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Introduktion och säkerhet
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

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.
• Använd ALDRIG pumpen utan installerade säkerhetsanordningar.
• Använd ALDRIG pumpen med stängd tryckventil.
• Använd ALDRIG pumpen med stängd sugventil.

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.

Föreskrifter 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. Följande säkerhetsutrustning ska
användas 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.
• 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. Den
här riktlinjen gäller även manöverkretsen.

• 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
Vidta följande säkerhetsåtgärder innan du arbetar med produkten eller i anslutning till pumpen:

• 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 pumpen är väl rengjord.
• Förvissa dig om att det inte finns giftiga gaser inom arbetsområdet.
• Se till att en första hjälpen-låda finns lätt tillgänglig.
• Koppla från och blockera strömförsörjningen före service.
• Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av elektriska handverktyg.

Säkerhetsåtgärder under arbete
Vidta följande säkerhetsåtgärder när du arbetar med produkten eller i anslutning till pumpen:

• 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. Se till

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

• Använd aldrig pumpen utan rätt installerat kopplingsskydd.
• Beakta alltid risken för drunkning, elektriska olyckor och brännskador.

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

Använd ögonskölj eller rinnande vatten.
3. Ring ambulans.

Tvätta bort kemikalier från kroppen
1. Avlägsna förorenade klädesplagg.

Introduktion och säkerhet (forts.)
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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 enligt National
Electric Code, 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.

• Underhållsarbete som utförs inom på EX-godkänd utrustning måste utföras 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 i enlighet med de fastställda motordata som framgår av typskyltarna.
• 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.
• Termokontakter måste anslutas till en skyddskrets i enlighet med produktens godkännandeklassificering.
• Internt säkra kretsar krävs normalt för automatiska nivåregleringssystem med nivåregulatorer om de är

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

• 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:

• Tryckmätare
• 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.

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.

Transport och förvaring
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Exempel

Figur 1: Exempel på rätt lyftmetod

Figur 2: Exempel på rätt lyftmetod

Transport och förvaring (forts.)
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Figur 3: Exempel på rätt lyftmetod

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.
Du kan köpa behandling för långtidslagring med den första pumpbeställningen eller köpa och tillämpa den
på redan befintliga pumpar. Kontakta din lokala ITT-säljrepresentant.

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 3700
Produktbeskrivning

Modell 3700 är en centrifugalpump för högt tryck och hög temperatur som uppfyller kraven i API 610-
standarden 10:e utgåvan (ISO 13709).

Figur 4: Pumpen 3700

Pumphus
Pumphuset är av centrummonterad utformning. Packningen är helt innesluten.
Standardflänsarna är ANSI-klass 300 tandad fläns med upphöjd yta. Följande flänsar är också tillgängliga:

• ANSI-klass 300 tandad med plan yta
• ANSI-klass 300 tätningsring
• ANSI-klass 600 tandad med plan yta
• ANSI-klass 600 tätningsring

Pumphjul
Pumphjulet är helt inneslutet och drivs av en kil i axeln. En av följande delar förhindrar axiell förflyttning:

• Pumphjulsbult med låsbricka
• Pumphjulsmutter med stoppskruv

Tätningskammarkåpa
Tätningskammarkåpan svarar mot dimensionerna i API 682 2:a utgåvan för förbättrad funktion hos
mekaniska tätningar.

Drivände
Drivänden har följande egenskaper:

• Ringsmorda standardlager
• Labyrinttätningar på drivsidan
• Extern eller intern dimsmörjning som tillval (för vissa maskiner är det nödvändigt att konvertera från

ringsmörjning till dimsmörjning).

Produktbeskrivning
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Axel
Standardaxeln är maskinbearbetad och uppfyller kriteriet i API 610 10:e utgåvan (ISO 13709).

Lager
Typ av lager Egenskaper
Inre (radiellt) • Består av ett enradigt kullager med djupt spår

• Tar endast upp radiallast
• Flyter fritt axiellt i lagerbocken.

Yttre (axiellt) • Består av ett dubbelt vinkelkontaktlager som
använder ett par direkt hopkopplade
vinkelkontaktkullager med en rad kulor.

• Ligger an mot ansatsen och är låst mot axeln
• Låst i lagerbocken för att kunna ta upp både

radiella och axiella laster

Alla anpassningar är precisionstillverkade till industristandarder.

Bottenplatta
Den tillverkade bottenplattan av stål bär upp pumpen, motorn och tillbehör i enlighet med kraven i
API-610 10:e utgåvan (ISO 13709).

Rotationsriktning
Axeln roterar moturs när du tittar från motoränden.

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)

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.

Produktbeskrivning (forts.)
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Typskylt på pumphuset som använder brittiska enheter

Fält på typskylten Förklaring
MODEL Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
GPM Nominellt pumpflöde i gallons per minut
HEAD-FT Nominell uppfordringshöjd, i fot
RPM Nominell pumphastighet, varv per minut
I.B. BRG. Beteckning på inre lager
HYDRO-PRESS Hydrostatiskt tryck vid 70 °F i pound per kvadrattum
O.B. BRG. Beteckning på yttre lager
MAX. WORKING PRESS Maximalt arbetstryck i pound per kvadrattum
S/N Pumpens serienummer
CONT./ITEM NO. Material som pumpen är konstruerad av och kundens artikelnummer

Typskylt på pumphuset som använder metriska enheter

Produktbeskrivning (forts.)
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Fält på typskylten Förklaring
MODEL Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
M3/HR Nominellt pumpflöde i kubikmeter per timme
HEAD-M Nominell uppfordringshöjd, i meter
RPM Nominell pumphastighet, varv per minut
I.B. BRG. Invändig lagerbeteckning
HYDRO-PRESS Hydrostatiskt tryck vid 20 °C i kilogram per kvadratcentimeter
O.B. BRG. Utvändig lagerbeteckning
MAX. WORKING PRESS Maximalt arbetstryck i kilogram per kvadratcentimeter
S/N Pumpens serienummer
CONT./ITEM NO. Material som pumpen är konstruerad av och kundens artikelnummer

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

Tabell 3: Definitioner av temperaturklass
Kod Maximal tillåten yttemperatur i

°F (°C)
Minsta tillåtna yttemperatur i
°F (°C)

T1 842 (450) 700 (372)
T2 572 (300) 530 (277)
T3 392 (200) 350 (177)
T4 275 (135) 235 (113)
T5 212 (100) Alternativ ej tillgängligt
T6 185 (85) Alternativ ej tillgängligt

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
Säkerhetsåtgärder

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
Säkerhetsåtgärder

AKTSAMHET:
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.

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)

Installation (forts.)
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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, resulterar i personskada och skador på utrustningen.

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

OBS!:
Flänslaster från ledningssystemet, inklusive de från ledningens värmeutvidgning, får inte överskrida
pumpens begränsningar. Deformering av pumphuset kan resultera i kontakt med roterande delar vilket kan
resultera i kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.

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.
Se Kriterier för uppriktning av
pumpflänsar.

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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Kriterier för uppriktning av pumpflänsar

Typ Kriterium
Axiell Flänspackningens tjocklek är ±0,8 mm (0,03 tum).

Parallell Rikta upp flänsen så att den är inom 0,025 /mm till 0,8 mm /mm (0,001 – 0,03 tum) av
flänsdiametern.

Koncentrisk Du kan enkelt montera flänsbultarna för hand.

Exempel: Installation för expansion

Rätt Fel
1

1. Expansionslyra/-skarv

Checklista för sugledning
Referens till prestandakurva

Tillgängligt minsta inloppstryck (NPSHA) måste alltid överskrida erforderligt (NPSHR) vilket visas på
pumpens publicerade 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.

—

Installation (forts.)
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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.

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.
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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.

Anvisningar för returrörledning
Dags att använda en returrörledning

Tillhandahåll en returrörledning för system som kräver drift med reducerat flöde under längre perioder.
Anslut en returrörledning från trycksidan (före ventilerna) till sugkällan.

När en minstaflödesöppning ska installeras
Du kan dimensionera och installera en minstaflödesöppning i en returrörledning för att förhindra att för
stora flöden returneras. Kontakta din ITT-representant för hjälp med att storleksbestämma en
minstaflödesöppning.

När det inte finns en minstaflödesöppning
Du bör överväga att använda en automatisk styrventil för återcirkulation eller en solenoidstyrd ventil om
det inte är möjligt att använda en konstant returrörledning (minstaflödesöppning).

Checklista för extra rörsystem
Säkerhetsåtgärder

VARNING:
• Kylsystem som det för lagersmörjningen och den mekaniska tätningen måste fungera korrekt för att

förhindra kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.
• Tätningssystem som inte är självavluftande eller självventilerande, som plan 23, kräver manuell

ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebildning och skador på
tätningen.

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

Dags att installera
Du kanske behöver installera extra rörsystem för kylning av lager eller tätningskammarkåpa, spolning av
mekanisk tätning eller andra specialfunktioner som levererades med pumpen. Rekommendationer för
specifika extra rörsystem finns i pumpens datablad.

Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att det minsta flödet för varje komponent är 1 gpm
(4 lpm).
Om det finns kylning till lager- och tätningskammarkåpan
måste flödet i extra rörledningar vara 2 gpm (8 lpm).

Förvissa dig om att
riktlinjerna följs.

Kontrollera att kylvattnets tryck inte överskrider 7.0 kg/cm2. Förvissa dig om att
riktlinjerna följs.

Slutlig checklista för rörsystem
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att axeln roterar friktionsfritt. Rotera axeln manuellt. Kontrollera att axeln inte

gnider mot något som kan leda till kraftig
värmebildning eller gnistor.

Kontrollera justeringen igen för att vara
säker på att inte rörspänningar har
orsakat en förskjutning.

Om det finns rörspänningar måste rörsystemet
åtgärdas.

Tillvägagångssätt vid montage av bottenplatta
Förbereda bottenplattan för montering

Det här förfarandet förutsätter att du har grundläggande kunskap om utformning och montering av
bottenplatta och fundament. Följ förfaranden i industristandarder så som API RP 686/ PIP REIE 686,
eller det här förfarandet innan du gjuter bottenplattan.
1. Säkerställ att bottenplattans alla ytor som kommer att komma i kontakt med tunt murbruk är fria från

föroreningar så som rost, olja och smuts.
2. Rengör noga bottenplattans alla ytor som kommer att komma i kontakt med tunt murbruk.

Var noga med att använda ett rengöringsmedel som inte lämnar några rester.

OBS!:  Du kan behöva sandblästra de ytor på bottenplattan som kommer i kontakt med betongen
och sedan belägga de ytorna med en primer som är kompatibel med betong. Se till att du tar bort all
utrustning före sandblästring.

3. Säkerställ att alla bearbetade ytor är fria från grader, rost, färg eller annan typ av förorening.
Använd en brynsten för att ta bort grader om det behövs.

Förbereda fundamentet för montering
1. Hugg sönder minst 25 mm (1,0 tum) av fundamentet högst upp för att ta bort porös eller svag betong.

Om du använder en lufthammare måste du kontrollera att den inte förorenar ytan med olja eller annan
fukt.

OBS!:  Hugg inte sönder fundamentet med tunga verktyg som hammare. Fundamentets hållfasthet
kan skadas.

2. Ta bort vatten eller skräp från fundamentets bulthål eller hylsor.
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3. Om bottenplattan har bultar av hylstyp ska du fylla båda hylsorna med ett icke-bindande, gjutbart
material för att förhindra att tunt murbruk tränger in.

4. Täck den exponerade delen av ankarbultarna med ett icke bindande medel så som vax-pasta för att
förhindra att tunt murbruk fäster på ankarbultarna.
Använd inte olja eller flytande vax.

5. Om det rekommenderas av murbrukstillverkaren så täcker du fundamentets yta med en kompatibel
primer.

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

• Antikärvningsmedel
• Pinnbultar
• Stångmaterial
• Två avvägningsinstrument

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.

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.

4. Skruva ner bultarna i mitten så att de vilar på plattorna på fundamentets yta.
5. Nivåjustera pumpens monteringsunderlägg på följande sätt:
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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.
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).
Variationen från ena sidan av bottenplattan till den andra får vara högst 0,38 mm (0.015 tum).

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.
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.

Metoder för justering
Tre vanliga justeringsmetoder används:

• Indikatorklocka
• Vippindikator
• Laser

Följ tillverkarens anvisningar när du använder vippindikator eller laser. Detaljerade anvisningar för
justering med indikatorklocka finns i det här avsnittet.

Justeringskontroller
När justeringskontroller ska utföras

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

VIKTIGT
• För elektriska motorer skall motoraxelns initiala (kalla) vertikala parallella justering vara 0,05 – 0,10

mm (0,002 – 0,004 tum) lägre än pumpaxeln.
• För andra drivenheter så som turbiner och motorer följer du tillverkarens rekommendationer.

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.

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.
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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.

P

A

Y X
Motor-
ände

Pump-
ände

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.
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När avläst
värde är...

Då...

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

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

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

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

1

1. Shims
Figur 5: Exempel på felaktig vertikal uppriktning (från sidan)

4.

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.

När avläst värde är... Åtgärd
Negativt Kopplingshalvorna är längre ifrån varandra på höger sida än

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

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

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

Figur 6: Exempel på felaktig horisontal uppriktning (ovanifrån)
4.

Installation (forts.)

Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll 27



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.

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.

1
1. Shims
Figur 7: Exempel på felaktig vertikal uppriktning (från sidan)

4.

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.
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.

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

Figur 8: Exempel på felaktig horisontal uppriktning (ovanifrån)
5.

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.
4.

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.
4.

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.

OBS!:  Det förutsätts att den som gjuter bottenplattan känner till godkända metoder. Mer detaljerade
förfaranden beskrivs i olika publikationer, inklusive API Standard 610, 10:e upplagan, bilaga L; API RP
686, kapitel 5 samt andra industristandarder.

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:
• Använd en vibrator.
• Lägg det tunna murbruket på plats med en pump.

5. Låt det tunna murbruket sätta sig.
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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. Ta bort nivelleringsskruvarna när det tunna murbruket härdar för att ta bort eventuella stresspunkter.
8. Dra åt fundamentbultarna.
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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 ALDRIG pumpen under lägsta märkflöde eller med stängda sug- eller tryckventiler. 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.

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

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

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.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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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

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.

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.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)

32 Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll



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

Montering av kopplingsskydd
Säkerhetsåtgärder

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.

Delar som krävs
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

Montera kopplingsskyddet
1. Är ändplattan (pumpänden) redan monterad?

• Om ja: Utför eventuella nödvändiga justeringar av kopplingen och fortsätt till steg 2.
• Om nej: Utför följande steg:
a) Ta bort kopplingens distans.

Hänvisa till kopplingstillverkarens anvisningar för att få hjälp.
b) Ta bort kopplingsnavet om kopplingsnavets diameter är större än diametern på öppningen i

ändplattan.
c) Ta bort skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken.

Drifttagning, start, drift och avstängning (forts.)
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234B Ändplatta

370N Bultar - lagerbock
d) Rikta in ändplattan mot axiallagrets ändskydd så att de två slitsarna i ändplattan riktas in mot

bultarna i ändskyddet och de tre hålen i ändplattan riktas in mot hålen i ändskyddet.
e) Byt ut de tre bultarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken och dra åt till de

vridmomentsvärden som visas i tabellen Maximala vridmomentsvärden för 3700-fästelement.
f) Byt ut kopplingsnavet (om det tagits bort) och distansen på kopplingen.

Hänvisa till kopplingstillverkarens anvisningar för att få hjälp.
Slutför kopplingsjusteringarna innan du går vidare med monteringen av kopplingsskyddet.

2. Vidga kopplingsskyddhalvans öppning något och placera den över pumpens drivplatta.
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1

2

3

4

1. Bakre delen av kopplingsskyddhalvan
2. Ringformat spår
3. Skydd på avledarfläkt
4. Motor

Skyddets spår finns i närheten av ändplattan.
Placera öppningen (flänsen) så att den inte inkräktar med rörsystemet men så att du fortfarande kan
nå den för att montera bultarna.

1
2

3

1. Ringformat spår
2. Skydd på avledarfläkt
3. Kopplingsskyddhalva

3. Sätt en bricka över bulten och för in bulten genom det runda hålet i skyddshalvans främre del.
4. Placera ytterligare en bricka på den utstickande delen av bulten.
5. Trä på en mutter på bulten och dra åt den hårt.
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I den här bilden visas den rätta ordningsföljden för delarna:

1 2 3

1. Mutter
2. Bricka
3. Bult

Den här bilden visar en monterad enhet:

1
2

1. Motor
2. Kopplingsskyddhalva

6. Vidga den återstående kopplingsskyddhalvans öppning något och montera den över det monterade
kopplingsskyddet så att det ringformade spåret i den kvarvarande skyddshalvan vetter mot motorn.

1

2

3

1. Ringformat spår
2. Kopplingsskyddhalva
3. Motor

7. Placera ändplattan över motoraxeln och placera ändplattan i spåret baktill på kopplingsskyddhalvan.
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1

2

1. Ringformat spår
2. Ändplatta

8. Upprepa steg 3 till 5 för den bakre delen av kopplingsskyddhalvan, förutom att du drar åt muttern för
hand.

9. Skjut den bakre kopplingsskyddhalvan mot motorn så att det helt täcker axlar och koppling.

1

2

1. Motor
2. Skjut på plats

10. Upprepa steg 3 till 5 för kopplingsskyddets centrumslitsar.
11. Dra åt kopplingsskyddets alla muttrar hårt.

Installera kopplingsskyddet med luftkylningspaketet (tillval)
1. Är fästet för avledarfläktens skydd monterat?

• Om ja: Utför eventuella nödvändiga justeringar av kopplingen och fortsätt till steg 2.
• Om nej: Utför följande steg:
a) Ta bort kopplingens distans.

Hänvisa till kopplingstillverkarens anvisningar.
b) Om kopplingsnavets diameter är större än diametern på öppningen i stödet till den axiella

avledarfläkten ska kopplingsnavet tas bort.
c) Lossa på stoppskruven till den axiella avledarfläkten.
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122 Axel

123B Radiell avledarfläkt

123E Axiell avledarfläkt

222 Stoppskruv för avledare

228 Lagerbock

234 Skydd för axiell avledarfläkt

234D Stöd för skyddet till axiell avledarfläkt

496Q Stödskruvar
d) Skjut av den axiella avledarfläkten från axeln.
e) Ta bort skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken.
f) Rikta in den axiella fläktens stöd med med axiallagrets ändskydd så att stödets spår riktas in mot

hålen i locket.
g) Byt ut skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken och dra åt till de vridmomentsvärden

som visas i tabellen Maximala vridmomentsvärden för 3700-fästelement.

AKTSAMHET:
Dra inte åt skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken för hårt.

h) Montera den axiella avledarfläkten över axeln.
i) Placera den axiella avledarfläkten ca 0,8 mm (0,03 tum) från axiallagrets ändskydd och dra åt

avledarens stoppskruv ordentligt.
j) För den axiella avledarfläktens skydd över stödet och rikta in hålen i skyddet med de gängade

hålen i skyddets stöd.
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2. Montera den axiella avledarfläkten och stödskruvarna och dra åt till de vridmomentsvärden som visas
i tabellen Maximala vridmomentsvärden för 3700-fästelement.

3. Byt ut kopplingsnavet (om det tagits bort) och distansen på kopplingen.
Hänvisa till kopplingstillverkarens anvisningar för att få hjälp.
Slutför kopplingsjusteringarna innan du går vidare med monteringen av kopplingsskyddet.

4. Vidga kopplingsskyddhalvans öppning något och montera den över den axiella avledarfläktens skydd
så att det ringformade spåret i skyddshalvan befinner sig över skyddsstödets förlängning.
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1

2

3

4

1. Bakre delen av kopplingsskyddhalvan
2. Ringformat spår
3. Skydd på avledarfläkt
4. Motor

Placera öppningen (flänsen) så att den inte inkräktar med rörsystemet men så att du kan nå den för att
montera bultarna.

1
2

3

1. Ringformat spår
2. Skydd på avledarfläkt
3. Kopplingsskyddhalva

5. Sätt en bricka över bulten och för in bulten genom det runda hålet i skyddshalvans främre del.
6. Placera ytterligare en bricka på den utstickande delen av bulten och dra åt den hårt.
7. Trä på en mutter på bulten och dra åt den hårt.
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I den här bilden visas den rätta ordningsföljden för delarna:

1 2 3

1. Mutter
2. Bricka
3. Bult

Den här bilden visar en monterad enhet:

1
2

1. Motor
2. Kopplingsskyddhalva

8. Vidga den återstående kopplingsskyddhalvans öppning något och montera den över det monterade
kopplingsskyddet så att ringformade spåret i den kvarvarande skyddshalvan vetter mot motorn.

1

2

3

1. Ringformat spår
2. Kopplingsskyddhalva
3. Motor

9. Placera ändplattan över motoraxeln och placera ändplattan i spåret baktill på kopplingsskyddhalvan.
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1

2

1. Ringformat spår
2. Ändplatta

10. Upprepa steg 5 till 7 för den bakre delen av kopplingsskyddhalvan, förutom att du drar åt muttern för
hand.

11. Skjut den bakre kopplingsskyddhalvan mot motorn så att det helt täcker axel och koppling.

1

2

1. Motor
2. Skjut på plats

12. Upprepa steg 5 till 7 för kopplingsskyddets centrumslitsar.
13. Dra åt kopplingsskyddets alla muttrar hårt.

Smörjning av lager
Säkerhetsåtgärder

VARNING:
Säkerställ att lagren smörjs ordentligt. Underlåtenhet att göra det kan leda till kraftig värmebildning,
gnistor och haveri i förtid.
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Pumparna levereras utan olja
Du måste smörja alla oljesmorda lager på plats.

Ringsmörjning
Ringsmorda lager är standard på pumpar av Modell 3700, 10:e utgåvan. Kontrollera att oljeringarna sitter
korrekt i axelns skåror.

Extern eller intern dimsmörjning
Extern eller intern dimsmörjning är tillval till 3700. Följ dimsmörjningstillverkarens anvisningar. In- och
utloppskopplingarna finns på lagerbockens över- respektive undersida.

Oljevolymer
Krav på oljevolym

Den här tabellen visar mängden olja som krävs för oljesmorda lager.
Alla lagerbockar i denna tabell använder Trico Oiler nr 5 och har en oljekoppsvolym på 237 ml (8 oz.).
Lagerbock Oljevolym lagerbock

uns milliliter
SA 20 600
SX 38 1115
MA 32 950
MX, LA 47 1385
LX, XLA 72 2120
XLX, XXL 89 2625

Krav på smörjolja
Krav på oljekvalitet

Använd en turbinolja av hög kvalitet med rost- och oxidationsskydd med en viskositet på 68 cSt. vid 38 °C.

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.

Lagertemperaturen är i allmänhet ca 11 °C högre än
temperaturen på lagerhusets utvändiga ytor.

temperaturen på vätskan som pumpas upp är
extremt hög

hänvisas till fabriken eller en expert på smörjning.

Godkänd olja för smörjning av lager
Godkända smörjmedel

Fabrikat Smörjmedelstyp
Exxon Teresstic EP 68
Mobil Mobil DTE 26 300 SSU vid 38 °C
Sunoco Sunvis 968
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 Synthetic Lube

Smörja lagren med olja
Ringsmorda pumpar levereras med en oljekopp som bibehåller en konstant oljenivå i lagerhuset.
1. Ställ in oljekoppens oljenivåjusterare så att oljan är i nivå med märket på sidan av lagerbocken vilket

stämmer överens med mittpunkten på det runda synglaset.
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Nollställ inställningen genom att ta bort oljenivåjusteraren.

1

2

1. Oljenivå (4,8 mm (3/16 tum)
2. Nollställning

2. Fyll på oljebehållaren i lagerbocken:
a) Fyll på oljeflaskan med olja.
b) Placera oljeflaskan i oljehuset.
Du kommer att behöva fylla på oljeflaskan flera gånger.

OBS!:  Fyll inte lagerbockens oljebehållare genom ventilationshålet eller genom oljekoppens hus utan
att använda smörjkoppen.

3. Kontrollera att oljenivån är korrekt genom att jämföra oljenivån du ser i synglaset med linjen för
oljenivån på sidan av lagerbocken

Smörja lagren med extern eller intern dimsmörjning (tillval)
Se till att lagerbocken är ordentligt smord enligt beskrivningen i Smörj lagren med olja före intern
dimsmörjning.

Oljekraven för ringsmorda lager gäller även för smörjning av lager med dimsmörjning.
1. Förbered oljedimbildaren enligt tillverkarens anvisningar.
2. Anslut tillförselledningarna för oljedimman till inloppsanslutningarna.
3. Anslut dränerings- och ventilationsledningarna till utloppsanslutningarna.

1

2
1. Inlopp för dimsmörjning
2. Utlopp för dimsmörjning

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.
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Axeltätning med en mekanisk tätning
Säkerhetsåtgärder

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.
• Kylsystem som det för lagersmörjningen och den mekaniska tätningen måste fungera korrekt för att

förhindra kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.
• Tätningssystem som inte är självavluftande eller självventilerande, som plan 23, kräver manuell

ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebildning och skador på
tätningen.

Transport
Pumparna kan levereras med eller utan mekaniska tätningar installerade.

Mekanisk patrontätning
Mekanisk patrontätning används ofta. Patrontätningar är förinställda av tätningstillverkaren och kräver inga
inställningar på plats. Patrontätningar som installeras av användaren kräver att fästklämmorna först frigörs
så att tätningen kan glida på plats. Om tätningen är installerad i pumpen av ITT har dessa klämmor redan
frigjorts.

Andra typer av mekaniska tätningar.
Hänvisa till anvisningarna som tätningstillverkaren tillhandahåller angående installation och inställning av
andra typer av mekaniska tätningar.

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.

Fyllning av pump
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Fylla pumpen med sugkällan ovanför pumpen
1. Öppna långsamt isoleringsventilen på sugsidan.
2. Öppna luftningsventilerna på sug- och utloppsrörledningarna tills vätskan som pumpas flödar ut.
3. Stäng luftningsventilerna.

1
2

3

1. Isoleringsventil på trycksidan
2. Backventil
3. Isoleringsventil på sugsidan

Fylla pumpen med sugkällan nedanför pumpen
Använd en bottenventil och en extern vätskekälla för att fylla pumpen. Vätskan kan komma från en av
följande källor:

• Påfyllningspump
• Trycksatt utloppsledning
• Ytterligare extern källa

1. Stäng isoleringsventilen.
2. Öppna ventilationsventilerna i pumphuset.
3. Öppna ventilationsventilerna i den externa källans ledning tills bara vätska kommer ut ur

luftningsventilerna.
4. Stäng ventilationsventilerna.
5. Stäng den externa källans ledning.
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På bilden visas ett exempel på fyllning av pumpen med en bottenventil och en extern källa.

1
2

3

4

5

1. Isoleringsventil på trycksidan
2. Avstängningsventil
3. Från extern källa
4. Bottenventil
5. Backventil

På bilden visas ett exempel på fyllning av pumpen med en bottenventil och en returledning runt backventilen.

1

2

3

4

5

1. Returledning
2. Avstängningsventil
3. Bottenventil
4. Backventil
5. Isoleringsventil på trycksidan
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Andra metoder att fylla pumpen
Utöver de metoder som beskrivs i det här avsnittet kan du även fylla pumpen med följande metoder:

• Fyllning med ejektor
• Fyllning med självsugande pump

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.

Säkerhetsåtgärder vid pumpdrift
Allmänna hänsyn

AKTSAMHET:
• Variera kapaciteten med regleringsventilen i tryckledningen. 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:
• Den specifika densiteten på vätskan som pumpas är större än förväntat.
• 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.

OBS!:  På ringoljesmorda pumpar ska du ta bort pluggarna till oljeringens siktöppning för att kontrollera
följande:
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• att oljeringarna är rätt placerade i axelns spår
• att oljeringarna roterar
• att oljeringarna kastar olja

Byt ut pluggarna.

OBS!:
• Ta bort pluggarna till synöppningen på dimsmorda enheter för att kontrollera att oljedimman flödar

korrekt. Byt ut pluggarna.
• Kontrollera att oljenivån förblir konstant genom att kontrollera oljekoppen på dimsmorda pumpar.
• Kontrollera lagertemperaturerna med en pyrometer eller annat instrument för temperaturmätning.

Övervaka lagertemperaturen ofta under den inledande driftperioden för att fastställa om det föreligger
lagerproblem och för att fastställa lagrets normala drifttemperatur.

• För pumpar med extra ledningar ska du se till att rätt flöden har uppnåtts och att utrustningen
fungerar på rätt sätt.

• Upprätta mätvärden för baslinjevibration för att fastställa de normala driftförhållandena. Kontakta
fabriken om enheten går ojämnt.

• Övervaka alla mätinstrument för att säkerställa att pumpen arbetar vid eller nära märkdata och att
sugsilen (när den används) inte är igensatt.

Drift vid reducerad kapacitet

VARNING:
Kör aldrig ett pumpsystem med blockerad sug- eller tryckledning. 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 radiell belastning. 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 lättantändliga,
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.
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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.

Dymla pumphuset (valfritt)
Du kommer att behöva följande verktyg:

• Två koniska stift nummer 7
• En brotch för koniska stift nummer 7
• 8,4328 mm (0,3320 tum) eller borr (storlek "Q")
• Träblock eller mjuk hammare

Säkerställ även att den slutliga justeringen har slutförts.

Dymla pumphuset mot bottenplattans sockel så att du säkerställer att pumpen alltid står rätt.
1. Borra två hål, ett i varje monteringsunderlägg för pumphuset, på de uppmärkta platserna.

Borra om möjligt hålen både genom monteringsunderlägget och bottenplattans fundament. Det gör
det lättare att rengöra området från metallspån som producerades vid borrningen och brotschningen.

OBS!:  Om vattenkylda plintar finns ska du inte borra genom bottenplattans plint. Det kan leda att
kylvatten läcker ut.

2. Rengör hålen från grader och metallspån.
3. Brotcha hålen med en brotch för koniska stift nummer 7 så att de passar de koniska styrtapparna.

Sätt i stiften till ett djup så att endast den gängade delen syns när stiftet är helt isatt.
4. Fäst de koniska stiften säkert i hålen med ett träblock eller mjuk hammare.

OBS!:  Ta alltid bort pinnbultarna innan du tar bort pumphuset. Det kan i annat fall uppstå skador på
pumphuset.
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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.

• Säkerställ att den mekaniska tätningen inte läcker.
• 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 den mekaniska tätningen om pumpen har varit ur drift och byt efter behov.
• Byta olja minst var tredje månad (2 000 driftstimmar).

• 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.
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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.

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.

OBS!:
• Tätningssystem som inte är självavluftande eller självventilerande, som plan 23, kräver manuell

ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebildning och skador på
tätningen.

• Kylsystem som det för lagersmörjningen och den mekaniska tätningen måste fungera korrekt för att
förhindra kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.

• Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem, i annat fall kan kraftig värmebildning och
skador på tätningen uppstå.
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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.

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 lättantändliga, 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.

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 lättantändliga, 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:

• Sexkantnycklar i storlekarna 12, 14, 16, 19 och 22 mm
• Mässingsdorn
• Rengörings- och lösningsmedel
• Indikatorklockor
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• Borr
• Bladmått
• Lagervärmare
• Lyftslinga
• Mikrometer
• Blocknycklar
• Press
• Mjuk hammare
• Skiftnyckel
• Avdragare
• Gängtapp
• Momentnyckel med hylsor

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 oljeflaskan och förvara den på en säker plats.
7. Ta bort kopplingsskyddet.

Se Ta bort kopplingsskyddet (sidan 31) i kapitlet Drifttagning, start, drift och avstängning.
8. Ta bort kopplingsdistansen.

Följ kopplingstillverkarens anvisningar för att få hjälp.
9. Koppla bort kopplingen.

Ta bort back-pull-out-enheten

AKTSAMHET:
Ta aldrig bort back-pull-out-enheten utan hjälp.

1. Ta bort pinnbultar.

VARNING:
• Om du måste använda värme för att ta bort delar måste du tömma ut all vätska och ta bort alla

ångor. Det gör du genom att avlufta pumphuset, tätningskammaren osv. med torr tryckluft eller
inertgas.

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

184 Tätningskammarkåpa

418 Pinnbult

3. Ta bort back-pull-out-enheten med hjälp av en lyftslinga som du trär genom lagerbocken.

4. Ta bort och kasta pumphuspackningen.
Du kommer att sätta i en ny huspackning under monteringen.

5. Ta bort pinnbultarna.
6. Rengör alla packningsytor.

Rengör ytorna för att förhindra att huspackningen delvis fäster mot pumphuset på grund av
bindemedlen i packningsmaterialet.

7. Säkra back-pull-out-enheten för att förhindra rörelse vid transport.
8. Transportera back-pull-out-enheten till en ren arbetsyta för fortsatt demontering.

Ta bort kopplingsnavet
1. Om kopplingsnavet hänger över axeln märker du upp axeln så att du kan placera om kopplingsnavet

vid montering.
Kopplingsnav monteras normalt i jämnhöjd med axeländen.

2. Ta bort kopplingsnavet med hjälp av en avdragare eller avdragningshål som finns i navet.
Hänvisa till kopplingstillverkarens anvisningar för att få hjälp.

Ta bort pumphjulet

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

1. Lossa stoppskruven på pumhjulsmutterns ände.
2. Lossa och ta bort pumphjulsmuttern.
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Pumphjulsmuttern är vänstergängad.

122 Axel

198A Stoppskruv

304 Pumphjulsmutter

3. Dra pumphjulet från axeln.
Använd en avdragare om det behövs.

4. Ta bort pumphjulskilen.
Spara kilen för återmontering om den inte är skadad.

Ta bort tätningskammarkåpan
1. Lossa och ta bort packboxmuttrarna.
2. För den mekaniska patrontätningen bort från tätningskammarkåpan.

3. Montera öglebulten i det gängade hålet i tätningskammaren.
4. Arrangera lyftslingan i ringbulten och lyftanordningen ovanför.
5. Lossa och ta bort tätningskammarkåpan och lagerbockens bultar.
6. Separera tätningskammarkåpan från lagerbocken genom att knacka på täckflänsen med ett träblock

eller en mjuk hammare.
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122 Axel

184 Tätningskammarkåpa

228 Lagerbock

355 Packboxmuttrar

360Q Packboxpackning

370H Bultar - lagerbock

540C Packning - tätningskammarkåpa
7. För tätningskammarkåpan över axelns ände när kåpan lossnar från lagerbocken.

OBS!:  Den mekaniska patrontätningen kan skadas om kåpan tillåts att komma i kontakt med den.

8. Ta bort och kassera packningen till lagerbocken och tätningskammarkåpan.
Du ersätter den med en ny packning vid monteringen.

9. Lossa stoppskruvarna och ta bort den mekaniska patrontätningen från axeln.
10. Ta bort och kassera den mekaniska tätningens O-ring eller packboxpackning.

Du ersätter den med en ny O-ring eller packning vid monteringen.

Ta bort vattenmantelkåpan (tillval)

AKTSAMHET:
• Tätningskammarkåpan måste stöttas upp tillräckligt så att den inte kan ramla.
• Du måste ventilera all luft från vattenmanteln. Om inte all luft ventileras kan det göra att

vattenmantelkåpan skjuts ut från sin passning i tätningskammarkåpan.
• Överskrid inte ett tryck på 7,0 kg/cm2 i vattenmanteln.

1. Häng tätningskammarkåpan i lyftslingan eller stötta tätningskammarkåpan i vertikalt läge så att en av
vattenmantelns anslutningar är upptill och den andra nedtill.

2. Ersätt sakta luften med vatten tills all luft är ventilerad och endast vatten kommer ut ur den övre
anslutningen.

3. Täta den övre anslutningen med en plugg eller på annat lämpligt sätt.
4. Öka vattentrycket på inloppssidan (nedtill) långsamt för att tvinga vattenmantelkåpan från sin

passning i tätningskammarkåpan.
Var beredd på att fånga vattenmantelkåpan.

5. Ta bort de yttre och inre O-ringarna till vattenmantelkåpan från spåren i vattenmantelkåpan och
kassera dem.
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Du kommer att ersätta dessa med nya O-ringar vid monteringen.

Demontera drivänden
Det här förfarandet förklarar hur du demonterar en ringsmord (standard) eller internt dimsmord (tillval)
drivändsenhet och innehåller information för demonteringen av följande tillvalsfunktioner:

• Externt dimsmord drivände
• Radiell värmestänkskiva
• Luftkylningspaket
• Vattenkylningspaket

AKTSAMHET:
Ta inte bort lager från axeln om du inte måste byta ut dem.

Externt dimsmorda drivändsenheter (tillval) demonteras på samma sätt som ringsmorda drivändsenheter.
Oljeringar medföljer inte extern dimsmörjning. Bortse från alla referenser till delar förknippade med
dimsmörjning.
1. Har drivänden ett luftkylningspaket (tillval)?

• Om nej: gå vidare till steg 2.
• Om ja:
a) Lossa på stoppskruven till den radiella värmestänkskivan.
b) Lossa på stoppskruven till den axiella fläkten.

Den axiella fläkten för SA- och MA-pumpar sitter på kopplingsdiametern.
c) Skjut av den axiella fläkten från axeln.
d) Lossa och ta bort skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken.
e) Ta bort fästet för den axiella fläktens skydd.
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122 Axel

123B Radiell avledarfläkt

123E Axiell avledarfläkt

222 Stoppskruv för avledare

228 Lagerbock

234 Skydd för axiell avledarfläkt

234D Stöd för skyddet till axiell avledarfläkt

496Q Stödskruvar

2. Lossa och ta bort skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken.
3. Bänd bort axiallagrets ändskydd axiella avledare från lagerbocken

Underhåll (forts.)

Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll 59



Axiallagrets ändskydd av typ SA och MA tätas mot lagerbocken med en packning.

109A Axiallagrets ändskydd

122 Axel

123A Axiell avledare

228 Lagerbock

358E Inspektionsplugg för oljering

360A Packning

370N Skruv - lagerbock

390C Shims - axiallagrets ändskydd

469P Hållare till oljering

4. Ta bort och kassera shimsen för axiallagrets ändskydd.
För alla lagerbockar utom SA och MA ersätter du dem med nya shims vid monteringen.

5. Ta bort de två oljeringshållarna och inspektionspluggarna för oljeringen från lagerbockens översida.
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SX-, MX-, LA-, LX-, XLA- och XLX-pumpar har två inspektionspluggar. SA- och MA-pumpar har
en inspektionsplugg.

6. Om drivänden har vattenkylningspaketet som tillval ska den lamellrörsförsedda kylenheten tas bort
från lagerbocken.

7. Ta försiktigt bort axeln och lagerenheten från lagerbocken.
Se till att inte skada oljeringarna. Om oljeringarna fäster eller krokar i kan du nå dem genom
inspektionshålen och placera om dem med ett krokformat ståltrådsverktyg. SX-, MX-, LA-, LX-,
XLA- och XLX-pumpar har två oljeringar. SA- och MA-pumpar har en oljering.

112 Dubbelt axiallager

114 Oljeringar

122 Axel

136 Lagerlåsmutter- axiallager

168 Radiallager

382 Låsbricka

8. Böj bort den låsande fliken på den axiella lagerlåsbrickan från spåret på lagerlåsmuttern.

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

9. Ta bort radiallagret från axeln.
a) Lossa och ta bort den axiella lagerlåsmuttern och låsbrickan.
b) Tryck eller dra av det dubbla axiallagret från axeln.
c) Ta bort oljeringen/-arna från axeln.

SX-, MX-, LA-, LX-, XLA- och XLX-pumpar har två oljeringar. SA- och MA-pumpar har en oljering.
d) Tryck eller dra av radiallagret från axeln.

10. Utför följande beroende på pumpversionen:
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Om pumpen är... Åtgärd
SX, MX, LA, LX,
XLA eller XLX

1. Lossa och ta bort radiallagrets ändskydd och lagerbockens skruvar.
2. Ta bort och kassera packningen för radiallagrets ändskydd. Du ersätter den

med en ny packning vid monteringen.
3. Tryck den radiella och axiella avledaren från radiallagrets och axiallagrets

ändskydd.
Om du har en radiell värmestänkskiva som tillval ersätter den den radiella
avledaren som finns som standard och tas bort på samma sätt förutom att du
lossar på tre stoppskruvar.

228

360
119A

370P

123

119A Axiellt ändskydd

123 Avledare

228 Lagerbock

360 Packning - radiallagrets ändskydd

370P Skruv - lagerbock

SA och MA Ta bort radiallagrets ändskydd och den radiella avledaren med packning eller
radiell avledare från lagerbocken genom att knacka ut den.
Om du har en radiell värmestänkskiva som tillval ersätter den den radiella
avledaren som finns som standard och tas bort på samma sätt förutom att du
lossar på tre stoppskruvar.

11. Ta bort kvarvarande pluggar och tillbehör.
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Inspektioner före montering
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

Områden för inspektion på pumphuset
Pilarna pekar på områden för inspektion av slitage på pumphuset.

100 Pumphus

164 Slitring - pumphus

Figur 9: Pumphus 3700

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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Pumphjulskontroller
• Kontrollera och rengör pumphjulshålets diameter.
• Kontrollera balanseringen av pumphjulet. Byt ut pumphjulet om det överskrider kriterierna i ISO

1940 G1.0.

OBS!:
Du måste ha ytterst exakt verktygsutrustning för att balansera pumphjul så att de uppfyller kriterierna
i ISO 1940 G1.0. Försök inte att balansera pumphjul för att uppfylla dessa kriterier om inte den här
typen av verktyg och utrustning finns tillgänglig.

Områden för inspektion på pumphjulet

101 Pumphjul

202 och 203 Slitring - pumphjul

Figur 10: Områden för inspektion av slitage på pump 3700

Byte av oljering
Oljeringar måste vara så runda som möjligt för att fungera korrekt. Byt ut oljeringar om de är slitna, vridna
eller skadade och inte möjliga att reparera.

Byte av mekanisk patrontätning
Mekaniska patrontätningar skall servas av tätningstillverkaren. Hänvisa till anvisningarna från den
mekaniska tätningens tillverkare för hjälp.

Byte av kopplingsskydd
Reparera eller byt ut kopplingsskyddet om du upptäcker korrosion eller andra felaktigheter.

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.
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Extra delar
Inspektera och antingen reparera eller byt ut andra delar efter behov om inspektionen visar att fortsatt
användning kommer att vara skadlig för tillfredsställande och säker pumpdrift.
Inspektionen måste inkludera följande delar:

• Lagerlock (109A) och (119A)
• INPRO radiell avledare (123) och axiell avledare (123A)
• Radiell värmestänkskiva (123B)*
• Axiell fläkt (123E)*
• Låsmutter lager (136)
• Pumphjulskil (178) och kopplingskil
• Pumphjulsskruv (198)
• Pumphjulsbricka (199)
• Pumphjulslåsbricka (199A)
• Pumphjulsmutter (304)
• Låsbricka lager (382)
• Vattenmantelkåpa (490)*
• Alla muttrar, bultar och skruvar

* om levererad.

Riktlinjer för byte av axel
Kontroll av axelmått

Kontrollera lagerpassningarna på axeln. Om någon passning befinner sig utanför toleranserna i tabeller
Lagerpassningar och toleranser byts axeln ut.

Kontroll av axelns rakhet
Kontrollera axelns rakhet. Använd V-block eller balansrullar för att stödja axeln i områdena för
lagerpassning. Byt ut axeln om avvikelsen överskrider 0,03 mm (0,001 tum).

OBS!:
Använd inte axelcentrum för kontroll av kast då de kan ha skadats vid borttagningen av lager eller pumphjul.

Kontroll av axelyta
Kontrollera axelytan med avseende på skada, särkilt i områdena som indikeras med pilarna i följande bild.
Byt ut axeln om den är skadad och inte möjlig att reparera.

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.

Underhåll (forts.)

Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll 65



• 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.

Utbyteslager
Utbyteslager måste vara samma som, eller likvärdiga med, lagren i den här tabellen.
Tabell 4: 3700-lager baserade på SKF-/ MRC-beteckningar
Grupp Radiellt (inre) Axiellt (yttre)
SA 6210 C3 7310 BEGAM
MA 6211 C3 7311 BEGAM
SX 6212 C3 7312 BEGAM
MX, LA 6213 C3 7312 BEGAM
LX, XLA 6215 C3 7313 BEGAM
XLX 6218 C3 7317 BEGAM
XXL 6220 C3 7318 BEGAM

Inspektion och byte av slitringar
Typer av slitringar

Alla enheter är utrustade med hus, pumphjul och slitringar för tätningskammarkåpan. När spelet mellan
ringarna blir för stort minskas hydraulikens prestanda påtagligt.

Kontroll av slitringsdiameter
Mät alla slitringars diameter och beräkna slitringarnas diameterspel. Mer information finns i tabellen
Frigångsmått.

100 Pumphus

164 Pumphusets slitring

Figur 11: Pumphusets slitring
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101 Pumphjul

202 Pumphjulets slitring

203 Pumphjulets slitring

Figur 12: Pumphjulets slitring

125 Halsbussning till tätningskammare

184 Tätningskammarkåpa

230 Slitring till tätningskammarkåpan

Figur 13: Tätningskammarens slitring

Dags att byta slitringar
Byt ut slitringar när diameterspelet överstiger två gånger det minsta spelet som anges i denna tabell eller
när den hydrauliska funktionen har sjunkit till oacceptabla nivåer.
Tabell 5: Minsta frigångsmått
Diameter på pumphjulets slitring Minsta diameterspel
tum mm tum mm
<2,000 <50 0,010 0,25
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Diameter på pumphjulets slitring Minsta diameterspel
2 000 – 2,4999 Till 64,99 0,011 0,28
2,500 – 2,999 65 – 79,99 0,012 0,30
3 000 – 3,499 80 – 89,99 0,013 0,33
3,500 – 3,999 90 – 99,99 0,014 0,35
4 000 – 4,499 100 – 114,99 0,015 0,38
4,500 – 4,999 115 – 124,99 0,016 0,40
5 000 – 5,999 125 – 149,99 0,017 0,43
6 000 – 6,999 150 – 174,99 0,018 0,45
7 000 – 7,999 175 – 199,99 0,019 0,48
8 000 – 8,999 200 – 224,99 0,020 0,50
9 000 – 9,999 225 – 249,99 0,021 0,53
10 000 – 10,999 250 – 274,99 0,022 0,55
10 000 – 11,999 275 – 299,99 0,023 0,58
12 000 – 12,999 300 – 324,99 0,024 0,60

Byt ut slitringarna

VARNING:
Kolsyreis och andra kylande substanser kan orsaka personskada. Kontakta leverantören för information
och råd angående korrekta säkerhetsåtgärder och procedurer för hantering.

AKTSAMHET:
• Överdriven bearbetning kan skada ringpassningar och göra delarna oanvändbara.
• Använd isolerande handskar när du hanterar ringar. Ringar blir varma och kan orsaka personskada.
• Vid kontroll av kast måste lagerbocken fast förankras i horisontalt läge.
• Använd kraftiga arbetshandskar när du hanterar pumphjulen. De skarpa kanterna kan orsaka

personskada.

OBS!:
Förfarandena för inställning av pumphjulets och slitringens spel 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.

Hus, pumphjul och slitringar till tätningskammarkåpan hålls på plats genom presspassning och tre
stoppskruvar.
1. Ta bort slitringarna:

a) Ta bort stoppskruvarna.
b) Ta bort slitringarna från huset, pumphjulet och tryckkammarkåpan med hjälp av en kofot eller

avdragare för att tvinga av ringarna från passningen.
2. Rengör slitringsätena noga och se till att de är jämna och fria från repor.
3. Värm de nya slitringarna till pumphjulet till 82 °C till 93 °C (180 °F till 200 °F) med en likformig

metod för uppvärmning, t.ex.en ugn, och montera dem på pumphjulets slitringsäten.
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101 Pumphjul

202 Pumphjulets slitring

203 Pumphjulets slitring

320 Stoppskruv

4. Kyl ned den nya slitringen med torris eller annan lämplig kylmetod och montera ringen på
huspassningen.
Var beredd att knacka in ringen på plats med ett träblock eller en mjuk hammare.

100 Pumphus

164 Slitring - pumphus

222E Stoppskruv

5. Sätt i en ny slitring för tätningskammarkåpan:
a) Kyl ned den nya slitringen för tätningskammaren med torris eller annan lämplig kylmetod och

montera ringen på kåpans passning.
Var beredd på att knacka ringen på plats med ett träblock eller en mjuk hammare.

b) Placera, borra och gänga tre nya, jämnt placerade, hål för stoppskruvarna mellan de ursprungliga
hålen i varje ny ring och område för ringens säte.

c) Montera stoppskruvarna och stuka gängorna.
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184 Pumphuslock

222E Stoppskruv

230 Slitring till tätningskammarkåpan

6. Kontrollera avvikelse och distorsion för husets slitring:
a) Mät hålet vid varje stoppskruv med en invändig mikrometer eller ett skjutmått.
b) Korrigera distorsion som överstiger 0,08 mm (0,03 tum) genom maskinbearbetning innan du

justerar de nya slitringarna för pumphjulet.

100 Pumphus

164 Pumphusets slitring

7. Mät hålet i husets slitring för att avgöra vilken diameter på pumphjulets slitring som behövs för att ge
rekommenderade spel vid körning.

8. Upprepa steg 6 och 7 för tätningskammarens slitring.
9. Svarva pumphjulets slitringar till rätt storlek efter att du monterat dem på pumphjulet:
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OBS!:
• Alla utbytesslitringar, förutom de med hårda ytor, levereras 0,51 – 0,75 mm (0,020 – 0,030 tum)

för stora.
• Utbytesslitringar med hård yta för pumphjulet levereras inte för stora men så att de etablerar de

korrekta frigångsmåtten när både pumphjulets och pumphusets slitringar byts ut.

10. Montera pumphjulet:
a) Montera pumphjulskilarna på axeln på den lagerbocksenhet från vilken tätningskammaren tagits

bort och på vilken avvikelsen är inom de uppställda specifikationerna. Kilen ska vara längst upp
(klockan 12) vid montering av pumphjulet.

b) Montera pumphjulet på axeln.
c) Montera pumphjulsbrickan.
d) Fäst pumphjulet stadigt med en pumphjulsskruv eller pumphjulsmutter.

Pumphjulsskruven är vänstergängad.
11. Kontrollera avvikelsen för pumphjulets slitring:

a) Montera indikatorklockan.
b) Rotera axeln så att indikatorn följer slitringens yta på hussidan av pumphjulet ett helt varv (360°).
c) Upprepa steg a och b för slitringen på tätningskammarkåpans sida.
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101 Pumphjul

122 Axel

202 Slitring, pumphussida

228 Slitring, tätningskammarkåpans sida

Om pumphjulsslitringens avvikelse överstiger 0,13 mm (0,005 tum):
1. Kontrollera med avseende på distorsion vid områdena för stoppskruvarna.
2. Kontrollera axelns avvikelse och alla anliggande ytor på axeln och pumphjulsnavet så att de är

vinkelräta.
3. Rikta upp alla skadade ytor.
4. Kontrollera pumphjulsslitringarnas avvikelse igen.

Inspektion och byte av tätningskammarkåpa
Två versioner av tätningskammarkåpa

Tätningskammarkåpan finns i två versioner.
• Standard
• Tillval

Tillvalsversionen har en kylkammar- och vattenmantelkåpa och används när det förekommer förhöjda
temperaturer i den pumpande vätskan.

Områden för inspektion av tätningskammarkåpa
• Säkerställ att alla packnings-/O-ringstätningsytor är rena och inte har skador som förhindrar tätning.
• Säkerställ att alla kanaler för kylning (när tillämpligt), sköljning och dränering är fria.
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125 Halsbussning - tätningskammare

184 Tätningskammarkåpa

230 Slitring - tätningskammarkåpa

Byte av tätningskammarkåpa
Del av tätningskammarkåpa Dags att byta
Ytor på tätningskammarkåpa När de är slitna, skadade eller korroderade till ett

djup mer än 3,2 mm (0,126 tum)
Innerdiameter på tätningskammarkåpans bussning När diameterspelet mellan bussningen och

pumphjulsnavet överskrider 1,20 mm (0,047 tum)

Byt ut tätningskammarkåpans bussning
Tätningskammarkåpans bussning hålls på plats genom presspassning och låses med tre stoppskruvar.
1. Ta bort bussningen:

a) Ta bort stoppskruvarna.
b) Tryck ut bussningen ur passningen mot lagerbockssidan av hålet på tätningskammarkåpan.
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125 Bussning

184 Tätningskammarkåpa

2. Montera den nya bussningen på tätningskammarkåpan:
a) Gör rent bussningens passning i tätningskammarkåpan.
b) Kyl ned den nya bussningen med torris eller annan lämplig kylmetod och montera bussningen på

kåpans passning.
Knacka bussningen på plats med ett träblock eller en mjuk hammare.

VARNING:
Kolsyreis och andra kylande substanser kan orsaka personskada. Kontakta leverantören för information
och råd angående korrekta säkerhetsåtgärder och procedurer för hantering.

c) Lokalisera, borra och gänga tre nya stoppskruvhål på lika avstånd från varandra på
pumphjulssidan av kåpan mellan de ursprungliga skruvhålen.

d) Montera stoppskruvarna och stuka gängorna.

1

2

3

1. Tätningskammarkåpa
2. Stoppskruvar
3. Bussning
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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.
• 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 ytor.

Figur 14: Områden för ytinspektion

Lagerpassning och toleranser.
Tabellen hänvisar till lagerpassningar och toleranser enligt ISO 286 (ANSI/ABMA standard 7) i tum
(millimeter).

Tabell 6: Tabell Lagerpassningar och toleranser (SI-enheter)
Placering Beskrivning SA SX MA MX, LA LX, XLA XLX XXL
Radiellt
(Inre)

Axel yd 1,9690
(50,013)
1,9686
(50,002)

2,3628
(60,015)
2,3623
(60,002)

2,1659
(55,015)
2,1654
(55,002)

2,5597
(65,015)
2,5592
(65,002)

2,9534
(75,015)
2,9529
(75,002)

3,5440
(90,018)
3,5434
(90,003)

3,9377
(100,018)
3,9371
(100,002)

Grepp 0,0001
(0,002)
0,0010
(0,025)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,003)
0,0015
(0,038)

0,0001
(0,002)
0,001 (0,038)

Lager id 1,9680
(49,988)
1,9685
(50,000)

2,3616
(59,985)
2,3622
(60,0000)

2,1647
(54,985)
2,1653
(55,000)

2,5585
(64,985)
2,5591
(65,000)

2,9522
(74,985)
2,9528
(75,000)

3,5425
(89,980)
3,5433
(90,000)

3,9362
(99,980)
3,9370
(100,000)

Lagerbock id 3,5433
(90,000)
3,5442
(90,022)

4,3307
(110,000)
4,3316
(110,022)

3,9370
(100,000)
3,9378
(100,022)

4,7244
(120,000)
4,7253
(120,022)

5,1181
(130,000)
5,1191
(130,025)

6,2992
(160,000)
6,3002
(160,025)

7,0866
(180,000)
7,0875
(180,023)

Spel 0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
1,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0020
(0,050)

0,0000
(0,000)
0,0012
(0,048)
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Placering Beskrivning SA SX MA MX, LA LX, XLA XLX XXL
Lager yd 3,5483

(90,000)
3,5427
(89,985)

4,3307
(110,000)
4,3301
(110,022)

3,9390
(100,000)
3,9363
(99,985)

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

5,1181
(130,000)
5,1174
(129,982)

6,2992
(160,000)
6,2982
(159,975)

7,0866
(180,000)
7,0856
(179,975)

Axiellt
(Yttre)

Axel yd 1,9691
(50,013)
1,9686
(50,002)

2,3628
(60,015)
2,3623
(60,002)

2,1659
(55,015)
2,1654
(55,002)

2,3628
(60,015)
2,3623
(60,002)

2,5597
(65,015)
2,5592
(65,002)

3,3472
(85,018)
3,3466
(85,003)

3,544
(90,018)
3,5434
(90,002)

Grepp 0,0001
(0,002)
0,0010
(0,025)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,025)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,002)
0,0012
(0,030)

0,0001
(0,003)
0,0015
(0,038)

0,0001
(0,002)
0,002 (0,038)

Lager id 1,9680
(49,998)
1,9685
(50,000)

2,3616
(59,985)
2,3622
(60,000)

2,1647
(54,985)
2,1653
(55,000)

2,3616
(59,985)
2,3622
(60,000)

2,5585
(64,985)
2,5591
(65,000)

3,3457
(84,980)
3,3465
(85,000)

3,5425
(89,980)
3,5433
(90,000)

Lagerbock id 4,3307
(110,0000)
4,3315
(110,022)

5,1181
(130,000)
5,1191
(130,025)

4,7244
(120,000)
4,7253
(120,022)

5,1181
(130,000)
5,1191
(130,025)

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

7,0866
(180,000)
7,0876
(180,025)

7,4802
(190,000)
7,4814
(190,028)

Spel 0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0015
(0,037)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0017
(0,043)

0,0000
(0,000)
0,0020
(0,050)

0,0000
(0,000)
0,0002
(0,0053)

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

5,1181
(130,000)
5,1174
(129,982)

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

5,1181
(130,000)
5,1174
(129,9820)

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

7,0866
(180,000)
7,0856
(179,975)

7,4802
(190,000)
7,4793
(189,975)

Montering
Montera drivänden

Det här förfarandet förklarar hur du monterar en ringsmord (standard) eller internt dimsmord (tillval)
drivändsenhet och innehåller information för monteringen av följande tillvalsfunktioner:

• Externt dimsmord drivändsenhet
• Radiell värmestänkskiva
• Luftkylningspaket
• Vattenkylningspaket

VARNING:
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.

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

personskada.
• Pumpen använder dubbla direkt hopkopplade lager. Säkerställ att lagren är rätt orienterade.

OBS!:
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• Det finns flera metoder att installera lager. Den rekommenderade metoden är att använda en
induktionsvärmare och avmagnetisera lagren.

• Säkerställ att alla delar och gängor är rena och att du har följt alla anvisningar i avsnittet Inspektioner
före montering.

• Kontrollera med avseende på magnetism på pumpaxeln och avmagnetisera axeln om det finns
detekterbar magnetism. Magnetism drar åt sig ferritiska föremål till pumphjulet, tätningen och lagren
vilket kan leda till gnistor, oväntad värmebildning och skador på utrustningen.

Externt dimsmorda drivändar monteras på samma sätt som ringsmorda drivändar. Oljeringar medföljer
inte vid extern dimsmörjning. Bortse från allt som beskriver dessa delar.
1. Montera radiallagret (inre) på axeln.

112 Dubbelt axiallager

114 Oljeringar

122 Axel

136 Lagerlåsmutter- axiallager

168 Radiallager

382 Låsbricka

2. Montera oljeringar och lager:
a) Montera oljeringarna på axeln.

Pumptyp Oljeringar
SX, MX, LA, LX, XLA, XLX och XXL 2

SA och MA 1
b) Montera axiallagret (yttre) på axeln.
c) Placera lagerlåsbrickan på axeln med låsbrickans flik i kilspåret.
d) Skjut på lagerlåsmuttern på axeln.
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När lagren och axeln har svalnat till omgivningstemperaturen drar du åt låsmuttern till
vridmomentsvärdet enligt tabell Maximala vridmomentvärden för 3700-fästelement.

e) Böj in en av lagerlåsbrickans flikar i ett av låsmutterns spår.
f) Täck ytorna på det interna lagret med smörjmedlet som används vid service.

228

360
119A

370P

123

119A Axiellt ändskydd

123 Avledare

228 Lagerbock

360 Packning - radiallagrets ändskydd

370P Skruv - lagerbock

3. Tryck in den radiella INPRO-oljetätningen i radiallagrets ändskydd.
4. Montera radiallagrets ändskydd och en ny ändskyddspackning på lagerbocken.

Se till att utblåsdelen sitter i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.
För tillvalspaketet lyftkylning ersätter den radiella värmestänkskivan den radiella INPRO som finns
som standard.

5. Utför följande beroende på pumpversionen:

Om pumpen är... Då ...
SA eller MA Tryck den radiella INPRO-oljetätningen in i lagerbocken och se till att

utblåsdelen sitter i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

SX, MX, LA, LX, XLA,
XLX eller XXL

Montera och dra åt bulten till radiallagrets ändskydd och skruvarna till
lagerbocken jämnt till de vridmomentsvärden som visas i tabellen
Maximala vridmomentsvärden för 3700-fästelement.
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123 Radiell INPRO-oljetätning

228 Lagerbock

6. Montera axelmonteringen och lagerbocken:
a) Täck lagrens ytterringar med en kompatibel olja.
b) Täck lagrens inre ytor med en kompatibel olja.
c) Montera oljeringarna i spåren på axeln.
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109A Axiallagrets ändskydd

122 Axel

123A Axiell avledare

228 Lagerbock

358E Inspektionsplugg för oljering

360A Packning

370N Skruv - lagerbock

390C Shims - axiallagrets ändskydd

469P Hållare till oljering
d) Styr försiktigt in axeln och lagerenheten i lagerbocken tills det axiella lagret sitter mot lagerbockens

ansats. Säkerställ att vätskan oljeringarna inte sitter ihop eller skadas.
Tvinga inte ihop delarna.

e) Kontrollera oljeringarna genom synglaset i lagerbocken.
Om oljeringarna inte sitter ordentligt i axelns spår kan du föra in ett krokförsett verktyg av ståltråd
genom inspektionsanslutningarna. Placera om oljeringarna i spåren efter behov.

f) Kontrollera att axeln roterar fritt.
Om du upptäcker att den gnider eller fastnar mot något fastställer du och korrigerar orsaken.

7. Byt ut pluggarna till oljeringens inspektionsanslutningar.
8. Byt ut hållarna till de två oljeringarna.

Skruven ska bottna mot lagerbocken.

Montera lagerbocken

AKTSAMHET:
• Underlåtenhet att rikta upp packningen med oljespåren kommer att leda till lagerfel beroende på brist

på smörjning.
• Dra inte åt det axiella lagerlockets och lagerbockens skruvar för hårt.
• Låt inte mätklockan komma i kontakt med kilspåret när axeln roteras. Avläsningarna blir då felaktiga

och mätklockan kan skadas.
• Vid kontroll av kast måste lagerbocken fast förankras i horisontalt läge.
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1. Utför följande beroende på pumpen:

Om pumpen är... Då ...
SX, MX, LA, LX, XLA,
XLX eller XXL

1. Montera tre axiella ändskyddsshims på axiallagrets ändskydd.
2. Rikta upp hålen.

SA eller MA 1. Montera tre axiella ändskyddsshims på axiallagrets ändskydd.
2. Rikta upp packningarna till locket så att öppningarna i packningen

är uppriktade med oljespåren på locket.

109A Axiallagrets ändskydd

228 Lagerbock

360A Packningar - axiallagrets ändskydd

2. Montera axiallagrets ändskydd över axeln och på lagerbocken.
3. Montera och dra åt skruvarna till axiallagrets ändskydd och lagerbocken jämnt till de

vridmomentsvärden som visas i tabellen Maximala vridmomentsvärden för fästelement 3700.

4. Bestäm axialspelet enligt:
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a) Montera indikatorklockan.
b) Använd en hävarm för att anbringa axiell kraft på pumphjulssidan av axeln och fäst det axiella

lagret säkert mot ansatsen i lagerbocken.
c) Anbringa axiell kraft i motsatt riktning och fäst det axiella lagret säkert mot axiallagrets ändskydd.
d) Upprepa steg b och c flera gånger och notera den totala rörelsen (spelet) av det roterande elementet.

Den totala rörelsen (spelet) måste vara i området 0,025 – 0,125 mm (0,001 – 0,005 tum). Erhåll
korrekt axialspel genom att lägga till eller ta bort ändskyddspackningar (för pumpar av typen SA
och MA) eller ändskyddsshims (för pumpar av typen SX, MX, LA, LX, XLA, XLX, och XXL)
mellan axiallagrets ändskydd och lagerbocken. Om det inte finns något ändglapp lägger du till
packningar och shims.

5. Upprepa steg 1 till 4.
Om den uppmätta totala rörelsen är utanför acceptabelt område i steg 4 tar du bort eller lägger till rätt
antal enskilda shims eller packningar för att uppnå korrekt total rörelse.

6. Utför följande beroende på pumpen:

Om pumpen är... Då ...
SX, MX, LA, LX,
XLA, XLX eller
XXL

1. Ta bort axiallagrets ändskydd.
2. Tryck in INPRO-tätningen i ändskyddet och se till att utblåsdelen sitter i

position klockan 6 och att den sitter ordentligt.
3. Montera O-ringen i spåret på axiallagrets ändskydd.
4. Smörj O-ringen med lämpligt smörjmedel.

SA eller MA 1. Ta bort axiallagrets ändskydd.
2. Tryck in INPRO-tätningen i ändskyddet och se till att utblåsdelen sitter i

position klockan 6 och att den sitter ordentligt.
7. Montera axiallagrets ändskydd med O-ring över axeln och in i lagerbockens hål.

Se till att O-ringen inte skadas när den förs in i lagerbockens hål.
8. Utför följande beroende på om drivänden har ett luftkylningspaket (tillval):

Om drivänden... Då ...
Har
lyftkylningspaketet
som tillval

1. Fäst den axiella fläktens stöd på axiallagrets ändskydd.
2. Montera och dra åt skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken

jämnt till de vridmomentsvärden som visas i tabellen Maximala
vridmomentsvärden för 3700-fästelement.

3. Montera den axiella fläkten över axeln.
4. Placera den axiella avledarfläkten ca 0,8 mm (0,030 tum) från den axiella

INPRO-tätningen på pumpar av typen SA och MA. Placera fläkten mot
ansatsen som bildas av den mindre diametern vid kopplingen och dra åt
avledarfläktens stoppskruv ordentligt.

5. Dra åt stoppskruven till värmestänkskivan ordentligt.

Inte har ett
luftkylningspaket
(tillval)

1. Montera och dra åt skruvarna till axiallagrets ändskydd och lagerbocken
jämnt till de vridmomentsvärden som visas i tabellen Maximala
vridmomentsvärden för 3700-fästelement.

2. Kontrollera att axeln roterar fritt. Om du upptäcker motstånd eller att
den gnider mot något fastställer du och korrigerar orsaken.
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122 Axel

123B Radiell avledarfläkt

123E Axiell avledarfläkt

222 Stoppskruv för avledare

228 Lagerbock

234 Skydd för axiell avledarfläkt

234D Stöd för skyddet till axiell avledarfläkt

496Q Stödskruvar

9. Kontrollera följande avvikelser:

Kontrollera Metod
Passning axel -
pumphjul

1. Montera indikatorklockan på lagerbocken.
2. Rotera axeln i en så stor båge som möjligt från den ena sidan av kilspåret till den

andra. Om det totala indikatorutslaget är större än 0,050 mm (0,002 tum)
fastställer du och korrigerar orsaken.

Underhåll (forts.)

Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll 83



Kontrollera Metod

Passning
axeltätning

1. Montera indikatorklockan.
2. Rotera axeln så att indikatorn följer axelns yta ett helt varv (360°). Om det totala

indikatorutslaget är större än 0,050 mm (0,002 tum) fastställer du och korrigerar
orsaken.

Lagerbockens
framsida

1. Montera indikatorklockan på axeln.
2. Rotera axeln så att indikatorn följer lagerbockens framsida ett helt varv (360°).

Om det totala indikatorutslaget är större än 0,10 mm (0,004 tum) fastställer du
och korrigerar orsaken.

Underhåll (forts.)

84 Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll



Kontrollera Metod

Låsning -
lagerbock

1. Montera indikatorklockan på axeln.
2. Rotera axeln så att indikatorn följer lagerbockens låsning ett helt varv (360°).

Om det totala indikatorutslaget är större än 0,10 mm (0,004 tum) fastställer du
och korrigerar orsaken.

10. Montera och dra åt alla pluggar och tillbehör som tagits bort vid demonteringen, inklusive
oljedräneringspluggen och synglaset.

11. Om drivänden har vattenkylningspaketet som tillval ska den lamellrörsförsedda kylenheten monteras i
lagerbocken.

Montera vattenmantelkåpan (tillval)
1. Montera de yttre och inre O-ringarna till vattenmantelkåpan i vattenmantelkåpans spår.
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184 Tätningskammarkåpa

412S Yttre O-ring till vattenmantelkåpan

490 Vattenmantelkåpa

497T Yttre och inre O-ring till vattenmantelkåpan

2. Smörj de tätande ytorna på tätningskammarkåpan och O-ringarna med lämpligt smörjmedel.
3. Montera vattenmantelkåpan med O-ringarna i utrymmet i tätningskammarkåpan.

Säkerställ att vattenmantelkåpan går in likformigt och att O-ringarna inte skadas.

Montera tätningskammarkåpan
1. Montera öglebulten i det gängade hålet i tätningskammaren.
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122 Axel

184 Tätningskammarkåpa

228 Lagerbock

230 Slitring till tätningskammarkåpan

370H Bultar - lagerbock

2. Trä en slinga genom ringbulten och till lyftanordningen ovanför.
3. Lyft tätningskammarkåpan och fäst den så att den är i linje med axeln.
4. Montera tätningskammarkåpan på lagerbocksenheten.

a) För försiktigt kåpan över axeln och på lagerbockens låsning.
b) Montera tätningskammarkåpan och lagerbockens bultar.
c) Dra åt bultarna jämt i ett alternerande mönster.

Dra åt bultarna till vridmomentsvärdena som visas i tabellen Maximala vridmomentsvärden för 3700-
fästelement.

5. Kontrollera tätningskammarkåpans avvikelse framtill:
a) Montera indikatorklockan på axeln.
b) Rotera axeln så att indikatorn följer tätningskammarkåpans packning ett helt varv (360°).

Om det totala indikatorutslaget är större än 0,125 mm (0,005 tum) fastställer du och korrigerar
orsaken.
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6. Kontrollera tätningskammarkåpans avvikelse framtill:
a) Montera indikatorklockan på axeln.
b) Rotera axeln så att indikatorn följer tätningskammarkåpans låsning ett helt varv (360°).

Om det totala indikatorutslaget är större än 0,125 mm (0,005 tum) fastställer du och korrigerar
orsaken.

OBS!:
Förfarandena för inställning av pumphjulets och slitringens spel 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.

7. Kontrollera avvikelsen för tätningskammarkåpans slitring:
a) Montera indikatorklockan på axeln.
b) Rotera axeln så att indikatorn följer tätningskammarkåpans slitring ett helt varv (360°).

Om det totala indikatorutslaget är större än 0,15 mm (0,006 tum) fastställer du och korrigerar orsaken.

Underhåll (forts.)

88 Modell 3700, API 610 10:e utgåvan / ISO 13709 Handbok för montering, drift och underhåll



8. Kontrollera avvikelsen för tätningskammarkåpans yta:
a) Montera indikatorklockan på axeln.
b) Rotera axeln så att indikatorn följer tätningskammarens framsida ett helt varv (360°).

Om det totala indikatorutslaget är större än värdena i tabellen nedan fastställer du och korrigerar
orsaken.

Tabell 7: Maximalt tillåten avvikelse för tätningskammarkåpans yta
Grupp Maximalt tillåtet indikatorutslag
SA 0,045 mm (0,0018 tum)
SX, MA 0,05 mm (0,002 tum)
MX, LA 0,06 mm (0,0024 tum)
LX, XLA 0,065 mm (0,0026 tum)
XLX 0,07 mm (0,0028 tum)
XXL 0,08 mm (0,0031 tum)

9. Kontrollera avvikelsen för tåtningskammarkåpans lås:
a) Montera indikatorklockan på axeln eller på axelhylsan.
b) Rotera axeln så att indikatorn följer tätningskammarkåpans låsning ett helt varv (360°).
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Om det totala indikatorutslaget är större än 0,125 mm (0,005 tum) fastställer du och korrigerar
orsaken.

Montera den mekaniska patrontätningen och tätningskammarkåpan

OBS!:
Hänvisa till ritningarna och anvisningarna från tillverkaren av den mekaniska tätningen för hjälp vid
installation av den mekaniska tätningen.

1. Ta bort pumphjulet.
a) Lossa och ta bort pumphjulsmuttern.

Pumphjulsmuttern är vänstergängad.
b) Ta bort pumphjulet, pumphjulskilen och tätningskammarkåpan så som beskrivs i avsnittet

Demontering.
2. Smörj alla O-ringar med lämpligt smörjmedel om inte tätningstillverkarens anvisningar annat anger.
3. Skjut patrontätningsenheten (roterande del, stationär packbox, packboxpackning och hylsa) på axeln.
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OBS!:
Säkerställ att anslutningarna mellan mekanisk tätning/gland/ledning är rätt placerade.

122 Axel

184 Tätningskammarkåpa

228 Lagerbock

355 Packboxbult

370H Bultar - lagerbock

540C Packning - tätningskammarkåpa

4. Montera packningen till lagerbocken och tätningskammaren i fördjupningen i lagerbocken och rikta in
hålen.

5. Montera tätningskammarkåpan.
a) Trä en slinga genom ringbulten och till lyftanordningen ovanför.
b) Lyft tätningskammarkåpan och fäst den så att den är i linje med axeln.
c) Montera tätningskammaren på drivänden genom att föra kåpan försiktigt över patrontätningens

roterande del.
Se till att packboxbultarna går lätt in i hålen i patrontätningens packbox och att kåpan passar in i
lagerbockens låsning.

d) Kontrollera att packningen till lagerbocken och tätningskammaren inte kommit ur läge eller är skadad.
e) Montera tätningskammarkåpan och lagerbockens bultar och dra åt dem växelvis.

Dra åt bultarna till vridmomentsvärdena som visas i tabellen Maximala vridmomentsvärden för 3700-
fästelement.

f) Montera packboxbultarnaoch dra åt jämnt till vridmomentsvärdena som anges i tabellen Maximala
vridmomentsvärden för 3700-fästelement.

6. Dra åt låsringens stoppskruvar.
7. Frigör distansringen eller klämmorna.
8. Kontrollera att axeln roterar fritt.

Om du upptäcker motstånd eller att den gnider mot något fastställer du och korrigerar orsaken.
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Montera pumphjulet

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

Vi rekommenderar att du upprepar kontrollen av avvikelse på ytan på tätningskammarens framsida, lås och
slitring enligt beskrivning i Montera tätningskammarkåpan (sidan 86).
1. Montera pumphjulskilen i axelns kilspår.

Kilen ska vara längst upp (klockan 12) vid montering av pumphjulet.
2. Montera pumphjulet på axeln.

Applicera ett medel för motverkande av hopskärning i pumphjulshålet för att underlätta montering
och demonteringen.

3. Montera pumphjulsmuttern och dra åt till vridmomentsvärdena som anges i tabellen Maximala
vridmomentsvärden för fästelement 3700.
Pumphjulsmuttern är vänstergängad.

4. Dra åt stoppskruven på pumhjulsmutterns ände.
5. Kontrollera att axeln roterar fritt.

Om du upptäcker motstånd eller att den gnider mot något fastställer du och korrigerar orsaken.

Vi rekommenderar att du upprepar kontrollen av avvikelse på ytan på pumphjulets slitring enligt
beskrivning i Byt ut slitringarna.

Montera kopplingsnavet

AKTSAMHET:
Använd isolerade handskar vid hantering av kopplingsnavet. Kopplingsnavet blir varmt och kan orsaka
personskada.

OBS!:
Om du måste värma kopplingsnavet på grund av en greppassning får du inte använda en blåslampa.
Använd en anordning för uppvärmning så som en ugn vilken värmer upp kopplingsnavet på ett jämnt sätt.

1. Montera kilen och pumphalvans kopplingsnav på axeln.
2. Säkerställ att navet är i jämnhöjd med axeländen eller med ritsmärket från demonteringen.

Hänvisa till kopplingstillverkarens anvisningar för att få hjälp.
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Sätt i back-pull-out-enheten i pumphuset
1. Montera en ny pumphuspackning på pumphusets packningsyta.

Du kan applicera ett medel för motverkande av hopskärning på pumphuspassningarna för att
underlätta montering och demontering.

2. Byt ut back-pull-out-enheten i pumphuset med en lyftslinga fäst genom lagerbocken eller på annat
lämpligt sätt.

3. För tillbaka back-pull-out-enheten i rätt läge i pumphuset genom att lossa på pinnbultarna jämnt.
Säkerställ att pumhuspackningen inte är skadad.

4. Montera pumphusets pinnmuttrar.
5. Inspektera gapet mellan tätningskammarkåpan och pumphuset och justera om nödvändigt

pumphusets pinnmuttrar så at gapet blir likformigt.
6. Dra åt pumphusmuttrarna jämnt, växelvis, tills tätningskammarkåpan är i kontakt metall-mot-metall

med pumphuset. Dra åt varje mutter till vridmomentsvärdena i tabellen Maximala vridmomentvärden
för 3700-fästelement.

7. Kontrollera att axeln roterar fritt.
Om du upptäcker motstånd eller att den gnider mot något fastställer du och korrigerar orsaken.

8. Montera kopplingsdistansen, kopplingsskyddet, extra rörsystem, rör och den utrustning som togs bort
som förberedelse för demontering.

9. Smörja lagren.

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.
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Referenser för montering
Maximala vridmomentsvärden för fästelement
Om tabellen

Vridmomentsvärdena som anges i den här tabellen är för torra gängor. Dessa värden skall endast minskas
för smorda gängor när smörjmedel med hög stresstålighet, så som Molycote, används. Material som är
listade i tabellen motsvarar respektive API 610 10:e utgåvans materialklasser. I vissa fall är material av
bättre kvalitet ersatta.

Konstruktion - API-beteckning
Följande API-beteckningar gäller för denna tabell:

• S-1
• S-3
• S-4
• S-5
• S-6
• S-8
• S-8N
• S-9
• C-6
• A-8
• A-8N
• D-1
• Modifierad A-8 (icke API-material)

Maximalt vridmomentsvärdeNm (ft-lb)
Artikelnummer Position Gruppstorlek Vridmoment
136 Lagerlåsmutter SA 95 (70)

MA 122 (90)
SX, MX, LA 149 (110)
LX, XLA 190 (140)
XLX 407 (300)

304 Pumphjulsmutter SA, SX 145 (107)
MA, MX 178 (131)
LA, LX, XLA, XLX 287 (212)

353 och 355 Packboxbultar och
muttrar

SA 118 (87)
Alla andra storlekar 235 (173)

365A och 425 Pumphusets pinnbultar
och muttrar

SA, SX MA, MX (9 tum
och 11 tum)

415 (306)

MA, MX (13 tum) 671 (495)
LA, LX (13 tum) 671 (495)
LA, LX (16 tum och 17
tum)

1006 (742)

LA, LX (19 tum) 1426 (1052)
XLX, XLA (21 tum) 1426 (1052)

370H Skruv - lagerbock och
tätningskammarkåpa

SA, MA 41 (30)
SX 80 (59)
MX, LA 142 (105)
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Artikelnummer Position Gruppstorlek Vridmoment
LX, XLA 231 (170)
XLX 346 (256)

370N Skruv - axiallagrets
ändskydd till lagerbock

SA, SX 41 (30)
MA, MX, LA 41 (30)
LX, XLA, XLX 80 (59)

370P och 370W (tillval Skruv - radiallagrets
ändskydd till lagerbock

SX MX, LA LX, XLA
XLX

9 (7)

469Q (tillval) Skruv - fäste för skydd på
axiell avledarfläkt

Alla 9 (7)

Bultar pump till bas Alla 955 (705)

Reservdelar
Reservdelar för kritisk service

För kritisk service skall följande delar (när tillämpligt) lagerföras:
• Pumphjul (101) med pumphjulsringar (202 och 203)
• Axiallagrets ändskydd (109A)
• Radiallagrets ändskydd (119A)
• Axel (122)
• Radiell INPRO-tätning (123)
• Axiell INPRO (123A)
• Radiell värmestänkskiva (123B)
• Axiell fläkt (123E)
• Pumphjulskil (178)

Ett alternativt tillvägagångssätt är att lagerföra en komplett back-pull-out-enhet. Det är en grupp
monterade delar som innehåller allt utom pumphuset och kopplingen.

Rekommenderade reservdelar
När du beställer reservdelar måste du alltid ange serienummer samt delens namn och artikelnummer från
den relevanta sektionsritningen. För att driften ska bli tillförlitlig är det mycket viktigt att du har ett
tillräckligt stort lager av reservdelar till hands.
Vi föreslår att följande reservdelar lagerförs (när tillämpligt):

• Lagerlåsmutter (136)
• Lagerlåsbricka (382)
• Mekanisk patrontätning (383)
• Pumphuspackning (351)
• Slitring, pumphus (164)
• Oljekylare, montering (494)
• Lagerbock och tätningskammarkåpans packning (540C)
• Pumphjulsmutter (304)
• Slitring ,pumphjul - pumphussida (202)
• Slitring ,pumphjul - kåpsida (203)
• Oljeringar (114)
• Oljekopp med metallskydd (251)
• Radiallager (168)
• Packning, radiallagrets ändskydd (360)
• Tätningskammarens slitring (230)
• Stoppskruvar (222E och 320)
• Genomloppsbussning - tätningskammarkåpa (125)
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• Axiallager (dubbelt) (112)
• Packningar, axiellt lagerlock (360A)
• O-ring, axiellt lagerlock (412)
• Shimspack, axiellt lagerlock (390C)
• O-ringar, vattenmantelkåpa (412S och 497T)
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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.

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 om 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 är inte fylld. 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 inte korrekt uppriktade. Rikta om pumpen och motorn.

Det finns inte tillräckligt med smörjmedel. Kontrollera smörjmedlets lämplighet och nivå.

Smörjmedlet var inte tillräckligt kylt. Kontrollera kylsystemet.

Pumpen låter mycket eller
vibrerar.

Pumpen och motorn är inte korrekt uppriktade. Rikta 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. Säkerställ
att bottenplattan är gjuten på rätt sätt utan tomrum
eller luftfickor.

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.

Packboxen läcker för mycket. Packboxglanden är inte korrekt 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.
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Symtom Orsak Åtgärd
Axeln 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 vid montering
Tabell 8: Felsökning
Symtom Orsak Åtgärd
Motoraxelns spel är för stort. Lagrens interna spel är för stort. Byt ut lagren mot lager av rätt typ.

Axiallagrets ändskydd är löst. Dra åt skruvarna.

Det finns för många shims under
Axiallagrets ändskydd.

Ta bort de enskilda shimsen för att
uppnå rätt tjocklek.

Axelavvikelsen är för stor. Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Lagerbocksflänsens avvikelse är för stor. Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Lagerbockens fläns är vriden. Byt ut lagerbockens fläns.

Tätningskammarkåpans avvikelse är för stor. Tätningskammarkåpan sitter fel på
lagerbocken.

Byt ut eller bearbeta om
tätningskammarkåpan.

Tätningskammarkåpan är rostig eller utsliten. Byt ut tätningskammarkåpan.

Avvikelsen för pumphjulets slitring är för stor. Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Slitringen är felaktigt bearbetad. Byt ut eller bearbeta om pumphjulet.
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Dellistor och tvärsnittsritningar
Dellista

Materialen i den här tabellen är typiska. Hänvisa till beställningssedeln för faktiska material i utrustningen.
Tabell 9: Dellistor med standardmaterial vid tillverkning
Position Del Antal per

pump
Konstruktion - API-beteckning
S-4 S-6 S-8 C-6 A-8

100 Pumphus 1 1212 1234 1296
101 Pumphjul 1 1212 1222 1265 1222 1265
109A Axiallagrets ändskydd 1 1212
112 Axiellt kullager 1 par Stål
114 Oljering (SA- och MA-

lagerbockar)
1 1618

114 Oljering (SX-, MX-, LA-, LX-,
XLA-, XLX- och XXL-
lagerbockar)

2 1618

119A Radiallagrets ändskydd 1 Stål
122 Axel 1 2238 2256 2244 2256
123 Avledare, radiell 1 1618
123A Avledare, axiell 1 1618
123B Avledarfläkt, radiell 1 1425
123C Avledarfläkt, axiell 1 1425
125 Genomloppsbussning,

tätningskammare
1 1001 2244 2256 2244 2256

136 Låsmutter, lager 1 Stål
164 Slitring, pumphus 1 1001 1232 1265 1232 1265
168 Radiellt kullager 1 Stål
178 Kil, pumphjul 1 2229 2224 2229
184 Tätningskammarkåpa 1 1212 1234 1296
198A Stoppskruv, pumphjulsmutter 1 2229
202 Slitring, pumphjul 1 1001 1299 1071 1299 1071
203 Slitring, pumphjul 1 1001 1299 1071 1299 1071
222 Stoppskruv, avledare 2 2229
222E Stoppskruv, stationära slitringar 6 2229
228 Lagerbock 1 1212
230 Slitring, tätningskammarkåpa 1 1001 1232 1265 1232 1265
234 Skydd på avledarfläkt 1 3201
234D Fäste för skydd på avledarfläkt 1 3201
304 Pumphjulsmutter 1 2210 2229
320 Stoppskruv, pumphjulets slitring 6 2229
351 Packning, pumphjul 1 Spirallindad 316 rostfritt stål
353 Pinnbult, packbox 4 2239
355 Mutter, packboxbult 4 2285
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Position Del Antal per
pump

Konstruktion - API-beteckning
S-4 S-6 S-8 C-6 A-8

356A Pinnbult, pumphus Varierar 2239
360 Packning, radiallagrets ändskydd 1 Vellumoid
360A Packning, axiallagrets ändskydd 3 Vellumoid
370H Skruv, lagerbock och

tätningskammarkåpa
4 2210

370N Skruv, axiallagrets ändskydd 5 2210
370P Skruv, radiallagrets ändskydd 5 2210
382 Låsbricka, lager 1 Stål
390C Shimspack, axiallagrets ändskydd 1 304SS
408A Plugg, oljedränering 1 Stål med magnetplugg
412 O-ring, axiallagrets ändskydd 1 Buna N
418 Justerbult 4 2210
425 Mutter, pumphusets pinnbult Varierar 2239
469P Hållare, oljering 2 2285
494 Oljekylare, montering 1 Rostfritt stål med kopparlameller
497F O-ring, axiell avledare 1 Buna N
497H O-ring, radiell avledare 1 Buna N
497S O-ring, radiellt lock 1 Buna N
540C Packning, lagerbock och

tätningskammarkåpa
1 Aramidfiber

Tabell 10: Korsreferenstabell för material
Material Materialkod för Goulds-

pumpar
ASTM-materialbeteckning Annat

Gjutjärn 1000 A48 klass 25 —
Gjutjärn 1001 A48 klass 20 —
Nitronic 60 1071 A743 Gr. CF10SMnN —
Kolstål 1212 A216 WCB —
12% kromstål 1222 A743 Gr. CA6NM —
12% kromstål 1232 A743 Gr. CA15 —
12% kromstål 1234 A487 Gr. CA6MN klass A —
316L rostfritt stål 1265 A743 Gr. CF3M —
316L rostfritt stål 1296 A351 Gr. CF3M —
12% kromstål 1299 A743 Gr. CA15 —
Aluminium 1425 SC64D UNS A03190
Vismutbrons 1618 B505 CDA 89320 —
Stål 2210 A108 Gr. 1211 UNS G12110
316 rostfritt stål 2229 A276 Typ 316 —
4140 stål 2238 A434 Gr. 4140 klass BC —
4140 stål 2239 A193 Gr. B7 —
410 rostfritt stål 2244 A276 Typ 410 UNS S41000
316L rostfritt stål 2256 A276 typ 316L UNS S31603
4140 stål 2285 A194 Gr. 2H —
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Material Materialkod för Goulds-
pumpar

ASTM-materialbeteckning Annat

Stål 3201 A283 grad D —
316L rostfritt stål 3223 A240 typ 316L —

Tabell 11: Fästelement och pluggar
Material Materialkod för Goulds-pumpar ASTM
Kolstål 2210 A307 grad B
Monel 6162 F468 legering 500
316SS 2229 F593 legeringsgrupp 2
4140 stål 2239 A193 grad B7
316LSS 2256 A193 grad B8MLN
4140 stål 2285 A194 grad 2 H
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Lokala ITT-kontaktuppgifter
Regionkontor
Region Adress Telefon Fax
Nordamerika (huvudkontor) ITT - Goulds Pumps

240 Fall Street
Seneca Falls, NY13148
USA

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

Asien/Stilla havsområdet ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

Europa ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latinamerika ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile

+562–544–7000 +562–544–7001

Mellanöstern och Afrika ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Grekland

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642
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