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Inleiding en veiligheid
Inleiding
Doel van deze handleiding

Het doel van deze handleiding is het bieden van alle benodigde informatie voor:
• Installatie
• Bediening
• Onderhoud

VOORZICHTIG:
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gaat installeren en gebruiken. Door verkeerd
gebruik van het product kan persoonlijk letsel en materiële schade optreden, en kan de garantie vervallen.

Opmerking:
Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie gereed voor gebruik op de locatie van de unit.

Levering controleren
Het pakket controleren

1. Inspecteer het pakket direct op beschadigde of ontbrekende items.
2. Noteer eventuele beschadigde of ontbrekende items op het ontvangstbewijs en de vrachtbrief.
3. Dien een claim bij het transportebedrijf in als iets niet in orde is.

Als het product door een distributeur is opgehaald, kunt u de claim rechtstreeks bij de distributeur
indienen.

De eenheid inspecteren
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het product.

Voer al het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke richtlijnen.
2. Inspecteer het product om na te gaan of er bepaalde onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
3. Indien van toepassing, maakt u het product los door schroeven, bouten of banden te verwijderen.

Wees voor uw eigen veiligheid voorzichtig met spijkers en banden.
4. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger wanneer niet alles in orde is.

Productgarantie
Dekking

ITT verhelpt storingen in producten van ITT onder de volgende voorwaarden:
• Het defect is te wijten aan gebreken in ontwerp, materiaal of uitvoering.
• De fouten worden aan een vertegenwoordiger van ITT gemeld binnen de garantieperiode.
• Het product wordt alleen gebruikt onder de omstandigheden die in deze handleiding worden beschreven.
• De besturings- en beveiligingsvoorzieningen die in het product zijn ondergebracht, zijn juist

aangesloten en worden juist gebruikt.
• Alle onderhouds- en reparatiewerk wordt uitgevoerd door bevoegd ITT-personeel.
• Er worden oorspronkelijke ITT-onderdelen gebruikt.
• Alleen Ex-goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires die door ITT zijn goedgekeurd, worden

gebruikt in Ex-goedgekeurde producten.

Inleiding en veiligheid
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Beperkingen
De garantie dekt geen defecten die worden veroorzaakt door:

• Gebrekkig onderhoud
• Onjuiste installatie
• Aanpassingen of wijzigingen aan het product en installatie die zijn uitgevoerd zonder overleg met ITT
• Onjuist uitgevoerd reparatiewerk
• Normale slijtage

ITT houdt zich niet aansprakelijk voor:
• Persoonlijk letsel
• Materiële schade
• Economische schade

Garantieclaim
ITT-producten zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten met een betrouwbare werking en lange levensduur.
Als u toch aanspraak wilt maken op de garantie, kunt u contact opnemen met uw ITT-vertegenwoordiger.

Veiligheid
WAARSCHUWING:

• De bediener moet bekend zijn met de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen om lichamelijk letsel te
voorkomen.

• Elk apparaat onder druk kan exploderen, scheuren of zijn inhoud verliezen als de druk te hoog wordt.
Neem alle noodzakelijke maatregelen om overdruk te voorkomen.

• Het bedienen, installeren of onderhouden van het apparaat op een andere manier dan is beschreven in
deze handleiding, kan leiden tot de dood, ernstig lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur. Dit
geldt ook voor aanpassingen aan de apparatuur of het gebruik van onderdelen die niet door ITT zijn
geleverd. Wanneer u een vraag hebt met betrekking tot het beoogde gebruik van de apparatuur, moet
u contact opnemen met een vertegenwoordiger van ITT voordat u verdergaat.

• In de handleidingen voor installatie, bediening en onderhoud van de apparatuur worden de
geaccepteerde methoden voor het demonteren duidelijk beschreven. Deze methoden moeten worden
opgevolgd. Ingesloten vloeistof kan snel uitzetten en een krachtige explosie veroorzaken, met letsel als
gevolg. Het voor demontage verwarmen van waaiers, rotorbladen en/of rotorbladborgringen is ten
strengste verboden.

• Wijzig de servicetoepassing niet zonder de goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.

VOORZICHTIG:
Houd u aan de instructies voor installatie, gebruik en onderhoud in deze handleiding. Wanneer u dat niet
doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade of vertraging.

Veiligheidsberichtniveaus
Informatie over veiligheidsberichten

U moet de veiligheidsberichten en -voorschriften zorgvuldig lezen, begrijpen en in acht nemen voordat u
met het product gaat werken. Deze zijn gepubliceerd om de volgende gevaren te voorkomen:

• Ongelukken en gezondheidsproblemen
• Schade aan het product
• Productdefecten

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Definities
Veiligheidsberichtniveau Indicatie

GEVAAR:   
Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig
lichamelijk letsel.

WAARSCHUWING:   
Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig
lichamelijk letsel.

VOORZICHTIG:   
Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot licht of matig lichamelijk
letsel.

ELEKTRISCH GEVAAR:
 

De kans op een elektrische schok indien de
instructies niet op de juiste wijze worden toegepast.

Opmerking:   • Een potentiële situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, kan leiden tot ongewenste
omstandigheden.

• Een handeling die geen lichamelijk letsel tot
gevolg heeft.

Veiligheid van de gebruiker
Algemene veiligheidsvoorschriften

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing:
• Houd het werkgebied altijd schoon.
• Houd rekening met de risico's van gassen en dampen in het werkgebied.
• Vermijd alle elektrische gevaren. Houd rekening met de risico's van een elektrische schok of een

vlamboog.
• Houd altijd rekening met het gevaar van verdrinking, elektrische ongelukken en brandwonden.

Veiligheidsapparatuur
Gebruik veiligheidsapparatuur volgens de richtlijnen van uw bedrijf. Gebruik de volgende
veiligheidsapparatuur in het werkgebied.

• Een helm
• Een veiligheidsbril, bij voorkeur met zijkappen
• Beschermende schoenen
• Beschermende handschoenen
• Een gasmasker
• Gehoorbescherming
• EHBO-doos
• Veiligheidshulpmiddelen

Opmerking:
Stel een apparaat nooit in werking wanneer er geen veiligheidsapparatuur is gemonteerd. Raadpleeg
ook specifieke informatie over veiligheidshulpmiddelen in andere hoofdstukken van deze handleiding.

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen moeten door gecertificeerde elektriciëns worden gemaakt conform alle
internationale, nationale en plaatselijke regels. Raadpleeg voor meer informatie over vereisten de secties die
specifiek betrekking hebben op elektrische aansluitingen.

Voorzorgsmaatregelen voorafgaand aan werkzaamheden
Neem de voorzorgsmaatregelen in acht voordat u met het product werkt of contact hebt met het product.

• Zorg voor een doelmatige afscherming rondom de werkruimte, bijvoorbeeld een veiligheidshek.
• Zorg dat alle veiligheidsmiddelen aanwezig zijn en goed zijn vastgemaakt.
• Zorg dat er een vrije ontsnappingsroute is.
• Zorg dat het product niet kan wegrollen of omvallen, met mogelijk letsel of materiële schade als gevolg.
• Zorg dat de hijsuitrusting in goede staat verkeert.
• Draag zo nodig een hijsharnas, een veiligheidslijn en een adembeschermingsapparaat.
• Laat alle systeem- en pomponderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt.
• Zorg dat het product grondig is schoongemaakt.
• Sluit de stroom af voordat u onderhoud uitvoert op de pomp.
• Controleer op het risico van explosies voordat u gaat lassen of elektrisch gereedschap gaat gebruiken.

De huid en ogen reinigen
Ga als volgt te werk wanneer uw ogen of huid in aanraking zijn gekomen met chemicaliën of
gevaarlijke vloeistoffen:

Te reinigen
lichaamsdeel

Actie

Ogen 1. Houd uw oogleden met uw vingers goed open.
2. Spoel de ogen ten minste 15 minuten lang met een oogdouche of met

stromend water.
3. Raadpleeg een arts.

Huid 1. Verwijder verontreinigde kledingstukken.
2. Was de huid ten minste een minuut lang met water en zeep.
3. Raadpleeg zonodig een arts.

Ex-goedgekeurde producten
Volg deze speciale gebruiksaanwijzingen als u een Ex-goedgekeurd product hebt.

Vereisten voor personeel
Dit zijn de vereisten voor personeel voor Ex-goedgekeurde producten in omgevingen met explosiegevaar:

• Alle werkzaamheden aan het product moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde elektriciens en
bevoegde ITT-monteurs. Voor installaties in explosiegevaarlijke omgevingen zijn speciale
voorschriften van toepassing.

• Alle gebruikers moeten zich bewust zijn van de risico’s die het werken met elektrische stroom en de
chemische en fysieke karakteristieken van in risicovolle gebieden aanwezige gassen, dampen of beide
met zich meebrengen.

• Onderhoud voor Ex-goedgekeurde producten moet plaatsvinden conform internationale en nationale
normen (inclusief IEC/EN 60079-17).

ITT wijst elke aansprakelijkheid af voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door ongeschoold of
onbevoegd personeel.

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Vereisten voor het product en het omgaan met het product
Dit zijn de vereisten voor het product en het omgaan met het product voor Ex-goedgekeurde producten
in omgevingen met explosiegevaar:

• Gebruik het product alleen in overeenstemming met de goedgekeurde motorspecificaties.
• Het Ex-goedgekeurde product mag nooit drooglopen tijdens normaal gebruik. Drooglopen tijdens

onderhoud en inspectie is alleen toegestaan buiten het geclassificeerde gebied.
• Controleer, voordat u begint met werkzaamheden aan het product, of het product en het

bedieningspaneel zijn losgekoppeld van de netvoeding en het besturingscircuit en niet onder stroom
kunnen komen te staan.

• Open het product niet wanneer dit onder stroom staat of in een explosieve omgeving.
• Zorg dat thermische contacten in overeenstemming met de goedkeuringsclassificatie van het product

zijn aangesloten op een beveiligingscircuit en dat deze in gebruik zijn.
• Normaalgesproken zijn intrinsiek veilige schakelingen vereist voor het automatische

niveauregelingssysteem met niveauregelaar bij montage in zone 0.
• De rekgrens van bevestigingsmiddelen moet overeenkomen met de waarde op de goedgekeurde

tekening en in de productspecificatie.
• Wijzig de apparatuur niet zonder goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.
• Gebruik alleen onderdelen die zijn geleverd door een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.

Beschrijving van ATEX
De ATEX-richtlijnen vormen een specificatie die in Europa van toepassing is voor elektrische en niet-
elektrische apparatuur die in Europa wordt gebruikt. ATEX behandelt de beheersing van omgevingen met
explosiegevaar en de normen voor apparatuur en beschermingssystemen die in deze omgevingen worden
gebruikt. De betekenis van de ATEX-richtlijnen beperkt zich echter niet tot Europa. U kunt deze
richtlijnen toepassen op alle apparatuur die in een omgeving met explosiegevaar is geïnstalleerd.

ATEX-richtlijnen
Er wordt alleen voldaan aan de ATEX-richtlijnen wanneer de unit op de beoogde wijze wordt gebruikt.
Breng geen wijziging aan in de gebruiksomstandigheden zonder goedkeuring van een ITT-
vertegenwoordiger. Wanneer u ATEX-goedgekeurde apparatuur installeert of er onderhoud aan pleegt,
moet dit altijd volgens de richtlijnen en toepasselijke normen in IEC/EN 60079-14 plaatsvinden.

Controleapparatuur
Gebruik conditiebewakers voor extra beveiliging. Conditiebewakers bewaken onder andere de volgende
apparaten:

• Drukmeters
• Debietmeters
• Waterpasindicators
• Motorbelastingsmeters
• Temperatuursensoren
• Lagermonitors
• Lekkagedetectoren
• PumpSmart-bewakingssysteem

Milieuveiligheid
Het werkgebied

Houd het station altijd schoon om emissies te voorkomen en/of te ontdekken.

Richtlijnen voor recycling
Recycle altijd volgens de volgende richtlijnen:

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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1. Houd u aan plaatselijke wetten en voorschriften op het gebied van recycling als de unit of onderdelen
worden ingenomen door een daartoe geautoriseerd recyclingbedrijf.

2. Als de eerste richtlijn niet van toepassing is, kunt u de unit of onderdelen ervan aan uw ITT-
vertegenwoordiger retourneren.

Afval en emissieregelgeving
Neem deze veiligheidsvoorschriften met betrekking tot afval en emissies in acht:

• Voer al het afval op de juiste wijze af.
• Verwerk en voer verwerkte vloeistof af conform toepasselijke milieuvoorschriften.
• Ruim gemorst medium op conform geldende veiligheids- en milieuprocedures.
• Meld alle emissies naar het milieu aan de toepasselijke instanties.

Elektrische installatie
Raadpleeg het plaatselijke elektriciteitsbedrijf voor de vereisten voor recycling bij elektrische installaties.

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Transport en opslag
Behandelen en hijsen van de pomp
Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van de pomp

Ga voorzichtig te werk wanneer u pompen verplaatst.

WAARSCHUWING:
Zorg ervoor dat de pomp niet kan omvallen of wegrollen, met persoonlijk letsel of materiële schade als
mogelijk gevolg.

Opmerking:
Gebruik een vorkheftruck met voldoende capaciteit om de pallet met de pompeenheid te verplaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor het hijsen van de pomp

WAARSCHUWING:
Gevaar voor beknelling. Het apparaat en de componenten kunnen zwaar zijn. Gebruik de juiste
hijsmethoden en draag werkschoenen met stalen neuzen.

Opmerking:
• Zorg dat de hijsuitrusting de gehele constructie ondersteunt en alleen door bevoegd personeel wordt

gebruikt.
• Bevestig geen kabelstroppen aan asuiteinden.

De pomp hijsen
Hijs een lege pomp met behulp van daartoe geschikte stroppen aan weerskanten onder het zadel van de
lagerbehuizing.

Afbeelding 1: Voorbeeld van de juiste hijsmethode van een lege pomp

Eenheden die op een grondplaat zijn gemonteerd hebben hijspunten die moeten worden gebruikt met de
daartoe geschikte hijstoestellen. De pijlen wijzen in de richting van de hijspunten.

Transport en opslag
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Afbeelding 2: Voorbeeld van de juiste hijsmethode voor eenheden zonder aandrijving die op een
grondplaat zijn gemonteerd.

Afbeelding 3: Voorbeeld van de juiste hijsmethode voor eenheden met aandrijving die op een
grondplaat zijn gemonteerd.

Langetermijnopslag
Als de pomp langer dan 6 maanden wordt opgeslagen, moet u de volgende richtlijnen in acht nemen:

• Opslaan in een overdekte en droge locatie.
• De eenheid vrij van hitte, vuil en trillingen opslaan.
• Draai de as ten minste elke drie maanden handmatig.

Behandel lagers en bewerkte oppervlakken zodanig dat deze in goede toestand blijven. Raadpleeg de
fabrikanten van de aandrijfeenheid en koppelstukken voor hun procedures i.v.m. langetermijnopslag.
Indien u vragen hebt over mogelijke onderhousdbehandelingen voor langetermijnopslag, contacteer dan
uw plaatselijke ITT-vertegenwoordiger.

Transport en opslag (vervolg)
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Productomschrijving
Algemene beschrijving
Productomschrijving

Model 3600 is een hogedruk-, meertraps-, tweezijdig gelagerde, horizontale centrifugaalpomp die aan de
vereisten van API 610 10de editie (ISO 13709) voldoet.

Behuizing
De behuizing is dichtbij de hartlijn gemonteerd met zijdelingse zuig- en persleidingmondstukken.
De standaard flenzen zijn ASME Klasse 900 kraagflenzen met een gekartelde 125-250 RMS afwerking. De
volgende flenzen zijn ook verkrijgbaar:

• ASME Klasse 600 kraagflens gekarteld
• ASME Klasse 600 ringafdichting
• ASME Klasse 900 ringafdichting
• ASME Klasse 1500 kraagflens gekarteld
• ASME Klasse 1500 ringafdichting

Rotorblad
Het rotorblad is volledig gesloten en aangedreven door de as.

Afdichtingskamer
De afdichtingskamer voldoet aan de API 682 32ste Editie-afmetingen voor verbeterde prestatie van
mechanische afdichtingen.

Krachtbron
De krachtbron heeft de volgende kenmerken:

• Smeedijzeren lagerbehuizingen zijn standaard op niet-API bedieningen.
• Smeedijzeren lagerbehuizingen zijn standaard op niet-API bedieningen.
• Het oliepeil wordt gecontroleerd via een kijkglas.
• Smeerbussen met constant niveau en labyrintafdichtingen zijn standaard.

Productomschrijving
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• Er is geen bewerking nodig voor het omzetten van de standaard smeerolieringen naar ofwel
reinigingsolie- of pure olie verneveling (pure olievernevelingtoepassingen vergen kleine aanpassingen
aan de lagerbehuizing).

• Voor hydrodynamische druklagers is oliedruksmering vereist.

Lagers
Type lager Kenmerken
Binnenboord (radiaallager) • Bestaat uit een enkele rij diepgroefkogellagers

(standaard)
• Draagt alleen radiale belasting
• Optionele glijlagers (standaard voor pompen

met afmeting 6x8-13)
Buitenboord (druklager) • Bestaat uit een paar enkelrijige

hoekcontactlagers die ruggelings zijn
gemonteerd (standaard)

• Geschouderd en op zijn plaats vastgezet
waardoor het lager zowel radiale als axiale
drukladingen kan dragen.

• Optioneel hydrodynamisch druklager (gebruikt
met mof-glijlagers)

As
De as voor zware toepassingen heeft de volgende eigenschappen:

• Ontworpen voor mechanische cassetteafdichtingen
• Minimale asdoorbuiging op de afdichtingsvlakken (0,002) bij werking in de slechtste omstandigheden

(normaal gezien minimum debiet)
• Kritische snelheid minstens 20% boven de ontwerpbedrijfssnelheid
• Volledig in overeenstemming met API 10de editie (ISO 13709)

Grondplaat
De stalen grondplaat is ontworpen om de pomp, aandrijving en accessoires te ondersteunen volgensde
eisen van API-610 10e editie (ISO 13709).

Draairichting
De as draait tegen de richting van de klok, bekeken van de kant van de krachtbron.

Bedoelde toepassingen
Model 3600 werd ontworpen om te voldoen aan de strenge vereisten van de petroleum- en
petrochemische industrie.

Informatie over typeplaatjes
Belangrijke bestelinformatie

Elke pomp is voorzien van een typeplaatje dat informatie geeft over de pomp. Het typeplaatje bevindt zich
op het pomphuis.
Wanneer u reserveonderdelen wilt bestellen, hebt u de volgende pompgegevens nodig:

• Model
• Afmeting
• Serienummer
• Itemnummers van de vereiste onderdelen

Zie voor de meeste informatie het typeplaatje op de pompbehuizing. Zie de onderdelenlijst voor
itemnummers.

Productomschrijving (vervolg)
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Soorten typeplaatjes
Typeplaatje Beschrijving
Pompbehuizing Geeft informatie over de hydraulische kenmerken van de pomp.

De formule voor de pompmaat is: uitvoeropening x aanzuigopening - maximale
nominale waaierdiameter (in inch).
(Voorbeeld: 2x3-8.)

ATEX Indien van toepassing is de pomp, de grondplaat of de afvoerkop van uw pompeenheid
voorzien van een ATEX-typeplaatje. Elke pomp is voorzien van een typeplaatje dat
informatie geeft over de ATEX-specificaties van deze pomp.

Typeplaatje op de pompbehuizing met Nederlandse eenheden

Typeplaatjeveld Uitleg
MODEL Model pomp
AFMETING Afmeting van de pomp
GPM Nominaal debiet in gallon per minuut
HEAD-FT Nominale opvoerhoogte in voet
RPM Nominale pompsnelheid, in omwentelingen per minuut
I.B. BRG Aanwijzer binnenboordlager
HYDRO-PRESS Hydrostatische druk op 70°F, in ponden per vierkante inch
O.B. BRG Aanwijzer buitenboordlager
MAX. WERKING PERS Maximale werkdruk, in ponden per vierkante inch
S/N Het serienummer van de pomp
CONT./ITEM NO. Het materiaal waarvan de pomp is gemaakt en het klanten itemnummer.

Productomschrijving (vervolg)
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Typeplaatje op de pompbehuizing met metrische eenheden

Typeplaatjeveld Uitleg
MODEL Model pomp
AFMETING Afmeting van de pomp
M3/U Nominaal debiet in kubieke meter per uur
HEAD-M Nominale opvoerhoogte in meter
RPM Nominale pompsnelheid, in omwentelingen per minuut
I.B. BRG Aanwijzer binnenboordlager
HYDRO-PRESS Hydrostatische druk op 20°C, in kilogram per vierkante centimeter
O.B. BRG Aanwijzer buitenboordlager
MAX. WERKING PERS Maximale werkdruk, in kilogram per vierkante centimeter
S/N Het serienummer van de pomp
CONT./ITEM NO. Het materiaal waarvan de pomp is gemaakt en het klanten itemnummer.

ATEX-typeplaatje

Typeplaatjeveld Uitleg
II Groep 2
2 Categorie 2
G/D Pomp kan worden gebruikt bij aanwezigheid van gas en stof.
T4 Temperatuurklasse

Opmerking:  Zorg ervoor dat de codeclassificaties op de pomp compatibel zijn met de specifieke
omgeving waarin u de apparatuur wilt installeren. Als dit niet het geval is, schakelt u de apparatuur niet in,
maar neemt u eerst contact op met uw ITT-vertegenwoordiger voordat u verdergaat.

Productomschrijving (vervolg)
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Installatie
Voorinstallatie
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
• Wanneer u het systeem in een potentieel explosieve omgeving installeert, moet u controleren of de

motor correct is gecertificeerd.
• U moet de elektrische uitrusting aarden. Dit geldt zowel voor de pompuitrusting en de aandrijving als

voor de bewakingsapparatuur. Test de aardkabel om te controleren of deze goed is aangesloten.

Opmerking:  Voor correcte installatie wordt supervisie door een bevoegde ITT-vertegenwoordiger
aanbevolen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of verminderde prestaties.

Richtlijnen voor pomplocatie

WAARSCHUWING:
Gemonteerde apparaten en hun onderdelen zijn zwaar. Wanneer u deze apparatuur niet goed ophijst en
ondersteunt, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade. Hijs de apparatuur
uitsluitend op de specifiek vastgestelde hijspunten. Hijsapparaten zoals oogbouten, stroppen en grijpers
moeten worden berekend, geselecteerd en gebruikt voor de gehele lading die gehesen moet worden.

Richtlijn Uitleg/opmerking
Plaats de pomp zo dicht bij de vloeistofbron als
praktisch mogelijk is.

Hiermee neemt het drukverlies af en kan de
aanzuigleiding zo kort mogelijk worden gehouden.

Zorg dat er voldoende ruimte rondom de pomp is. Dit vergemakkelijkt de ventilatie, inspectie, het
onderhoud en de service.

Als u hijsuitrusting, zoals een takel of een tuig, nodig
hebt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte
boven de pomp is.

Hierdoor is het gebruik van de hijsuitrusting
makkelijker.

Bescherm het apparaat tegen weer- en waterschade
als gevolg van regen, overstroming, en
vriestemperaturen.

Dit is van toepassing als niets anders is opgegeven.

Installeer en gebruik de apparatuur niet in gesloten
systemen, tenzij het systeem is voorzien van
afdoende veiligheids- en controleapparatuur.

Aanvaardbare apparaten:
• Ontluchtingskleppen
• Compressietanks
• Drukregelaars
• Temperatuurregelaars
• Stromingsregelaars
Wanneer het systeem niet van deze apparatuur is
voorzien, moet u contact opnemen met de
ingenieur of de architect van de installatie voordat u
de pomp in werking stelt.

Houd rekening met het optreden van ongewenst
lawaai en trillingen.

De beste pomplocatie voor geluid- en
trillingsdemping is een betonnen vloer met
daaronder grond.

Wanneer de pomp niet op de grond wordt geplaatst,
moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om
mogelijke geluidoverdracht te verminderen.

Raadpleeg een geluidsspecialist.

Installatie
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Funderingsvereisten
Vereisten

• De fundering moet in staat zijn allerhande vibraties te absorberen en moet een permanente, stijve
ondergrond voor de pompeenheid vormen.

• De locatie en afmetingen van de gaten voor de funderingsbouten moet overeenkomen met die te zien
zijn op de montagetekening die bij het informatiepakket van de pomp is geleverd.

• De fundering dient twee tot drie keer zo zwaar te zijn als de pomp.
• Voorzie een vlakke, stevige betonnen fundering om spanning en vervorming te voorkomen wanneer u

de funderingsbouten aanhaalt.
• Funderingsbouten van het bustype en het J-type worden het meest gebruikt. Beide ontwerpen bieden

speling voor de definitieve boutafstelling.

Bouten van het mantelbustype

1

2

3

4

5

6

1. Grondplaat
2. Pasringen of wiggen
3. Fundering
4. Bus
5. Bekisting
6. Bout

Bouten van het J-type

1

3

2
4

5

1. Grondplaat
2. Pasringen of wiggen
3. Fundering
4. Bekisting
5. Bout

Installatie (vervolg)
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Controlelijsten voor leidingen
Algemene controlelijst voor leidingen
Voorzorgsmaatregelen

VOORZICHTIG:
• Forceer leidingen nooit op hun plek door kracht uit te oefenen op de geflensde aansluitingen van de

pomp. Hierdoor kan gevaarlijke spanning op de eenheid komen te staan en kan de uitlijning tussen
pomp en aandrijving verstoord raken. Spanning op de leiding heeft een negatief effect op de werking
van de pomp en kan leiden tot lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur.

• Varieer de capaciteit altijd met de regelklep in de afvoerleiding. Smoor nooit de stroom vanaf de
aanzuigkant. Deze actie kan leiden tot verminderde prestaties, onverwachte warmteontwikkeling en
schade aan apparatuur.

Opmerking:
De belastingen op de flenzen van het leidingsysteem, inclusief de belasting door de thermische uitzetting
van de leidingen, mogen de belastinggrenzen van de pomp niet overschrijden. Door contact met draaiende
onderdelen kan de behuizing vervormen, wat kan leiden tot overmatige warmteontwikkeling, vonken of
voortijdige storing.

Richtlijnen voor leidingen
Richtlijnen voor leidingen zijn te vinden in het document Hydraulic Institute Standards dat beschikbaar is
via: Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802, VS. Lees dit document voordat u de
pomp installeert.

Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

Controleer of alle leidingen
onafhankelijk van de pompflens
worden ondersteund en vanzelf
zijn uitgelijnd met de pompflens.
Zie Uitlijningscriteria voor flenzen.

Dit voorkomt het volgende:
• Spanning op de pomp
• Verkeerde uitlijning tussen de pomp en de

aandrijfeenheid
• Slijtage aan de pomplagers, afdichting en assen

Houd de leidingen zo kort
mogelijk.

Dit voorkomt veel drukverlies.

Controleer of alleen de
noodzakelijke fittingen worden
gebruikt.

Dit voorkomt veel drukverlies.

Sluit geen leidingen aan op de
pomp totdat:
• De mortel voor de grondplaat

is uitgehard.
• De ankerbouten voor de pomp

zijn vastgedraaid.

—

Controleer of alle fittingen en
verbindingen van de leidingen
luchtdicht zijn.

Dit voorkomt dat lucht het leidingensysteem binnengaat
of dat er tijdens de werking lekkage optreedt.

Als de pomp bijtende vloeistoffen
verwerkt, moet u controleren of
de vloeistof uit de leiding kan
worden gespoeld voordat de
pomp wordt verwijderd.

—

Installatie (vervolg)
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Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

Als de pomp vloeistoffen bij
hogere temperaturen verwerkt,
moet u controleren of de
expansielussen en -koppelingen
correct zijn geïnstalleerd.

Dit helpt een foutieve uitlijning te voorkomen als gevolg
van de thermische expansie van de leidingen.

Zorg dat alle leidingonderdelen,
kleppen en fittingen, en
pompvertakkingen schoon zijn
voordat u ze monteert.

—

Zorg dat u de isolatie- en
keerkleppen in de afvoerleiding
monteert.

Zoek de keerklep tussen de isolatieklep en de pomp. U
kunt nu de keerklep inspecteren De isolatieklep is vereist
om de stroming te regelen en voor inspectie van en
onderhoud aan de pomp. De keerklep voorkomt dat de
pomp of dichtingen beschadigd raken door terugloop
door de pomp wanneer de aandrijving is uitgeschakeld.

Gebruik dempingsapparaten. Deze beschermen de pomp tegen stoten en waterslag als
snelsluitende kleppen in het systeem worden geïnstalleerd.

Uitlijningscriteria voor pompflenzen

Type Criteria
Axiaal De dikte van de flenspakking is ± 0,8 mm.

Parallel Zorg ervoor dat de flens binnen de 0,025mm/mm tot 0,8 mm/mm van de flensdiameter valt.

Concentrisch U kunt de flensbouten eenvoudig met de hand installeren.

Controlelijst voor aanzuigleiding
Referentie voor prestatiecurven

VOORZICHTIG:
Varieer de capaciteit altijd met de regelklep in de afvoerleiding. Smoor nooit de stroom vanaf de
aanzuigkant. Deze actie kan leiden tot verminderde prestaties, onverwachte warmteontwikkeling en schade
aan apparatuur.

De beschikbare netto positieve opvoerhoogte (NPSHA) moet altijd hoger zijn dan de vereiste NPSH
(NPSHR), zoals wordt aangegeven bij de gepubliceerde prestatiecurve van de pomp.

Controles voor aanzuigleidingen

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Controleer of de juiste afstand tussen de inlaatflens van
de pomp en de dichtstbijzijnde kniebocht ten minste
vijf leidingdiameters bedraagt.

Hierdoor wordt het risico op
cavitatie in de aanzuiginlaat van
de pomp door turbulentie
geminimaliseerd.

Controleer of kniebochten in het algemeen geen
scherpe bochten hebben.

—

Controleer of de aanzuigleiding een of twee maten
groter is dan de aanzuiginlaat van de pomp.
Installeer een excentrisch verloopstuk tussen de
pompinvoer en de aanzuigleiding.

De aanzuigleiding mag nooit een
kleinere diameter hebben dan de
aanzuiginvoer van de pomp.

Controleer dat het excentrisch verloopstuk op de
aanzuigflens van de pomp de volgende eigenschappen
heeft:
• Schuine zijde aan de onderkant
• Horizontale zijde aan de bovenkant

—
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Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Wanneer aanzuigzeven of zuigkamers worden gebruikt,
moet u controleren of de grootte hiervan ten minste
drie keer het doorsnedeoppervlak van de aanzuigleiding
is.

Aanzuigzeven helpen
verstopping te voorkomen.
Gaasopeningen met een
minimumdiameter van 1,6 mm
worden aanbevolen.

Wanneer meerdere pompen vanuit dezelfde
vloeistofbron in bedrijf zijn, moet u controleren of
voor elke pomp een afzonderlijke aanzuigleiding wordt
gebruikt.

Deze aanbeveling zorgt ervoor
dat u hoger pompprestaties kunt
behalen.

Zorg zo nodig dat de aanzuigleiding is voorzien van een
aftapklep die juist is geïnstalleerd.

—

Vloeistofbron onder de pomp

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Zorg dat de aanzuigleiding vrij is van luchtbellen. Hiermee voorkomt u dat er lucht de

pompinlaat binnenkomt of dat er
cavitatie optreedt.

Controleer of de aanzuigleiding schuin oploopt
van de vloeistofbron naar de pompinlaat.

—

Controleer of alle naden luchtdicht zijn. —

Als de pomp niet zelfaanzuigend is, moet u
controleren of een apparaat voor het vullen van
de pomp is geïnstalleerd.

Gebruik een bodemklep met een
diameter die minstens even groot is als
de diameter van de aanzuigleiding.

Vloeistofbron boven de pomp

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Controleer of een isolatieklep is
geïnstalleerd in de aanzuigleiding op een
afstand van ten minste twee keer de
buisdiameter van de aanzuiginlaat.

Hierdoor kan de leiding worden gesloten
tijdens inspectie en onderhoud van de pomp.
Gebruik de isolatieklep niet om de pomp te
smoren. Knijpen kan de volgende problemen
veroorzaken:
• Verlies van vulling
• Overmatig hoge temperaturen
• Schade aan de pomp
• Vervallen van de garantie

Zorg dat de aanzuigleiding vrij is van
luchtbellen.

Hiermee voorkomt u dat er lucht de
pompinlaat binnenkomt of dat er cavitatie
optreedt.

Controleer of de leiding recht loopt of
schuin afloopt vanaf de vloeistofbron.

—

Zorg dat geen enkel deel van de
aanzuigleiding onder de aanzuigflens van
de pomp uitkomt.

—

Zorg dat de aanzuigleiding voldoende is
ondergedompeld onder het oppervlak van
de vloeistofbron.

Dit voorkomt dat lucht in de pomp komt als
gevolg van een aanzuigwerveling.
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Controlelijst voor de afvoerleiding
Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

Controleer of in de afvoerlijn een
isolatieklep is geïnstalleerd.

De isolatieklep is vereist voor:
• Vulling
• Stroomregeling
• Inspectie en onderhoud van de pomp

Controleer of een controleklep in de
afvoerleiding geïnstalleerd is, tussen de
isolatieklep en de pomp afvoeruitlaat.

De locatie tussen de isolatieklep en de pomp maakt
inspectie van de keerklep mogelijk.
De keerklep voorkomt dat de pomp of afdichting
beschadigd raken door de terugloop door de pomp
wanneer de aandrijfeenheid is uitgeschakeld. De
klep wordt ook gebruikt om de vloeistofstroom
tegen te houden.

Controleer of eventuele
verloopstukken tussen de pomp en de
keerklep zijn geplaatst.

—

Wanneer het systeem is uitgerust met
snelsluitende kleppen, controleer dan
of stootdemping wordt toegepast.

Dit beschermt de pomp tegen piekbelasting en
waterslag.

Overwegingen voor bypassleidingen
Wanneer een bypassleiding moet worden gebruikt

Plaats een bypassleiding bij systemen die lange perioden aaneen met lage stroomsnelheden moeten werken.
Sluit een bypassleiding aan vanaf de overlaatzijde (voor de kleppen) naar de afzuigbron.

Wanneer u een stromingsbeperker moet installeren
U kunt een stromingsbeperker installeren in een bypassleiding en deze afstellen om te voorkomen dat er te
veel stroming wordt omgeleid. Neem contact op met uw ITT-vertegenwoordiger voor hulp bij het afstellen
van een stromingsbeperker.

Wanneer er geen stromingsbeperker beschikbaar is
Overweeg het gebruik van een automatische recirculatieregelklep of elektromagnetische klep als een
constante omleiding (door middel van een stromingsbeperker) niet mogelijk is.

Aanvullende checklist voor leidingen
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
• Koelsystemen, zoals die voor lagersmering en mechanische afdichtingssystemen, moeten correct

werken om te hoge warmteontwikkeling, vonken en ongewenste fouten te voorkomen.
• Afdichtingssystemen die niet zelfreinigend of zelfontluchtend zijn, zoals plan 23, moeten voor het

opstarten handmatig worden ontlucht. Anders wordt te veel warmte gegenereerd en werkt de
afdichting niet.

Opmerking:
De mechanische afdichting moet zijn voorzien van een geschikt afdichtingsspoelsysteem. Anders wordt er
teveel warmte gegenereerd en werkt de afdichting niet.
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Wanneer installeren
Mogelijk moet u hulpleidingen installeren voor het koelen van het lager, het koelen van het
afdichtingskamerdeksel, het spoelen van de mechanische afdichting of andere speciale functies die bij de
pomp zijn geleverd. Raadpleeg het gegevensblad van de pomp voor specifieke aanbevelingen met
betrekking tot hulpleidingen.

Controlelijst

Controleren Uitleg/
opmerking

Gecontroleerd

Zorg dat de minimumdoorstroming van elk component 1 gpm (4 lpm)
is.
Als het lager en het afdichtingskamerdeksel worden gekoeld, moet de
doorstroming in de hulpleidingen 2 gpm (8 lpm) zijn.

–

Zorg dat de druk van het koelwater niet hoger wordt dan 7,0 kg/cm2

(100 psig).
–

Eindcontrolelijst voor leidingen
Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Controleer of de as soepel draait. Draai de as met de hand. Controleer of er geen

wrijving is die kan leiden tot te hoge
warmteontwikkeling of vonken.

Controleer de uitlijning opnieuw om er
zeker van te zijn dat leidingvervorming
niet tot een verkeerde uitlijning heeft
geleid.

Als leidingen vervormd zijn, moet u dit
corrigeren.

Procedures voor montage van grondplaat
De grondplaat voorbereiden voor montage

Deze procedure veronderstelt dat u basiskennis hebt over het ontwerp van de grondplaat en de fundering
en installatiemethoden. Volg standaardprocedures voor de industrie, zoals API RP 686/ PIP REIE 686, of
deze procedure voordat u de grondplaat met mortel vult.
1. Zorg dat alle oppervlakken van de grondplaat die in contact zullen komen met de mortel, vrij zijn van

verontreinigingen zoals roest, olie en vuil.
2. Maak de oppervlakken van de grondplaat die in contact zullen komen met de mortel goed schoon.

Gebruik een reinigingsmiddel waarbij geen resten achterblijven.

Opmerking:  Het is wellicht nodig de oppervlakken van een grondplaat die in contact komen met
mortel, te zandstralen en deze oppervlakken te coaten met een grondverf die mortelbestendig is. Zorg
dat u alle apparatuur verwijdert, voordat u gaat zandstralen.

3. Zorg dat alle machinaal bewerkte oppervlakken vrij zijn van bramen, roest, verf en alle andere
verontreinigingen.
Gebruik indien nodig een hoonsteen om bramen te verwijderen.

Fundering voor montage voorbereiden
1. Hak de bovenkant van de fundering tot een minimum van 25,0 mm (1,0 inch) om poreus beton of

beton met lage sterkte te verwijderen.
Als u een pneumatische hamer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze het oppervlak niet vervuilt
met olie of een ander soort vloeistof.

Opmerking:  Bik de fundering niet af met zware gereedschappen, zoals boorhamers. Dit kan de
structurele integriteit van de fundering beschadigen.

2. Verwijder water en rommel uit de gaten of bussen van de funderingsbouten.
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3. Als op grondplaat mofbouten worden gebruikt, moet u de moffen vullen met een niet hechtend,
kneedbaar materiaal. Dicht de moffen af zodat er geen mortel kan inkomen.

4. Bedek het blootgestelde deel van de verankeringsbouten met een niet hechtend materiaal zoals
pastawas om te voorkomen dat de mortel aan de verankeringsbouten kleeft.
Gebruik geen olie of vloeibare was.

5. Als de fabrikant van de mortel dit adviseert, moet u he funderingsoppervlak insmeren met een
geschikte primer.

De grondplaat installeren en waterpas zetten

1
1. Stelschroeven
Afbeelding 4: Plaats stelschroeven, zijweergave

1 1
1. Stelschroeven
Afbeelding 5: Plaats stelschroeven, bovenweergave

1. Laat de grondplaat voorzichtig op de funderingsbouten zakken.
De grondplaat rust nu bovenop de fundering op de stelschroeven van de grondplaat.

2. Pas de stelschroeven aan die zich naast de funderingsboutgaten bevinden tot de grondplaat 25 tot 50
mm (1 tot 2 inch) boven de fundering ligt voor doeltreffend ingieten.
Hierdoor krijgt de grondplaat een gelijkmatige steun na het ingieten.

3. Zet de grondplaat waterpas op 0,167 mm/voet (0,002 inch) van de lengte of breedte van de
grondplaat door de stelschroeven aan te passen.

• De maximale totale afwijking van de ene zijde/uiteinde van de grondplaat naar de andere is 0,038
mm (0,015 inch).

• Gebruik de montageplaten om de grondplaat waterpas te zetten.
4. Breng een krimpvrije pasta zoals antivastlooppasta aan op de delen van de stelschroeven die in contact

zullen komen met de mortel.
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Dit vergemakkelijkt het verwijderen van de schroeven na het ingieten.

Opmerking:
Gebruik geen oliën of vloeibare was.

5. Draai de moeren op de funderingsbouten en haal ze met de hand aan.

Pomp, aandrijving en koppeling installeren
1. Monteer de pomp op de grondplaat en zet deze vast. Gebruik passende bouten.
2. Monteer de aandrijving op de grondplaat. Gebruik passende bouten en draai deze met de hand aan.
3. Installeer de koppeling.

Zie de installatieinstructies van de fabrikant van de koppeling.

Pomp-met-aandrijving uitlijning
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
• Volg de procedures voor het uitlijnen van assen in volgorde om catastrofale defecten aan

aandrijvingscomponenten of onbedoeld contact met draaiende onderdelen te voorkomen. Volg de
installatie- en bedieningsprocedures van de fabrikant van de koppeling.

• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Opmerking:  Juiste uitlijning is de verantwoordelijkheid van de installateur en de gebruiker van de
eenheid. Controleer de uitlijning van eenheden die op een frame zijn gemonteerd, voordat u deze
eenheden bedient. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of verminderde prestaties.

Uitlijningsmethoden
Er worden drie algemene uitlijningsmethoden gebruikt:

• Meetklok
• Tegengestelde meetklok
• Laser

Volg de instructies van de fabrikant van de uitrusting wanneer u de omgekeerde meetklok- of
lasermethode gebruikt. Gedetailleerde instructies over het gebruik van de meetklokmethode zijn in dit
hoofdstuk opgenomen.

Uitlijningscontroles
Wanneer uitlijningscontroles uitvoeren

U moet onder deze omstandigheden uitlijningscontroles uitvoeren:
• de procestemperatuur wordt veranderd;
• de leidingen worden veranderd;
• er is onderhoudswerk aan de pomp verricht.

Typen uitlijningscontroles

Type controle Wanneer uitvoeren
Eerste uitlijningscontrole (koude
uitlijning)

Voorafgaand aan gebruik wanneer de pomp en aandrijving op
omgevingstemperatuur zijn.

Definitieve uitlijningscontrole
(warme uitlijning)

Na gebruik wanneer de pomp en aandrijving op bedrijfstemperatuur
zijn.
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Eerste uitlijningscontroles (koude uitlijning)

Wanneer Waarom
Voordat u de grondplaat voegt Hiermee zorgt u ervoor dat de uitlijning kan worden uitgevoerd.

Nadat u de grondplaat voegt Hiermee garandeert u dat er geen veranderingen hebben
plaatsgevonden tijdens het ingietproces.

Nadat u de leidingen hebt
aangesloten

Hiermee garandeert u dat spanningen op de leiding de uitlijning niet
hebben veranderd.
Als veranderingen hebben plaatsgevonden, moet u de leidingen
aanpassen om spanningen op de pompflenzen te voorkomen.

Definitieve uitlijningscontroles (warme uitlijning)

Wanneer Waarom
Nadat de pomp voor het eerst is
gebruikt

Hiermee zorgt u voor de juiste uitlijning wanneer zowel de pomp als
de aandrijving op bedrijfstemperatuur zijn.

Periodiek Hierbij moeten de fabriekswerkprocedures worden toegepast.

Toegestane afleeswaarden bij uitlijningscontroles
Opmerking:  De opgegeven toegestane afleeswaarden zijn alleen geldig bij bedrijfstemperatuur. Bij koude
instellingen zijn andere waarden toegestaan. Gebruik de juiste toleranties. Wanneer u dat niet doet, kan dit
leiden tot verkeerde uitlijning en verminderde betrouwbaarheid van de pomp.

BELANGRIJK
• Bij elektrische motors moet de instelling voor (koude) parallelle verticale uitlijning van de motoras

0,05 tot 0,10 mm (0,002 tot 0,004 inch) lager zijn dan de pompas.
• Voor andere aandrijvingen zoals turbines en motoren, moet u de aanbevelingen van de fabrikant volgen.

Wanneer er meetklokken worden gebruikt om de laatste uitlijning te controleren, dan zijn de pomp en de
aandrijfeenheid correct uitgelijnd wanneer er aan volgende voorwaarden is voldaan:

• de totale afwijking van de afleeswaarde is maximaal 0,05 mm (0,002 inch) op bedrijfstemperatuur.
• De tolerantie van de afleeswaarde is 0,0005 in./in. (0,0005 in./in.) meetklokafstand op

bedrijfstemperatuur.

Richtlijnen voor uitlijningsmetingen
Richtlijn Uitleg
Zorg dat het koppelingsgedeelte van de pomp en het
koppelingsgedeelte van de aandrijving samen draaien, zodat de
stangen van de meetklokken contact hebben met dezelfde
punten op het koppelingsgedeelte van de aandrijving.

Hiermee voorkomt u een onjuiste meting.

Verplaats of zet alleen de aandrijving vast om de aanpassingen
te maken.

Hiermee voorkomt u dat er spanning
komt te staan op het leidingwerk.

Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten van de
aandrijvingsvoeten zijn aangehaald wanneer u de metingen
van de meetklok opneemt.

Hierdoor loopt de aandrijving stationair
omdat beweging onjuiste metingen kan
veroorzaken.

Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten van de
aandrijvingsvoeten los zijn wanneer u de uitlijning corrigeert.

Hierdoor is het mogelijk de aandrijving te
verplaatsen wanneer u correctie met
betrekking tot de uitlijning uitvoert.

Controleer de uitlijning nogmaals na eventuele mechanische
aanpassingen.

Hiermee worden eventuele verkeerde
uitlijningen gecorrigeerd die door een
aanpassing zijn veroorzaakt.

Meetklokken voor uitlijning bevestigen
U moet twee meetklokken hebben om deze procedure uit te voeren.
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1. Bevestig twee meetklokken op het koppelingsgedeelte (X) van de pomp:
a) Bevestig een van de meetklokken (P) zo dat de stang ervan in contact komt met de rand van het

koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.
Met deze meetklok wordt verkeerde parallelle uitlijning gemeten.

b) Bevestig de andere meetklok (A) zo dat de stang ervan in contact komt met het binnenuiteinde
van het koppelingsgedeelte van de aandrijving.
Met deze meetklok wordt verkeerde hoekuitlijning gemeten.

P

A

Y X

2. Draai het koppelingsgedeelte (X) van de pomp om te controleren dat de meetklokken in contact
komen met het koppelingsgedeelte van de aandrijving (Y) maar ga niet tot op het einde.

3. Stel de meetklokken zo nodig af.

Voer hoekuitlijning uit voor een verticale correctie
1. Stel de meetklok voor hoekuitlijning in op nul op de positie bovenaan in het midden (12 uur) van het

koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.
2. Stel de meetklok nu in op de positie onderaan in het midden (6 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.

Is de
afleeswaarde...

Actie

Negatief De koppelingsgedeelten zitten aan de onderkant verder uit elkaar dan aan de
bovenkant. Voer een van de volgende stappen uit:
• Voeg pasringen toe om de voet van de aandrijving aan het asuiteinde hoger in

te stellen.
• Verwijder pasringen om de voet van de aandrijving aan het andere uiteinde

lager in te stellen.

Positief De koppelingsgedeelten zitten aan de onderkant dichter bij elkaar dan aan de
bovenkant. Voer een van de volgende stappen uit:
• Verwijder pasringen om de voet van de aandrijving aan het asuiteinde lager in

te stellen.
• Voeg pasringen toe om de voet van de aandrijving aan het andere uiteinde

hoger in te stellen.
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Y X

1
1. Pasringen
Afbeelding 6: Voorbeeld van onjuiste verticale uitlijning (zijweergave)

4. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer hoekuitlijning uit voor een horizontale correctie
1. Stel de meetklok (A) voor hoekuitlijning in op nul links van het koppelingsgedeelte (Y) van de

aandrijving, 90° van de positie bovenaan in het midden (9 uur).
2. Verstel de meetklok vanaf de beginpositie 180° naar rechts (op 3 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.

Is de afleeswaarde... Actie
Negatief De koppelingsgedeelten zitten aan de rechterkant verder uit

elkaar dan aan de linkerkant. Voer een van de volgende
stappen uit:
• Schuif het asuiteinde van de aandrijving naar links.
• Schuif het andere uiteinde naar rechts.

Positief De koppelingsgedeelten zitten aan de rechterkant dichter bij
elkaar dan aan de linkerkant. Voer een van de volgende
stappen uit:
• Schuif het asuiteinde van de aandrijving naar rechts.
• Schuif het andere uiteinde naar links.

Y X

Afbeelding 7: Voorbeeld van onjuiste horizontale uitlijning (bovenweergave)
4. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer parallelle uitlijning uit voor een verticale correctie
Voordat u deze procedure start, moet u controleren of de meetklokken juist zijn ingesteld.
Een eenheid is parallel uitgelijnd wanneer de parallelle meetklok (P) met niet meer dan 0,05 mm (0,002
inch) verschilt zoals gemeten bij bedrijfstemperatuur op vier punten die 90° van elkaar zijn verwijderd.
1. Stel de meetklok voor parallelle uitlijning in op nul op de positie bovenaan in het midden (12 uur) van

het koppelingsgedeelte van de aandrijving.
2. Stel de meetklok nu in op de positie onderaan in het midden (6 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.
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Is de
afleeswaarde...

Actie

Negatief Het koppelingsgedeelte (X) van de pomp is lager dan het koppelingsgedeelte
(Y) van de aandrijving. Verwijder onder elke voet van de aandrijving pasringen
met een dikte gelijk aan de helft van de afleeswaarde van de meetklok.

Positief Het koppelingsgedeelte (X) van de pomp is hoger dan het koppelingsgedeelte
van de aandrijving. Plaats onder elke voet van de aandrijving pasringen met een
dikte gelijk aan de helft van de afleeswaarde van de meetklok.

Opmerking:  Gebruik een gelijk aantal pasringen voor elke aandrijvingsvoet om verkeerde uitlijning
te voorkomen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of verminderde
prestaties.

Y X

1
1. Pasringen
Afbeelding 8: Voorbeeld van onjuiste verticale uitlijning (zijweergave)

4. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer parallelle uitlijning uit voor een horizontale correctie
Een eenheid is parallel uitgelijnd wanneer de parallelle meetklok (P) met niet meer dan 0,02 mm (0,002
inch) verschilt zoals gemeten bij bedrijfstemperatuur op vier punten die 90° van elkaar zijn verwijderd.
1. Stel de meetklok voor parallelle uitlijning in op nul links van het koppelingsgedeelte (Y) van de

aandrijving, 90° van de positie bovenaan in het midden (9 uur).
2. Verstel de meetklok vanaf de beginpositie 180° naar rechts (op 3 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.

Is de afleeswaarde... Actie
Negatief Het koppelinggedeelte van de aandrijving bevindt zich links van het

koppelinggedeelte van de pomp.

Positief Het koppelinggedeelte van de aandrijving bevindt zich rechts van het
koppelinggedeelte van de pomp.

4. Schuif de aandrijving voorzichtig in de juiste richting.

Opmerking:  Zorg dat u de aandrijving gelijkmatig schuift. Wanneer u dat niet doet, kan dit de
horizontale hoekcorrectie verstoren.

Y X

Afbeelding 9: Voorbeeld van onjuiste horizontale uitlijning (bovenweergave)
5. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.
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Voer een volledige uitlijning uit voor een verticale correctie
Een apparaat is volledig uitgelijnd wanneer zowel de hoekmeter (A) en de parallelle meter (P) niet meer
dan 0,05 mm verschillen, zoals gemeten op vier punten die 90° van elkaar liggen.
1. Stel de meetklokken (hoek en parallel) in op nul op de positie bovenaan in het midden (12 uur) van

het koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.
2. Stel de meetklokken nu in op de positie onderaan in het midden (6 uur).
3. Registreer de afleeswaarden van de meetklokken.
4. Voer correcties door volgens de afzonderlijke instructies voor hoekuitlijning en parallelle uitlijning

totdat u de toegestane afleeswaarden bereikt.

Voer een volledige uitlijning uit voor een horizontale correctie
Een apparaat is volledig uitgelijnd wanneer zowel de hoekmeter (A) en de parallelle meter (P) niet meer
dan 0,05 mm verschillen, zoals gemeten op vier punten die 90° van elkaar liggen.
1. Stel de meetklokken (hoek en parallel) in op nul links van het koppelingsgedeelte (Y) van de

aandrijving, 90° van de positie bovenaan in het midden (9 uur).
2. Verstel de meetklokken vanaf de beginpositie 180° naar rechts (op 3 uur).
3. Registreer de afleeswaarden van de meetklokken.
4. Voer correcties door volgens de afzonderlijke instructies voor hoekuitlijning en parallelle uitlijning

totdat u de toegestane afleeswaarden bereikt.

Grondplaat ingieten
Benodigde apparatuur:

• Reinigingsmiddelen: gebruik geen reinigingsmiddel op oliebasis aangezien de mortel daar niet op kan
hechten. Zie de instructies van de fabrikant van de mortel.

• Mortel: het gebruik van krimpvrije mortel wordt aanbevolen.

Opmerking:  Aangenomen wordt dat de installeerder die de grondplaat ingiet, weet welke methoden
acceptabel zijn. Meer uitgebreide procedures worden beschreven in diverse publicaties, waaronder API-
standaard 610, 10e editie, Bijlage L; API RP 686, Hoofdstuk 5; en andere industriestandaarden.

1. Reinig alle oppervlakken van de grondplaat die in contact zullen komen met de mortel.
2. Maak een bekisting rondom de fundering.
3. Maak de oppervlakken van de fundering die in contact zullen komen met de mortel goed nat.
4. Giet de mortel via het mortelgat in de grondplaat tot aan het niveau van de bekisting.

Wanneer u de grondplaat ingiet, kunt u met een van de onderstaande methoden de luchtbellen
verwijderen:

• Roer met een trilapparaat.
• Pomp de mortel op zijn plaats.

5. Laat de mortel drogen.
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7
6

2

3

4

5
1. Grondplaat
2. Pasringen of wiggen
3. Mortel
4. Fundering
5. Mantelbuis
6. Bekisting
7. Bout

6. Vul de rest van de grondplaat op met mortel en laat deze ten minste 48 uur uitharden.

1

5
4 2

3

1. Grondplaat
2. Mortel
3. Fundering
4. Bekisting
5. Bout

7. Verwijder de niveaustelchroeven nadat de mortel is uitgehard om spanningspunten te verwijderen.
8. Draai de funderingsbouten aan.
9. Controleer de uitlijning.
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In bedrijf stellen, opstarten, bedienen en
uitschakelen
Voorbereiding voor opstarten

WAARSCHUWING:
• Wanneer u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt voordat u de pomp start, zal dit leiden tot

ernstig lichamelijk letsel en storingen in de apparatuur.
• Gebruik de pomp NIET wanneer de stroomsnelheid lager is dan het minimale niveau of terwijl de

aanzuig- of afvoerkleppen gesloten zijn. Deze condities kunnen tot explosiegevaar leiden als gevolg
van verdamping van de verpompte vloeistof, wat snel tot pompstoringen en lichamelijk letsel kan leiden.

• Stel de pomp NOOIT in werking wanneer de koppelingsbescherming niet correct is gemonteerd.
• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat

uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
• Als u de pomp in omgekeerde richting gebruikt, kan dat leiden tot contact met metalen onderdelen,

warmteontwikkeling en lekkage.

Voorzorgsmaatregelen

Opmerking:
• Controleer de aandrijvingsinstellingen voordat u de pomp start.
• Zorg ervoor dat de opwarmtemperatuur de 32°C per uur niet overschrijdt.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u de pomp start.
• Spoel en reinig het systeem grondig om vuil in het leidingsysteem te verwijderen en zo storing bij de

eerste opstart te voorkomen.
• Breng aandrijvingen met variabele snelheid zo snel mogelijk op de nominale snelheid.
• Als de temperatuur van de verpompte vloeistof hoger is dan 93°C (200°F), moet u de pomp laten

opwarmen voordat u deze in werking stelt. Laat een kleine hoeveelheid vloeistof door de pomp
circuleren totdat de temperatuur van de behuizing maximaal 38°C (100°F) hoger of lager is dan de
temperatuur van de vloeistof.

Pas bij de eerste opstart aandrijvingen met variabele snelheid niet aan en controleer de instellingen van de
snelheidsregelaar of snelheidsbeperker niet wanneer de aandrijving aan de pomp is gekoppeld. Wanneer de
instellingen niet zijn geverifieerd, ontkoppelt u de eenheid en raadpleegt u de instructies van de fabrikant
van de aandrijving.

Koppelingsbescherming verwijderen
1. Verwijder de moer, bout en ringen van de gleufvormige opening in het midden van de

koppelingsbescherming.
2. Schuif het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming in de richting van de pomp.

3. Verwijder de moer, bout en ringen van het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming.
4. Verwijder de eindplaat aan de aandrijvingskant.

5. Verwijder het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming:
a) Spreid de onderzijde iets.
b) Til omhoog.

6. Verwijder de resterende moer, bout en ringen van het pompgedeelte van de koppelingsbescherming.

In bedrijf stellen, opstarten, bedienen en uitschakelen

Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud 31



Het is niet nodig de eindplaat aan de pompkant uit het pomplagerhuis te verwijderen. U kunt bij de
tapbouten van de lagerbehuizing zonder deze eindplaat te verwijderen, wanneer onderhoud aan
interne pomponderdelen nodig is.

7. Verwijder het pompgedeelte van de koppelingsbescherming:
a) Spreid de onderzijde iets.
b) Til omhoog.

1

2

3

4

1. Pompgedeelte van de koppelingsbescherming
2. Ringvormige groef
3. Bescherming deflectorventilator
4. Aandrijving

Rotatie controleren
WAARSCHUWING:

• Als u de pomp in omgekeerde richting gebruikt, kan dat leiden tot contact met metalen onderdelen,
warmteontwikkeling en lekkage.

• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

1. Schakel de netspanning naar de aandrijving uit.
2. Controleer of de koppelingsnaven stevig aan de assen zijn bevestigd.
3. Controleer of het koppelingsafstandstuk is verwijderd.

De pomp wordt geleverd met verwijderd koppelingsafstandstuk.
4. Schakel de netspanning naar de aandrijving in.
5. Controleer of iedereen uit de buurt is en laat vervolgens de aandrijving lang genoeg draaien om te

bepalen of de draairichting overeenkomt met de pijl op het lagerhuis of direct gekoppelde frame.
6. Schakel de netspanning naar de aandrijving uit.
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Pomp en aandrijving koppelen
WAARSCHUWING:

• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

• De koppeling die in omgevingen met een ATEX-classificatie wordt gebruikt, moet gemaakt zijn van
materiaal dat geen vonken afgeeft.

1. Vergelijk de opening tussen de koppelingsnaven met de afmetingen die op de tekening staan
aangegeven of die op de koppelingsnaaf zijn gedrukt. Indien aanpassing nodig is, moet u de
aandrijving verwijderen en niet de pomp.
Motoren met glijlagers kunnen vervaardigd zijn met een axiale speling van 6,35 of 12,7 mm (1/4 of
1/2 inch) in de motorrotor. Voor een inrichting met begrensde axiale speling moet de opening tussen
de koppelingsgedeelten op een verschillende manier worden ingesteld. Als er geen specifieke
aanwijzingen in de motorinstructies zijn aangegeven, moet u deze procedure volgen:

Opmerking:
Als de aandrijving in de fabriek is gemonteerd, is de instelling van de koppeling altijd vastgelegd.

a) Schuif de rotor zo ver mogelijk in de richting van het buitenboordeinde van de motor en markeer
de as op het motorframe.

b) Schuif de rotor zo ver mogelijk in de richting van het binnenboordeinde van de motor en markeer
de as opnieuw.
De afstand tussen de merktekens moet ofwel 6,35 of 12,7 mm (1/2 of 1/4 inch) zijn als de motor
ingesteld is voor begrensde axiale speling.

c) Zet een derde mertkteken op de as, halverwege tussen de merktekens die u in de vorige stappen
hebt gezet.

d) Klem de rotor op zijn plaats.

.XX

1/2 x .XX1/2 x .XX

1 2 3

1. Glijlager
2. Drukkraag
3. Koppeling

2. Volg de instructies van de fabrikant van de koppeling om de koppeling te smeren en te installeren.
3. Controleer de hoek- en parellelle uitlijning van de koppelingsgedeelten. Zie Pomp-met-aandrijving

uitlijning in het hoofdstuk Installatie.
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Koppelingsbescherming
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
• Stel de pomp NOOIT in werking wanneer de koppelingsbescherming niet correct is gemonteerd.
• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat

uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
• De koppeling die in omgevingen met een ATEX-classificatie wordt gebruikt, moet gemaakt zijn van

materiaal dat geen vonken afgeeft.

Vereiste onderdelen
Deze onderdelen zijn vereist:

1 2 3

4 5

6
1. Eindplaat, aandrijvingskant
2. Eindplaat, pompkant
3. Beschermingsgedeelte, 2 vereist
4. 3/8-16 moer, 3 vereist
5. 3/8 inch sluitring
6. 3/8-16 x 2 inch zeskantbout, 3 nodig

Koppelingsbescherming monteren
1. Is de eindplaat (pompzijde) al gemonteerd?

• Zo ja: voer alle nodige afstellingen op de koppeling uit en ga dan verder met stap 2.
• Zo niet: voer deze stappen uit:
a) Verwijder het afstandsstukgedeelte van de koppelingsbescherming.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de koppeling voor bijstand.
b) Als de diameter van de koppelingsnaaf groter is dan de diameter van de opening in de eindplaat,

verwijdert u de koppelingsnaaf.
c) Verwijder het einddeksel van de druklagerschroeven.
d) Lijn de eindplaat uit met de eindafdekking van het druklager zodat de gaten in de eindplaat op één

lijn liggen met de gaten in de eindafdekking.
e) Vervang de drie schroeven van de eindafdekking van de grondplaat en haal ze aan tot de waarden

die aangegeven zijn in de tabel Maximale aanhaalwaarden voor bevestigingen.
f) Plaats de koppelingsnaaf (indien verwijderd) en het afstandsstuk van de koppeling terug.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de koppeling voor bijstand.
Voer alle koppelingsafstellingen uit voordat u doorgaat met de koppelingsbeschermingsconstructie.

2. Spreid de opening van de koppelingsbeschermingshelft iets en schuif deze over de eindplaat van de
pomp.
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1

2

3

4

1. Pompgedeelte van de koppelingsbescherming
2. Ringvormige groef
3. Bescherming deflectorventilator
4. Aandrijving

De ringvormige groef in de bescherming bevindt zich rond de eindplaat.
Plaats de opening (flens) zo dat ze niet in de weg staat van de leidingen maar dat u er toch nog bij
kunt wanneer u de bouten installeert.

1
2

3

1. Ringvormige groef
2. Bescherming deflectorventilator
3. Koppelingsbeschermingshelft

3. Breng één sluitring op de bout aan en steek de bout door het ronde gat aan de voorkant van de
beschermingshelft.

4. Breng een tweede sluitring op het blootliggende uiteinde van de bout aan.
5. Draai een moer op het blootliggende uiteinde van de bout en haal deze stevig aan.
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In de volgende afbeelding wordt de juiste volgorde van de componenten aangegeven.

1 2 3

1. Moer
2. Ring
3. Bout

In de volgende afbeelding wordt een gemonteerde eenheid weergegeven.

1
2

1. Aandrijving
2. Koppelingsbeschermingshelft

6. Spreid de opening van de andere koppelingsbeschermingshelft iets en schuif deze over de reeds
gemonteerde koppelingsbeschermingshelft totdat de ringvormige groef in de andere
koppelingsbescherming half naar de aandrijving wijst.

1

2

3

1. Ringvormige groef
2. Koppelingsbeschermingshelft
3. Aandrijving

7. Schuif de eindplaat over de aandrijfas en plaats deze in de ringvormige groef aan de achterkant van de
koppelingsbeschermingshelft.
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1

2

1. Ringvormige groef
2. Eindplaat

8. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor de achterkant van de koppelingsbeschermingshelft, maar haal de
moer nu met de hand aan.

9. Schuif de achterste koppelingsbeschermingshelft richting de motor totdat deze de assen en de
koppeling volledig bedekt.

1

2

1. Aandrijving
2. Schuif deze op zijn plaats

10. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor de middensleuven in de koppelingsbeschermingshelft.
11. Haal alle moeren op de beschermingsconstructie strak aan.

Lagersmering
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
Zorg dat u de lagers goed smeert. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot overmatige
warmteontwikkeling, vonken of voortijdige storing.
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Pompen worden zonder olie geleverd
U moet oliegesmeerde lagers op locatie smeren.

Olieringsmering
Gesmeerde olieringlagers zijn standaard. Bus/kogellagers zijn optioneel. Lagerbehuizingen worden
geleverd met smeerbussen met constant niveau en kijkglazen. Zorg ervoor dat de olieringen goed in de
groeven in de as zitten.

Nevelsmering met pure of reinigingsolie
Verneveling met pure olie of reinigingsolie zijn optionele kenmerken. Volg de instructies van de fabrikant
van de olievernevelaar. De inlaat- en uitlaataansluitingen bevinden zich respectievelijk aan de boven- en
onderkant van het lagerbehuizing.

Olievolume
Olievolumevereisten voor kogel/kogel en bus/kogellagers

In de volgende tabel wordt de vereiste hoeveelheid olie aangegeven voor oliegesmeerde lagers.
Alle frames in deze tabel gebruiken Watchdog Oile met een capaciteit van 4 ounce. (118 ml).
Afmeting Lagerbehuizing olievolume

milliliters milliliters
3x4-8B
3x4-9
3x6-9
3x6-10

50 (kogel/kogel)
50/100 (bus/kogel)

1480 (kogel/kogel)
1480/2960 (bus/kogel)

4x6-10
4x6-11
6x8-11
6x8-13
6x8-14
8x10-13

80 (kogel/kogel)
120/220 (bus/kogel)

2365 (kogel/kogel)
3550/6505 (bus/kogel)

Olievolumevereisten voor bus/Kingsbury-lagers
Een bus/Kingsbury-lager is een smeersysteem onder druk waarbij olie in het lager stroomt. Dit systeem
heeft geen oliepomp. Het systeem vereist een debiet van 0,5 gpm (0,12 m3/uur) voor het buslager en 1,0
gpm (0,23 m3/uur) voor het Kingsbury-lager bij 15 psi (100 kPA).

Vereisten voor oliesmering
Vereisten voor oliekwaliteit

Gebruik een turbineolie van hoge kwaliteit met roest- en oxidatieremmers van klasse 68 cSt. bij 38°C (100°F).

Vereisten voor olie op basis van temperatuur
In de meeste bedrijfsomstandigheden liggen de lagertemperaturen tussen 49°C (120°F) en 82°C (180°F)
en u kunt een olie met een ISO-viscositeitsgraad 68 gebruiken bij 38°C (100°F). Wanneer temperaturen de
82°C (180°F) overschrijden, raadpleegt u de tabel voor de temperatuurvereisten.
Temperatuur Olievereisten
De lagertemperatuur overschrijdt 82°C (180°F) Gebruik een ISO VG-klasse 100. De

lagertemperatuur is gewoonlijk ongeveer 11 °C (20
°F) hoger dan de temperatuur van het
buitenoppervlak van het lagerhuis.

Temperaturen van verpompte vloeistof zijn extreem Zie de fabriek of een smeringdeskundige.
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Geschikte olie voor lagersmering
Geschikte smeermiddelen

Merk Type smeermiddel
Kogel/kogel Mof/kogel Mof/Kingsbury

Exxon Teresstic EP 68 Teresstic EP 46 Teresstic EP 32
Mobil DTE 26 DTE 25 DTE 24
Sunoco Sunvis 968 Sunvis 946 Sunvis 932
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 SYNFILM ISO VG 46 SYNFILM ISO VG 32

Lagers smeren met olie
Met een oliering gesmeerde pompen worden geleverd met een smeerbus die voor een constant oliepeil in
de behuizing van de lagers zorgt.
1. Vul het oliereservoir in het lagerframe:

a) Vul de fles van de smeerbus met olie.
b) Plaats de fles van de oliebus in de smeerbusbehuizing.
U moet de fles van de oliebus meerdere keren vullen.

Opmerking:  Vul het oliereservoir van het lagerframe via de opening of door de oliebehuizing niet bij
zonder gebruik te maken van de smeerinstallatiefles.

2. Controleer of het oliepeil correct is door na te kijken of het oliepeil gecentreerd is in het ronde kijkglas.

Lagers smeren met pure olie- of spoelolienevel (optioneel)
Voordat u smeert met spoelolienevel moet u ervoor zorgen dat het lagerframe goed gesmeerd is.
Raadpleeg Smeer de lagers met olie.

De olievereisten voor met een oliering gesmeerde lagers zijn ook van toepassing op met olienevel
gesmeerde lagers.

Opmerking:
Olienevel wordt alleen aanbevolen voor gebruik op de kogellagergroepen. Raadpleeg Overstappen op
olienevelsmering.

1. Bereid de olievernevelaar voor volgens de instructies van de fabrikant van de olievernevelaar.
2. Sluit de olieneveltoevoerleidingen aan op de oliering inspectieplugaansluitingen.

Merk op dat slechts een van de twee verbindingspoorten in de radiale lagerbehuizing (134) wordt
gebruikt (onmiddellijk boven de enkele rij radiale lagers). U moet op beide aansluitingen op het
druklagerhuis aansluiten, omdat er twee rijen lagers zijn.
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Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud 39



134
A B

C

Olienevelverbindingen
A. Radiaal en druk
B. Alleen druk
C. Radiale en drukafvoer

3. Voor pure olienevel, sluit de afvoerleidingen op de aansluitingen van de uitlaat.
Dit is niet vereist voor pure olienevel.

Overstappen op olienevelsmering.

Opmerking:
Zorg ervoor dat de leidingschroefdraden schoon zijn en breng afdichtingsmiddel voor schroefdraad aan op
pluggen en fittingen.

U kunt van ringolie op olienevelsmering overstappen bij pompen met een kogellagerconstructie. De radiale
en druklagerbehuizingen (134) hebben voorgeboorde aansluitingen voor olieverneveling:

• 1/4 inch NPT-aansluiting op de binnenboordkant van het huis
• 1/2 inch NPT-aansluiting op de buitenboordkant van het huis

Reinigingsolienevelsmering voorziet in een intermitterende olienevel in de lagerbehuizing. Dit systeem
gebruikt een oliereservoir in de behuizing en vereist de oliering en de smeerbus met constant niveau.
Zuivere olienevelsmering voorziet in een constante olienevel in de lagerbehuizing. Dit systeem gebruikt
geen oliereservoir, geen oliering, noch smeerbus met constant niveau. De aftapverbindingen in het
lagerhuis worden gebruikt als deel van het olierecirculatiesysteem.
1. Vervang de 1/4 inch NTP-plug op de radiale behuizing door een olienevelfitting die door de fabrikant

van het olienevelsysteem wordt geleverd.
De 1/2 inch NPT-verbindingen blijven aangesloten want deze zijn niet nodig in het oliesysteem.

2. Vervang de 1/4 inch NTP-plug op de drukbehuizing door een olienevelfitting Vervang de 1/2 inch
NPT-plug door een 1/2 ich tot 1/4 inch-bus en breng een olienevelfitting in die door de fabrikant van
het olienevelsysteem wordt geleverd.
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134
A B

C

Olienevelverbindingen
A. Radiaal en druk (1/4 inch)
B. Alleen druk (1/2 inch)
C. Radiale en drukafvoer

Opmerking:
In beide behuizingen moet het binnenboordkanaal onder de 1/4 inch NPT-verbinding met een 1/4
epoxyplug zijn bedekt om snelle olieafvoer te voorkomen. Boor een gat van 1/8 inch voor de vereiste maar
beperkte afvoer.

Lagers smeren na een periode van uitschakeling
1. Spoel de lagers en het lagerframe door met een lichte olie om verontreinigingen te verwijderen.

Tijdens het doorspoelen moet u de as langzaam met de hand draaien.
2. Spoel het lagerhuis door met de juiste smeerolie om de oliekwaliteit na het reinigen te garanderen.

Asafdichting met mechanische afdichting
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
De mechanische afdichting die in omgevingen met een Ex-classificatie wordt gebruikt, moet correct
gecertificeerd zijn. Zorg voorafgaand aan het opstarten dat alle gedeelten waaruit verpompte vloeistof in
de werkomgeving kan lekken gesloten zijn.
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Opmerking:
• De mechanische afdichting moet zijn voorzien van een geschikt afdichtingsspoelsysteem. Anders

wordt er teveel warmte gegenereerd en werkt de afdichting niet.
• Koelsystemen, zoals die voor lagersmering en mechanische afdichtingssystemen, moeten correct

werken om te hoge warmteontwikkeling, vonken en ongewenste fouten te voorkomen.
• Afdichtingssystemen die niet zelfreinigend of zelfontluchtend zijn, zoals plan 23, moeten voor het

opstarten handmatig worden ontlucht. Anders wordt te veel warmte gegenereerd en werkt de
afdichting niet.

Verzending
Pompen kunnen worden geleverd met of zonder gemonteerde mechanische afdichting.

Mechanische cassetteafdichtingen
Mechanische cassetteafdichtingen worden het meest gebruikt. Cassetteafdichtingen worden door de
afdichtingsproducent vooraf ingesteld en vereisen geen veldinstellingen. Als cassetteafdichtingen door de
gebruiker worden geïnstalleerd, moeten de houderklemmen voor de montage worden losgemaakt, zodat de
afdichting op zijn plaats kan glijden. Als de afdichting door ITT-Goulds in de pomp is gemonteerd zijn
deze klemmen al losgemaakt.

Andere typen mechanische afdichtingen
Raadpleeg voor de installatie en instelling van andere typen mechanische afdichtingen de instructies van de
fabrikant.

Aansluiting van afdichtvloeistof voor mechanische afdichtingen
Smering van de afdichting is vereist

Tussen de afdichtingsvlakken moet zich vloeistoffilm bevinden voor goede smering. Bepaal de locatie van
de kranen aan de hand van de afbeeldingen die bij de afdichting worden geleverd.

Afdichting doorspoelmethodes
U kunt deze methoden gebruiken om de afdichting te spoelen of te koelen:
Methode Beschrijving
Productdoorspoeling Leg de leidingen zo dat de pomp de verpompte vloeistof van de behuizing

wegduwt en in het afdichtingsdrukstuk spuit. Een externe warmtewisselaar koelt
indien nodig de verpompte vloeistof voordat deze in het afdichtingsdrukstuk komt.

Externe doorspoeling Leg de leidingen zo dat de pomp een schone, koele, compatibele vloeistof
rechtstreeks in het afdichtingsdrukstuk spuit. De spoelvloeistofdruk moet 0,35 tot
1,01 kg/cm2 (5–15 psi) groter zijn dan de afdichtingskamerdruk. De
inspuitsnelheid moet 0,5 tot 2 gpm (2 tot 8 lpm) zijn.

Overig U kunt andere methoden toepassen waarbij meerdere drukstuk- of
afdichtingskameraansluitingen worden gebruikt. Raadpleeg de referentietekening
van de mechanische afdichting en de leidingschema's.

Pomp vullen
Pomp vullen met aanzuigtoevoer boven de pomp

1. Draai de aanzuigisolatieklep langzaam open.
2. Open de ventilatieopeningen op de aanzuigafsluiter en leeg de leiding, behuizing, afdichtingskamer en

afdichtingsleidingen, indien aanwezig, tot alle lucht is verdwenen en er alleen vloeistof uit stroomt.
3. Sluit de luchtgaten.
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1 2 3

1. Afvoerisolatieklep
2. Keerklep
3. Aanzuigisolatieklep

De pomp starten
VOORZICHTIG:

• Let direct op de drukmeters. Wanneer de afvoerdruk niet snel wordt bereikt, stopt u de aandrijving,
vult u opnieuw en probeert u de pomp opnieuw op te starten.

• Let op trillingsniveaus, lagertemperatuur en overmatig lawaai van de pomp. Als de normale waarden
worden overschreden, schakelt u de pomp uit en probeert u het probleem op te lossen.

Voordat u de pomp start, moet u het volgende doen:
• Open de aanzuigklep.
• Open eventuele hercirculatie- of koelleidingen.

1. Sluit de afvoerklep volledig of open deze gedeeltelijk, afhankelijk van de systeemcondities.
2. Start de aandrijving.
3. Open de afvoerklep langzaam totdat de pomp de gewenste stroom heeft bereikt.
4. Controleer onmiddellijk de drukmeter om er zeker van te zijn dat de pomp snel de juiste afvoerdruk

bereikt.
5. Doe het volgende als de pomp niet de juiste druk bereikt:

a) Stop de aandrijving.
b) Vul de pomp nogmaals.
c) Start de aandrijving nogmaals.

6. Controleer de pomp terwijl deze werkt:
a) Controleer de pomp op lagertemperatuur, overmatige trillingen en lawaai.
b) Wanneer de pomp normale niveaus overschrijdt, schakelt u de pomp direct uit en verhelpt u het

probleem.
Een pomp kan om diverse redenen normale niveaus overschrijden. Zie het hoofdstuk Problemen
oplossen voor informatie over mogelijke oplossingen voor dit probleem.

7. Herhaal stap 5 en 6 totdat de pomp goed werkt.
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Voorzorgsmaatregelen pompbediening
Algemene overwegingen

VOORZICHTIG:
• Varieer de capaciteit altijd met de regelklep in de afvoerleiding. Smoor nooit de stroom vanaf de

aanzuigkant, aangezien dit kan leiden tot verminderde prestaties, onverwachte warmteontwikkeling en
schade aan apparatuur.

• U moet de aandrijving niet overbelasten. Overbelasting van de aandrijving kan leiden tot onverwachte
warmteontwikkeling en schade aan apparatuur. De aandrijving kan onder de volgende
omstandigheden overbelast raken:
• De specifieke zwaartekracht van de verpompte vloeistof is groter dan verwacht.
• De verpompte vloeistof overschrijdt de nominale stroomsnelheid.

• Gebruik de pomp zoveel mogelijk bij nominale condities. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot
schade aan de pomp door cavitatie of hercirculatie.

Opmerking:  Verwijder de pluggen van de olieringkijkpoort bij met oliering gesmeerde pompen en
controleer deze op het volgende:

• De olieringen zijn juist geplaatst in de groeven op de as.
• De olieringen draaien.
• De olieringen werpen olie.

Plaats de pluggen terug.

Opmerking:
• Controleer de lagertemperatuur met een pyrometer of andere temperatuurmeter. Controleer de

lagertemperatuur in het begin van de in gebruikname regelmatig om vast te stellen of er een
lagerprobleem bestaat en om een normale lagertemperatuur te bewerkstelligen.

• Zorg dat op pompen met hulpleidingen de juiste doorstroming wordt bereikt en dat de apparatuur
correct werkt.

• Voer startvibratiemetingen uit om normale bedrijfscondities vast te stellen. Neem contact op met de
fabrikant als de eenheid ongelijkmatig loopt.

• Controleer alle meters om vast te stellen dat de pomp binnen de bedrijfsvoorwaarden werkt en dat het
aanzuigrooster (indien gebruikt) niet is verstopt.

Bediening bij verlaagde capaciteit

WAARSCHUWING:
Gebruik nooit een pompsysteem met een geblokkeerde aanzuiging en afvoer. Als de pomp in deze
toestand, ook al is het kort, wordt gebruikt, kan de opgesloten verpompte vloeistof oververhit raken, wat
een grote explosie tot gevolg kan hebben. U moet alle benodigde maatregelen nemen om deze
omstandigheden te voorkomen.
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VOORZICHTIG:
• Vermijd overmatige trillingsniveaus. Overmatige trillingsniveaus kunnen de lagers, pakkingbus of

afdichtingsbehuizing beschadigen, alsmede de mechanische afdichting, wat kan leiden tot verminderde
prestaties.

• Vermijd verhoogde radiale belasting. Wanneer u dat niet doet, kan dit spanning zetten op as en lagers.
• Vermijd warmteontwikkeling. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan draaiende

onderdelen.
• Vermijd cavitatie. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan de interne oppervlakken van

de pomp.

Bediening onder vriescondities

Opmerking:
Stel een stilstaande pomp niet bloot aan vriescondities. Tap alle vloeistof in de pomp en de koelslangen af.
Wanneer u dat niet doet, kan de vloeistof bevriezen en de pomp beschadigen.

Pomp uitschakelen
WAARSCHUWING:
De pomp kan gevaarlijke en giftige vloeistoffen verwerken. Zorg dat u weet wat de inhoud van de pomp is
en volg de juiste decontaminatieprocedures om mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of giftige
vloeistoffen te voorkomen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting. Mogelijke gevaren
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoge temperaturen, ontvlambaarheid, zuren, bijtende stoffen,
explosies en andere risico's. U moet de verpompte vloeistof verwerken en afvoeren conform toepasselijke
milieuvoorschriften.

1. Draai de afvoerklep langzaam dicht.
2. Schakel de aandrijving uit en vergrendel deze om onvoorziene rotatie te voorkomen.

Definitieve uitlijning van pomp en aandrijving uitvoeren
WAARSCHUWING:

• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

• Volg de procedures voor het uitlijnen van assen in volgorde om catastrofale defecten aan
aandrijvingscomponenten of onbedoeld contact met draaiende onderdelen te voorkomen. Volg de
installatie- en bedieningsprocedures van de fabrikant van de koppeling.

U moet de uiteindelijke uitlijning controleren wanneer zowel de pomp als de aandrijving op
bedrijfstemperatuur zijn. Zie het hoofdstuk Installatie voor instructies over initiële uitlijning.
1. Laat de eenheid lang genoeg onder bedrijfsomstandigheden draaien zodat de pomp, de aandrijving en

het gekoppelde systeem de bedrijfstemperatuur kunnen bereiken.
2. Schakel de pomp en de aandrijving uit.
3. Verwijder de koppelingsbescherming.

Zie De koppelingsbescherming verwijderen in het hoofdstuk Onderhoud.
4. Controleer de uitlijning terwijl de eenheid nog heet is.

Zie de pomp-met-aandrijving uitlijning in het hoofdstuk Installatie.
5. Plaats de koppelingsbescherming terug.
6. Start de pomp en aandrijving opnieuw.
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Deuvelen van het pomphuis
U moet het pomphuis aan de voetstukken van de grondplaat deuvelen om de pomp op de juiste plaats te
houden. Er zijn twee methoden om de pomp te deuvelen, afhankelijk van het gebruik van de pomp in een
koude of een warme toepassing.
Gebruik deze tabel op te bepalen of warm deuvelen noodzakelijk is.
Traplengte Pompmaat Temperatuurdrempel voor

warm deuvelen
3 alle andere N.v.t.

6x8-14 188°C (370°F)

8x10-13 171°C (340°F)

4 alle andere N.v.t.

6x8-11D
6x8-13

182°C (360°F)

6x8-14 166°C (330°F)

8x10-13 149°C (300°F)

5 alle andere N.v.t.

4x6-10D
4x6-11D
6x8-11

188°C (370°F)

6x8-11D
6x8-13

166°C (330°F)

6x8-14 149°C (300°F)

8x10-13 132°C (270°F)

6 alle andere N.v.t.

4x6-10 193°C (380°F)

4x6-10D
4x6-11

182°C (360°F)

4x6-11D
6x8-11

171°C (340°F)

6x8-11D
6x8-13

149°C (300°F)

6x8-14 132°C (270°F)

8x10-13 116°C (240°F)

7 alle andere N.v.t.

3x4-9 199°C (390°F)

4x6-10 177°C (350°F)

4x6-10D
4x6-11

166°C (330°F)

4x6-11D
6x8-11

154°C (310°F)

6x8-11D
6x8-13

132°C (270°F)

6x8-14 121 °C (250 °F)
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Traplengte Pompmaat Temperatuurdrempel voor
warm deuvelen

8 3x4-8B N.v.t.

3x4-9 182°C (360°F)

3x6-9/10 193°C (380°F)

4x6-10 166°C (330°F)

4x6-10D
4x6-11

154°C (310°F)

4x6-11D
6x8-11

138°C (280°F)

6x8-11D
6x8-13

121 °C (250 °F)

6x8-14 110°C (230°F)

9 3x4-8B 188°C (370°F)

3x4-9 171°C (340°F)

3x6-9/10 182°C (360°F)

4x6-10
4x6-10D
4x6-11

143°C (290°F)

4x6-11D
6x8-11

127°C (260°F)

6x8-11D 116°C (240°F)

10 3x4-8B 177°C (350°F)

3x4-9 154°C (310°F)

3x6-9/10 166°C (330°F)

4x6-10
4x6-10D
4x6-11

132°C (270°F)

4x6-11D
6x8-11

121 °C (250 °F)

6x8-11D 104°C (220°F)

11 3x4-8B 166°C (330°F)

3x4-9
3x6-9/10

149°C (300°F)

4x6-10 132°C (270°F)

4x6-10D
4x6-11

121 °C (250 °F)

4x6-11D 116°C (240°F)

12 3x4-8B 154°C (310°F)

3x4-9
3x6-9/10

138°C (280°F)

4x6-10
4x6-10D
4x6-11

116°C (240°F)

4x6-11D 104°C (220°F)
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Traplengte Pompmaat Temperatuurdrempel voor
warm deuvelen

13 3x4-8B 143°C (290°F)

3x4-9
3x6-9/10

127°C (260°F)

14 3x4-8B 138°C (280°F)

3x4-9
3x6-9/10

121 °C (250 °F)

Wanneer de aandrijivng in de fabriek is gemonteerd, is de pomp voor zowel koude als warme toepassingen
gedeuveld; de aandrijving is niet gedeuveld voor uiteindelijke uitlijning op de standplaats. Wanneer de
aandrijving op de standplaats is gemonteerd, is de pomp niet gedeuveld. Daarom moeten deze
deuvelprocedures die meestal in de fabriek worden uitgevoerd, op de standplaats worden uitgevoerd.

Opmerking:
U mag alleen maar deuvelen nadat de uiteindelijke uitlijning op de standplaats is gebeurd.

Deuvel voor motorinstallatie
1. Centreer de pomp op zijn voetstuk zodat de bevestigingsbouten gecentreerd zijn in de tapgaten van

het voetstuk van de pomp.
2. Plaats de motor op de grondplaat met de juiste asscheiding (DBSE = afstand tussen asuiteinden).
3. Haal de bevestigingsbouten van de pomp aan.
4. Nadat u de juiste plaats van de motor op de voetstukken van de motor hebt bepaald, markeert u de

plaats van de motor op de voetstukken met een ponstang door de gaten van de bevestigingsbouten in
de motorvoeten.

5. Verwijder de motor en boor en sla daarna de geponste gaten op het voetstuk van de motor.

Opmerking:
Markeer de motorpasringen zodat u ze op de juiste plaats op het voetstuk van de motor kunt terugzetten.

6. Zet de motor terug op de grondplaat met de pasringen op de juiste plaats. Haal de bevestigingsbouten
aan.

7. Zet de bevestigingsbouten van de pomp en de motor los. Controleer dat de pomp en de motor niet
met bouten bevestigd zijn zodat u er zeker van kunt zijn dat de uiteindelijk geboorde gaten zich op de
juiste plaats zullen bevinden.

Opmerking:
Deuvel de pomp niet voordat u deze procedure hebt uitgevoerd, anders zult u de pomp niet op zijn
voetstukken kunnen zetten.

Deuvel voor koud bedrijf.
Benodigd gereedschap:

• Twee tapse pennen nummer 7
• Eén tapse penruimer nummer 7
• 21/64 inch of "Q"-boor.
• Hardhouten blok of zachte hamer

Opmerking:
• Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd nadat de pomp correct is uitgelijnd met de aandrijving

op de grondplaat.
• Als er watergekoelde voetstukken zijn geleverd, mag het grondplaatvoetstuk niet worden doorboord.

Anders kan er lekkage van koelwater optreden.
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1. Boor twee gaten door de pompvoet en het voetstuk van de pomp. Plaats elk gat tussen de
bevestigingsbout en het uiteinde van de pompvoet aan weerszijde van het koppelingseinde.

2. Ruim de gaten met een nummer 7 tapse penruimer om te zorgen dat de tapse pennen er goed in passen.
Breng de pennen diep genoeg in zodat alleen de schroefdraaddelen te zien zijn wanneer de pennen
volledig op hun plaats zitten.

3. Sla de tapse pennen goed in de gaten met een hardhouten blok of zachte hamer.

Als u de deuvelpennen ooit zou moeten verwijderen, moet u de zeskantmoeren op de pennen aanhalen.
Als de pennen niet diep genoeg zijn geplaatst, moet u een afstandshouder onder de zeskantmoeren steken
om de pennen omhoog te tillen wanneer de zeskantmoeren zijn aangehaald.

Opmerking:  Verwijder altijd de deuvels voordat u de behuizing verwijdert. Wanneer u dat niet doet, kan
de behuizing beschadigd raken.

Deuvel voor warm bedrijf.
Benodigd gereedschap:

• Een deuvelpen van 1,00 inch.
• Een ruimer van 1,00 inch
• Slijpmachine
• Magneetboormachine van 1,00 inch

Opmerking:
Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd nadat de pomp correct is uitgelijnd met de aandrijving op
de grondplaat.

1. Verwijder de bevestigingsbouten van de pompvoet die het verst van de koppeling zijn verwijderd.
2. Zet een merkteken in het midden tussen het uiteinde van de pompvoet en de hartlijn van het

bevestigingsboutgat, parallel met de pompas.
3. Haal de bevestigingsbout opnieuw aan tussen de pompvoet en het voetstuk van de pomp.
4. Wals of slijp een plek op het voetstuk van de pomp om deze gelijk te maken met de pompvoet.
5. Boor of ruim voor een deuvelpen van 1,00 inch en houd de pen gelijk met de pompvoet.

X.XX

1/2 x X.XX

1

2

3

1. Deuvel, 1,00 diameter X 5 inch lang
2. Pompvoet
3. Voetstuk van de pomp
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Onderhoud
Onderhoudsschema
Onderhoudscontroles

Een onderhoudsschema omvat de volgende typen inspecties:
• Routineonderhoud
• Routine-inspecties
• Driemaandelijkse inspecties
• Jaarlijkse inspecties

De inspectie-intervallen moeten worden verkort wanneer de verpompte vloeistof schurend en/of bijtend is
of wanneer de omgeving als potentieel explosief is geclassificeerd.

Routineonderhoud
Voer de volgende taken uit wanneer u routineonderhoud uitvoert:

• Smeer de lagers.
• Inspecteer de afdichting.

Routine-inspecties
Voer de volgende taken uit wanneer u de pomp controleert tijdens routinecontroles:

• Controleer het niveau en de conditie van de olie via het kijkglas op het lagerframe.
• Controleer op vreemde geluiden, trillingen en lagertemperaturen.
• Controleer de pomp en leidingen op lekken.
• Analyseer de trilling.
• Controleer de afvoerdruk.
• Controleer de temperatuur.
• Controleer of er niets uit de mechanische afdichting lekt.

Driemaandelijkse inspecties
Voer de volgende taken elk drie maanden uit:

• Controleer of de fundering en ankerbouten goed vastzitten.
• Controleer de mechanische afdichting wanneer de pomp een tijd stil heeft gestaan en vervang deze

indien nodig.
• Ververs de olie ten minste om de drie maanden (of 2.000 bedrijfsuren).

• Ververs de olie vaker wanneer er slechte atmosferische of andere omstandigheden zijn die de olie
kunnen verontreinigen of afbreken.

• Controleer de uitlijning van de as en lijn deze indien nodig opnieuw uit.

Jaarlijkse inspecties
Voer de volgende controles eens per jaar uit:

• Controleer de pompcapaciteit.
• Controleer de pompdruk.
• Controleer de pompkracht.

Als de prestaties van de pomp niet voldoen aan de procesvereisten en de procesvereisten zijn niet
gewijzigd, voert u de volgende stappen uit:
1. Demonteer de pomp.
2. Inspecteer de pomp.
3. Vervang versleten onderdelen.

Onderhoud
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Lageronderhoud
Schema voor lagersmering

Soort smeermiddel Eerste smering Smeringsintervallen
Ringolie
Reinigingsolie

Voeg olie toe voordat u de pomp
installeert en start. Ververs de olie
bij nieuwe lagers na 200 uur.

Ververs de olie na de eerste 200
uur om de 2.000 bedrijfsuren of
om de drie maanden.

Zuivere olie
Drukolie

Volg de aanbevelingen van de
fabrikant.

Volg de aanbevelingen van de
fabrikant.

Onderhoud mechanische afdichting
WAARSCHUWING:
De mechanische afdichting die in omgevingen met een Ex-classificatie wordt gebruikt, moet correct
gecertificeerd zijn. Zorg voorafgaand aan het opstarten dat alle gedeelten waaruit verpompte vloeistof in
de werkomgeving kan lekken gesloten zijn.

VOORZICHTIG:
Stel de pomp nooit in werking zonder dat vloeistof is aangebracht op de mechanische afdichting. Als u een
mechanische afdichting droog gebruikt, ook al is het een paar seconden, kan deze beschadigd raken. Als
een mechanische afdichting het begeeft, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

Opmerking:
• Afdichtingssystemen die niet zelfreinigend of zelfontluchtend zijn, zoals plan 23, moeten voor het

opstarten handmatig worden ontlucht. Anders wordt teveel warmte gegenereerd en werkt de
afdichting niet.

• Koelsystemen, zoals die voor lagersmering en mechanische afdichtingssystemen, moeten correct
werken om te hoge warmteontwikkeling, vonken en ongewenste fouten te voorkomen.

• De mechanische afdichting moet zijn voorzien van een afdoende afvoersysteem. Anders wordt er te
veel warmte gegenereerd en werkt de afdichting niet.

Referentietekening
De fabrikant levert een referentietekening bij het informatiepakket. Bewaar deze tekening voor toekomstig
gebruik bij het afstellen en onderhouden van de afdichting. Op de tekening van de afdichting staat
aangegeven welke spoelvloeistof en koppelingspunten moeten worden gebruikt.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u de pomp start
Controleer de afdichting en alle spoelleidingen.

Levensduur mechanische afdichting
De levensduur van een mechanische afdichting is afhankelijk van de vervuiling van de verpompte vloeistof.
Vanwege de verscheidenheid aan bedrijfsomstandigheden is het niet mogelijk om een specifieke periode te
koppelen aan de levensduur van een mechanische afdichting.

Onderhoud (vervolg)
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Demontage
Voorzorgsmaatregelen demontage

WAARSCHUWING:
• Zorg dat de pomp is geïsoleerd van het systeem en dat de druk is ontlast voordat u de pomp

demonteert, pluggen verwijdert, ontluchtings- of aftapkleppen opent of leidingen ontkoppelt.
• Schakel altijd de de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of onderhoudstaken gaat

uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
• Gevaar voor beknelling. Het apparaat en de componenten kunnen zwaar zijn. Gebruik de juiste

hijsmethoden en draag werkschoenen met stalen neuzen.
• De pomp kan gevaarlijke en giftige vloeistoffen verwerken. Zorg dat u weet wat de inhoud van de

pomp is en volg de juiste decontaminatieprocedures om mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of
giftige vloeistoffen te voorkomen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting. Mogelijke
gevaren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoge temperaturen, ontvlambaarheid, zuren, bijtende
stoffen, explosies en andere risico's. U moet de verpompte vloeistof verwerken en afvoeren conform
toepasselijke milieuvoorschriften.

Opmerking:
Zorg dat alle vervangende onderdelen beschikbaar zijn voordat u de pomp voor revisie demonteert.

Benodigd gereedschap
U hebt de volgende hulpmiddelen nodig om de pomp te demonteren:

• Koperen doorslag
• Reinigingsmiddelen en oplosmiddelen
• Meetklokken
• Boor
• Voelermaten
• Zeskantsleutels
• Inductieverwarmer
• Hijsstrop
• Micrometers (binnen en buiten)
• Steeksleutels
• Pers
• Zachte hamer
• Haaksleutel
• Haaktrekker
• Tap
• Momentsleutel met doppen

Voorbereiden voor demontage

VOORZICHTIG:
Laat alle systeem- en pompcomponenten afkoelen voordat u ze aanraakt om lichamelijk letsel te voorkomen.

1. Sluit de isolatiekleppen aan de aanzuig- en afvoerkant van de pomp.
2. Tap de vloeistof af uit de leidingen; spoel de pomp indien nodig.

Onderhoud (vervolg)
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3. Ontkoppel alle extra leidingen, buizen en uitrusting die de verwijdering van de kop en de rotor in de
weg staan.

4. Verwijder de olieafvoerpluggen (408A) van de onderkant van de lagerbehuizingen (134) en tap de olie
af.
Doe de olie weg in overeenstemming met de geldende regelgeving.

234B
501B

234A

235B

408A408A233232

134 134

5. Verwijder de oliefles (251) en bewaar ze op een veilige plaats.
6. Verwijder de koppelingsbescherming (501B)

Raadpleeg Verwijder de koppelingsbescherming in hoofdstukken In bedrijf stellen, opstarten,
bedienen en uitschakelen.

7. De koppelingsafstandhouder (235B) losschroeven en verwijderen.
Volg de instructies van de fabrikant van de koppeling voor bijstand.

8. Verwijder de pompeindplaat van de koppelingsbescherming (234A).
9. Verwijder de koppelingsmoer (520) van het tapse aseind op de pomp.
10. Verwijder de koppelingsnaaf (233) van de pomp.

• Markeer de as (122) voor het terugplaatsen van de koppelingsnaaf wanneer u opnieuw monteert.
• Gebruik een trekker of de trekgaten die in de naaf voorzien zijn. Raadpleeg de instructies van de

fabrikant van de koppeling voor bijstand.
• Nu kunt u de pomp van de grondplaat verwijderen.

11. Plaats de insteltabs opnieuw zodat u de positie van de mechanische afdichting behoudt.
Raadpleeg de tekening van de afdichtingsinstallatie van de fabrikant.
Plaats nu beide afdichtingen.

Onderhoud (vervolg)
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Demonteer het radiale uiteinde (kogellagerpompen)

469J 469J

388L
324134114160371C

332A

360A 360A

134

427J

371T

122

160 371C

353

250

100

168

333A
355

1. Schroef de afdekkingsbouten (371C) en de buitenboordeindafdekking (160) los en verwijder ze. Maak
de binnenboordeindafdekking (160) en de afdekkingsbouten (371C) los.
De buitenboordlabyrintafdichting (332A) en de pakking van de lagerbehuizing (360A) komen samen
met de buitenboordafdekking (160) los.

2. Verwijder de deuvelpennen (469J) tussen de lagerbehuizingsflens en de huisflens.
Het verbindingspunt van de behuizing op het huis wordt het zadel genoemd.

3. Schroef de lagerbehuizing los van het zadel door de vier moeren (427J) te verwijderen.
4. Verwijder de bouten (371T). Draai de lagerbehuizing om de bouten van de binnenboordeindafdekking

(371C) te verwijderen.
5. Verwijder de oliering (114).
6. Trek de lagerbehuizing (134) van de lagers.

De pakking (360A) blijft op de lagerbehuizing.
7. Zet de stelschroef (388L) op de olieringmof (324) los en verwijder de mof.
8. Gebruik een lagertrekker om het radiale lager (168) van de as te verwijderen.

Onderhoud (vervolg)
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371C
160

168 333A

250

355

122
353

100

9. Verwijder de binnenboordlagerafdekking (160), de binnenboordlabyrintafdichting (333A) en de
binnenste bouten van de lagerafdekking (371C).

10. Verwijder de moeren van de afdekkingsplaat (355) en de mechanische afdichting (250).
Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de mechanische afdichting.

Demonteer het drukuiteinde (kogellagerpompen)

100 353 371C
160

122

112A
333A

250355

443B 382
136 134 114 360A

360A

371C

427J

469J

134

469J

371T

1. Maak de afdekkingsbouten (371C) los en verwijder de buitenboorddruklagereindafdekking (109A).
Maak de binnenboordeindafdekking (160) en de afdekkingsbouten (371C) los.
De pakkingen van de lagerbehuizing (360A) blijven op de eindafdekkingen (109A of 160).

2. Verwijder de deuvelpennen (469J) tussen de lagerbehuizingsflens en de kopflens.
Het verbindingspunt van de behuizing op het huis wordt het zadel genoemd.

Onderhoud (vervolg)
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3. Schroef de lagerbehuizing los van het zadel door de vier moeren (427J) te verwijderen.
4. Verwijder de bouten (371T). Draai de lagerbehuizing om de bouten van de binnenboordeindafdekking

(371C) te verwijderen.
5. Verwijder de oliering (114).
6. Trek de lagerbehuizing (134) van de lagers.
7. Verwijder de borgmoer (136) en de borgsluitring (382).
8. Verwijder de olieringmof (443B) die op zijn plaats gehouden wordt door de drukborgmoer (136).
9. Gebruik een lagertrekker om het druklager (112A) van de as (122) te verwijderen.

De binnenring op dit binnenduplexlager blijft op de as wanneer het lager wordt weggetrokken.
Verwijder deze binnenring door warmte te gebruiken. Doe dit op een andere plaats dan waar de pomp
zich bevindt.

WAARSCHUWING:
De pomp kan bezig zijn met gevaarlijke en/of toxische vloeistoffen. Ingesloten of niet afgevoerde
vloeistof kan tot een explosie leiden wanneer het verwarmd wordt. Verwarm de pomp nooit om deze
reden. Hitte kan de oppervlakte van het apparaat doen verwringen.

Alle pompen zijn voorzien van een lagerafstandshouder (217).

100

355
353

250217
122

333A

371C 160

112A

10. Verwijder de binnenboordlagerafdekking (160), de binnenboordlabyrintafdekking (333A) en de
binnenste bouten van de lagerafdekking (371C).

11. Verwijder de moeren van de afdekkingsplaat (355) en de mechanische afdekking (250).
Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de mechanische afdichting.
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Demonteer het radiale uiteinde (bus/kogellagerpompen)

427J 134

427J

1. Plaats de twee deuvelpennen tussen het bovenste en de onderste gedeelte van de lagerbehuizing (134).
2. Verwijder de zeskantschroeven die het bovenste en de onderste gedeelte van de lagerbehuizing verbinden.
3. Haal de twee stelschroeven op de horizontale uitgaande flenzen van de lagerbehuizing aan om de twee

gedeelten uit elkaar te halen.
4. Verwijder het bovenste gedeelte van de lagerbehuizing met het bovenste gedeelte van het glijlager

(117).
Merk op dat het lager aan de lagerbehuizing is vastgepind.

117 469J

333A 122

332A

117 323 323

5. Verwijder de deuvelpennen (469J) die het onderste gedeelte van de lagerbehuizing aan de flens van het
huis bevestigen.
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427J

427J

134

469J

6. Zet de moeren (427J) die de lagerbehuizing op zijn plaats houden los en verwijder ze.
7. Draai het onderste gedeelte vcan het glijlager (117) rond de as (122) om het lager uit de onderste

behuizing te verwijderen.
8. Verwijder het onderste gedeelte van de lagerbehuizing.
9. Verwijder de buitenboordlabyrintafdichting (332A), de twee olieringen (323) en de

binnenboordlabyrintafdichting (333A).

332A 323 323

333A

122
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Demonteer het radiale uiteinde (bus/kogellagerpompen)

427J

134A

333A
117 217 112A

122 443B
382

136
371C

109A

323 323
117 114

427J

134A

469J

371T 427J

1. Verwijder de buitenboordeindafdekking (109A) door de eindafdekkingsbouten (371C) te verwijderen.
2. Verwijderen het bovenste gedeelte van de lagerbehuizing (134A) van het onderste gedeelte.

a) Verwijder de deuvelpennen tussen de bovenste en de onderste delen van de lagerbehuizing (134A).
b) Verwijder de zeskantschroeven die de bovenste en de onderste delen van de lagerbehuizing (134A)

verbinden.
c) Haal de uitdrijfschroeven aan om de twee delen van de behuizing uit elkaar te halen.
d) Verwijder het bovenste gedeelte van de druklagerbehuizing (134A) met het bovenste gedeelte van

het buslager (117). Merk op dat het lager aan de behuizing is vastgepind.
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134A

333A
117

217

112A
122

323 323
117

3. Verwijder de buitenboordoliering (114).

371C

109A

382
136443B

114

122
112A

217117

117

323323

333A

4. Verwijder de deuvelpennen (469J) die het onderste gedeelte van de lagerbehuizing aan de flens van het
huis bevestigen.
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427J

427J 166A

469J

371T

427J

5. Zet de moeren (427J) los die de behuizing op zijn plaats houden.
De lagerbehuizing rust nu op de bouten.

6. Draai het onderste gedeelte van het buslager (117) rond de as (122) om het lager uit de onderste
lagerbehuizing te verwijderen.

7. Verwijder de moeren (427J).
8. Verwijder het onderste gedeelte van de lagerbehuizing (134A) met een kraan. Verwijder de bouten (371T).
9. Verwijder de drukmoer (136) en de borgafstandhouder (382) van de as.
10. Verwijder de olieringbus (114).
11. Gebruik een lagertrekker om het druklager (112A) van de as te verwijderen.

De binnenring op dit binnenduplex lager zal waarschijnlijk op de as blijven wanneer het lager wordt
weggetrokken. Verwijder deze binnenring door warmte te gebruiken. Doe dit op een andere plaats
dan waar de pomp zich bevindt.

WAARSCHUWING:
De pomp kan bezig zijn met gevaarlijke en/of toxische vloeistoffen. Ingesloten of niet afgevoerde
vloeistof kan tot een explosie leiden wanneer het verwarmd wordt. Verwarm de pomp nooit om deze
reden. Hitte kan de oppervlakte van het apparaat doen verwringen.

Alle pompen zijn voorzien van een lagerafstandshouder (217).
12. Verwijder de twee olieringen (323) die zich op het glijlager bevinden.
13. Verwijder de labyrintafdichtingen (333A).

Demontage van de glijlager/Kingsbury-lagerinrichting
Als uw pomp is uitgerust met de zelden geleverde glijlager/Kingsbury-lagerinrichting, moet u de
hoofdstukken Demontage van het radiale uiteinde (glijlager/kogellagerpompen) en Demontage van het
drukuiteinde (glijlager/kogellagerpompen) lezen voor de demontage van het kogellager.
Raadpleeg ook de instructies die door Kingsbury worden geleverd voor specifieke gegevens betreffende dit
hydrodynamisch Michell-lager.
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Verwijder het roterend element

220

128

129 202 164 144 203 155

100 209

205 146 101
164A

202B 221

164A/B*

425

122

* 164A voor 4x6-10 en 4x6-11 pompen. 165B voor alle andere pompformaten.

1. Zet de moeren van het huis (425) en de tapse pennen los en verwijder ze.
2. Gebruik stelschroeven (geleverd met de pomp) om het bovenste gedeelte van het onderste gedeelte

van het huis (100) los te maken.

WAARSCHUWING:
Gebruik nooit hitte bij de demontage van de pomp omdat dit kan leiden tot explosie van ingesloten vloeistof.

3. Breng oogbouten (niet meegeleverd) aan in de voorgeboorde bedrade gaten in de omtrek van het
bovenste gedeelte van het huis. Breng het bovenste gedeelte naar de werkplaats.

WAARSCHUWING:
Gebruik de oogbouten om alleen de bovenste helft van de behuizing op te tillen. Zij ondersteunen niet het
volledige gewicht van de pomp.

4. Plaast een strop tussen de smoorbus (129) en het rotorblad en een andere strop tussen het eerstetrap
rotorblad (101) en de afdichtingskamer (221). Til de roterende groep een beetje op om het contact
met de aan slijtage onderhevige onderdelen weg te nemen.
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5. Verwijder de inbusschroeven van de centrale bus (155).

220 129 164

144

144

144

144

144 144

144 144

155

155

146

146

101
164A 221

164A/B*

* 164A voor 4x6-10 en 4x6-11 pompen. 165B voor alle andere pompformaten.
6. Verwijder de centrale bus (155), alle trapringen (144) en het membraan (146), indien aanwezig.

a) Verwijder het bovenste gedelete van alle onderdelen.
b) Draai het onderste gedeelte van alle onderdelen uit het onderste gedeelte van het huis.

7. Til de roterende groep verder op om de stationaire vergrendelingen los te maken.
8. Verwijder de afdichtingskamers (220, 221), de smoorbus (129), de huisring van de eerste trap en de

huisring (164) aan de andere kant.
9. Til de roterende groep uit het onderste gedeelte van het huis.
10. Verwijder de huisbouten (356A, 356C, 356K) en de pakking van het huis (351).

Demontage van het roterend element
1. Verwijder de smoorbusmof (128):

a) Verwijder de borgring (361F).
b) Schuif de mof naar het midden van de rotor zodat de aanslagring (361H) vrijkomt.
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c) Verwijder de aanslagring (twee delen) en de smoorbusmof.

2. Afhankelijk van de pompafmetingen moet u het volgende doen om het eerste-traprotorblad te
verwijderen:

VOORZICHTIG:
Brandgevaar. Het rotorblad wordt heet. Draag geïsoleerde handschoenen tijdens het aanraken van het
rotorblad.

Type pomp Actie
6x8-13 1. Verwijder de twee borgringen (361) die het rotorblad op zijn plaats houden.

2. Verwarm het rotorblad tot 150°C – 200°C (300°F – 400°F) en schuif het
rotorblad eraf.

3. Verwijder de volgende huisring (164).

Alle andere 1. Verwijder de borgring (361F) van het eerste trap-rotorblad (101).
2. Verwarm het rotorblad tot 300°F – 400°F (150°C – 200°C) en schuif het

naar het midden van de rotor zodat de aanslagring (361H) zichtbaar wordt.
Voor eerste trap-rotorbladen met dubbele aanzuiging (uitgezonderd 4x6-10
en 4x6-11) moet u het rotorblad verwijderen en de aanslagring (361H) zoeken.

3. Verwijder snel de aanslagring en het rotorblad.
4. Verwijder de volgende huisring(en) (164, 164A, 164B).
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Type pomp Actie

3. Afhankelijk van de pompafmetingen moet u het volgende doen om de membraanbus (204) te
verwijderen:

Type pomp Actie
Dubbele aanzuiging 1. Verwijder de borgring (361F).

2. Schuif de bus naar het midden van de rotor zodat de aanslagring (361H)
vrijkomt.

3. Verwijder de aanslagring (twee delen) en de smoorbus.

6x8-13 De membraanbus wordt op zijn plaats gehouden door een schouder en een
borgring (361).
1. Verwijder de borgring.
2. Verwijder de bus.
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4. Herhaal stap 2 voor de overblijvende rotorbladen.

Opmerking:
Laat de as en het rotorblad afkoelen tot omgevingstemperatuur voordat het volgende rotorblad wordt
gemonteerd.

5. Nadat u alle rotorbladen hebt verwijderd, moet u de centrale mof (205) verwijderen.
Deze stap is niet van toepassing op 6x8-13 pompen.

Inspecties bij voormontage
Richtlijnen voor vervanging
Behuizing controleren en vervangen

Inspecteer de behuizing op scheuren of deuken en overmatige slijtage. Reinig pakkingoppervlakken en
uitlijningstoepassingen grondig om roest en vuil te verwijderen.
Repareer of vervang de behuizing als u de volgende gebreken ontdekt:

• Plaatselijke slijtage of groefvorming dieper dan 1/8 in. (3,2 mm) diep
• Deuken die groter zijn dan 1/8 in. (3,2 mm) diep
• Onregelmatigheden in het oppervlak van behuizing/pakking/zitting
• Slijtageringspelingen die de waarden overschrijden in de tabel Minimale loopspelingen

Opmerking:
Wanneer speling tussen de ringen overmatig wordt (met 50% toenemen), nemen de hydraulische
prestaties sterk af.

Delen van behuizing die moeten worden geïnspecteerd
De pijlen wijzen naar de te inspecteren gebieden op de behuizing op slijtage.

Waaier vervangen

De volgende tabel bevat de criteria voor het vervangen van waaieronderdelen.
Waaieronderdelen Wanneer vervangen
Waaieruiteinde • Wanneer de groeven dieper zijn dan 1,6 mm, of

• Bij gelijkmatige slijtage van meer dan 0,8 mm
Uitpompschoepen Wanneer versleten of verbogen meer dan 0,8 mm
Schoepranden Bij zichtbare scheuren, deuken of corrosieschade
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Waaieronderdelen Wanneer vervangen
Oppervlakken van de slijtringen Wanneer de speling naar de behuizingslijtring meer

dan 50% toegenomen is boven de waarden in de
tabel Minimale loopspeling

Controles van de waaier
• Controleer en reinig de boringdiameter van de waaier.
• Controleer of de waaier aan alle voorwaarden voldoet. Balanceer de waaier opnieuw als het de ISO G1.0-

criteria overschrijdt.

Opmerking:
U moet een zeer accuraat gereedschapsuitrusting hebben om de waaiers te laten voldoen aan de ISO
G1.0-criteria. Probeer de waaiers alleen aan deze criteria te laten voldoen als dit type gereedschap
beschikbaar is.

Delen van de waaier die moeten worden geïnspecteerd

C

B

C

A

B

A. staalpijpring
B. slijtagering
C. uiteinde

Vervanging van oliering
Olieringen moeten zo rond mogelijk zijn om goed te kunnen functioneren. Vervang olieringen als deze
zijn versleten, vervormd of zo beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn.

Vervanging van mechanische cassetteafdichting
Mechanische cassetteafdichtingen dienen te worden onderhouden door de afdichtingsproducent.
Raadpleeg voor hulp de instructies van de fabrikant van de mechanische afdichting.

Vervanging van koppelingsbescherming
Repareer of vervang de koppelingsbescherming als u roestvorming of andere gebreken ontdekt.
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Vervanging van pakkingen, O-ringen, pasringen en afdichtingen
• Vervang alle pakkingen en O-ringen bij elke revisie en demontage.
• Controleer de afdichtingen. Deze moeten glad zijn en vrij van fysieke defecten.

Om versleten pasringen te repareren, snijdt u een laagje af in een draaimachine terwijl u een rekening
houdt met de afmetingen van de andere oppervlakken.

• Vervang de onderdelen als de afdichtingen defect zijn.

Extra onderdelen
Controleer en repareer of vervang alle andere onderdelen, als inspectie aantoont dat een voortgezet
gebruik schadelijk zal zijn voor een goede en veilige pompwerking.
De inspectie moet het volgende inhouden:

• Lagereindafdekkingen (109A en 360A)
• Labyrintafdichtingen (332A en 333A)
• Lagerborgmoer (136)
• Waaierspie (178) en koppelingsspie (400)
• Lagerborgring (382)
• Watermanteldeksel (490), indien geleverd
• Alle moeren, bouten en schroeven

Richtlijnen voor het vervangen van de as
Asafmetingen controlerren

Controleer de lagerpassingen van de as. Als een of meer hiervan buiten de tolerantie van de tabel met
lagerpassingen en de tolerantietabel zijn, moet de as worden vervangen.

Loodrechtheid van as controleren
Controleer of de as loodrecht is. Gebruik "V"-blokken of balansrollen om de as op de lagerpassingsdelen
te ondersteunen. Vervang de as als de afwijking groter is dan de waarden in de tabel van procedures voor
as- en rotorafwijking.

Opmerking:
Gebruik geen asmiddelpunten voor de afwijkingscontrole, omdat deze mogelijk werden beschadigd tijdens
de verwijdering van de lagers of het rotorblad.

122 122

Asoppervlak controleren
Controleer het oppervlak van de as op beschadigingen. Vervang de as als deze niet meer gerepareerd kan
worden.

Waaier
Toegestane afwijkingen van de volledig geassembleerde waaier zijn opgegeven in de tabel van procedures
voor as- en rotorafwijking.
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Tabel 1: As en waaier afwijkingvereisten
Karakteristiek Vereiste
Flexibiliteitsfactor, L4/D2 > 1,9x109 mm

(3,0x106 in.)
Toegestane asafwijking, TIR 40 μm

(0.038 mm.)
Onderdelenpassing naar de as Interferentie
Toegestane rotor radiale afwijking, TIR* 60 μm

(0,0635 mm.)
*Totaal aangegeven afwijking van de waaiernaven en -bussen.

Afbeelding 10: Volledig geassembleerde rotor

Lagers inspecteren
Staat van lagers

De lagers niet opnieuw gebruiken. De staat van de lagers biedt nuttige informatie over de
bedrijfsomstandigheden in het lagerframe.

Controlelijst
Voer de volgende controles uit tijdens het inspecteren van de lagers:

• Inspecteer de lagers op verontreiniging en schade.
• Let op de toestand en enig residu van het smeermiddel.
• Inspecteer de kogellagers om te zien of ze ruw zijn, los zitten of lawaai maken wanneer u ze draait.
• Onderzoek eventuele schade aan lagers om de oorzaak te bepalen. Als er een andere oorzaak is dan

normale slijtage, moet u eerst het probleem oplossen voordat u de pomp opnieuw aanzet.

Vervangingslagers
Vervangingslagers moeten dezelfde zijn als, of gelijk zijn aan de lagers in deze tabel.

Opmerking:
Druklagers moeten machinaal bronzen lagerkorfen hebben (borgen).

Lagernummers zijn gebaseerd op SKF/MRC-aanduidingen.
Tabel 2: Model 3600 kogellageraansluiting
Pompmaat Radiaallager Druklager Lagerhuisdiamete

r
asdraai

3x4-8B
3x4-9

6311 7311/BEGAM 4.7244
4.7253

2.1664
2.1659

3x6-9
3x6-10

6312 7312/BEGAM 5.1181
5.1191

2.3631
2.3626

4x6-10 6313 7313/BEGAM 5.5118
5.5128

2.5597
2.5592
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Pompmaat Radiaallager Druklager Lagerhuisdiamete
r

asdraai

4x6-11
6x8-11

6314 7314/BEGAM 5.9055
5.9065

2.7565
2.7560

6x8-13
6x8-14
8x10-13

6216 7313/BEGAM 5.5118
5.5128

2,5597 druk
2,5592 druk
3,1502 radiaal
3,1497 radiaal

Lagerbehuizingen
Voer de volgende controles uit tijdens het inspecteren van de behuizingen van de lagers:

• Controleer of de lagerbehuizing zeer schoon is, zonder bramen.
• Vergelijk de boringen van de lagerbehuizing met de waarden van de fittingtabel van de kogellagers.
• Repareer of vervang zonodig de behuizingen.

Slijtringen vervangen
Een perspassing en drie hechtlassen houden de rotorbladslijtringen (202, 202A, 202B, 203) op hun plaats.
1. Verwijder de rotorbladslijtringen (202, 202A, 202B, 203):

a) Slijp de hechtlassen weg.
b) Verwijder de slijtringen van de rotorbladen (101-101M) met behulp van een daartoe geschikt wrik-

of trekgereedschap om de ringen uit de zittingen te halen.
U kunt de ringen ook machinaal verwijderen.

VOORZICHTIG:
Overmatig machinaal bewerken kan ringpassingen beschadigen en onderdelen onbruikbaar maken.

1

2 3

1. Slijtring – 202A (dubbele aanzuiging), 202B (alleen dubbele aanzuiging voor 4x6-10 en 4x6-11), 203
2. Rotorblad – 101 tot 101M
3. Slijtring – 202, 202B (eerste trap)

2. Installeer nieuwe slijtringen (202, 202A, 202B, 203):
a) Reinig de zittingen van de slijtringen grondig zodat ze glad en zijn en geen krassen vertonen.
b) Verwarm de nieuwe slijtringen van het rotorblad tot 82°C – 93°C (180°F – 200°F) met een

gelijkmatige verwarmingsmethode zoals een oven en plaats ze op de slijtringzittingen van het
rotorblad (101-101M).
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VOORZICHTIG:
Draag geïsoleerde handschoenen wanneer u met ringen gaat werken. Ringen kunnen heet zijn en
lichamelijk letsel toebrengen.

c) Hechtlas elke ring op drie plaatsen die op een gelijke afstand van elkaar liggen.
3. Controleer de afwijking/vervorming van de smoorbus (129), de centrale bus (155), het membraan

(146), de huisring (164, 164A, 164B) en de trapring (144) door de boring op drie plaatsen te meten
met binnenmicrometers of schuifmaten.
Corrigeer elke vervorming die groter is dan 0,076 mm (0,003 inch) machinaal voordat u de nieuwe
rotorbladslijtringen afwerkt, indien geleverd.

De pijlen wijzen in de richting van de slijtvlakken van deze onderdelen.

129 155 146 164, 164A, 164B, 144

Onderdeelnummer Naam van onderdeel
129 Smoorbus
155 Centrale bus
146 Membraan
164, 164A, 164B, 144 Huis- en trapring

4. Controleer de boring van de smoorbus (129), de centrale bus (155), het membraan (146), de huisring
(164, 164A, 164B) en de trapring (144).

5. Draai de rotorbladslijtringen (202, 202A, 202B, 203) op grootte nadat u ze op het rotorblad hebt
gemonteerd (101-101M).

VOORZICHTIG:
De instellingsprocedures voor de speling van de rotorbladen en de slijtringen moeten worden gevolgd. Een
onjuist ingestelde speling of het niet volgen van de juiste procedures kan resulteren in vonken,
onverwachte warmteontwikkeling en schade aan apparatuur.

Alle reserve-rotorbladslijtringen zijn 0,509 mm tot 0,762 mm (0,020 inch tot 0,030 inch) te groot
geleverd. Zie Minimum bedrijfsspeling voor de uiteindelijke bedrijfspelingen. Bewerk de
rotorbladringen op eenzelfde manier.
Wanneer de rotorbladgroep geleverd wordt als een reserveonderdeel (rotorblad met slijtringen) zijn de
slijtringen tot de juiste afmetingen bewerkt.

Minimale bedrijfsspelingen
Deze tabel geeft de diametrale speling voor aan slijtage onderhevige onderdelen.
Tabel 3: Diametrale speling in inch (milimeters)

Pompmaat
Slijtring van het rotorblad Drukverminder

ende moffen
Centrale
rotorbladringe
n

Goulds
standaard API 610 Ringdiameter Goulds

standaard
Goulds
standaard

3x4-8B
3x4-9

0,010 (0,254)
0,015 (0,381)
0,016 (0,406)
0,017 (0,432)

4,00 (101,60)
4,87 (123,70)
5,50 (139,70)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)
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Pompmaat
Slijtring van het rotorblad Drukverminder

ende moffen
Centrale
rotorbladringe
n

Goulds
standaard API 610 Ringdiameter Goulds

standaard
Goulds
standaard

3x6-9
3x6-10

0,010 (0,254)
0,015 (0,381)
0,017 (0,432)
0,018 (0,457)

4,01 (101,85)
5,22 (132,59)
6,60 (167,64)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

4x6-10 0,010 (0,254)
0,015 (0,381)
0,017 (0,432)
0,018 (0,457)

4,24 (107,70)
5,97 (151,64)
6,52 (165,61)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

4x6-11 0,010 (0,254)
0,016 (0,406)
0,018 (0,457)
0,019 (0,483)

4,61 (117,10)
6,48 (164,59)
7,36 (186,94)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

6x8-11 0,010 (0,254)

0,016 (0,406)
0,019 (0,483)
0,019 (0,483)
0,019 (0,483)
0,020 (0,508)
0,020 (0,508)

4,61 (117,10)
7,25 (184,15)
7,50 (190,50)
7,75 (196,85)
8,12 (206,25)
8,62 (218,95)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

6x8-13 0,010 (0,254)
0,017 (0,432)
0,019 (0,483)
0,020 (0,508)

5,74 (145,80)
7,86 (199,64)
8,48 (215,39)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

6x8-14 0,010 (0,254)

0,016 (0,406)
0,019 (0,483)
0,019 (0,483)
0,019 (0,483)
0,020 (0,508)
0,020 (0,508)

4,99 (126,75)
7,49 (190,25)
7,74 (196,60)
7,99 (202,95)
8,24 (209,30)
8,62 (218,95)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

8x10-13 0,010 (0,254)

0,016 (0,406)
0,019 (0,483)
0,020 (0,508)
0,020 (0,508)

4,99 (126,75)
7,99 (202,95)
8,24 (209,30)
8,99 (228,35)

0,010 (0,254) 0,030 (0,762)

Opnieuw monteren
Montage van het roterend element

WAARSCHUWING:
De pomp en de componenten kunnen zwaar zijn. Gebruik de juiste hijsmethoden en draag altijd
werkschoenen met stalen neuzen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade
aan apparatuur.

Opmerking:
Zorg dat alle onderdelen en schroefdraden schoon zijn en dat u alle richtingen hebt gevolgd in Inspecties
bij voormontage.

1. Monteer het centrale rotorblad (101M) op de as. Het rotorblad is nauw gepast.
a) Gebruik een elektrische inductieverwarmer om het rotorblad te verwarmen tot 150°C – 200°C

(300°F – 400°F).
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b) Schuif het rotorblad voorbij de groef van de aanslagring, zet de aanslagringen (361H) op hun
plaats en schuif het rotorblad terug zodat het dicht tegen de aanslagring zit.

c) Instaleer de borgring (361F).

VOORZICHTIG:
Brandgevaar. Het rotorblad wordt heet. Draag geïsoleerde handschoenen tijdens het aanraken van het
rotorblad.

2. Installeer de centrale bus (205). (Niet van toepassing op 6x8-13 pompen).
3. Herhaal stap 1 voor elk volgend rotorblad terwijl u ervoor zorgt dat u de behuizingsring (164, 164A,

164B) installeert op elk voorgaand rotorblad.

Opmerking:
Laat de as en het rotorblad afkoelen tot omgevingstemperatuur voordat het volgende rotorblad wordt
gemonteerd.

4. Alleen voor pompen met dubbele aanzuiging moet u, voordat u het rotorblad van de eerste trap
monteert, de membraanbus (204) monteren.
a) Schuif de membraanbus op de as voorbij de groef van de aanslagring, zet de aanslagring (361H)

op zijn plaats en schuif de bus terug zodat het dicht tegen de aanslagring zit.
b) Instaleer de borgring (361F).

5. Alleen voor 6x8-13 pompen moet u de membraanbus (204) dicht tegen de asschouder monteren en
de borgring (361) installeren.
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6. Monteer het rotorblad van de eerste trap (101) zoals in stap 1.
7. Alleen op pompen met dubbele aanzuiging (uitgezonderd 4x6-10 en 4x6-11) moet u de aanslagring

(361H) installeren en daarna het rotorblad van de eerste trap er op schuiven en de borgring installeren
(361F).

8. Alleen op 6x8-13 pompen moet u het rotorblad van de eerste trap op zijn plaats vastzetten met een
borgring (361) aan weerszijden van de naaf.

9. Monteer de smoorbusmof (128).
a) Schuif de bus op de as voorbij de groef van de aanslagring, zet de aanslagring (361H) op zijn

plaats en schuif de bus terug tot hij vastzit.
b) Instaleer de borgring (361F).

VOORZICHTIG:
De instellingsprocedures voor de speling van de rotorbladen en de slijtringen moeten worden gevolgd. Een
onjuist ingestelde speling of het niet volgen van de juiste procedures kan resulteren in vonken,
onverwachte warmteontwikkeling en schade aan apparatuur.
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10. Meet de totaal aangegeven afwijking (TIR) op de slijtringen, centrale bus, smoorbus, membraanbus en
lagerbevestigingen van het rotorblad. De as is het referentiepunt; meet de afwijking van de slijtringen
en rotorbladmoeren tot de as met een meetklok.
De API-grenzen zijn opgegeven in de tabel van As- en rotorafwijkingsvereisten

Installeer het roterend element
1. Plaats de pakking van het huis (351) rond alle hydraulische elementen, boringen en in gaten waarbij u

het bovenste gedeelte als voorbeeld gebruikt.
Besteed vooral aandacht aan de zone rond de kant van de afdichtingskamer. Dit is een kritische plaats
bij het afdichten. Zorg ervoor dat de pakking helemaal tot aan de voorkant reikt maar er niet voorbij
gaat. Gebruik een vijl om het vlak te reinigen.
De dikte van de afdichtingsschijf is 0,08 mm (1/32 inch) voor pompen met afmeting 3x4-8B,
3x6-9/10, 4x6-10 en 4x6-11. Voor alle andere pompen is de dikte 0,4 mm (1/64 inch). U kunt
Garlock Style 3000 of Flexitallic SF 3500 als afdichtingsmateriaal gebruiken.

2. Monteer alle bouten van het huis (356A, 356C, 356K).
3. Plaats een strop tussen de smoorbusmof (128) en het rotorblad en een tweede strop aan de voorkant

van het eerste-traprotorblad (101). Laat de roterende groep in het onderste gedeelte van het huis
zakken tot op het punt waar de stationaire groefvergrendelingen aanslaan.

Onderhoud (vervolg)

Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud 75



4. Monteer de huisring van het eerste traprotorblad (164A), de laatste huisring (164), de smoorbus (129)
en beide afdichtingskamers (220, 221).

220 129 164

144

144

144

144

144 144

144 144

155

155

146

146

101
164A 221

164A/B*

* 164A voor 4x6-10 en 4x6-11 pompen. 165B voor alle andere pompformaten.
5. Laat de roterende groep zakken en zorg ervoor dat alle stationaire onderdelen in de

groefvergrendelingen passen.
6. Schuif het onderste gedeelte van alle trapringen (144), de centrale bus (155) en het membraan (146)

indien aanwezig in het onderste gedeelte van het huis terwijl u de roterende groep onder spanning houdt.
7. Monteer het bovenste gedeelte van elk onderdeel en haal de inbusschroeven aan.
8. U moet het roterend element in het huis centreren wanneer de lagers worden vervangen:

a) Duw het roterend element naar het koppelingsuiteinde tot het stopt.
b) Meet de afstand van de druklagerschouder op de as tot de voorkant van de lagerbehuizing op het

huis.
c) Duw het roterend element naar het drukuiteinde tot het stopt.
d) Meet de afstand van de druklagerschouder op de as tot de voorkant van de lagerbehuizing op het

huis opnieuw.

Onderhoud (vervolg)

76 Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



Het verschil tussen de twee metingen is de totale slag van het roterend element.
e) Bereken het gemiddelde van deze afmetingen.
f) Meet de schouderdiepte op de binnenboordafdekking (160) en trek er de berekende gemiddelde

afmeting af.
Het resultaat is de dikte van de afstandshouder (217) die nodig is om het roterend element juist te
centreren.

g) Herbewerk de afstandshouder zoals vereist en zorg er daarbij voor dat beide kanten parallel zijn
binnen 0,025 mm (0,001 inch).

De afwijking van de afdichtingskamer controleren
De lagerbehuizingen zijn op het huis (100) gedeuveld bij de oorspronkelijke bouw. Om voor de juiste
looprichting van de as te zorgen, moet u echter de volgende procedure volgen om de afwijking van de
afdichtingskamer te bepalen voordat u mechanische cassetteafdichtingen installeert:
1. Installeer de oude lagers op de as en schroef de lagerbehuizingen op het huis.
2. Plaats de meetklok op de as (122). Draai de as (122) zo dat de meetklok 180° voorbij de boring van de

afdichtingskamer loopt.
3. Als de totale waarde van de meetklok 0,127 mm (0,005 inch) overschrijdt, dan moet u de oorzaak

hiervan bepalen en herstellen.
Zie De rotor uitlijnen voor meer instructies.

4. Controleer de afwijking van de voorkant van de afdichtingskamer.
a) Terwijl er een meetklok op de as is gemonteerd, draait u de as zo dat de meetklok 180° voorbij de

voorkant van afdichtingskamer loopt.
b) Als de totale waarde van de meetklok de toegestane afwijking die in de volgende tabel wordt

getoond overschrijdt, dan moet u de oorzaak hiervan bepalen en herstellen.
Grootte Maximaal toegestane meetklokwaarden in

inch (millimeter)
Alle (uitgezonderd 6x8-13) 0,0030 (0,0762)
6x8-13 0,0035 (0,0889)

5. Verwijder de deuvelpennen en schroef de lagerbehuizingen los. Gooi de oude lagers weg.

De boringen van de behuizing kwalificeren.
Er worden drie huisboringen gebruikt als referentie tijdens de centreerprocedure: de twee boringen van de
afdichtingskamer en de busboring van het centrale huis. Als deze boringen niet uitgelijnd zijn of
verschillende groottes hebben, moet u dit aanpassen om plaats te maken voor de afwijking(en). U moet
deze drie boringen kwalificeren voordat u de rotor uitlijnt.
1. Meet de ringboringen met een plugmaat en corrigeer de afwijkingen.
2. Meet de diepte van de ringboringen die in de afbeelding zijn opgegeven en noteer de afmetingen in de

rij "Werkelijke diepte" van de tabel.
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1 2 3 4 5 6 7 8

A

B C
1. Binnenboorafdichtingskamer
2. Laatste ringboor
3. Eerste ring, kant binnenboord
4. Centrale busboring buitenboord
5. Centrale busboring buitenboord
6. Laatste ring, kant buitenboord
7. Eerste ringboring
8. Buitenboordafdichtingskamer

A. Huisflens onderste gedeelte
B. Binnenboorduiteinde
C. Buitenboorduiteinde

Locatie 1 2 3 4 5 6 7 8
Ontwerpdiept
e
Werkelijke
diepte
Verschil

Pompmaat Ontwerpdiepte in inch
1 en 8 7 2 tot 6

3x4-8B 3,139 3,115 3,115
3x4-9 3,145 3,145 3,145
3x6-9/10 3,139 3,615 3,115
4x6-10 3,139 3,584 3,302
4x6-10D 3,139 3,302 3,302
4x6-11 3,139 3,552 3,990
4x6-11D 3,139 3,990 3,990
4x6-11A 3,145 3,995 3,995
6x8-11 3,145 4,427 4,427
6x8-13 3,745 4,745 4,745
6x8-14 3,145 4,620 4,620
8x10-13 3,145 4,870 4,870

3. Trek voor elke boring de werkelijke diepte af van de ontwerpdiepte en noteer het verschil in de tabel.
4. Teken de "Verschil" punten op de kaart.
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1 2 3

+0,005 inch.
(+0,127 mm)

0,000 inch.
(0,000 mm)

-0,127 mm.
(-0,127 mm)

4 5 6 7 8

5. Teken een rechte lijn van punt 1 tot punt 8.
Dit is de hartlijn van de afdichtingskamer.

6. Teken een curve door punt 2 tot punt 7 en onderzoek de afwijkingen die groter zijn dan 0,051 mm
(0,002 inch).
Dit is de hartlijn van de huisring.

7. Pas de nominale 0,127 mm (0,005 inch) dikte van de pasring van het centrale huis aan met het verschil
tussen de hartlijn van de afdichtingskamer en de hartlijn van de ringboring op punten 4 en 5.
• Als de hartlijn van de afdichtingskamer boven de hartlijn van de ringboring ligt, dan moet u de

dikte van de pasring verhogen.
• Als de hartlijn van de afdichtingskamer onder de hartlijn van de ringboring ligt, dan moet u de

dikte van de pasring verlagen.
8. Controleer en bevestig of de scheiding tussen het midden van de afdichtingskamer en het midden van

de rotor 0,127 mm (0,005 inch) of minder is.
Als de scheiding groter is dan 0,127 mm (0,005 inch), contacteer dan uw ITT-vertegenwoordiger voor
bijstand.

De rotor uitlijnen.
Voordat u de rotor uitlijnt, moet u de boringen van de behuizing kwalificeren. Zie De boringen van de
behuizing kwalificeren.

Het doel van deze procedure is het midden van de lagerbehuizingboringen uitlijnen met het midden van de
huisboring. Dit zorgt ervoor dat de rotor tijdens de werking recht in alle boringen staat.
1. Plaats tijdelijk twee pasringen van een vierkante inch in de bodem van elke boring van de centrale

lagerbehuizing. De dikte van de pasring moet worden bepaald tijdens de kwalificatieprocedure van de
behuizingsboring. Deze pasringen nemen het doorhangen of doorbuigen van de rotor weg door de
afwijking tussen de speling van de centrale bus en de behuizingsboring te compenseren.

2. Plaats de rotor in het onderste gedeelte van de behuizing. Zorg ervoor dat de deuvel in de centrale
behuizingsbus op 12 uur staat.

3. Monteer de gereedschapslagers op de as.
Gereedschapslagers worden uitsluitend gebruikt voor het uitlijnen van de rotor. De boringdiameter
van de binnenring is vergroot en vormt een schuifpassing op de as.

4. Monteer de lagerbehuizingen. Haal de moeren met de hand aan zodat aanpassing mogelijk is.
5. Installeer twee meetklokken op de as, één in de boring van elke afdichtingskamer.
6. Zet elke meetklok op nul op dezelfde zijde van het huis. Pas de lagerbehuizingen verticaal en

horizontaal aan zodat u een TIR krijgt van minder dan 0,0381 mm (0,0015 inch).
Zorg ervoor dat de meetklok de waarde geeft op een machinaal bewerkt oppervlak en niet op een met
de hand gevijld oppervlak, wat soms noodzakelijk is in de buurt van de uitgaande flens.
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7. Behoud een nevengeschikt lagerbehuizingsniveau tijdens het aanpassen van de lagerbehuizing zodat u
een correcte instelling van het oliepeil krijgt.

8. Controleer het centreren van de rotor een tweede keer met een voelermaat tussen de behuizingsringen
en de rotorbladringen en controleer de speling rond de omtrek.
Voor standaardspeling moet u een 0,076 mm (0,003 inch) voelermaat gebruiken. Voor API-speling
moet u een 0,152 mm (0,006 inch) voelermaat gebruiken. Maak op dezelfde manier kleine
aanpassingen aan de lagerbehuizingen.

9. Controleer na deze aanpassing de TIR-boring van de as naar afdichtingskamer opnieuw.
Nevengeschikte meetwaarden moeten 0,127 mm (0,005 inch) of minder zijn. De laagste meetwaarde
moet 0,0635 mm (0,0025 inch) of minder zijn.

10. Haal de schroeven op de lagerbehuizing aan.
Controleer dat de TIR van de as tot afdichtingskamer niet is veranderd. Pas de lagerbehuizingen aan
tot er aan de TIR-criteria is voldaan terwijl de schroeven stevig zijn aangehaald.

11. Monteer een magnetische basismeetklok op het drukuiteinde van de as en duid het
behuizingsoppervlak van het kogellager aan.
De meetwaarden moeten binnen 0,076 mm (0,003 inch) liggen. Als de waarde overschreden wordt,
dan moet u de lagerbehuizing en het behuizingsoppervlak controleren en de afwijkingen verbeteren.

12. Boor geleidegaten, taps geruimde gaten voor de deuvelpennen en installeer de deuvels.
13. Verwijder de tijdelijke pasringen van onder de bus van de centrale behuizing door de bus te

verwijderen of door de rotor te verwijderen.

Monteer de behuizing
1. Breng het bovenste gedeelte van de behuizing omlaag met behulp van tapse pennen om het onderste

gedeelte juist uit te lijnen.

Opmerking:
Breng een antivastlooppasta aan op de bouten en het oppervlak van de behuizing waar de bouten
contact maken.
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220

128

129 202 164 144 203 155

100 209

205 146 101
164A

202B 221

164A/B*

425

122

* 164A voor 4x6-10 en 4x6-11 pompen. 165B voor alle andere pompformaten.
2. Haal de behuizingsmoeren (425) aan tot de waarden die u vindt in de tabel Maximale aanhaalwaarden

voor bevestigingsmiddelen in de Montagereferenties.
Begin in het midden van de behuizing en werk van de ene kant naar de andere in de richting van elk
uiteinde.

3. Monteer de mechanische afdichtingen van de cassette (250) op de as.
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355 250
122

353

100

Afbeelding 11: Monteer de mechanische cassetteafdichting op het radiale uiteinde.

100
353

122
250 355

Afbeelding 12: Monteer de mechanische cassetteafdichting op het drukuiteinde.
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Monteer het drukuiteinde (kogellagerpompen)
100 355 353

250
217 122

333A

371C 160

112A

1. Monteer de binnenboordlabyrintafdichting (333A) in de binnenboorddrukeindafdekking (160):
a) Reinig de eindafdekking met een oplosmiddel.
b) Plaats de labyrintafdichting (333A) in de boring van de afdekking (160).
c) Sla met een hamer op de afdichting.

Opmerking:
Zorg dat het uitstootpoort in de 6-uurstand staat en goed is geplaatst.

2. Monteer de binnenboordeindafdekking (160) en de pakking van de binnenboordlagereindafdekking
(360A) op de as.

3. Monteer de druklagers (112A) ruggelings op de as (122):
De lagers zijn nauw gepast.
a) Verwarm de lagers voor tot 120°C (250°C) met een inductielagerverwarmer.

Vergeet niet de lagers na het verwarmen te demagnetiseren.

VOORZICHTIG:
• Draag geïsoleerde werkhandschoenen bij het gebruik van een lagerverwarmer. Lagers kunnen

heet worden en lichamelijk letsel toebrengen.

Opmerking:
Gebruik geen brander en forceer niets.

b) Installeer de lagers (112A), de olieringmof (443B) en de lagerborgmoer (136) op de as.
c) Zet, terwijl de lagers warm zijn, de borgmoer met de hand met een moersleutel vast tot het lager

dicht tegen de asschouder aanzit.
d) Laat de lagergroep langzaam tot kamertemperatuur afkoelen.

Koel de lagers niet snel af met perslucht of andere middelen.
e) Wanneer de lagergroep volledig is afgekoeld, moet u de borgmoer verwijderen, de

borgafstandshouder (382) installeren en de borgmoer installeren.
f) Zet de borgmoer met de hand met een moersleutel vast. Haal het lager niet te veel aan. Klop

lichtjes met een rubberen hamer op het uiteinde van de moersleutel terwijl u de plaats van de
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volgende beschikbare borgafstandshoudertab noteert die in één lijn staat met de gleuven in de
borgmoer.
De draaiweerstand van de moer neemt toe bij het aanhalen. Plaats de uitlijning van de
borgafstandhoudertab terwijl de borgmoer volledig is aangehaald. Als de borgmoer nog draait
wanneer u er lichtjes met de hamer op klopt, dan moet u de borgmoer verder vastzetten tot de
volgende beschikbare tab met de gleuf is uitgelijnd. Geef geen harde hamerslagen. Als het niet
mogelijk is om bij de volgende tab te komen, moet u de borgmoer losmaken en uitlijnen met de
vorige tab.

g) Controleer de toestand van de buitenringen door de lagers met de hand in tegenovergestelde
richtingen te draaien:

• De buitenringen kunnen normaal gezien niet met de hand in tegenovergestelde richting worden
gedraaid, maar als ze toch bewegen, moet de weerstand groot zijn.

• Als de buitenringen los zitten, zit het lager niet goed en moet het opnieuw worden vastgezet.
h) Wanneer u de juiste lagermontage hebt bereikt, moet u de borgafstandshouder in de gleuf van de

borgmoer zetten.

100 353 371C
160

122

112A
333A

250355

443B 382
136 134 114 360A

360A

371C

427J

469J

134

469J

371T

4. Installeer de lagerbehuizing (134) over de lagers. Zet de moeren (427J) met uw vingers vast op de
bouten (371T). Breng de deuvelpennen (469J) in en zet daarna de moeren (427J) vast.
De lagerbehuizing wordt op de behuizing (100) gedeuveld bij de oorspronkelijke bouw wat voor een
juiste looppositie op de as zorgt.

Opmerking:
De flens van de lagerbehuizing moet contact maken (geen openingen) met de flens van het lagerzadel.

5. Haal alle zeskantschroeven van de binnenboordeindafdekking aan (371C).
6. Installeer de oliering (114).
7. Installeer de lagereindafdekking (109A) en de pakking van de lagereindafdekking (360A) met de

zeskantschroeven (371C).
8. Wanneer u nieuwe lagers installeert, moet u de axiale eindspeling meten:

a) Schroef de eindafdekking op het drukhuis.
b) Beweeg de as axiaal weg van het koppelingseinde.
c) Meet de axiale beweging van de as met een meetklok die op de radiale lagerbehuizing is

gemonteerd.
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Deze tabel toont de spelingsvereisten tussen de eindafdekking van het druklager en het lager:
Type lager Speling in inch (millimeters)
Kogel/kogel 0,005–0,010 (0,127–0,254)
Bus/kogel 0,005–0,010 (0,127–0,254)
Bus/Kingsbury 0,010–0,013 (0,254–0,330)

Monteer het radiale uiteinde (kogellagerpompen)

168

160
371C

333A

122

250 353

355 100

1. Monteer de binnenboordlabyrintafdichting (333A) in de binnenboordradiale eindafdekking (160):
a) Reinig de eindafdekking met een oplosmiddel.
b) Plaats de labyrintafdichting (333A) in de boring van de afdekking (160).
c) Sla met een hamer op de afdichting.

Opmerking:
Zorg dat het uitstootpoort in de 6-uurstand staat en goed is geplaatst.

2. Monteer de binnenboordeindafdekking (160) en de pakking van de binnenboordlagereindafdekking
(360A) op de as.

3. Monteer het radiale lager (168) op de as (122).
De lagers zijn nauw gepast.
a) Verwarm de lagers voor met een elektronische inductieverwarmer.

De inductieverwarmer zorgt ook voor demagnetisering van de lagers.

VOORZICHTIG:
Draag geïsoleerde werkhandschoenen bij het gebruik van een lagerverwarmer. Lagers kunnen heet worden
en lichamelijk letsel toebrengen.

Opmerking:
Gebruik geen brander en forceer niets.

b) Smeer het binnenoppervlak van de lagers met het smeermiddel dat tijdens de werking wordt gebruikt.
c) Monteer de radiale eindlager (168) op de as (122).

Alle pompen zijn voorzien van een lagerafstandshouder (217). Raadpleeg "Installatie van het
roterend element".
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4. Installeer de mof van de oliering (324) en haal de stelschroef aan (388L).

469J 469J

388L
324134114160371C

332A

360A 360A

134

427J

371T

122

160 371C

353

250

100

168

333A
355

5. Installeer de lagerbehuizing (134).
De lagerbehuizing wordt op de behuizing (100) gedeuveld bij de oorspronkelijke bouw wat voor een
juiste looppositie op de as zorgt.

Opmerking:
De flens van de lagerbehuizing moet contact maken (geen openingen) met de flens van het lagerzadel.

6. Installeer de oliering (114).
7. Installeer de pakking van de eindafdekking op de buitenboordzijde (360A).
8. Monteer de buitenboordlabyrintafdichting (332A) in de buitenboordradiale eindafdekking (160):

a) Reinig de eindafdekking met een oplosmiddel.
b) Plaats de labyrintafdichting (332A) in de boring van de afdekking (160).
c) Sla met een hamer op de afdichting.

Opmerking:
Zorg dat het uitstootpoort in de 6-uurstand staat en goed is geplaatst.

9. Installeer de eindafdekking (160). Haal alle schroeven van de eindafdekking aan (371C).
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Monteer het drukuiteinde (bus/kogellagerpompen)

427J

134A

333A
117 217 112A

122 443B
382

136
371C

109A

323 323
117 114

427J

134A

469J

371T 427J

1. Installeer de binnenboordlabyrintafdichting (333A).

122

333A 323 323
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Opmerking:
Zorg dat het uitstootpoort in de 6-uurstand staat en goed is geplaatst.

2. Plaats de binnenboordolieringen (114) op de as.
3. Monteer de druklagers (112A) ruggelings op de as (122):

De lagers zijn nauw gepast.
a) Verwarm de lagers voor tot 120°C (250°C) met een inductielagerverwarming.

Vergeet niet de lagers na het verwarmen te demagnetiseren.

VOORZICHTIG:
• Draag geïsoleerde werkhandschoenen bij het gebruik van een lagerverwarmer. Lagers kunnen

heet worden en lichamelijk letsel toebrengen.

Opmerking:
Gebruik geen brander en forceer niets.

b) Installeer de lagers (112A), de olieringbus (443B) en de lagerborgmoer (136) op de as.
c) Zet, terwijl de lagers warm zijn, de borgmoer met de hand met een haakleutel vast tot het lager

dicht tegen de asschouder aanzit.
d) Laat de lagergroep langzaam tot kamertemperatuur afkoelen.

Koel de lagers niet snel af met perslucht of andere middelen.
e) Wanneer de lagergroep volledig is afgekoeld, moet u de borgmoer verwijderen, de

borgafstandshouder (382) installeren en de borgmoer installeren.
f) Zet de borgmoer met de hand met een haaksleutel vast. Haal het lager niet te veel aan. Klop

lichtjes met een rubberen hamer op het uiteinde van de haaksleutel terwijl u de plaats van de
volgende beschikbare borgafstandshoudertab noteert die in één lijn staat met de gleuven in de
borgmoer.
De draaiweerstand van de moer neemt toe bij het aanhalen. Plaats de uitlijning van de
borgafstandhoudertab terwijl de borgmoer volledig is aangehaald. Als de borgmoer nog draait
wanneer u er lichtjes met de hamer op klopt, dan moet u de borgmoer verder vastzetten tot de
volgende beschikbare tab met de gleuf is uitgelijnd. Geef geen harde hamerslagen. Als het niet
mogelijk is om bij de volgende tab te komen, moet u de borgmoer losmaken en uitlijnen met de
vorige tab.

g) Controleer de toestand van de buitenringen door de lagers met de hand in tegenovergestelde
richtingen te draaien:

• De buitenringen kunnen normaal gezien niet met de hand in tegenovergestelde richting worden
gedraaid, maar als ze toch bewegen, moet de weerstand groot zijn.

• Als de buitenringen los zitten, zit het lager niet goed en moet het opnieuw worden vastgezet.
h) Wanneer u de juiste lagermontage hebt bereikt, moet u de borgafstandshouder in de gleuf van de

borgmoer zetten.
4. Til de onderste helft van de lagerbehuizing (134A) op zijn plaats en plaats de twee binnenboordse

olieringen (323) in de groeven van de lagerbehuizing.
5. Plaats de geïnstalleerde binnenboordlabyrintafdichting (333A) in de onderste behuizing.
6. Zet het onderste deel van de behuizing met de hand vast op de kop-lagerflens van het huis met de

bouten (371T) en moeren (427J) voor bevestiging van de kop op de lagerbehuizing.
7. Installeer het buslager (117):

a) Plaats het onderste gedeelte van het buslager (117) op de as (122) en schuif het rond de as in de
onderste lagerbehuizing en verplaats de olieringen op eenzelfde manier. Plaats de
binnenboordolieringen (323) in de groeven van de buslagers.

b) Installeer de deuvelpennen (469J) in de voorgeboorde deuvelpengaten tussen de behuizingsflens
en de lagerflens van het huis.

c) Zet de moeren (427J) op de lagerbehuizing vast op de bouten van het huis (371T).
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d) Plaats het bovenste gedeelte van het buslager (117) op de as en leg de olieringen opzij. Wanneer
het bovenste gedeelte van het lager op zijn plaats staat, zet u de olieringen terug in de
lagerbehuizing en de busgroeven.

8. Installeer de bovenste helft van de lagerbehuizing (134).
9. Plaats de buitenboordse oliering (114) en de olieringmof (443B).
10. Pas de eindspeling aan met de pakking (361A) en de drukeindafdekking (109A).

Wanneer u nieuwe lagers installeert, moet u de axiale eindspeling meten:
a) Schroef de eindafdekking op het drukhuis.
b) Beweeg de as axiaal weg van het koppelingseinde.
c) Meet de axiale beweging van de as met een meetklok die op het huis van de radiale lager is

gemonteerd.
Deze tabel toont de spelingsvereisten tussen de eindafdekking van het druklager en het lager:

Type lager Speling in inch (millimeters)
Kogel/kogel 0,001–0,005 (0,025–0,127)
Bus/kogel 0,001–0,005 (0,025–0,127)
Bus/Kingsbury 0,010–0,013 (0,254–0,330)

11. Installeer de buitenboordeindafdekking van het druklager (109A) met de pakking (361A). Zet de
eindafdekking vast op de behuizing met zeskantschroeven (371C).

Monteer het radiale uiteinde (bus/kogellagerpompen)
1. Installeer de binnenboordlabyrintafdichting (333A).

332A 323 323

333A

122

2. Plaats de olieringen (323) op de as.
3. Plaats de buitenboordlabyrintafdichting (333A) op het onderste gedeelte van de lagerbehuizing (134)

die nog niet is vastgemaakt.
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117 469J

333A 122

332A

117 323 323

4. Til het onderste gedeelte van de behuizing op zijn plaats en plaats de binnenste olieringen (323) in de
groeven van de lagerbehuizing.

5. Plaats de geïnstalleerde binnenboordlabyrintafdichting (333A) in de onderste behuizing.

Opmerking:
Zorg dat het uitstootpoort in de 6-uurstand staat en goed is geplaatst.

6. Zet het onderste gedeelte van de behuizing op de lagerflens van het huis met de bouten (371T) en
moeren (427J) voor bevestiging van het huis op de lagerbehuizing.

7. Installeer het glijlager (117):
a) Plaats het onderste gedeelte van het glijlager (117) op de as (122) en schuif het rond de as in de

onderste lagerbehuizing en verplaats de olieringen op eenzelfde manier. Plaats de
binnenboordolieringen (323) in de groeven van de glijlagers.

b) Installeer de deuvelpennen (469J) in de voorgeboorde deuvelpengaten tussen de flens van de
behuizing en de flens van het huislager.

427J

427J

134

469J

c) Zet de moeren (427J) op de lagerbehuizing vast op de bouten van het huis (371T).
d) Plaats het bovenste gedeelte van het glijlager (117) op de as en leg de olieringen opzij. Wanneer het

bovenste gedeelte van het lager op zijn plaats staat, zet u de olieringen terug in de lagerbehuizing
en de mofgroeven.

8. Installeer de buitenboordlabyrintafdichting (332A).

Onderhoud (vervolg)

90 Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



Opmerking:
Zorg dat het uitstootpoort in de 6-uurstand staat en goed is geplaatst.

9. Installeer het bovenste gedeelte van de lagerbehuizing (134).
10. Plaats de deuvelpennen tussen de bovenste en de onderste gedeelten van de lagerbehuizing. Haal de

zeskantkopschroeven van de lagerbehuizing aan.

Montage van de bus/Kingsbury-lagerinrichting
Als uw pomp is uitgerust met de zelden geleverde bus/Kingsbury-lagerinrichting, moet u de hoofdstukken
Montage van het radiale uiteinde (glijlager/kogellagerpompen) en Montage van het drukuiteinde (glijlager/
kogellagerpompen) lezen voor het opnieuw monteren van het glijlager.
Raadpleeg ook de instructies die door Kingsbury worden geleverd voor specifieke gegevens betreffende dit
hydrodynamisch Michell-lager.

Controles na montage
Voer deze controles uit nadat u de pomp hebt geassembleerd en ga dan verder met het opstarten van de
pomp:

• Draai de as met de hand om te controleren dat hij gemakkelijk en vlot draait en nergens tegenaan wrijft.
• Open de isolatiekleppen en controleer de pomp op lekken.

Montagereferenties
Maximale aanhaalwaarden voor bevestigingsmiddelen

De gesmeerde waarden zijn 2/3 van de droge waarden.
Afmeting

bevestigingsmi
ddelen

(diameter in
inch) –

schroefdraden
per inch 2210 materiaal ft-lb (Nm) 2229 materiaal ft-lb (Nm) 2239 materiaal ft-lb (Nm)

Gesmeerd Droog Gesmeerd Droog Gesmeerd Droog
3/8 –16 8 (9) 12 (16) 17 (23) 22 (30) 27 (37) 36 (49)
7/16 –14 13 (18) 20 (27) 26 (39) 35 (47) 43 (58) 57 (77)
1/2 –13 20 (27) 30 (41) 40 (54) 54 (73) 65 (88) 87 (118)
9/16 –12 29 (39) 43 (58) 58 (79) 78 (106) 94 (127) 125 (169)
5/8 –11 39 (53) 59 (80) 80 (108) 107 (145) 130 (176) 173 (235)
3/4 –10 70 (95) 105 (142) 99 (134) 132 (179) 230 (312) 307 (416)
7/8 –9 113 (152) 170 (230) 159 (216) 212 (287) 371 (503) 495 (671)
1 –8 170 (230) 255 (346) 239 (324) 318 (431) 557 (755) 742 (1006)

1-1/4 –8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1148 (1556) 1531 (2076)
1-3/8 –8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 1558 (2112) 2077 (2816)
1-1/2 –8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 2056 (2788) 2742 (3718)
1-3/4 –8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3344 (4534) 4459 (6046)
2-1/8 –8 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 6150 (8338) 8200 (11118)

Reserveonderdelen
Reserveonderdelen voor kritisch onderhoud

Stockeer deze onderdelen voor kritisch onderhoud indien van toepassing:
• Rotorbladen (101 tot 101M)
• Druklagereindafdekking, buitenboord (alleen kogel- en glijlagerconstructie) (109A)
• As (122)
• Radiale lagereindafdekking, binnenboord (alleen kogellagerconstructie) (160)
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• Waaierspie (178)
• Afstandshouder lager (217)
• Borgring (361F)
• Aanslagring (361H)

U kunt ook een volledig roterend element stockeren. Dit is een groep van geassembleerde onderdelen die
alle roterende onderdelen bevat met uitzondering van de lagers (en onderdelen), mechanische afdichtingen
en koppelingen.

Aanbevolen reserveonderdelen
Wanneer u reserveonderdelen bestelt, moet u altijd het serienummer, de naam van het onderdeel en het
itemnummer uit de relevante doorsnedetekening opgeven. Voor betrouwbaar onderhoud is het van
essentieel belang voldoende reserveonderdelen in voorraad te hebben.
Stockeer deze onderdelen, indien van toepassing:

• Mechanische cassetteafdichting
• Druklager (duplex paar) (112A)
• Olieringen (114,323)
• Glijlagers, twee (alleen glijlagerconstructie) (117)
• Smoorbus, mof (128)
• Smoorbus (129)
• Lagerborgmoer (136)
• Trapring (144)
• Centrale bus (155)
• Slijtringen behuizing (164, 164A, 164B)
• Radiale lager (alleen kogellagerconstructie) (168)
• Slijtringen rotorblad (202, 202A, 202B, 203)
• Centrale mof (205)
• Labyrintafdichting, buitenboord (332A)
• Labyrintafdichting, binnenboord (333A)
• Huispakking (351)
• Lagerborgring (382)
• Pakking eindafdekking lager (360A)
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Storingen verhelpen
Problemen met de werking oplossen
Symptoom Oorzaak Oplossing
De pomp levert geen
vloeistof aan.

De pomp is niet gevuld. Vul de pomp opnieuw en controleer of de pomp
en aanzuigleiding vol staan met vloeistof.

De aanzuigleiding is verstopt. Verwijder de belemmeringen.

Het rotorblad is verstopt. Spoel de pomp in omgekeerde richting om het
rotorblad te reinigen.

De as draait in de verkeerde richting. De rotatie veranderen. Verander de rotatie zodat
deze overeenkomt met de pijl op de lagerbehuizing
of pompbehuizing.

De opening van de bodemklep of
aanzuigleiding is onvoldoende ondergedompeld.

Neem contact op met een ITT-vertegenwoordiger
voor informatie over de juiste
onderdompelingsdiepte. Gebruik een
afschermplaat om wervelingen te elimineren.

De opvoerhoogte is te hoog. Kort de aanzuigleiding in.

De pomp levert niet de
nominale stroomsnelheid of
opvoerhoogte.

De pakking of de O-ring heeft een luchtlek. Vervang de pakking of O-ring.

De pakkingbus heeft een luchtlek. Vervang de mechanische afdichting of stel deze
opnieuw in.

Het rotorblad is deels verstopt. Spoel de pomp in omgekeerde richting om het
rotorblad te reinigen.

De ruimte tussen het rotorblad en de
pompbehuizing is te groot.

Stel de rotorbladspeling af.

De zuigkop is niet voldoende. Zet de uitschakelklep van de aanzuigleiding geheel
open en zorg dat de leiding geen belemmeringen
bevat.

Het rotorblad is versleten of kapot. Inspecteer het rotorblad en vervang deze zo nodig.

De pomp start en stopt
vervolgens met pompen.

De pomp is niet gevuld. Vul de pomp opnieuw en controleer of de pomp
en aanzuigleiding vol staan met vloeistof.

De aanzuigleiding bevat damp- of luchtzakken. Herschik de leidingen om luchtzakken te
verwijderen.

De aanzuigleiding heeft een luchtlek. Repareer het lek.

De lagers worden heet. De pomp en de aandrijving zijn niet goed
uitgelijnd.

Lijn de pomp en aandrijving opnieuw uit.

Er is onvoldoende smering. Controleer het smeermiddel op geschiktheid en
niveau.

De smering werd niet goed gekoeld. Controleer het koelsysteem.
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Symptoom Oorzaak Oplossing
De pomp maakt lawaai of
trilt.

De pomp en de aandrijving zijn niet goed
uitgelijnd.

Lijn de pomp en aandrijving opnieuw uit.

Het rotorblad is deels verstopt. Spoel de pomp in omgekeerde richting om het
rotorblad te reinigen.

Het rotorblad of de as is kapot of verbogen. Vervang zo nodig het rotorblad of de as.

De fundering is niet stijf genoeg. Haal de ankerbouten van de pomp en de
aandrijfeenheid aan. Controleer of de grondplaat
goed van mortel is voorzien zonder holtes of
luchtbellen.

De lagers zijn versleten. Vervang de lagers.

De aanzuig- of afvoerleiding is niet verankerd
of wordt onvoldoende ondersteund.

Veranker de aanzuig- of afvoerleiding zo nodig
volgens de aanbevelingen in het document
Hydraulic Institute Standards.

De pomp caviteert. Lokaliseer het systeemprobleem en los dit op.

De pakkingbus lekt hevig. Het pakkingdrukstuk is niet juist afgesteld. Draai de pakkingmoeren aan.

De pakkingbus is onjuist dichtgemaakt. Controleer de pakking en verdicht de bus opnieuw.

De mechanische afdichtingsonderdelen zijn
versleten.

Vervang de versleten onderdelen.

De mechanische afdichting wordt te warm. Controleer de smeermiddel- en koelleidingen.

De as is gegroefd. Bewerk de asbus of vervang deze zo nodig.

De motor verbruikt
overmatig energie.

De afvoerkop is onder het nominale punt
gekomen en verpompt teveel vloeistof.

Installeer een smoorklep. Als dit niet helpt, dan
moet u de rotorbladdiameter bramen. Als dit niet
helpt, dan moet u een ITT-vertegenwoordiger
consulteren.

De vloeistof is zwaarder dan verwacht. Controleer de specifieke dichtheid en viscositeit.

De pakking van de pakkingbus is te strak. Stel de pakking opnieuw af. Als de pakking is
versleten, moet u deze vervangen.

Draaiende onderdelen raken elkaar. Controleer of de onderdelen die verslijten
voldoende vrije ruimte hebben.

De rotorbladspeling is te klein. Stel de rotorbladspeling af.

Problemen met uitlijnen oplossen
Symptoom Oorzaak Oplossing
Horizontale uitlijning (zij aan zij) is niet
mogelijk (hoekuitlijning of parellelle
uitlijning).

De voeten van de aandrijving zijn met
bouten vastgezet.

Draai de ankerbouten van de pomp los en
schuif de pomp en aandrijving totdat er
horizontale uitlijning is.

De grondplaat staat niet waterpas en is
waarschijnlijk verdraaid.

1. Bepaal welke hoeken van de
grondplaat te hoog of laag zijn.

2. Plaats meer of minder pasringen bij
de toepasselijke hoeken.

3. Lijn de pomp en aandrijving opnieuw
uit.

Verticale uitlijning (van boven tot
beneden) is niet mogelijk (hoekuitlijning
of parallelle uitlijning).

De grondplaat staat niet waterpas en is
waarschijnlijk verbogen.

1. Stel vast of het midden van de
grondplaat omhoog of omlaag moet
worden gebracht.

2. Stel de schroeven in het midden van
de grondplaat gelijk.

3. Lijn de pomp en aandrijving opnieuw
uit.
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Onderdelenlijsten en
dwarsdoorsnedetekeningen
Onderdelenlijst

De materialen in deze tabel zijn standaard. Raadpleeg de orderdocumentatie voor de feitelijk gebruikte
materialen

Tabel 4: Onderdelenlijst met materialen voor het monteren van de glijlager/kogellagerinrichting
Items Naam van onderdeel Aantal

per
pomp

Constructie - API-aanduiding
S 6 S-8N C-6 A 8 D-1

100 Behuizing 1 Koolstofstaal 12% chroom 316L SS Duplex2

101/101M Rotorblad Varieert 12% chroom 316L SS 12% chroom 316L SS Duplex2

109A Bedekking van het
druklageruiteinde, buitenboord

1 Koolstofstaal

112A Kogellager, druk- 1 paar Staal
114 Oliering, druklager 1 Messing
117 Glijlager 2 Antifrictietin/staal
122 As 1 17-4PH Nitronic 50 17-4PH Nitronic 50 Duplex
128 Mof smoorbus 1 Nitronic 60 H.F. duplex1

129 Smoorbus 1 410 SS
gehard

316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

134 Behuizing, lager - radiaal 1 Koolstofstaal
134A Behuizing, lager – druk 1 Koolstofstaal
136/382 Lager borgmoer en borgring 1 Staal
144 Trapring Varieert 410 SS

gehard
316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

155 Centrale bus 1 410 SS
gehard

316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

164/164A/
164B

Slijtringen, behuizing Varieert 410 SS
gehard

316L SS 410 SS 316L SS H.F. duplex1

178 Spie, waaier- Varieert 316 SS 316 SS 410 SS 316 SS Duplex
202, 202A,
202B, 203

Slijtringen, rotorblad Varieert 17-4PH Nitronic 60 17-4PH Nitronic 60 H.F. duplex1

205 Middelste mof 1 Nitronic 60 H.F. duplex1

217 Lagerafstandhouder 1 Koolstofstaal
323 Olieringbus 4 Messing
332A Labyrintafdichting, buitenboord 1 Brons
333A Labyrintafdichting, binnenboord 2 Brons
351 Pakking, behuizing 1 Garlock 3000
353 Bout, drukring- 8 4140
355 Moer, drukringbout 8 4140
356A, 356C,
356K, 425

Bout en moer, behuizing Varieert 4140

360A Pakking, lagereindafdekking 6 Vellumoid
361F Borgring Varieert 316 SS
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Items Naam van onderdeel Aantal
per

pomp

Constructie - API-aanduiding
S 6 S-8N C-6 A 8 D-1

361H Aanslagring Varieert 316 SS Duplex
371T/427J Bout en moer, lagerbehuizing op

huis
8 Koolstofstaal

371C Bevestigingsschroef,
lagerbehuizingeindafdekking

4 Koolstofstaal

400 Koppelingsspie 1 Koolstofstaal
443B Drukkraag 1 Koolstofstaal
520 Asmoer 1 Koolstofstaal
1Opgelast hardmetaal met Colmonoy #6
2ASTM A890 Grade 3A Duplex-materiaal wordt geleverd tenzij anders gespecificeerd.

De materialen in deze tabel zijn standaard. Raadpleeg de orderdocumentatie voor de feitelijk gebruikte
materialen

Tabel 5: Onderdelenlijst met materialen voor het monteren van de kogellagerinrichting
Items Naam van onderdeel Aantal

per
pomp

Constructie - API-aanduiding
S 6 S-8N C-6 A 8 D-1

100 Behuizing 1 Koolstofstaal 12% chroom 316L SS Duplex2

101/101M Rotorblad Varieert 12% chroom 316L SS 12% chroom 316L SS Duplex2

109A Bedekking van het
druklagereindafdekking,
buitenboord

1 Koolstofstaal

112A Kogellager, druk 1 Staal
114 Oliering 2 Messing
117 Glijlager 2 Antifrictietin/staal
122 As 1 17-4PH Nitronic 50 17-4PH Nitronic 50 Duplex
128 Mof smoorbus 1 Nitronic 60 H.F. duplex1

129 Smoorbus 1 410 SS
gehard

316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

134 Behuizing, lager - radiaal en druk 2 Koolstofstaal
136/382 Lager borgmoer en borgring 1 Staal
144 Trapring Varieert 410 SS

gehard
316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

155 Centrale bus 1 410 SS
gehard

316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

160 Lagereindafdekking, radiaal
(binnenboord en buitenboord) en
druk (binnenboord)

3 Koolstofstaal

164/164A/
164B

Slijtringen, huis Varieert 410 SS
gehard

316L SS 410 SS gehard 316L SS H.F. duplex1

168 Lager, radiaal 1 Staal
178 Spie, waaier- Varieert 316 SS 316 SS 410 SS 316 SS Duplex
202, 202A,
202B, 203

Slijtringen, rotorblad Varieert 17-4PH Nitronic 60 17-4PH Nitronic 60 H.F. duplex1

205 Middelste mof 1 Nitronic 60 H.F. duplex1

217 Lagerafstandhouder 1 Koolstofstaal
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Items Naam van onderdeel Aantal
per

pomp

Constructie - API-aanduiding
S 6 S-8N C-6 A 8 D-1

324 Olieringbus, radiaal uiteinde 4 Koolstofstaal
332A Labyrintafdichting, radiaal

buitenboord
1 Brons

333A Labyrintafdichting, radiaal en
druk binnenboord

2 Brons

351 Pakking, behuizing 1 Garlock 3000
353 Bout, drukring- 8 4140
355 Moer, drukringbout 8 4140
356A, 356C,
356K, 425

Bout en moer, behuizing Varieert 4140

360A Pakking, lagereindafdekking -
radiaal en druk

9 Vellumoid

361F Borgring Varieert 316 SS
361H Aanslagring Varieert 316 SS Duplex
371C Zeskantschroef,

lagerbehuizingeindafdekking
16 Koolstofstaal

371T/427J Bout en moer, lagerbehuizing op
behuizing/kop

8 Koolstofstaal

400 Koppelingsspie 1 Koolstofstaal
443B Olieringbus, drukuiteinde 1 Koolstofstaal
520 Asmoer 1 Koolstofstaal
1Opgelast hardmetaal met Colmonoy #6
2ASTM A890 Grade 3A Duplex-materiaal wordt geleverd tenzij anders gespecificeerd.
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Dwarsdoorsnedetekeningen
Model 3600 enkelvoudige aanzuiging – bus/kogel

20
2

136 109A371C
382
114

333A 119A
371C
122

360A

443B

134
112

217360A
355353

221/445A
202B

164A/445A
101

101B

101C
164/445A

101D

203
202

101E
144/445A

101F
445
205
155

101M

361H
361F

101L

178

101K
101J
101I

101H

445
129
128

220/445A 371C

360A

134

119A
371C332A 520 400

324360A

114

168

333A 119A
353
355

100

101A

101G
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Model 3600 dubbele aanzuiging bus/kogel

136 109A 371C
306A

114
333A

119A

371C

122

382
443B

134
112
217

360A
355353

221/445A
202B

164A/445A
101

146/445A
101B
101C

164/445A
101D

204

203
202

101E
144/445A

101F
445
205
155

101M
361H
361F
101L

178

101K
101J
101I

101H
445
128

129
220/445A 371C

360A

134

119A
371C

332A 520 400 324 360A
114
168

333A

119A
353
355

100
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Model 3600 enkelvoudige aanzuiging – bus/kogel

136 109A 371C

114

333A

323

122

382 443B
134A

112
217
117 355

353
221/445A

202B
164A/445A

101

101B

101C
164/445A

101D

203
202

101E
144/445A

101F
445
205
155

101M

361H
361F

101L

178

101K
101J
101I

101H

445

128
129

220/445A
333A

134

117

332A 520 400

323

100

101A

355
353

101G

360A
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Model 3600 dubbele aanzuiging – bus/kogel

136 109A 371C
443B

114
217

323

122

382

134A
112

117

360A

355353
221/445A

202B
164A/445A

101

146/445A
101B
101C

164/445A
101D

204

203
202

101E
144/445A

101F
445
205
155

101M
361H
361F
101L

178

101K
101J
101I

101H
445
128

129

220/445A 333A

134

117

332A 520 400 323

353
355

100

333A
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Model 3600 enkelvoudige aanzuiging – bus/Kingsbury

219178Y
283

370L

318A
390C

234A/394

280

134A

217

117

122

333A355353
221/445A

202B
164A/445A

101

101A
101B

101C
164/445A

101D

203
202

101E
144/445A

101F
445
205
155

101M

361H
361F

101L
101K
101J
101I

101H

178

445

128
129

220/445A

333A

332A 520 400

134
117

353
355

100

101G
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Model 3600 dubbele aanzuiging – bus/Kingsbury

219178Y
283

370L

318A
390C

234A/394

280

134A

217

117

122
333A

355353
221/445A

202B
164A/445A

101

146/445A
101B
101C

164/445A
101D

203
202

101E
144/445A

101F
445
205
155

101M
361H
361F
101L
101K
101J
101I

101H

178

445
128
129

220/445A 333A

332A 520 400

134
117

353
355
100

204
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Plaatselijke contactpersonen van ITT
Regionale kantoren
Regio Adres Telefoon Fax
Noord-Amerika
(Hoofdkantoor)

ITT - Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

Pacifisch Azië ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

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

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latijns-Amerika ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chili

+562–544–7000 +562–544–7001

Midden-Oosten en Afrika ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athene
Griekenland

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642
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Bezoek onze website voor de nieuwste versie van dit document en voor meer informatie
http://www.gouldspumps.com

Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA
Tel. 1–800–446–8537
Fax (315) 568–2418

© 2009 ITT Corporation. De originele instructies zijn in het Engels. Alle niet-Engelstalige instructies zijn vertalingen van de
originele instructies. nl_NL.2009.10.IOM.3600
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