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Introduktion och säkerhet
Inledning
Handbokens syfte

Syftet med denna handbok är att tillhandahålla den information som krävs för:
• Installation
• Drift
• Underhåll

AKTSAMHET:
Läs denna handbok noga innan du installerar och börjar använda produkten. Felaktig användning av
produkten kan orsaka personskador och egendomsskador samt upphäva garantin.

OBS!:
Spara denna handbok och håll den enkelt tillgänglig där enheten är placerad.

Begära annan information
Specialversioner kan även ha ytterligare bruksanvisningar. Se säljkontraktet för eventuella modifieringar
eller specialversionsegenskaper. Kontakta närmaste ITT-representant för anvisningar, situationer eller
händelser som inte beskrivs i den här handboken eller i säljdokumenten.
Ange alltid den exakta produkttypen och identifieringskoden när du begär teknisk information eller
beställer reservdelar.

Säkerhet
VARNING:

• Användaren måste känna till säkerhetsföreskrifterna för att undvika personskada.
• En tryckfylld anordning kan explodera, spricka eller skjuta ut sitt innehåll om trycket är för stort.

Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika för högt tryck.
• 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.

• Denna handbok anger klart de godkända metoderna för att ta isär enheter. Dessa metoder måste
följas. Instängd vätska kan snabbt expandera och resultera i en kraftig explosion och skada. Använd
aldrig värme på pumphjul, propellrar eller dess låsanordningar för att underlätta borttagningen.

• Ändra inte pumpens användningsområde utan godkännande av en auktoriserad ITT-representant.

AKTSAMHET:
Du måste följa de instruktioner som finns i denna handbok. Underlåtenhet att göra det kan leda till
personskador, utrustningsskador eller förseningar.

Introduktion och säkerhet

Model 3409 Installations-, drift- och underhållsmanual 3



Säkerhetsterminologi och -symboler
Om säkerhetsmeddelanden

Det är mycket viktigt att du läser, förstår och följer säkerhetsanvisningarna och säkerhetsföreskrifterna
noggrant innan du använder produkten. Informationen syftar till att förebygga dessa faror:

• olyckor och hälsoproblem för personalen
• skador på produkten
• fel på produkten.

Faronivåer
Faronivå Indikation

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

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

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

OBS!:  • En möjlig situation som kan leda till oönskade
tillstånd

• Användning utan risk för personskador

Farokategorier
Farokategorierna kan antingen falla under faronivåer eller låta specifika symboler ersätta de ordinarie
faronivåsymbolerna.
Elektriska faror indikeras med följande specifika symbol:

ELEKTRISK RISK:  

Detta är exempel på andra kategorier som kan inträffa. De faller under ordinarie faronivåer och kan
använda kompletterande symboler:

• Krossrisk.
• Skärrisk
• Risk för ljusbåge

Ex-symbolen

Ex-symbolen indikerar säkerhetsföreskrifter för Ex-godkända produkter när de används i potentiellt
explosiva eller brandfarliga atmosfärer.

Introduktion och säkerhet
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Miljösäkerhet
Arbetsområdet

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

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

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

Elinstallation
Kontakta ditt lokala elbolag angående krav på återvinning av elektriska installationer.

Riktlinjer för återvinning
Följ lokala lagar och regler angående återvinning.

Personsäkerhet
Allmänna säkerhetsregler

Dessa säkerhetsregler gäller:
• 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.
• Beakta alltid risken för drunkning, elektriska olyckor och brännskador.

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

• Hjälm
• Skyddsglasögon, helst med sidoskydd
• Skyddsskor
• Skyddshandskar
• Gasmask
• Hörselskydd
• Första hjälpen-låda
• Säkerhetsanordningar

OBS!:
Använd aldrig en enhet om inga säkerhetsanordningar är installerade. Se även specifik information om
säkerhetsanordningar på annan plats i handboken.

Elektriska anslutningar
Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella, nationella
och lokala föreskrifter. Mer information om gällande krav finns i avsnitten om elektriska anslutningar.

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

• Ordna med lämplig avspärrning runt arbetsområdet, exempelvis med ett skyddsräcke.
• Se till att alla skyddsräcken är på plats och är säkrade.
• 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.

Introduktion och säkerhet
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• Se till att lyftutrustningen är i gott skick.
• Använd lyftsele, säkerhetslina och andningsapparat om så behövs.
• Se till att produkten är ordentligt rengjord.
• Förvissa dig om att det inte finns giftiga gaser inom arbetsområdet.
• Ha en första hjälpen-låda nära till hands.
• Koppla från och blockera strömförsörjningen före service.
• Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av elektriska handverktyg.

Tvätta hud och ögon
Gör följande om du har fått kemikalier eller skadliga vätskor i ögonen eller på huden:

Tvätt av Gör så här
Ögon 1. Tvinga isär ögonlocken med fingrarna.

2. Skölj ögonen med ögonsköljningsvätska eller rinnande vatten under minst 15 minuter.
3. Ring ambulans.

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

Ex-godkända produkter
Följ dessa speciella instruktioner för handhavande om du har en Ex-godkänd enhet.

Krav på personal
Följande krav gäller 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, ånga och/eller båda som finns i riskområden.

• Eventuellt underhåll på Ex-godkända produkter ska uppfylla internationella och nationella standarder
(t.ex. IEC/EN 60079-17).

ITT frånkänner sig allt ansvar för arbete som utförs av ej utbildad och ej auktoriserad personal.

Krav på produkt och produkthantering
Följande krav gäller för produkten och produkthanteringen gällande Ex-godkända produkter i potentiellt
explosiva atmosfärer:

• Använd endast produkten i enlighet med godkända motordata.
• En Ex-godkänd produkt får aldrig köras torr under normal drift. Torrkörning vid service och

inspektion är endast tillåten utanför det klassificerade området.
• Säkerställ, innan något arbete påbörjas på produkten, 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.
• Säkerställ att termokontakterna är anslutna till en skyddskrets i enlighet med produktens

godkännandeklassificering, och att de används.
• Internt säkra kretsar krävs normalt för automatiska nivåregleringssystem med nivåregulatorer om de är

monterade i zon 0.
• 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 erhålls från en auktoriserad ITT-representant.

Introduktion och säkerhet
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Beskrivning av ATEX
ATEX-direktivet är en specifikation som antagits inom EU för elektrisk och icke-elektrisk utrustning som
installeras inom EU. ATEX behandlar kontrollen av potentiellt explosiva atmosfärer och de standarder för
utrustning och skyddssystem som används inom dessa atmosfärer. ATEX-riktlinjerna är även relevanta
utanför EU. Riktlinjerna kan tillämpas på utrustning som installeras i alla typer av potentiellt explosiva
atmosfärer.

Riktlinjer för godkännande
Godkännande uppfylls endast om enheten körs för avsedd användning. Ändra inte villkoren för driften
utan godkännande från en ITT-representant. När en explosionssäker produkt installeras eller underhålls
ska alltid direktiv och gällande standarder (t.ex. IEC/EN 60079–14) uppfyllas.

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

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

Produktgaranti
Täckning

ITT åtager sig att åtgärda dessa fel i produkter från ITT under dessa villkor:
• Felen beror på defekter i utformning, material eller tillverkning.
• Felen rapporteras till en ITT-representant inom garantiperioden.
• Produkten har använts endast under de förhållanden som beskrivs i denna handbok.
• Produktens övervakningsutrustning är korrekt ansluten och har använts.
• Allt service- och reparationsarbete utförs av personal som auktoriserats av ITT.
• Äkta ITT-delar används.
• Endast Ex-godkända delar och tillbehör som har godkänts av ITT används i Ex-godkända produkter.

Begränsningar
Garantin täcker inte fel som orsakas av dessa situationer:

• Otillräckligt underhåll
• Felaktig montering
• Ändringar i produkten eller and installationen som har gjorts utan att ITT har rådfrågats
• Felaktigt utfört reparationsarbete
• Normalt slitage

ITT påtar sig inget ansvar för följande situationer:
• Personskador
• Materialskador
• Ekonomiska förluster

Garantianspråk
ITT:s produkter håller hög kvalitet och förväntas fungera tillförlitligt under lång tid. Kontakta din ITT-
representant om ett garantianspråk trots det skulle bli aktuellt.

Introduktion och säkerhet
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Transport och förvaring
Inspektera leveransen
Inspektera paketet

1. Inspektera paketet för att se om några delar är skadade eller saknas vid leverans.
2. Anteckna eventuella delar som är skadade eller saknas på kvittot och fraktsedeln.
3. Skicka ett klagomål till fraktföretaget om något inte stämmer.

Om produkten har hämtats hos en distributör riktar du klagomålet direkt till denne.

Inspektera enheten
1. Ta bort emballeringsmaterial från produkten.

Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
2. Inspektera produkten och se om några delar är skadade eller saknas.
3. Lossa i tillämpliga fall produkten genom att avlägsna eventuella skruvar, bultar och spännband.

Var försiktig och undvik personskador vid hantering av spikar och spännband.
4. Kontakta din försäljningsrepresentant om någonting inte är som det ska.

Riktlinjer för transport
Säkerhetsåtgärder

VARNING:
• Ingen får vistas under hängande last.
• Iaktta gällande förordningar för olycksförebyggande åtgärder.

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 lyftögleskruvar, slingor och ok måste vara
klassade, valda och användas för hela den last som ska lyftas.

• Krossrisk. Enheten och dess delar kan vara tunga. Använd rätt lyftmetoder och använd alltid skor
med stålhätta.

• Fäst inte slingor på axeländarna.
• Var ytterst noggrann vid placeringen av slingan under motorn så att den inte kan halka av.
• Använd inte lyftöglorna på husets övre halva.

Enheten måste lastas av och hanteras genom att den lyfts jämt i minst fyra punkter på bottenplattan.
Öglorna på husets övre halva är utformade för att lyfta endast den övre halvan.

Horisontalt monterade pumpar

Pumpmontering Lyftmetod
En lös pump Placera en nylonslinga, kedja eller vajerrep runt båda lagerhus.

Transport och förvaring
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Pumpmontering Lyftmetod
En pump monterad på en bas
som har lyfthål VARNING:

Om motorn har monterats på bottenplattan på
fabriken, är det säkert att lyfta hela enheten.
Men om motorn inte har monterats på fabriken,
oh bottenplattans totala längd överstiger 254 cm
(100 tum), ska hela enheten bestående av pump,
bas och motor inte lyftas tillsammans. Detta kan
orsaka skador på bottenplattan. Pumpen och
bottenplattan ska lyftas till sitt slutliga läge utan
motorn, oh därefter ska motorn monteras.

AKTSAMHET:
Var noggrann vid dimensionering av
utrustningen eftersom obalanserade laster kn
uppkomma om motorn inte är monterad på
basen vid lyfttillfället. Motorn kanske inte har
monterats på fabriken.

Fäst nylonslingor, kedjor eller vajerrep till ANSI/OSHA S-krokar av
standardtyp. Fäst därefter krokarna i hålen som sitter i basens fyra
hörn. Kontrollera att krokarnas spetsar inte vidrör den nedre delen på
pumpens bas. Anpassa utrustningen efter lasten så att lyftvinkeln blir
högst 45° vertikalt sett.

En pump monterad på en bas
som inte har lyfthål

Placera en slinga runt det yttre lagerhuset och placera den andra slingan
runt bakre änden på motoraxeln så nära monteringsfoten som möjligt.
Kontrollera att slingan inte skadar husets hölje eller ledningsdosorna.
Sätt ihop slingornas fria ändar och placera dem över lyftkroken.

1

2

3

1. Nylonslinga, kedja eller vajerrep
2. Lyft inte hela pumpen med dessa öglor
3. Stropp runt lagerbocken
Figur 1: Korrekt lyftmetod för en lös horisontalpump

Transport och förvaring
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45° max

L
2

L
Figur 2: Korrekt lyftmetod för en horisontalpump på en bas med lyfthål

45° max

L
2

L
Figur 3: Korrekt lyftmetod för en horisontalpump på en bas utan lyfthål

Vertikalt monterade pumpar
Pumpmontering Lyftmetod
Halvt fundament Placera en nylonslinga eller ett vajerrep runt båda flänsar. Använd en

spärrkrok eller standardbygel och ändöglor. Kontrollera att
lyftutrustningen är tillräckligt lång för att lyftvinkeln ska bli högst 30°,
vertikalt sett.

Fullständigt fundament Installera lyftögleskruvar i de tre hålen som sitter överst på stödet och
fäst ordentligt. Anslut en kedja eller ett vajerrep med en spärrkrok eller
standardbygel och ändögla. Du måste använda lyftögleskruvar med
klack som är tillverkade enligt ANSI B18.15 och storleksanpassade till
de befintliga hålen. Kontrollera att lyftutrustningen är tillräckligt lång
för att lyftvinkeln ska bli högst 30°, vertikalt sett.

1 30° max

1. Nylonslinga, kedja eller vajerrep
Figur 4: Korrekt lyftmetod för en vertikalpump monterad på ett halv fundament

Transport och förvaring
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1
30° max

1. Nylonslinga, kedja eller vajerrep
Figur 5: Korrekt lyftmetod för en vertikalpump monterad på ett fullständigt fundament

Riktlinjer för förvaring

Krav för förvaring av pumpen
Kraven på förvaring beror på hur länge du förvarar pumpen. 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)

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

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

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

Transport och förvaring
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Produktbeskrivning
Allmän beskrivning
Produktbeskrivning

Goulds modell 3409 är en dubbelsidigt sugande horisontaldelad pump Produktserien består av 11 storlekar
från 6 x 10 - 22 till 14 x 18 - 28.

Hus
Det axialt delade huset med dubbelt snäckhus är konstruerat av gjutjärn, för arbetstryck på upp till 175
psig (vissa storlekar upp till 300 psig), eller segjärn, för arbetstryck på upp till 400 psig (vissa storlekar är
begränsade till 300 psig). Sug- och utloppsflänsarna och monteringsfötterna är gjutna och är integrerade
med den undre halvan av huset.
Gängade och pluggade hål tillhandahålls för anslutning för luftevakuering, ventilering, dränering och
mätning. Husets övre halva kan tas bort utan att sug- och utloppsrörsystemen påverkas. Flänsarna är ASA-
standard 125/125#, 125/250# eller 250/250#. Sug och utlopp är på en gemensam centrumlinje i både
horisontal- och vertikalplanet.

Pumphjul
• Inneslutet, dubbelsidigt sugande
• Brons, segjärn eller rostfritt 316-stål
• Statiskt och hydrauliskt balanserat
• Fäst med kil på axeln
• Positionerat axialt med axelhylsorna
• Nav med tillräcklig metalltjocklek för att tillåta maskinbearbetning för montering av pumphjulsringar

Axel
Axeln är tillverkad av AISI 4140-stål, rostfritt 316-stål eller rostfritt 17-4 ph-stål. Axelstorleken tillåter drift
med last med minsta möjliga avböjning.

Axelhylsor
• Brons, 420 härdat rostfritt stål (endast packning), 316 rostfritt stål eller gjutjärn
• Skyddar axeln från slitage och kontakt med vätskan som pumpas
• En O-ring under hylsan för att förhindra läckage

Packbox
• Asbestfri packning
• Delad packbox för att möjliggöra demontering och åtkomst till packningen
• Tillräckligt utrymme för att packa om packboxen
• Utformad så att ombyggnad till mekaniska tätningar kan göras på plats eller i verkstad utan

maskinbearbetning

Husringar
• Tillverkade av brons, gjutjärn eller Nitronic 60 rostfritt stål
• Installerade med en rotationsbroms
• Utformade att begränsa läckage vid ringpassningen

Lager
• Fett- eller oljesmorda
• Inre lager eller lager vid kopplingsänden: enkelt kullager
• Yttre lager: dubbelt cylindriskt rullager, hålls på plats av en lagerlåsmutter och en låsbricka

Lagerhus
Lagerhusen är fastskruvade på änden av husets undre halva och garanterar en positiv justering av det
roterande elementet.

Produktbeskrivning
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Lagerhusens är utformade för att skapa en inpassning för det inre lagret som ger utrymme för
värmeutvidgning Det yttre lagret kläms på plats för att ta upp alla axialkrafter och för att hålla den
roterande delen i rätt axiellt läge. På huset finns öppningar för att tillföra nytt fett och dränera gammalt
fett.

Bottenplatta
• Tillräckligt styv för att stödja pumpen och motorn
• Stålkonstruktion
• Dropptråg under pumpänden med gängad dräneringsanslutning

Koppling
Hela kopplingen är av metall.

OBS!:
Kopplingen som används i en ATEX-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad.

Kopplingsskydd
Hela kopplingsskyddet är av metall.

AKTSAMHET:
Du måste använda ett kopplingsskydd av ett icke gnistbildande material i en ATEX-klassificerad miljö.

Rotation
Pumpen har en medurs eller moturs rotation sedd från motoränden.

Information på dataskylten
Viktig information för beställning

Varje pump har dataskyltar som ger information om pumpen. Dataskyltarna 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 dataskylt. Se Dellistan för artikelnummer.

Typer av dataskyltar
Dataskylt Beskrivning
Pumphus Ger information om pumpens hydrauliska karaktäristik.

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

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

utloppet. Dataskylten ger information om pumpens ATEX-specifikationer.

Produktbeskrivning
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Dataskylt på pumphus

Fält på dataskylten Förklaring
Size Pumpstorlek
Type Typ av pump
Serial number Pumpens serienummer
GPM Märkpumpflöde i gallons per minut
Head (ft) Nominell uppfordringshöjd, i fot
RPM Märkt pumphastighet, varv per minut
Model number Pumpens modellnummer
Imp. Dia. Pumphjulsdiameter
Max. Field Hydrotest Pressure PSI Max. hydrostatiskt testfälttryck
Identification No. Ett nummer som pumpens slutanvändare begär att

få angivet på dataskylten för att identifiera pumpen i
slutanvändarens drift

Year Pumpens tillverkningsår

Dataskylt på lagerbocken

Tabell 1: Förklaring av dataskylten på lagerbocken
Fält på dataskylten Förklaring
MOD. Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
SER. NO. Pumpens serienummer
LUBE Smörjmedel, olja eller fett

Produktbeskrivning
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ATEX-dataskylt

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

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

Produktbeskrivning
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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 pumpplacering

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 lyftögleskruvar, slingor 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 såsom en vinsch eller talja krävs
ska du se till att det finns tillräckligt utrymme
ovanför pumpen.

Detta gör det enklare att korrekt använda
lyftutrustning och att säkert avlägsna och flytta
komponenterna till en säker plats.

Skydda enheten från väder- och vattenskada på
grund av regn, översvämning och temperaturer
under 0 °C.
Om det finns risk för frysning under en
avstängningsperiod, töm då pumpen helt och hållet
och använd tryckluft för att blåsa ut alla passager
och fickor där vätska kan ansamlas.

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 styranordningar.

Tillåtna anordningar:
• 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.

Överväg att konsultera en bullerspecialist.
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Riktlinje Förklaring/kommentar
När så är möjligt, placera pumpen under
vätskenivån.

Detta underlättar flödning, säkerställer ett jämnt
vätskeflöde och tillhandahåller ett positivt
inloppstryck för pumpen.

Se till att det finns en lämplig strömkälla tillgänglig
för pumpens drivenhet.

Om pumpen är motordriven, ska strömkällans
elektriska egenskaper vara identiska med de som
anges på motorns dataskylt.

Monteringen måste utvärderas för att fastställa att det tillgängliga minsta inloppstrycket (NPSHA) möter
eller överskrider det nödvändiga minsta inloppstrycket (NPSHR) enligt pumpens prestandakurva.

Krav på fundament
Krav

• Fundamentet måste kunna absorbera vibrationer och utgöra ett permanent, stabilt stöd för enheten.
• Fundamentet måste väga minst 5 gånger mer än pumpenheten.
• Se till att fundamentet är plant och gjort av kraftig betong för att förhindra påfrestningar och

förvridning när du drar åt fundamentbultarna.
• Fundamentbultar av hyls- och J-typ används mest. Båda utförandena tillåter förflyttning för den

slutliga bultjusteringen.
• Låt fundamentet härda i åtskilliga dagar innan du fortsätter med pumpinstallationen.
• Fundamentet ska hällas inom 1,905 – 3,81 cm av sluthöjden.

Fundamentbultar
• Fundamentbultar måste vara inbäddade i betongen på ett djup av 20 – 30 cm (8 – 12 tum) och låsta

med antingen en krok runt ett armeringsjärn eller en mutter och en bricka nertill.
• Fundamentbultar måste ha en hylsa runt dem som är minst sex gånger bultdiametern i längd och

minst två bultstorlekar större i ID.
• Om en mutter och bricka används för låsning, ska brickan ha en YD som är två storlekar större än

hylsan.
• Fundamentbultar ska ha 3,175 mm (0,125 tum) mindre storlek än ankarbulthålen i basen.

Bultinstallationsdiagram

1
2

345

12–18 in.8–12 in.

0.75–1.5 in.

1. Bottenplatta
2. Tunt murbruk
3. Alternerande bult och bricka
4. Betong
5. Bulthylsa

Ställa in bottenplattan
På fabriken kontrolleras det att pumparna kan justeras till de nödvändiga toleranserna. På grund av
flexibiliteten på en icke-gjuten bas och transporthanteringen kan du inte förutsätta att enheten är justerad
när den placeras på ett grovt fundament. Om dessa anvisningar följs kan du enkelt uppnå den justering
som krävs.
1. Utför en inledande grovjustering.

Installation
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Grovjusteringens mål är att uppnå 0,020 tum (0,051 cm) av total indikatoravläsning för parallell
justering och 0,009 tum (0,023 cm) av total indikatoravläsning per tum av radie för vinkeljustering.
Använd block vid ankarbultarna och halvvägs mellan dem för att positionera basens botten i rätt höjd
så att fundamentbultarna fortsätter genom hålen in i bottenplattan. I stället för block och shims kan
du även använda metallkilar med en svag konisk form.

2. Om enheten har en icke-flexibel koppling, så som en Falk Gear-koppling, så kopplar du bort
kopplingshalvorna.
Detta är normalt inte nödvändigt på flexibla kopplingar, så som Sure-Flex-kopplingen från Wood.

3. Dra åt alla pump- och motorbultar.
Detta säkerställer att bultar inte har lossat eller att inte en "mjuk fot" har skapats på grund av att basen
har vridits under transporten. En "mjuk fot" orsakar en förändring i justeringen när en bult lossas.

4. Om motorn installeras på plats måste du kontrollera att den är centrerad i bulthålen och att shims
läggs till för att grovjustera motorn med pumpen.
Flytta vid behov även pumpen.

OBS!:
Risk för felaktig justering. Använd inte mer än sex shims och använd tjockast möjliga shims. Placera
tunna shims mellan tjocka shims.

5. Avväg och loda pumpaxeln, kopplingsytorna och flänsarna genom att lägga till eller ta bort shims
mellan blocken och basens undersida.

6. Dra åt ankarbultarnas muttrar för hand. Dra sedan åt med en skiftnyckel, var försiktig så att inte basen
vrids.
Anslut inte den icke-flexibla kopplingen igen förrän efter det att du slutfört hela justeringen.
Bottenplattan behöver inte vara i våg.

7. När fundamentbultarna är lätt åtdragna kontrollerar du justeringen igen.
Om justeringen måste korrigeras lägger du till eller tar bort shims eller kilar under bottenplattan.

Pump-till-motor justering
Säkerhetsåtgärder

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

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

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

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

Justeringskontroller
När justeringskontroller ska utföras

Du måste utföra justeringskontroller under följande omständigheter:
• Driftstemperaturen ändras.
• Rörsystemet ändras.
• Pumpen har servats.
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Olika typer av feljustering

Typ av feljustering Beskrivning
Vinkelfeljustering Axlar har en axel som är koncentrisk mot korsningen men inte

parallell.

Feljustering i form av parallell
förskjutning

Axlar har en axel som är parallell men förskjuten.

Kontrollera och korrigera vinkelfeljustering före korrigering av parallellförskjutning

Tillåten kopplingsfeljustering

Typ av feljustering Enkelementskoppling Dubbelelementskoppling (distans)
Parallellförskjutning 0,1 mm TIR (4 mils) 1,52 mm TIR per fot med distanslängd

Vinkelfeljustering 0,1 mm TIR per tum av radie. 0,51 mm TIR per tum av radie

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.

Gör den slutgiltiga justeringen genom att flytta och sätta shims för motorn på dess bas tills
koppningsnavarna ligger inom de rekommenderade toleranserna som uppmätts vi total avvikelse. Ta alla
mätningar med pump och drivbultar åtdragna. Gör slutkontroll av justering efter det att enheten har nått
sin slutgiltiga driftstemperatur.

Inledande justeringskontroller (kalljustering)

När Varför
Innan du gjuter bottenplattan Det här säkerställer att justering kan utföras.

Efter att du gjutit bottenplattan Det här säkerställer att inga förändringar har inträffat under
gjutningen.

Efter att du anslutit rörsystemet Det här säkerställer att rörspänningar inte har ändrat på justeringen.

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.

Kallinställningar för parallell vertikal justering
Inledning

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

Rekommenderade inställningar

Temperatur på den pumpade vätskan. Rekommenderad inställning för motoraxeln
Omgivning 0,002 tum (0,05 mm) till 0,004 tum (0,102 mm), låg

38 °C (100 °F) 0,000 tum (0,00 mm) till 0,002 tum (0,05 mm), hög

93 °C (200 °F) 0,004 tum (0,102 mm) till 0,006 tum (0,152 mm), hög

149 °C (300 °F) 0,008 tum (0,203 mm) till 0,010 tum (0,254 mm), hög

204 °C (400 °F) 0,012 tum (0,305 mm) till 0,014 tum (0,356 mm), hög
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Justera pumpen med en rak kant
Innan du börjar ser du till att du har en rak kant och en konisk tolk eller en uppsättning bladmått.

Använd endast denna metod om kopplingshalvornas ytor och ytterdiametrar är rätvinkliga och
koncentriska med kopplingens hål. Om detta villkor inte uppfylls eller om elastomeriska kopplingar gör att
denna metod är olämplig så använder du en indikatorklocka.
1. Kontrollera vinkeljusteringen genom att sätta in den koniska tolken eller bladmått mellan

kopplingsytorna med 90° mellanrum.
Enheten är vinkeljusterad när dessa fyra mått är samma eller inom rekommenderade toleranser.

2. Kontrollera den parallella justeringen genom att placera en rak kant tvärs över de båda
kopplingskanterna på de fyra sidorna.
Enheten är parallellt justerad när den raka kanten vilar jämnt över de båda kopplingkanterna i alla fyra
positioner.

1
1. Bladmått
Figur 6: Felaktig vinkeljustering

1

1. Rak kant
Figur 7: Felaktig parallell justering

2

1

1. Rak kant
2. Bladmått
Figur 8: Korrekt justering

Justera pumpen med en indikatorklocka
Innan du börjar ser du till att du har en indikatorklocka med en monteringsmagnet och förlängningsstift.

En indikatorklocka kan ge en noggrannare justering än en rak kant.
1. Fäst indikatorns stativ eller magnetiska bas till kopplingens pumphalva.
2. Justera monteringen tills indikatorknappen vilar på utkanten av den andra kopplingshalvan.
3. Nollställ indikatorklockan och använd krita för att markera platsen på kopplinshalvan som knappen

vilar på. Placera därefter en avskiljare mellan kopplingshalvorna så att inte slakhet i lagren påverkar
avläsningarna.
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Det är inte nödvändigt att använda krita och avskiljare på elastomeriska kopplingar som inte har
kopplats isär.

4. Rotera båda axlarna lika mycket.
Alla avläsningar måste göras med knappen på kritmärket.
Avläsningarna från indikatorklockan visar om motorn måste höjas, sänkas eller flyttas åt endera sidan.
Du kan noggrant rikta upp axelcentrumen med denna metod även om kopplingens ytor eller
ytterdiametrar inte är rätvinkliga eller koncentriska med hålen.

OBS!:
Risk för obalans i rotationen. Eventuell bruttoavvikelse i rätvinklighet eller koncentricitet måste
åtgärdas.

5. Efter varje justering kontrolleras både parallell- och vinkeljusteringen.

1

2

3

1. Indikatorklocka
2. Referensmärke
3. Avskiljare för att ta upp slakhet i lagren.
Figur 9: Vinkeljustering

1

2

3

1. Indikatorklocka
2. Referensmärke
3. Avskiljare för att ta upp slakhet i lagren.
Figur 10: Parallell justering

Gjuta bottenplattan
AKTSAMHET:
Gjut inte innan den slutliga justeringen gjorts.
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Gjutning kompenserar för ett ojämnt fundament. Tillsammans med bottenplattan skapar betongen ett
styvt gränssnitt mellan pumpen och fundamentet genom att vikten distribueras över längden på basen och
förhindrar att enheten rör sig. Använd godkänd icke-krympande betong så som Embeco 636 eller 885 från
Master Builders, Cleveland, Ohio, eller liknande.

1

2

3

45

6

7

1. Bottenplatta
2. Shims
3. Form
4. Betong
5. Ankarbult
6. Bulthylsa
7. Tunt murbruk

1. Bygg en stark form för murbruket runt fundamentet.
2. Blöt ordentligt ned fundamentets topp och ta sedan bort vattnet från ytan.
3. Fyll bottenplattan helt med murbruk.

Använd vid behov ett luftningsrör eller borra ventilationshål för att släppa ut infångad luft.
4. När murbruket helt har härdat drar du åt fundamentbultarna.

Det tar ungefär 24 timmar för murbruket att härda.
5. Kontrollera justeringen.
6. Ungefär 14 dagar efter det att murbruket har hällts i och torkat helt applicerar du oljebaserad färg på

murbrukets exponerade kanter för att förhindra att luft och fukt kommer i kontakt med murbruket.

Checklista för rörsystem
Allmän checklista för rörsystem
Säkerhetsåtgärder

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

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

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

• Flytta inte pumpen till röret. Detta kan omöjliggöra den slutliga justeringen.

OBS!:
Flänslaster från rörsystemet, inklusive de från rörsystemets värmeutvidgning, får inte överskrida pumpens
begränsningar. Deformering av huset kan resultera i kontakt med roterande delar vilket kan resultera i
kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.
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Riktlinjer för rörsystem
Riktlinjer för rörsystem 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 hela rörsystemet
har separat, fristående stöttning
och är korrekt inriktade mot
pumpflänsen.

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

Använd så rakt rörsystem som
möjligt. Undvik onödiga
krökningar. Använd fattningar
med 45° eller lång radie 90° där så
behövs.

Det hjälper till att minimera friktionsförluster.

Kontrollera att endast nödvändiga
tillbehör används.

Det hjälper till att minimera friktionsförluster.

Kontrollera att innerdiametrarna
matchar ordentligt när du
använder flänsförband.

—

Anslut inte rörsystemet till
pumpen förrän:
• Gjutningen för bottenplattan

eller fundamentplattan är hård.
• Pumpens fästbultar är åtdragna.

—

Säkerställ att alla rörsystemskarvar
och -tillbehör är lufttäta.

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

Om pumpen hanterar korrosiva
vätskor kontrollerar du att
rörsystemet 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
termal utvidgning av rörsystemet.

Säkerställ att alla
rörsystemkomponenter, ventiler,
kopplingar och förgreningar är
rena före montering.

—

Checklista för sugrörsystem
Storleken och installationen av sugrörsystemet är ytterst viktigt. Det måste väljas och installeras så att
tryckförlusterna minimeras och tillräckligt med vätska flödar in i pumpen när den är i drift. Många
problem med minsta inloppstryck kan direkt hänföras till felaktiga sugrörsystem.

AKTSAMHET:
• Flänslaster från rörsystemet, inklusive de från rörsystemets värmeutvidgning, får inte överskrida

pumpens begränsningar. Deformering kan resultera i kontakt med roterande delar vilket kan resultera
i kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.

• Luftfickor kan bildas längst upp i reducerstycket och röret vid drift med sughöjd. Använd aldrig ett
koncentriskt reducerstycke i en vågrät linje.
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Checklista för rörsystem
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att vinklarna i
sugrörsystemet för horisontala
dubbelsidigt sugande pumpar är
installerade enligt hydraulinstitutets
standard (Hydraulic Institute Standard)
eftersom det alltid finns ett ojämnt
turbulent flöde i en vinkel.

Om det finns en vinkel i ett annat läge än det
vertikala i relation till pumpens sugmunstycke
orsakar det att mer vätska kommer in på ena
sidan av pumphjulet än på den andra sidan. Detta
resulterar i extremt ojämna axialkrafter som
överhettar lagren och orsakar snabbt slitage vilket
leder till försämrad hydraulprestanda. Se bild i
avsnittet Exempel på obalanserad last

Kontrollera att rördiametern i
reducerstycken på inloppssidan inte
minskar med mer än ett steg i ett och
samma reducerstycke.

Detta gör att extrem turbulens och höga
ljudnivåer kan undvikas.

Vid drift med en sughöjd kontrollerar
du att sugledningen lutar uppåt mot
pumpmunstycket.

En horisontal sugledning måste har en gradvis
stigning till pumpen. Eventuella höga punkter i
ledningen kan fyllas med luft och förhindra
korrekt drift av pumpen.

(Valfritt) Du kan installera ett kort
röravsnitt intill inloppsflänsen så som
ett passtycke med flänsar som är
utformat så att det enkelt kan tas bort
från ledningen.

Detta möjliggör rengöring av vätskepassagen till
pumpen utan att pumpen måste tas isär. Med
detta arrangemang kan material som täpper till
pumphjulet kommas åt genom att passtycket eller
röravsnittet tas bort.

Exempel på obalanserad last

AKTSAMHET:
Risk för stor axialbelastning eller kavitation. Installera inte en vinkel direkt före insuget på en dubbelsidigt
sugande pump om sugplanet är parallellt med pumpaxeln. Installera i stället en vinkel med skovlar i radiell
riktning för att hjälpa till att fördela flödet.

I bilden visas en obalanserad last på ett dubbelsidigt sugande pumphjul som orsakats av det ojämna flödet
runt en vinkel nära pumpen:

1

23
4

5

1. Pumphus
2. Pumphjul
3. Pumpens inloppsfläns
4. Sugvinkel
5. Här ökar vattenhastigheten och orsakar ett större flöde på ena sidan av pumphjulet.
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Exempel

2
3

4

1

1. Horisontal centrumlinje för röret
2. Backventil
3. Slidventil
4. Rörförstoring
Figur 11: Sugledning installerad med en gradvis stigning till pumpen – korrekt

1

1. Luftficka
Figur 12: Sugledning installerad med en gradvis stigning till pumpen – felaktig

1

1. Luftficka
Figur 13: Sugledning installerad med ett reducerstycke – felaktig

1

1. Luftficka
Figur 14: Fel

2

1

1. Inga luftfickor
2. Gradvis stegning
Figur 15: Rätt
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3

2

1

1. Inga luftfickor
2. Excentrisk rörskarv
3. Gradvis stegning
Figur 16: Gradvis stigning till pumpen – korrekt

1

1. Distans plus excentrisk rörskarv rätar upp flödet
Figur 17: Sugledning ovanför pumpen – korrekt

1

1. Vattenväg
Figur 18: Sugledning ovanför pumpen – felaktig

Överväganden för ventiler i sugrörsystemet
Insugningsventiler

AKTSAMHET:
Stryp aldrig flödet på sugsidan. Använd endast insugningsventiler för att isolera pumpen för underhåll, och
installera dessa ventiler på platser så att luftfickor undviks.

Granska följande överväganden innan du installerar insugningsventiler i sugrörsystemet:
• Kontrollera att ventilerna i sugrörsystemet är placerade direkt före sträckan av rekommenderat rakt

rör.
• Stryp aldrig pumpen med hjälp av en ventil på pumpens sugsida.
• Använd endast insugningsventiler för att isolera pumpen vid underhåll.
• Installera alltid ventilen i ett läge så att formering av luftfickor undviks.

Fotventiler
Om pumpen opererar under statiska suglyftförhållanden kan du installera en fotventil i sugledningen för
att undvika att behöva luftevakuera pumpen varje gång du startar den.
Granska följande överväganden innan du installerar fotventiler i sugrörsystemet:

• Ventilen måste vara en tungventil, snarare än av typen med flera fjädrar, och dimensionerad så att hög
friktion i sugledningen undviks.

• Dimensionera fotventilen och ledningen för att maximera NPSHA till pumpen genom att minimera
förlusterna i sugledningen.

• När fotventiler används eller om det finns andra möjliga orsaker till tryckslag stänger du
utloppsventilen långsamt innan du stänger av pumpen.
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26 Model 3409 Installations-, drift- och underhållsmanual



Backventiler
I normala applikationer placeras backventiler i utloppsrörsystemet. Innan du använder en backventil i
sugledningen bör du tänka på det ytterligare tryckfallet till pumpen, risken för tryckslag och möjligheten att
hela pumpsnäckan kan exponeras till utloppstrycket.

Slussventiler
Om två eller flera pumpar är anslutna till samma sugledning skall slussventiler installeras så att vilken som
helst av pumparna kan isoleras från ledningen.
Innan du installerar slussventiler bör du överväga följande:

• Installera alltid slussventiler på pumparnas sugsida med ett positivt tryck för underhållssyfte.
• Installera alltid slussventiler med stammarna i horisontalt läge för att undvika luftfickor.
• Kulventiler får inte användas, särskilt där minsta inloppstryck (NPSH) är kritiskt.

Övervägande för utloppsrörsystem
Innan du konstruerar utloppsrörsystem bör du granska följande överväganden:

• Om utloppsrörsystemet är kort kan rördiametern vara samma som utloppsöppningen.
• Om rörsystemet är långt bör rördiametern vare en till två storlekar större än utloppsöppningen.
• På långa horisontala rör är det önskvärt att upprätthålla en så jämn lutning som möjligt.
• Undvik höga punkter så som slingor. I höga punkter samlas luft vilket kan strypa systemet eller leda

till oregelbunden pumpning.
• En backventil och en isolerande slidventil bör installeras i utloppsledningen.

• Backventilen placeras mellan pumpen och slidventilen. Detta skyddar pumpen från högt mottryck
och förhindrar att vätska rinner tillbaka genom pumpen vid strömavbrott.

• Slidventilen används för luftevakuering och start samt när pumpen stängs av.

tryckmätare
Installera tryckmätare i rätt storlek i både sug- och utloppsmunstyckena i de befintliga mätförgreningarna.
Med tryckmätarna kan operatören övervaka pumpdriften och avgöra om pumpen arbetar i
överensstämmelse med prestandakurvan. Om kavitation, ångbildning eller andra instabila driftvillkor
uppstår kan stora variationer i utloppstrycket observeras.

Pumpinriktning
Pumpenheter kan riktas in med styrtappar på diagonalt motsatta fötter. Gör inte detta förrän enheten har
körts under en längre tid och justeringen är inom angiven justeringstolerans.
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Drifttagning, start, drift och avstängning
Förberedelse för start

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.

• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,
nationella och lokala regler.

• Kör inte pumpen utan ett korrekt monterat kopplingsskydd. Personskador uppstår om du kör
pumpen utan kopplingsskydd.

• Kontrollera drivenheten och pumpens rotation i relation med motorns enligt pilarna på huset. Rotera
motorn manuellt innan du startar motorn för att kontrollera rotationsriktningen. Kör inte i motsatt
riktning mot pilarna då detta kan orsaka allvarlig personskada eller skada på utrustning.

AKTSAMHET:
• Allvarliga skador på pumpen kan bli resultatet om den startas torr. Säkerställ att pumpen är helt fylld

med vätska innan den startas.

Sköljning av systemet
Skölj nya och gamla system för att eliminera främmande föremål. Tunga flagor, svetsstänk och trådar samt
andra större främmande föremål kan täppa igen pumphjulet. Detta minskar pumpens kapacitet vilket
orsakar kavitation, stora vibrationer och/eller skada på delar med litet spel mot pumphjulet så som
slitringar, tätningar och hylsor.

Inspektioner före drift
Utför följande inspektioner innan du startar pumpen:

• Kontrollera justeringen mellan pumpen och motorn.
Information om kraven på justering finns i Kopplingsjustering i kapitlet Installation.

• Kontrollera alla anslutningar till motorn och startenheten gentemot kopplingsschemat.
Kontrollera spänningen, fasen och frekvensen på motorns dataskylt gentemot linjekretsen.

• Kontrollera sug- och utloppsrörsystemet och tryckmätaren med avseende på korrekt drift.
• Kontrollera att du manuellt kan vrida det roterande elementet för att kontrollera att det roterar fritt.
• Kontrollera packboxens justering, smörjning och rörsystem.
• Kontrollera motorsmörjningen.

Hänvisa till motorns Installations-, drift- och underhållsmanual.
• Kontrollera att pumplagren är ordentligt smorda.
• Kontrollera att kopplingen är ordentligt smort (om det behövs).
• Kontrollera att pumpen är full med vätska och att alla ventiler är rätt inställda och att de fungerar, med

utloppsventilen stängd och insugningsventilen helt öppen. Avlufta all luft från toppen av huset.
• Kontrollera rotationsriktningen.

Du måste vara helt säker att motorn kör i riktningen som indikeras med pilen på pumphuset. Allvarlig
skada kan uppstå om du kör pumpen i fel riktning. Kontrollera rotationen varje gång som du kopplar
bort motorkablarna.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Luftevakuering av pump
AKTSAMHET:
Pumpen får inte köras torr.

När pumpen ska luftevakueras
Du måste luftevakuera pumpen före start. Placera om möjligt pumpen under vätskenivån för att underlätta
luftevakueringen och försäkra ett kontinuerligt vätskeflöde. Detta förhållande ger en positivt sughöjd för
pumpen. Det är även möjligt att luftevakuera pumpen genom att trycksätta sugkärlet.

Metoder för luftevakuering
Pumpinstallation Luftevakueringsmetod
Positiv sughöjd Öppna insugningsventilen och lossa ventilpluggen längst upp

på huset. Nu avluftas huset. När du avluftar pumphuset skall
du alltid rotera pumpaxeln några gånger manuellt.

Suglyft Luftevakuering måste göras med en annan metod så som med
fotventiler, ejektorer eller manuellt genom att fylla huset och
sugledningen.

Fyll på systemet
1. Leta upp ventilatonshålen som sitter högst upp så att instängda gaser och luft kan släppas ut.

Om gaserna däremot är brännbara, giftiga eller korrosiva så ventilerar du dem till ett lämpligt ställe för
att undvika skada på personal eller på andra delar av systemet.

2. Kontrollera rörhållarna och förankringarna för att vara säker på att de sitter fast ordentligt och kan ta
den ytterligare vikten för den pumpade vätskan.

3. Stäng alla dräneringar.
4. Fyll systemet sakta så att höga hastigheter på vätskan inte gör att pumpelementen roterar.

Rotering av pumpelementen kan orsaka skada på pumpen och motorn.
5. Kontrollera lämpligheten på förankringarna och hållarna:

a) Montera en indikatorklocka på en styv struktur som inte har anknytning till rörsystemet.
b) Positionera indikatorknappen på pumpflänsen i munstyckets axialriktning.

Om indikatorn rör sig när fyllningen fortskrider så är inte förankringarna och hållarna lämpliga
eller inte ordentligt fastsatta. Korrigera.

Starta pumpen
1. Stäng dräneringsventilerna.
2. Öppna alla ventiler i sug- och utloppsledningarna helt.
3. Öppna tätningsvattnet till packboxen.

Dessa ledningar måste alltid lämnas öppna om den pumpade vätskan är smutsig eller om det finns risk
för läckage.

4. Luftevakuera pumpen.

OBS!:
Kontrollera att pumpen är ordentligt fylld. Om inte, stäng av pumpen och rätta till felet.

5. Starta pumpmotorn.
Turbiner och motorer kan kräva en kort uppvärmningsperiod. Konsultera anvisningarna från
motortillverkaren.

6. När pumpen körs med full hastighet kontrollerar du att backventilen har öppnats.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Backventilen måste öppna inom fem sekunder från start för att förhindra att pumpen skadas på grund
av drift utan flöde.

7. Justera de tätande ventilerna för att skapa det rekommenderade trycket för antingen den mekaniska
tätningen eller packboxen.

Checklista för drift
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontroll

erad
Motorns rotation Kontrollera rotationen varje gång som motorkablarna har

kopplats bort.

VARNING:
Kontrollera drivenheten och pumpens
rotation i relation med motorns enligt
pilarna på huset. Rotera motorn
manuellt innan du startar motorn för att
kontrollera rotationsriktningen. Kör inte
i motsatt riktning mot pilarna då detta
kan orsaka allvarlig personskada eller
skada på utrustning.

Justering av packbox Justera packboxpackningen och smörjningen.
Flöde Det är svårt att noggrant mäta flöde (volym/tid). En av

följande mätmetoder kan användas:
• Venturimeter
• Flödesmunstycke
• Mynningsplatta
• Tidsmätning av nivåsänkningen i sumpen
Anteckna värdena för framtida referens.

Tryck Kontrollera och anteckna avläsningarna från tryckmätarna för
sug- och utloppstryck för framtida referens. Anteckna även
följande:
• Spänning
• Amperetal per fas
• Kilowatt (om en wattmätare finns tillgänglig)
• Pumphastighet

Temperatur Kontrollera och anteckna lagertemperaturer med en
termometer. Temperaturen bör inte överskrida 180 °F (82 °C).

Vibration och ljud Den acceptabla vibrationsnivån för en centrifugalpump beror
på styvheten på pumpen och stödstrukturen.
Rekommenderade värden för vibration kan variera mellan en
hastighet på 0,20 – 0,60 (tum per sekund) beroende på
driftkaraktäristiken och strukturen. Läs avsnittet Centrifugal
Pump (centrifugalpumpar) i hydraulinstitutets standard
(Hydraulic Institute Standard) för en komplett beskrivning och
diagram för olika pumpar.
Fältljudnivåer är svåra att mäta på grund av bakgrundsljud från
rörsystem, ventiler, motorer, växlar och andra delar. Följ
rekommendationerna i hydraulinstitutets standard (Hydraulic
Institute Standard).
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Stänga av pumpen
VARNING:
Koppla alltid bort strömmen och lås före service för att förhindra oväntad start. Underlåtenhet att göra det
kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

1. Stäng av pumpmotorn.
Konsultera tillverkarens anvisningar för specialåtgärder.

2. Stäng sug- och utloppsventilerna.
3. Stäng ventilerna för tätningsvätskan.

För att förhindra förorening i packningen låter du däremot dessa ledningar vara öppna såvida inte
pumpen är helt dränerad.

4. Öppna dräneringsventiler efter behov.

Frysskydd
Pumpar som stängs av vid temperaturer under fryspunkten måste skyddas med en av följande metoder:

• Dränera pumpen och ta bort all vätska från huset.
• Håll vätskan i rörelse i pumpen och isolera eller värm pumpen för att förhindra att den fryser.

OBS!:
Om värme används för att förhindra att pumpen fryser, får temperaturen inte stiga över 66 °C (150 °F).

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Underhåll
Underhållsschema

AKTSAMHET:
Korta ner inspektionsintervallen om vätskan som pumpas är slitande eller korrosiv eller om miljön är
klassificerad som potentiellt explosiv.

OBS!:
Tidplanen förutsätter att enheten har övervakats kontinuerligt efter start. Justera tidplanen för extrema
eller ovanliga tillämpningar eller villkor.

Månadsinspektioner
Kontrollera lagertemperaturen med en termometer. Kontrollera inte temperaturen med handen. Om
lagertemperaturen överskrider 180 °F (82 °C) är det för mycket eller för lite smörjmedel.
Om byte av smörjmedel eller justering till rätt nivå inte rättar till detta måste lagren demonteras och
inspekteras.

Tremånadersinspektioner
Utför dessa åtgärder var tredje månad:

• Kontrollera oljan på oljesmorda enheter.
• Kontrollera fettsmorda lager med avseende på förtvålning. Detta tillstånd orsakas vanligtvis av att

vatten eller annan vätska tränger in. Förtvålning ger fettet en vitaktig färg. Om detta sker måste lagren
sköljas ut med ett rent industriellt lösningsmedel och fettet ersättas av ett rekommenderat fett av rätt
typ.

Sexmånadersinspektioner
Utför dessa åtgärder var sjätte månad:

• Kontrollera packningen och byt ut vid behov. Använd rekommenderad kvalitet. Kontrollera att
tätningshylsan är centrerad i packboxen vid ingången av packboxens röranslutning.

• Läs av vibrationsnivån på lagerhusen. Jämför avläsningarna med den senaste uppsättningen
avläsningar för att kontrollera med avseende på möjligt fel på pumpkomponenter.

• Kontrollera axeln eller axelhylsan med avseende på repor. Repor accelererar slitaget på packningen.
• Kontrollera justeringen av pump och motor. Lägg till/ta bort shims vid behov. Om felaktig justering

ofta uppstår inspekterar du hela rörsystemet. Skruva loss rörsystemet vid sug- och utloppsflänsarna
för att se om de fjädrar vilket indikerar påfrestning på huset. Kontrollera att alla stöd för rörsystemet
är felfria och stöder lasten på ett effektivt sätt. Korrigera vid behov.

Årliga inspektioner
Utför dessa inspektioner en gång om året:

• Ta bort husets övre halva. Inspektera noga pumpen med avseende på slitage. Beställ vid behov
utbytesdelar.

• Kontrollera slitringarnas spel. Byt ut slitringarna när spelet är tre gånger det normala spelet eller om
du lägger märke till en betydande minskning av utloppstrycket vid samma flöde.

• Ta bort avlagringar och beläggningar.
• Rengör packboxrörsystemet.
• Mät det totala dynamiska inlopps- och utloppstrycket för att testa pumpens prestanda och rörens

tillstånd. Anteckna värdena och jämför dem med värdena från förra testet. Det är extra noga om den
pumpade vätskan har en tendens att forma avlagringar på inre ytor.

• Inspektera fot- och backventiler. En felaktig fot- eller backventil orsakar dålig prestanda. Backventilen
skyddar mot tryckslag när pumpen stoppas.
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Pumpar skadade från översvämning
Om pumpens alla fogar är ordentligt tätade och den är ansluten till både sug- och utloppsledningarna så
kommer den inte att ta in vätska utifrån. Därför är det endast nödvändigt att utföra service på lager,
packbox och koppling efter skada från översvämning.
Utför följande service på en centrifugalpump efter översvämning:

• Demontera stativet och inspektera lagren med avseende på rostiga och hårt slitna ytor. Rengör vid
behov. Om lagren är fria från rost och slitage monteras de och smörjs med ett av de rekommenderade
smörjmedlen. Beroende på hur länge pumpen har varit översvämmade är det osannolikt att lagren
behöver bytas ut. Byt endast ut lagren om de har rostiga eller slitna ytor.

• Inspektera packboxen och rengör den från främmande föremål som kan täppa till den. Byt ut
packningar som verkar slitna och inte längre reglerar läckage på rätt sätt. Rengör och skölj mekaniska
tätningar noga.

• Demontera och rengör kopplingarna noga. Smörj kopplingarna där det behövs med ett smörjmedel
som rekommenderas av kopplingstillverkaren.

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.

Återsmörja fettsmorda lager

AKTSAMHET:
Fettsmorda lager smörjs på fabriken. Smörj inte för ofta.

OBS!:
Säkerställ att fettbehållaren, fettanordningen och tillbehören är rena. Underlåtenhet att göra det kan leda
till att smuts kommer in i lagerhuset vid smörjning av lagren.

1. Torka bort smuts från smörjnipplarna.
2. Ta bort de två fettreduceringspluggarna på lagerhusen.
3. Fyll båda fetthålen genom nipplarna med ett rekommenderat fett tills färskt fett kommer ut ur

reduceringshålen.
4. Kör pumpen i ungefär 30 minuter eller tills det inte längre kommer ut något fett från pumphuset.
5. Sätt tillbaka fettreduceringspluggarna.
6. Torka bort överflödigt fett.
7. Kontrollera justeringen igen.

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

Krav på smörjfett
Fettsmorda kullager är standard på denna modell. Ett fettsmort lager känns igen på fettnipplarna som
sitter på lagerhuset.
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Säkerhetsåtgärder

OBS!:
• Blanda aldrig smörjfett av olika konsistens (NLGI 1 eller 3 med NLGI 2) eller med olika

förtjockningsmedel. Blanda till exempel aldrig ett litiumbaserat fett med ett polyureabaserat fett. Det
kan leda till försämrad prestanda.

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

Rekommenderade typer av fett
• Mobilux EP nr 2
• Texaco Multifak EP-2
• ShellAlvania EP-2

Krav
Tänk på följande punkter när du smörjer med fett:

• Fettet måste vara baserat på natrium eller litium med en NLGI-2-konsistens. Använd inte grafit.
• Animaliska och vegetabiliska fetter rekommenderas inte på grund av risken att de förändras och att

syra skapas.
• Smörjmedlet måste fyllas på eller bytas ut efter 2 000 timmar eller med tremånadersintervall.
• Byt ut smörjmedlet i pumphuset minst en gång om året. Detta måste göras vid en översyn.
• Använd inte högtrycksutrustning vid smörjning av antifriktionslager. Högtryck kan skada lagren eller

tätningarna, orsaka onödiga förluster av fett, skapa risk för överhettning på grund av för mycket fett
och förfula omgivningen runt lagren.

• För mycket fett är den vanligaste orsaken till överhettning. Underhåll fettnivån vid lagrets ungefärliga
kapacitet och en tredjedel till halva håligheten mellan lagret och smörjkopplingen. Större mängder
kommer att tränga ut vid tätningen eller ventilationshålet.

Smörja de oljesmorda lagren
Oljesmörjning är valfritt. Oljesmorda pumpar installeras med Trico-oljekoppar. Oljekoppen håller
oljenivån i huset på konstant rätt nivå.

251

113A/551F

134

358V
Figur 19: Oljekoppsmontering

1. Ta bort ventilationsmonteringen från toppen av lagerhuset.
2. Ta bort rörpluggen från botten av lagerhuset.
3. Skruva loss och ta bort behållaren.
4. Skölj oljekoppen och lagerhuset med en lätt olja tills alla främmande partiklar har tagits bort.
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5. Skruva tillbaka rörpluggen och ventilationsmonteringen.
6. Fyll behållaren med en filtrerad mineralolja av hög kvalitet.

OBS!:
Var noga med att fylla på oljekoppen och lagerhuset med olja via oljebehållaren.

7. Håll tummen över behållarens pip, håll den upp och ned och placera den på nedre delen av gjutningen
samtidigt som du tar bort tummen.
Låt behållaren tömmas och fylla på lagerhuset. Du måste fylla på behållaren flera gånger innan du
uppnår rätt nivå.
När rätt nivå uppnås rinner inte mer olja ut ur behållaren.

En periodisk påfyllning av behållaren krävs. Upprepa denna procedur när oljan blir smutsig.

Krav på smörjolja
Oljespecifikation

Använd olja som uppfyller följande specifikationer. Dessa oljor kan anskaffas från alla stora oljeföretag.
Det är oljeleverantörens ansvar att tillhandahålla ett lämpligt smörjmedel.
Blanda inte oljor från olika tillverkare.
Specifikation Krav
Saybolt-viskositet vid 100 °F (38 °C) 215 SSU – 240 SSU
Saybolt-viskositet vid 210 °F (99 °C) 49 SSU
Viskositetindex, minimum 95
API-gravitation 28–33
Flytpunkt, maximum +20 °F (-6,7 °C)
Flampunkt, minimum 400 °F (204 °C)
Tillsatser Rost- och oxideringshämmare
ISO-viskositet 46

Oljekvalitet
Oljan måste vara väl raffinerad, filtrerad mineralbaserad skärolja av hög kvalitet. Den måste vara fri från
vatten, avlagringar, resin, syra och fyllningsmedel. Den måste även vara av icke skummande typ med en
viskositet på ungefär 215 - 240 SSU vid 100 °F (38 °C) (ungefär SAE-20).

Smörjschema
I installationer med måttliga temperaturförändringar, låg luftfuktighet och en ren atmosfär skall oljan bytas
efter ungefär 1 000 drifttimmar. Inspektera oljan vid detta tillfälle för att bestämma drifttiden före nästa
oljebyte. Oljebyteperioderna kan ökas upp till 2 000 – 4 000 timmar baserat på 8 000 timmar per år.
Kontrollera oljan regelbundet med avseende på fukt, smuts och tecken på nedbrytning, speciellt under de
första 1 000 timmarna.

AKTSAMHET:
Risk för överhettning i lagren och att de går sönder.

• Olja inte lagren för mycket.
• Maximal drifttemperatur för kullager är 82 °C (180 °F).
• Om lagerbockens temperatur överstiger 82 °C (180 °F) (mätt med termometer) ska pumpen stängas

av för att undersöka orsaken.
• Blanda inte oljor från olika tillverkare.
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Lagertemperaturer
• Lagertemperaturer upp till 82 °C (180 °F) är normalt. För noggranna mätningar placeras en

termometer av kontakttyp mot lagerhuset. Anteckna avläsningen på lämplig plats för senare referens.
• Temperaturens stabilitet, snarare än antalet grader, är den bästa indikationen på normal drift. En

plötslig ökning av temperaturen är en indikering på fara och en signal som måste undersökas.
Kontrollera enheten med avseende på onormal hydrauldrift och onödiga laster, så som felaktig
justering av kopplingen. Se Felsökning (sidan 54).

• Använd inte din hand som termometer. En temperatur som känns het med din hand kan variera från
49 °C (120 °F) till 54 °C (130 °F) beroende på individen. Över denna temperatur kan en människas
hand inte noggrant uppskatta temperaturen.

Smörjning av koppling
Flexibla stålbandskopplingar och flexibla bågtandkopplingar

Flexibla stålbands- och bågtandkopplingar, så som kopplingarna Falk Grid Steelflex och Falk Crowned
Tooth, smörjs inledningsvis med Falks långtidsfett (LTG - Long Term Grease) och måste inte smörjas i
upp till tre år. Om kopplingen läcker fett eller utsätts för extrema temperaturer eller för mycket fukt måste
kopplingen smörjas oftare.
Använd det fett som rekommenderas av kopplingstillverkaren för att uppnå bästa prestanda.

Flexibla kopplingar
Flexibla kopplingar, så som Wood’s Sure-Flex eller Falk Torus, erbjuder en mjuk kraftöverföring. Det finns
ingen gnidande rörelse av metall mot gummi som orsakar slitning. Kopplingarna påverkas inte av
slipmedel, smuts eller fukt. Detta eliminerar behovet av smörjning och underhåll och ger ren och tyst
prestanda.
Om andra typer av kopplingar används måste underhållsanvisningarna från kopplingstillverkaren följas.

Underhåll av axeltätning
Underhåll av packboxtätning

Kontroll eller anvisning Förklaring/kommentar
Kontrollera att packningen är något lös
utan att det finns risk för en luftläcka när
en pump med fiberpackning startas för
första gången. När pumpen körs in dras
packboxbultarna gradvis åt, i jämna steg
fördelat mellan skruvarna.

Dra aldrig åt packboxen så att packningen är för komprimerad
och inget läckage sker. Detta bränner packningen, repar
axelhylsan och förhindrar cirkulationen av vätskan som kyler
packningen.

Vrid det roterande elementet manuellt. Packboxen är felaktigt packad eller justerad om friktionen i
boxen gör att det roterande elementet inte kan roteras
manuellt. En rätt skött packbox är ljummen med ett långsamt
dropp av tätningsvätska.

När pumpen har varit i drift ett tag och
packningen är helt inkörd ska kontroll ske
att packboxen läcker med en hastighet på
40 - 60 droppar per minut.

Detta indikerar korrekt packning, smörjning av axelhylsa och
kylning.

OBS!:
Excentricitet i skaft eller hylsa genom packningen kan orsaka
läckage. Kontrollera att delarna är centrerade.

Kontrollera packningen regelbundet och
byt ut den enligt serviceanvisningarna.

Sex månader är en rimlig förväntad livslängd, beroende på
driftvillkoren. Använd ett packverktyg för att ta bort den gamla
packningen från packboxen. Återanvänd inte gamla packningar
och lägg inte till nya ringar till gamla packningar. Rengör noga
packboxen innan du installerar nya packningar.

Kontrollera tillståndet på axeln eller
hylsan med avseende på repor och
excentricitet och byt ut delar vid behov.

—
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Kontroll eller anvisning Förklaring/kommentar
När en ny, asbestfri packning placeras i
packboxen öppnar du de gjutna ringarna i
sidled och trycker först in packningarna i
packboxen. Installera sedan ringarna en i
taget och kontrollera att de sitter
ordentligt. Förskjut fogarna med 90-
graders rotation från föregående fog.

—

Om packning i metervara används kapas
en ring till rätt storlek med antingen en
stum- eller geringsfog. Montera ringen
över axeln för att kontrollera att längden
är rätt, ta sedan bort den och kapa alla
ringarna i samma storlek. När du placerar
ringen runt axeln kontrollerar du att
fogen är tät. Placera den första ringen i
botten på packboxen. Montera sedan de
efterföljande ringarna. Förskjut fogarna
90°.

En riktigt kapad stumfog är överlägsen en dåligt monterad
geringsfog.
Kontrollera att alla ringarna sitter ordentligt på plats.

Om det finns en tätningshylsa
kontrollerar du att den sitter ordentligt på
plats i packboxen under inloppet för
tätningsvattnet.

Tätningshylsans funktion är att skapa en vätsketätning runt
axeln, att förhindra att luftläckage genom packboxen och att
smörja packningen. Om den inte sitter rätt har den inget syfte.

Underhåll av mekanisk tätning
Kom ihåg följande allmänna regler angående underhåll av mekaniska tätningar. Mer information finns i
anvisningarna från tätningstillverkaren.

• Mekaniska tätningar är precisionsprodukter som måste hanteras varsamt. Var ytterst försiktig vid
hantering av tätningar. Kontrollera att olja och delar är rena för att förhindra att de finläppade
tätningsytorna repas. Även små repor på dessa ytor kan resultera i läckande tätningar.

• Mekaniska tätningar kräver normalt inte justering eller underhåll förutom för rutinmässigt byte av
slitna eller trasiga delar.

• En använd mekanisk tätning bör inte användas igen om inte tätningsytorna har bytts ut eller läppats
om. Det är endast praktiskt att läppa en tätning igen om den är 2 tum (5,1 cm) eller större.

För optimal livslängd på tätningen måste dessa säkerhetsåtgärder följas:
• Håll tätningsytorna så rena som möjligt.
• Håll tätningen så sval som möjligt.
• Säkerställ att tätningen alltid har rätt smörjning.
• Om tätningen smörjs med en filtrerad vätska måste filtret ofta rengöras.
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Demontering
Säkerhetsåtgärder vid demontering

VARNING:
• Denna handbok anger klart de godkända metoderna för att ta isär enheter. Dessa metoder måste

följas. Instängd vätska kan snabbt expandera och resultera i en kraftig explosion och skada. Använd
aldrig värme på pumphjul, propellrar eller dess låsanordningar för att underlätta borttagningen.

• Säkerställ att pumpen är isolerad från systemet och att trycket har frigjorts innan du demonterar
pumpen, tar bort pluggar, öppnar tömnings- eller tömningsventiler eller kopplar bort rörledningar.

• 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.

• Krossrisk. Enheten och dess delar kan vara tunga. Använd rätt lyftmetoder och använd alltid skor
med stålhätta.

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

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

Byt rotationsriktning

AKTSAMHET:
Risk för överhettning av motor. Kontrollera att motorfläkten är dubbelriktad. Om den inte är dubbelriktad,
vänd på den eller byt ut den.

Dessa centrifugalpumpar kan köras medurs eller moturs sett från pumpens kopplingsände.

1 3

2

1. Utlopp
2. Medurs rotation
3. Sug
Figur 20: Medurs rotation sedd från kopplingsänden
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1 3

2

1. Sug
2. Moturs rotation
3. Utlopp
Figur 21: Moturs rotation sedd från kopplingsänden

Använd följande anvisningar för att ändra om sug- och utloppsmunstyckena, vilket ändrar rotationen:
1. Ta bort pumphjulet från axeln, vänd det180° och sätt tillbaka det på axeln.

Var noga med att använda anvisningarna för demontering och montering i denna manual.
2. Med det roterande elementet borttaget från huset tar du bort huset från bottenplattan och vänder

huset 180°.
Fabrikslevererade bottenplattor har hål borrade för båda lägena.

3. Sätt tillbaka det roterande elementet i huset och montera pumpen.
Förhållandet mellan pumphjul och pumphus är samma som de hade ursprungligen. Förhållandet
mellan axel och motor är också samma som de hade ursprungligen.

4. Montera pumpen och justera kopplingen enligt justeringsanvisningarna.
5. Kasta om motorkablarna för att vända motorns rotation.

Om du inte vänder motorns rotation, kommer pumphjulet inte att rotera i rätt riktning.

Ta bort husets övre halva
1. Dränera pumpen genom att öppna ventilpluggen och ta bort dräneringspluggarna på sug- och

utloppsmunstyckena.
2. Ta bort kopplingsskyddet och separera kopplingen för att kunna koppla bort pumpen från motorn.
3. Ta bort alla tätningsledningar.

Observera att inte alla pumpar har tätningsledningar.
4. För pumpar med packning – ta bort skruvar, brickor och packning från varje packbox.
5. För pumpar med mekaniska tätningar – ta bort skruvarna från packboxen och skjut bort packboxen

från huset.
6. Ta bort alla skruvar och styrtappar från husets huvudfog.
7. Sätt in en skruvmejsel eller kofot i spåren mellan husets övre och nedre halva och separera halvorna.

Ta bort det roterande elementet
1. Knacka på packboxarna med en mjuk hammare för att bryta tätningen mellan packboxen och husets

nedre halva.
2. Ta bort kupolskruvarna som håller fast lagerhusen i huset.
3. Lyft ut det roterande elementet ur husets nedre halva.
4. Flytta det roterande elementet till en lämplig arbetsplats.

Ett extra roterande element kan nu installeras.
5. Dra bort kopplingshalvan och kilen från axeln.
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Figur 22: Roterande element

Demontera pumpen
1. Ta bort skruvarna (371C) från lageröverfallen (109 och 119).
2. Ta bort lagerhusen (134), låsmuttern (136) och låsbrickorna (382).
3. Montera en lageravdragare och ta bort lagren (168 och 410).
4. Ta bort tryckringen (535) och låsringen (276).

Invändiga lager använder inte en låsmutter, låsbricka eller tryckring.

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

5. Ta bort lageröverfallen (109 och 119) och tryck ut lagerisolatorerna ur lageröverfallen och lagerhusets
kopplingsände (332A och 333A).

6. Gör följande för pumpar med mekaniska tätningar:
a) Ta bort packboxarna.
b) Lossa stoppskruvarna och ta bort huvudmonteringen från den mekaniska tätningen.
c) Tryck bort de mekaniska tätningarnas säten från packboxen.

7. Ta bort husringarna (127) från pumphjulet (101).
8. Ta bort stoppskruven från axelmuttrarna.
9. Ta bort axelmuttrarna, O-ringarna, hylsorna, hylspackningarna och pumphjulet.
10. Anbringa värme jämnt fördelat på axelhylsan för att lossa tätningsmedlet mellan axel och hylsa.

Värm inte axelhylsan över 275 °F (135 °C). För att ytterligare underlätta borttagningen av hylsorna,
håll axeln vertikalt och knacka på den med ett träblock. Pumphjulets vikt kommer att tvinga bort både
pumphjulet och hylsan från axeln.

11. Om pumpen är utrustad med justerbara ringar läser du anvisningarna för borttagning av ringarna i Byt
ut slitringarna (sidan 42).

12. Om pumphjulet har utbytbara ringar, kapar du ringarna (142) med en huggmejsel för att ta bort dem.
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126 142 127

445A 100 101

Förmontering
Byta ut slitna delar

När du återmonterar pumpen måste du vara noga med att göra följande:

• Byt ut alla lager, O-ringar, tätningar, packningar, pumphjulsringar, slitringar för huset med nya delar vid
återmontering.

• Rengör alla återanvändbara delar.
• Gör en packning för huvudfogen i huset genom att använda antingen den övre eller nedre halvan som

mall:
a) Lägg ut packningsmaterialet på husfogen och märk den genom att trycka den mot kanterna på

huset.
b) Trimma packningen så att den sitter jämnt mot kantens insida på huset.
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Justerbara slitringar
Justerbara slitringar är en montering av två gängade ringar. Den yttre, stationära ringen sitter fast i huset
med en fläns och ett stopptapp i den nedre halvan av huvudfogen. Den inre, justerbara ringen kan flyttas
axiellt genom att den roteras i endera riktning. Ringen hålls på plats av en låspinne i rostfritt stål. Alla
ringar har medurs gängor.

126
127

Stationär

445A 100 101

127
Justerbar

Figur 23: Justerbara slitringar

Justera slitringarna
Om spelet mellan pumphjulets slityta och den justerbara slitringen blir för stort1, gör du följande:
1. Ta bort husets övre halva och dra ut låspinnen.
2. Rotera de inre ringarna medurs för att återställa ett spel som är 0,005 – 0,008 tum (0,13 – 0,20 mm)

större än axelns ändrörelse mellan ringen och pumphjulet.
3. Borra ett nytt hål i den inre ringen för låspinnen.

Detta hålet är inge genomgående. Borra inte hela vägen igenom.
4. Sätt tillbaka låspinnen och husets övre halva.

Byt ut slitringarna
Justerbara slitringar tas bort på samma sätt som standardhusringar. De kan separeras för rengöring.
Justerbara ringar installeras i pumpen tillsammans med stationära och de justerbara delarna som är
monterade men inte fastsatta.
1. Vrid den justerbara delen moturs för att skapa maximalt pumphjulsspel och skjut den över

axeländarna.
Ringarna kan justeras med det roterande elementet i pumpen. Kontrollera att den stationära delens
fläns sitter plant mot husets nedre halva.

2. Flytta det roterande elementet mot den yttre änden så långt som lagren tillåter.
3. Skruva den justerbara ringen vid den yttre änden mot pumphjulet för att uppnå ett axiellt

pumphjulsspel på 0,005 – 0,008 tum (0,13 – 0,20 mm).

1 Ungefär 0,020 – 0,030 tum (0,05 – 0,08 cm)
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4. Borra genom den stationära ringen in i den justerbara ringen och sätt i låspinnen.
5. Flytta det roterande elementet mot kopplingen och sätt fast ringen i kopplingsänden på samma sätt.

Montering
Montera pumpen med packningen

1. Montera pumphjulskilen (178) på axeln (122).
2. Kontrollera pumphjulet (101) och huset (100) för att bestämma den korrekta pumphjulsrotationen

och placera sedan pumphjulet på axeln enligt Mått A (sidan 45).
För korrekt pumphjulsrotation, se Byt rotationsriktning (sidan 38).

3. Om pumphjulet har utbytbara ringar värmer du de nya ringarna (142) till ungefär 300 – 400 °F (149 –
204 °C) och skjuter på dem på pumphjulet. Håll ringen mot pumphjulets skuldra tills den svalnar.

AKTSAMHET:
Använd fodrade handskar när du hanterar ringar. Ringar blir heta och kan orsaka personskada.

4. Placera de båda axelhylskilarna (401) på axeln (122).
5. Skjut på hylspackningarna (428) på axeln och mot pumphjulsnaven.
6. Skjut på hylsorna (126) på axeln.
7. Placera hylsans O-ring (497) på axeln, in i hylsans försänkning.
8. Kontrollera att mått A stämmer och använd sedan en tappnyckel och en hammare för att dra åt

axelhylsans muttrar ordentligt (124).
9. Borra en grund fördjupning i axeln genom stoppskruvens hål i var och en av axelhylsans muttrar, lås

sedan axelhylsans muttrar i läge med stoppskruvar med skålspets (222B).
Ett tätningsmedel med låg styrka så som Loctite 271 kan användas för att hålla stoppskruvarna på
plats.

10. Montera husringarna (127).
Se Justera slitringarna (sidan 42).

Montera pumpen med de mekaniska tätningarna
1. Montera pumphjulskilen (178) på axeln (122).

2. Kontrollera pumphjulet (101) och huset (100) för att bestämma den korrekta pumphjulsrotationen
och placera sedan pumphjulet på axeln enligt Mått A (sidan 45).
För korrekt pumphjulsrotation, se Byt rotationsriktning (sidan 38).

3. Om pumphjulet har utbytbara ringar värmer du de nya ringarna (142) till ungefär 300 – 400 °F (149 –
204 °C) och skjuter på dem på pumphjulet. Håll ringen mot pumphjulets skuldra tills den svalnar.
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AKTSAMHET:
Använd fodrade handskar när du hanterar ringar. Ringar blir heta och kan orsaka personskada.

4. Placera de båda axelhylskilarna (401) på axeln (122).
5. Skjut på hylspackningarna (428) på axeln och mot pumphjulsnaven.
6. Skjut på hylsorna (126) på axeln.
7. Placera hylsans O-ring (497) på axeln, in i hylsans försänkning.
8. Kontrollera att mått A stämmer och använd sedan en tappnyckel och en hammare för att dra åt

axelhylsans muttrar ordentligt (124).
9. Borra en grund fördjupning i axeln genom stoppskruvens hål i var och en av axelhylsans muttrar, lås

sedan axelhylsans muttrar i läge med stoppskruvar med skålspets (222B).
Ett tätningsmedel med låg styrka så som Loctite 271 kan användas för att hålla stoppskruvarna på
plats.

10. Montera husringarna (127).
Se Justera slitringarna (sidan 42).

11. Montera de stationära sätena (383) i packboxarna (250) med de läppade ytorna vända utåt.

OBS!:
Skrapa eller skada inte tätningsytorna under hopsättning. Det stationära sätet måste få plats i
packboxen.

12. Applicera ett tunt lager med silikonfett eller motsvarande på axelhylsan och skjut sedan tätningens
huvudmontering (383) över hylsan. Om tätningen är en John Crane typ 8 ställer du in tätningen till det
ungefärliga måttet i Mått A (sidan 45) och drar åt stoppskruvarna.

OBS!:
Undvik elastomerskada. Använd inte petroleumbaserade produkter för att installera det mekaniska
tätningshuvudet.
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13. Montera O-ringarna (412A) på packboxarna (250) och montera packboxarna på axeln.

Mått A

Pumpstorlek Kvantitet för objekt 436 och
426A

Mått A

6x10-22 26 13,5
8x12-21
8x12-22M&L
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Pumpstorlek Kvantitet för objekt 436 och
426A

Mått A

8x12-27 44 15,81
10x14-20S 26
12x16-23
14x16-17 24
14x18-23 32
14x18-28 34
10x14-20L 26 16,6

Montera lagren

OBS!:
Skydda gummidelarna vid montering genom att täcka över O-ringsspåret, kilspår och gängor med eltejp.

1. Värm lagren (168 och 410).
Använd antingen torr värme eller en lösning med 10 – 15 % olja och vatten.

OBS!:
Värm inte lagren över 135 °C (275 °F).

2. Montera lageröverfallen:
a) Tryck in de inre lagerisolatorerna (333A) i lageröverfallen.

Det inre lageröverfallet (119) är ungefär 1/4 tum (0,6 cm) smalare än det yttre lageröverfallet
(109). Detta är den enda dimensionella skillnaden.

b) Montera packningen (360) på lageröverfallen.
a) Skjut på lageröverfallen (109 och 119) på axeln.

3. Montera låsringarna (276) och sedan tryckringen (535) på den yttre änden.
4. Tryck på de värmda lagren (158 och 410) på axeln mot låsringen eller tryckringen.
5. Montera låsmuttern (136) och låsbrickan (382) på den yttre änden.
6. Kontrollera att låsmuttern sitter säkert fast och böj över fliken på låsbrickan.
7. Gör ett av följande:

Smörjtyp Anvisning
Fett Kyl ned lagren till rumstemperatur och täck dem med 2 – 3 uns med ett

rekommenderat fett. Se Krav på smörjfett (sidan 33).
Olja Se Smörja de oljesmorda lagren (sidan 34) för installation av oljesmorda delar.

8. Tryck in den yttre lagerisolatorn (332A) i lagerhuset för kopplingsänden.
9. Skjut på lagerhusen (134) på axeln över lagren (168 och 410).
10. Montera lageröverfallet i lagerhuset med två skruvar (371C).

Installera det roterande elementet
1. Sätt tillbaka pumpens kopplingshalva och kilen (400).
2. Montera det roterande elementet i husets nedre halva (100).

Var noga med att placera husets stopptappar korrekt (445A) i spåret på husets huvudfog.
Underlätta monteringen genom att skjuta det inre lagerhuset mot kopplingen innan det roterande
elementet monteras i huset.

3. Skruva det yttre lagerhuset på plats.

OBS!:
Kontrollera att båda lagerhusen sitter rätt i nedre hushalvan.

4. Skruva det inre lagerhuset på plats.
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Om pumpen har en John Crane typ 9 mekanisk tätning ställer du in tätningen till måttet som visas i
bilden nedan och drar sedan åt skruvarna.

Montera packningarna
1. Rengör packningsytan på huset.
2. Applicera Scotch 3M-77 spraylim eller liknande till huset nedre halva.
3. Vänta i en minut och gör sedan följande:

a) Sätt packningarna (351D och 351S) på plats i husets nedre halva.
b) Justera hålen i packningarna med hålen i huset.
c) Tryck packningarna hårt mot ytan i husets nedre halva i området som är täckt med lim.

Montera huset
Kontrollera pumpens rotation innan du installerar husets övre halva. Se bild i Byt rotationsriktning (sidan 38)
för korrekt rotation.
1. Sänk ned husets övre halva (100) på plats och positionera den med koniska styrtappar (469G).

2. Installera husfogens bultar (426 och 426A) och dra åt dem till följande vridmomentvärden:

Skruvtyp Vridmoment
0,75 tum - 10 Ferry Cap-skruv för cylindriska
försänkningar (grad 8)

300 fot-lb (Nm) minimum

1,0 tum - 8 Ferry Cap-skruv för cylindriska
försänkningar (grad 8)

400 fot-lb (Nm) minimum

Antalet bultar i huset varierar med pumpstorleken. Se Mått A (sidan 45).

OBS!:
Undvik läckage vid huvudfogen. Dra åt bultarna till rätt värde i rätt sekvens för att erhålla rätt
packningskompression.
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Slutför monteringen
1. Rotera axeln manuellt för att kontrollera att den roterar mjukt och inte skaver eller fastnar.
2. Skruva fast packboxarna (250) i huset med packningsskruvarna (253B).
3. Anslut tätningens vattenledningar (102) till packboxen och huset.

Anslut tätningens vattenledningar till de gängade hålen närmast lagren.
4. Kontrollera kopplingsjusteringen och gör om inriktningen med styrtappar om det behövs.

Vertikala enheter
Ta bort husets övre halva

VARNING:
Krossrisk. Det roterande elementet kan ramla ur den nedre hushalvan. Lossa inte bultarna som håller fast
lagerhuset i huset innan du är redo att vid behov ta bort det roterande elementet från huset.

Om endast husets övre halva tas bort för att kunna inspektera det roterande elementet måste du inte ta
bort axelledningen eller motorn.
1. Ta bort den större av de två rörpluggarna från toppen av husets övre halva och montera en solid

stång 18 – 24 tum (46 – 61 cm) lång som är gängad i ena änden i det gängade hålet.
Om du inte har en gängad stång kan du använda ett standardrör.
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Stången används för att stabilisera den övre halvan under demonteringen av husets övre halva.

2

1

1. Stabiliseringsstång, 18 – 24 tum (46 – 61 cm)
2. Justeringsstänger

2. Koppla bort tätningens vattenledningar från packboxarna och ta bort packboxbultarna.
3. Ta bort alla styrtappar och alla bultar längs delningen förutom för de två översta och de två nedersta.

2

1

1. Översta bultarna
2. Nedersta bultarna

4. Montera justeringsstänger genom den övre halvan och in i den gängade nedre halvan, en på sugsidan
och en på utloppssidan ovanför husets horisontallinje.
En justeringsstång är en gängad stång som skruvas in i husets nedre halva och som är ungefär 2 tum
(5 cm) längre en halva pumphjulsdiametern. Den förhindrar att den övre halvan faller ned på
pumphjulet och hjälper även till med justeringen när den övre halvan monteras. Om justeringsstänger
inte levererades med pumpen kan de tillverkas från en gängad stång.

5. Placera nylonslingor runt öronen på husets övre halva och spänn slingorna så att de inte kan glida av.
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6. Ta bort de två nedersta bultarna och ta bort en av de två översta bultarna.
Upprätthåll det nedåtriktade trycket på den stabiliserande stången när dessa bultar tas bort.

7. Upprätthåll det nedåtriktade trycket på den stabiliserande stången och lossa den kvarvarande översta
bulten.

VARNING:
Krossrisk. Ta inte bort den sista bulten helt ännu.

8. Separera de övre och nedre halvorna genom att placera en kofot mellan halvorna.
Alternativt så kan du använda justerskruvar om det finns gängade hål i den övre halvan.

9. När halvorna separerar skjuter du bort den övre halvan från den undre halvan, upprätthåller det
nedåtriktade trycket på den ände av den stabiliserande stången som är längst bort från pumpen och tar
sakta bort den kvarvarande översta bulten.
Låt den övre halvan glida på justeringsstängerna.

10. Samtidigt som du balanserar den övre halvan med den stabiliserande stången sänker du den övre
halvan till marken och låter den rotera så att huvudfogens fläns vilar på marken.

1

2

1. Rotera
2. Huvudfogens fläns
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Det roterande elementet kan nu inspekteras eller tas bort. Om elementet inspekteras och inte behöver tas
bort läser du i Montera huset (sidan 47).

Ta bort det roterande elementet
Du måste ta bort axelledningen eller motorn innan du kan ta bort kopplingens pumphalva.
1. Trä en lång bult, bricka och mutter genom hålet i änden av axeln.

1

1. Axelns kopplingsände genomborrad för en lång bult med mutter och bricka
2. Placera en slinga runt lyftögleskruven och spänn slingan något.
3. Ta bort de fyra bultarna som håller fast varje lagerhus i huset.
4. Knacka lätt på de inre och yttre lagerhusen för att flytta isär dem och skjut bort det roterande

elementet från husets nedre halva.
5. Sänk ned det roterande elementet till marken genom att skjuta det yttre lagerhuset bort från

fundamentet, detta gör att elementet vilar på golvet med axeln i ett horisontalt läge.

1

2
3

1. Sänk ned
2. Rotera
3. Skjut

Det roterande elementet kan nu servas med hjälp av procedurerna i avsnittet Demontering

Montera det roterande elementet
1. Inspektera huvudfogens packning och byt ut den vid behov.
2. Placera en slinga runt bulten i änden av pumpaxeln.

På fullständiga fundament måste lyftslingan träs genom hålet i fundamentets översta platta.
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3. Med det roterande elementet upplyft från marken och i vertikalt läge justerar du eventuella
stopptappar i husringarna och packboxarna för att uppnå rätt orientering i spåren i husets nedre halva.

4. Montera det roterande elementet i husets nedre halva (100) och placera husets ringsprintar (445A) i
husets huvudfog.
Underlätta hopsättning genom att skjuta det invändiga lagerhuset mot kopplingen innan det roterande
elementet monteras i huset.

5. Skruva först fast det yttre lagerhuset (134) i husets nedre halva (100).
Var noga med att båda lagerhusen sitter ordentligt i den nedre halvan.

6. Skruva fast det inre lagerhuset (134) i husets nedre halva (100).
Kontrollera igen att lagerhusen sitter ordentligt på plats.

Montera huset
1. Placera en slinga runt lyftöronen och lyft upp den övre halvan från marken och rotera den så att

huvudfogens fläns är vertikal.
Var noga med att använda en stabilisteringsstång.

2. Om pumphjulet togs bort från axeln måste pumpens rotation återigen kontrolleras.
Hänvisa till Byt rotationsriktning (sidan 38) för att bestämma den rätta rotationsriktningen.

3. Flytta husets övre halva mot husets nedre halva.
Använd justeringsstängerna som sitter i husets nedre halva som styrningar.

4. Innan du kopplar ihop den övre halvan med den nedre halvan använder du styrtappar för att justera
den övre halvan till den exakta slutpositionen.

5. Sätt tillbaka alla fogbultar och dra åt till följande vridmomentvärden:

Skruvtyp Vridmoment
0,75 tum - 10 Ferry Cap-skruv för cylindriska
försänkningar (grad 8)

300 fot-lb (407 Nm) minimum

1,0 tum - 8 Ferry Cap-skruv för cylindriska
försänkningar (grad 8)

400 fot-lb (542 Nm) minimum

Antalet bultar i huset varierar med pumpstorleken. Se Mått A (sidan 45).

OBS!:
Undvik läckage vid huvudfogen. Dra åt bultarna till rätt värde i rätt sekvens för att erhålla rätt
packningskompression.
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6. Rotera axeln och kontrollera att den roterar fritt.

Om motorn eller axelledningen togs bort kan du nu montera den igen.

Ta bort den kompletta pumpen
Om du måste ta bort en komplett pump måste du ta bort axelledningen eller motorn.
1. Ta bort fundamentet från ankarbultarna.
2. Koppla bort och ta bort hela sug- och utloppsrörsystemet.
3. Vänd hela fundamentet till horisontalt läge, detta gör att den kompletta pumpen kan tas bort från ett

horisontalt läge.

Reservdelar
Beställning av delar

Reparationsbeställningar handläggs med minsta möjliga fördröjning om följande anvisningar följs:
• Specificera modellnummer, pumpstorlek och serienummer. De finns alla på dataskylten.
• Ange tydligt namn, artikelnummer och material för delarna som behövs. Namnen och numren måste

stämma överens med de i kapitlet Reservdelslista i denna manual.
• Specificera antalet delar som behövs.
• Specificera den exakta fakturaadressen samt leveransanvisningar.
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Felsökning
Felsökning
Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen levererar ingen
vätska.

Pumpen är inte fylld. Fyll pumpen igen och kontrollera att pumpen och
sugledningen är fyllda med vätska.

Pumpen är inte längre fylld. Kontrollera med avseende på läckor i sugledningens
skarvar och tillbehör. Ventilera pumphuset för att
avlägsna anslamlad luft. Kontrollera den mekaniska
tätningen eller packningen.

Pumphjulet är igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.
Pumphjulet har lossnat från axeln. Kontrollera kilen, låsmuttern och stoppskruvarna.
Axeln roterar i fel riktning. Byt rotationsriktning. Rotationsriktningen måste stämma

överens med pilen på lager- eller pumphuset.
Axeln roterar inte. Kontrollera strömförsörjning, koppling, axeln och

axelkilarna.
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. Kontrollera att inga hinder finns i inloppet samt att
sugventilerna är öppna. Kontrollera rören med avseende
på friktionsförluster. Använd vakuum eller en
tryckmanometer för att kontrollera tillgängligt
inloppstryck (NPSH).

Motorns hastighet är för låg. Kontrollera att motorn är rätt inkopplad och tar emot full
spänning eller att turbinerna drivs av fullt ångtryck.
Motorn kan ha en öppen fas.

Systemets statiska tryck är för högt. Kontakta ITT för att avgöra om ett större pumphjul kan
användas. Om inte så måste rörförlusterna minskas,
hastigheten ökas eller både och. Överbelasta inte motorn.

Systemtrycket eller utloppstrycket är för
högt.

Kontrollera rörens friktionsförluster och att ventilerna är
helt öppna. Problemet kan korrigeras med större rör.

Felsökning
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Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen levererar inte
tillräckligt mycket vätska
eller tryck.

Sugledningen läcker. Om vätskan som pumpas är vatten eller annan icke-
explosiv vätska och det inte finns explosiv gas eller damm
i närheten, testa om flänsarna läcker med en låga eller
tändsticka. När det finns explosiva vätskor i närheten
som till exempel bensin testa sugledningen genom att
stänga av eller plugga igen inloppet och sätta ledningen
under tryck. En mätare indikerar en läcka genom att
trycket sjunker.

Packboxen läcker luft. Kontrollera packningen eller tätningen och byt ut vid
behov. Kontrollera att det finns rätt mängd smörjmedel.

Motorns hastighet är för låg. Kontrollera att motorn är rätt inkopplad och tar emot full
spänning eller att turbinerna drivs av fullt ångtryck.
Motorn kan ha en öppen fas.

Tryckhöjden är för hög. Kontrollera rörens friktionsförluster och att ventilerna är
helt öppna. Problemet kan korrigeras med större rör.

Sughöjden är för hög. Kontrollera att inga hinder finns i inloppet samt att
sugventilerna är öppna. Kontrollera rören med avseende
på friktionsförluster. Använd vakuum eller en
tryckmanometer för att kontrollera tillgängligt
inloppstryck (NPSH).

Pumphjulet är igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.
Mängden tillgänglig inloppstryck (NPSH) är
otillräcklig.

1. Öka den positiva sughöjden genom att sänka
pumpen eller öka storleken på sugledning och
tillbehör.

2. Kyl ned sugledningen vid inloppet för att sänka
temperaturen på vätskan som kommer in i pumpen.

3. Trycksätt sugkärlet.
Pumphjulet eller slitringarna är slitna eller
trasiga.

Inspektera pumphjulet och slitringarna och byt ut dem
om något av följande gäller:

• Pumphjulet eller slitringarna är skadade.
• Skovelsektionerna är hårt frätta.
• Slitringsspelet är tre gånger det normala.

Fotventilen är för liten eller delvis igensatt. Kontrollera ventilen och ersätt den med en i rätt storlek
vid behov.
Ventilöppningarna måste vara 1 till 1,5 gånger större än
sugledningens öppning. Om en sil används måste
ventilöppningarna vara 3 till 4 gånger större än
sugledningens öppning.

Suginloppet är inte tillräckligt nedsänkt. Om inloppet inte kan sänkas eller om problemet kvarstår
när inloppet har sänkts kan en planka kedjas fast på
sugledningen. Plankan dras in i strömmen och dämpar
virveln.

Axeln roterar i fel riktning. Byt rotationsriktning. Rotationsriktningen måste stämma
överens med pilen på lager- eller pumphuset.

Systemets statiska tryck är för högt. Kontakta ITT för att avgöra om ett större pumphjul kan
användas. Om inte så kan du minska rörförlusterna, öka
hastigheten eller både och. Överbelasta inte motorn.

Den mekaniska tätningen är sliten eller
trasig.

Reparera eller byt ut tätningen efter behov.

Vätskepassagerna är blockerade. Kontrollera att insugnings- och utloppsventilerna är helt
öppna. Demontera pumpen och inspektera passagerna
och pumphuset. Ta bort hindret.

Luft eller gas är instängd i vätskan. Installera en gasseparationskammare på sugledningen
nära pumpen och töm den periodvis på ansamlad gas.

Felsökning
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Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen startar och slutar
sedan att pumpa.

Mängden tillgänglig inloppstryck (NPSH) är
otillräcklig.

1. Öka den positiva sughöjden genom att sänka
pumpen eller öka storleken på sugledning och
tillbehör.

2. Kyl ned sugledningen vid inloppet för att sänka
temperaturen på vätskan som kommer in i pumpen.

3. Trycksätt sugkärlet.
Systemets statiska tryck är för högt. Kontakta ITT för att avgöra om ett större pumphjul kan

användas. Om inte så måste rörförlusterna minskas,
hastigheten ökas eller både och. Var noga med att inte
överhetta motorn.

Systemtrycket eller utloppstrycket är för
högt.

Kontrollera rörens friktionsförluster och att ventilerna är
helt öppna. Problemet kan korrigeras med större rör.

Stort läckage vid
pumpens packbox.

Axeln är böjd. Räta ut axeln eller byt ut vid behov.
Pumpen och motorn är inte korrekt
uppriktade.

Justera om pumpen och motorn.

Lagren är utslitna eller otillräckligt smorda. Inspektera lagren och byt ut vid behov.

Felsökning
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Symtom Orsak Åtgärd
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.
Axeln roterar i fel riktning. Byt rotationsriktning. Rotationsriktningen måste stämma

överens med pilen på lager- eller pumphuset.
Pumphjulet är skadat. Inspektera pumphjulet och byt ut vid behov.
Roterande delar sitter ihop. Kontrollera interna slitdelar för korrekt spel.
Axeln är böjd. Kontrollera rotorns avböjning genom att vrida den på

lagertapparna. Totalavvikelsen får inte överskrida 0,002
tum (0,05 mm) på axeln och 0,004 tum (0,10 mm) på
pumphjulets slityta.

Motorns hastighet är för hög. Kontrollera motorspänningen eller ångtrycket vid
turbinerna. Kontrollera att motorhastigheten stämmer
överens med hastigheten på dataskylten.

Packboxen är felaktigt packad. Kontrollera packningsmaterialet och packa om
packboxen. Om packningen är för hårt åtdragen, försök
med att frigöra packboxtrycket och dra åt igen.

Lagren är utslitna eller otillräckligt smorda. Inspektera lagren och byt ut vid behov.
Frigångsspelet mellan slitringarna är
felaktigt.

Kontrollera rätt spel. Byt ut pumphuset eller pumphjulets
slitringar vid behov.

Rörspänningen på pumphuset är för stort. Avlasta spänningen och kontrollera uppriktningen.
Konsultera vid behov ITT.

Mängden tillgänglig inloppstryck (NPSH) är
otillräcklig.

1. Öka den positiva sughöjden genom att sänka
pumpen eller öka storleken på sugledning och
tillbehör.

2. Kyl ned sugledningen vid inloppet för att sänka
temperaturen på vätskan som kommer in i pumpen.

3. Trycksätt sugkärlet.
Pumpen och motorn är inte uppriktade. Justera om pumpen och motorn.
Suginloppet är inte tillräckligt nedsänkt. Om inloppet inte kan sänkas eller om problemet kvarstår

när inloppet har sänkts kan en planka kedjas fast på
sugledningen. Plankan dras in i strömmen och dämpar
virveln.

Pumphuset är vridet på grund av stora
spänningar från sug- och utloppsrör.

Kontrollera justeringen. Undersök om pumphjulet och
pumphuset gnider mot varandra. Byt ut skadade delar
och gör om installationen av rörsystemet.

Felsökning

Model 3409 Installations-, drift- och underhållsmanual 57



Dellistor och tvärsnittsritningar
Ritningar
Standardfettsmörjning

358V

496L
136/382

358U
410 360

111

134

535 276
371C

372U

109
333A

222B
126

428
401

101

408F/408G

100

408F
178
408G

408F
106 497

124

193
119

360
168

358U
134

332A

400

122

276333A358V371C
353B/354

107372U
408F

100

408G
127

Husring

100

445A

101

127

Bult för huvudfog

469G 418 426/426A

351D/351S
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Packbox med inre spolning – packning

102

105

Packbox med inre spolning – mekanisk tätning

102

Alternativ med ringoljesmörjning

251

190E
114

332A

551F113A360319H

333A333A

319H360113A551F

114

Dellistor och tvärsnittsritningar
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Husring och pumphjulsring (tillval)

100

445A

127

142

101

Alternativ med packbox för mekanisk tätning

126 383

124
250

412G

Reservdelslista
Artikelnummer Del Antal
100 Hus, övre halva 1
100 Hus, nedre halva 1
101 Pumphjul 1
102 Rör 2
105 Lanternring 2
106* Packboxpackning 1 sats
107 Packbox 2
109 Ändkåpa, inre axiallager 1
111 Blindfläns, lagerhus 1
113A Lufthål 2
114 Oljering 2
119 Ändkåpa, inre kopplingslager 1
122 Axel 1
124 Hylsmutter 2
126* Axelhylsa 2
127* Husets slitring 2
134 Lagerhus 2
136 Lagerlåsmutter 1
142 Pumphjulets slitring 2
168 Radialkullager 1
178 Pumphjulskil 1
190E Oljerörsnippel 2
193 Smörjkoppling, rak motor 2
222B Stoppskruv, hylsmutter 2
250 Packbox, mekanisk tätning 2
251 Oljekopp 2
276 Låsring, axiallager 1
319H Avluftning 2
332A/333A Lagerisolator 3
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Artikelnummer Del Antal
351D* Delningspackning, husutlopp 1
351S* Delningspackning, husinsug 1
353B Sexkantskruv, packbox 4/8
354 Bricka, packbox 4/8
358U Plugg, oljepåfyllningsledning i lagerhus 2
358V Plugg, dräneringsledning i lagerhus 4
360 Packning, ändkåpa 2
371C Sexkantskruv, lagerhus till ändkåpa 4
372U Sexkantskruv, lagerhus till hus 8
382 Låsbricka lager 1
383* Mekanisk tätning 2
400 Kopplingskil 1
401 Hylskil 2
408F Plugg, husledning 9
408G Plugg, husledning 5
410 Axialkullager 1
412G* O-ring, mekanisk tätning 2
418 Justerbult 2
424A Stift för dataskylt 10
426 Delning, sexkantskruv Storleksberoende
426A Delning, sexkantskruv Storleksberoende
428 Hylspackning 2
433 Dataskylt, stativ 1
433A Dataskylt, hus 1
433B Dataskylt, logotyphus 2
445A Stopptapp 2
469G Koniskt stift med sexkantmutter 2
496L O-ring, ändkåpa 1
497* O-ring. hylsmutter 2
535 Bricka, yttre lager 1
551F Bussning, reducerstycke 2
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Teknisk referens
Ingenjörsinformation
Pumpstorlek 56x10–22 58x12–21 58x12–22M 58x12–22L 8x12-27

Husdata (alla mått i tum)
2125#FF ASA-
flänsar

Max. sugtryck
(PSIG)

75 75 75 75 Ej tillgängligt

Max. arbetstryck
(PSIG)

300 300 300 300

Max.
hydrostatiskt
testtryck (PSIG)

450 450 450 450

Husmaterial Gjutjärn Gjutjärn Gjutjärn Gjutjärn
1250# FF 3 ASA-
flänsar

Max. sugtryck
(PSIG)

200 200 200 200 200

Max. arbetstryck
(PSIG)

400 400 400 400 400

Max.
hydrostatiskt
testtryck (PSIG) 4

600 600 600 600 600

Husmaterial Segjärn Segjärn Segjärn Segjärn Segjärn
Husvägg, tjocklek 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625

Packboxdata
Hål 5,125 5,125 5,125 5,125 5,125
Djup 4,812 4,812 4,812 4,812 4,812
Tätningshylsa, bredd 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Packning ant. ringar/kv. storlek 6/0,625 6/0,625 6/0,625 6/0,625 6/0,625
Axelhylsa Y.D 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875
Mekanisk tätningsst. (typ 8–1) 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875
6Mekanisk
tätningsst. (typ 8–
1B)

Stordiam. 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125
Liten diam. 3,875 3,875 3,875 3,875 3,875

Pumphjulsdata
Antal skovlar 6 6 5 6 6
Inloppsyta (kv. tum) 59 35,7 61 80 82,4
Inloppshastighet per 100 GPM
(fot/s)

0,54 0,90 0,53 0,40 0,37

Maxdiameter 23,0 21,8 20,5 23,0 27,0
Mindiameter 12,0 12,5 12,5 12,0 20,0
Maxsfär 1,30 1,00 1,32 1,60 1,50
WR2för maxdiameter (lbs-fot2) 56 49 50 59 185
Slitringsspel – diam. BRZ-pumphjul 0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019
Slitringsspel – diam. Ci- och SS-
pumphjul

0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028

Axel- och lagerdata
Vid koppling 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125
Genom pumphjul och hylsor 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311
Axelspann Lager till lager,

centrumlinje
35,800 35,800 35,800 35,800 40,500

Kullager Inre 6316 6316 6316 6316 6316
Yttre 21316 21316 21316 21316 21316

Stativgrupp S S S S M
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Pump 10x14–20S 10x14–20L 12x16–23 14x16–17 14x18–23 13x18–28
Husdata (alla mått i tum)

2125# FF std.
3 ASA-flänsar

Max. sugtryck
(PSIG)

75 75 75 75 75 75

Max.
arbetstryck
(PSIG)

175 175 175 175 175 175

Max.
hydrauliskt
testtryck
(PSIG)4

262 262 262 262 262 262

Husmaterial Gjutjärn Gjutjärn Gjutjärn Gjutjärn Gjutjärn Gjutjärn
1250# FF
3ASA-flänsar

Max. sugtryck
(PSIG)

200 200 200 200 200 200

Max.
arbetstryck
(PSIG)

300 300 300 300 300 300

Max.
hydrauliskt
testtryck
(PSIG) 4

450 450 450 450 450 450

Husmaterial Segjärn Segjärn Segjärn Segjärn Segjärn Segjärn
Husvägg,
tjocklek

0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625

Packboxdata (alla mått i tum)
Hål 5,125 5,125 5,125 5,125 5,875 5,875
Djup 4,812 4,812 4,812 4,812 4,812 4,812
Tätningshylsa, bredd 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Packning ant. ringar/kv. storlek 6/0,625 6/0,625 6/0,625 6/0,625 6/0,625 6/0,625
Axelhylsa Y.D 3,875 3,875 3,875 3,875 4,625 4,625
Mekanisk tätningsst. (typ 8–1) 3,875 3,875 3,875 3,875 4,625 4,625
6 Mekanisk
tätningsst. (typ
8–1B)

Stordiam. 4,125 4,125 4,125 4,125 4,750 4,750
Liten diam. 3,875 3,875 3,875 3,875 4,500 4,500

Pumphjulsdata (alla mått i tum)
Antal skovlar 6 6 6 6 6 6
Inloppsyta (kv. tum) 112 128 150 171 212 196
Inloppshastighet per 100 GPM
(fot/s)

0,29 0,25 0,21 0,19 0,15 0,16

Maxdiameter 19,8 19,8 23,0 17,5 23,0 27,9
Mindiameter 9,4 14,0 13,0 12,5 14,0 14,0
Maxsfär 1,63 1,56 1,63 1,20 2,10 1,30
WR2 för maxdiameter (lbs-fot2) 47 52 109 46 120 254
Slitringsspel – diam. BRZ-
pumphjul

0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019 0,016–0,019

Slitringsspel – diam. Ci- och
SS-pumphjul

0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028 0,025–0,028

Axel- och lagerdata (alla mått i tum)
Vid koppling 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125 3,125
Genom pumphjul och hylsor 3,311 3,311 3,311 3,311 4,061 4,061
Axelspann Lager till lager,

centrumlinje
40,500 40,500 40,500 40,500 41,375 41,375

Kullager Inre 6316 6316 6316 6316 6316 6316
Yttre 21316 21316 21316 21316 21316 21316

Stativgrupp M M M M L L
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Fotnoter
1. Med 250#FF-flänsar hänvisa till pump som H6x10–22
2. Flänsdimensionerna stämmer överens med ANSI A21,10,AWWA C110 och ANSI B16.1 klass 125.
3. Flänsdimensionerna stämmer överens med ANSI B16.1 klass 250 förutom flänsar med plan yta.
4. Det hydrostatiska testet görs i enlighet med den senaste utgåvan av hydraulinstitutets standard

(Hydraulic Institute Standard), testet underhålls i minst 10 minuter.
5. 6x10–22, 8x12–21 och 8x12–22M/L är standard med 125#FF-inloppsflänsar och 250#FF-

utloppsflänsar.
6. Balanserade mekaniska tätningar har en stor och en liten diameter enligt tabellen.
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Annan relevant dokumentation eller
manualer
För ytterligare dokumentation

Kontakta din ITT-representant för all annan relevant dokumentation och andra relevanta handböcker.
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