytan med hjälp av en rörsticka eller spackelspade.
5. Borsta ytorna lätt med MEK (metyletylketon) eller xylen för rengöring av verktyg och utrustning för

att få en jämn yta.
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