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Introduktion och säkerhet
Inledning
Handbokens syfte

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

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

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

Begära annan information

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

Säkerhet
VARNING:

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

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

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

• Denna handbok anger klart de godkända metoderna för att ta isär enheter. Dessa metoder måste
följas. Instängd vätska kan snabbt expandera och resultera i en kraftig explosion och skada. Värm
inte upp pumphjul, propellrar eller anordningarna som håller dem på plats för att underlätta
avlägsnandet om det inte uttryckligen anges i denna handbok.

• Om pumpen/motorn är skadad eller läcker får den inte användas då det kan orsaka en elektrisk stöt,
brand, explosion, frigöring av giftig rök, fysiska skador eller miljöskador. Åtgärda/reparera problemet
innan utrustningen åter tas i drift.

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

VIKTIGT:
Du måste följa de instruktioner som finns i denna handbok. Underlåtenhet att göra det kan leda till
personskador, utrustningsskador eller förseningar.
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Säkerhetsterminologi och -symboler
Om säkerhetsmeddelanden

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

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

Faronivåer
Faronivå Indikation

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

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

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

• En möjlig situation som kan leda till oönskadeANMÄRKNING: tillstånd
• Användning utan risk för personskador

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

Elektrisk fara:

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

• Krossrisk.
• Skärrisk
• Risk för ljusbåge

Ex-symbolen

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

Miljösäkerhet
Arbetsområdet

Håll alltid stationen ren för att undvika och/eller upptäcka utsläpp.
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Föreskrifter för avfall och utsläpp
Följ de här säkerhetsföreskrifterna gällande avfall och utsläpp:

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

VARNING:
Skicka INTE produkten till ITT-tillverkaren om den har förorenats med radioaktiv strålning. Informera ITT
så att korrekta åtgärder kan genomföras.

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

Riktlinjer för återvinning

Följ lokala lagar och regler angående återvinning.

Personsäkerhet
Allmänna säkerhetsregler

Dessa säkerhetsregler gäller:
• Håll alltid arbetsområdet rent.
• Var uppmärksam på de risker som gas och ångor utgör i arbetsområdet.
• Undvik alla elektriska faror. Var uppmärksam på riskerna för elstötar och ljusbågar.
• Beakta alltid risken för drunkning, elektriska olyckor och brännskador.

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

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

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

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

Säkerhetsåtgärder före arbete

Följ dessa säkerhetsanvisningar innan du arbetar med eller kommer i kontakt med produkten.
• Ordna med lämplig avspärrning runt arbetsområdet, exempelvis med ett skyddsräcke.
• Se till att alla skyddsräcken är på plats och är säkrade.
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• Se till att det finns en öppen reträttväg.
• Se till att pumpen inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.
• Se till att lyftutrustningen är i gott skick.
• Använd lyftsele, säkerhetslina och andningsapparat om så behövs.
• Låt alla system- och pumpdelar kylas ner innan du hanterar dem.
• Se till att pumpen är väl rengjord.
• Koppla ifrån och blockera strömtillförseln innan du utför service på pumpen.
• Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av elektriska hand-

verktyg.

Säkerhetsåtgärder under arbete

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

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

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

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

• Kör inte pumpen utan ett korrekt monterat kopplingsskydd.

Farliga vätskor

Produkten är konstruerad för användning i vätskor som kan vara farliga för din hälsa. Iaktta
följande regler när du arbetar med produkten:

• Se till att all personal som arbetar med biologiskt farliga vätskor är vaccinerad mot
sjukdomar som de kan utsättas för.

• Iaktta noggrann personhygien.
• En liten mängd vätska kommer att finnas i vissa områden såsom tätningskammaren.

Tvätta hud och ögon

1. Följ procedurerna nedan för kemikalier och farliga vätskor som har kommit i kontakt med
ögon eller hud:
Förhållande Åtgärd
Kemikalie eller farlig vätska i 1. Tvinga isär ögonlocken med fingrarna.
ögonen 2. Skölj ögonen med ögonsköljningsvätska eller rinnande vatten

under minst 15 minuter.
3. Ring ambulans.

Kemikalie eller farlig vätska 1. Avlägsna förorenade klädesplagg.
på huden 2. Tvätta huden med tvål och vatten i minst 1 minut.

3. Uppsök läkare vid behov.
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Ex-godkända produkter
Följ dessa speciella instruktioner för handhavande om du har en Ex-godkänd enhet.

Krav på personal
Följande krav gäller för personal gällande Ex-godkända produkter i potentiellt explosiva
atmosfärer:

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

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

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

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

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

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

inspektion är endast tillåten utanför det klassificerade området.
• Säkerställ, innan något arbete påbörjas på produkten, att produkten och manöverpanelen

är frånskilda från spänningsförsörjningen och styrkretsen så att de inte oavsiktligt kan
spänningsförsörjas.

• Öppna inte produkten medan den har strömförsörjning eller befinner sig i en explosiv
atmosfär.

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

• Egensäkra kretsar krävs normalt för automatiska nivåregleringssystem med nivåregulato-
rer om de är monterade i zon 0.

• Sträckspänningen för fästelementen måste vara i enlighet med godkännanderitningen och
produktspecifikationen.

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

Beskrivning av ATEX

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

Riktlinjer för godkännande

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

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

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

Produktgaranti
Täckning

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

produkter.

Begränsningar
Garantin täcker inte fel som orsakas av dessa situationer:

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

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

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

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

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

Inspektera enheten
1. Ta bort emballeringsmaterial från produkten.

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

spännband.
Var försiktig och undvik personskador vid hantering av spikar och spännband.

4. Kontakta din försäljningsrepresentant om någonting inte är som det ska.

Riktlinjer för transport
Handhavande och lyft av pump
Försiktighetsåtgärder vid flytt av pumpen

Var försiktig när du flyttar pumpar. Kontakta en lyft- och riggspecialist innan du lyfter eller flyttar
pumpen för att undvika möjliga skador på pumpen eller personskador.

VARNING:
Se till att enheten inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.

ANMÄRKNING:
Använd en gaffeltruck med tillräcklig kapacitet för att flytta pallen med pumpenheten ovanpå.

Försiktighetsåtgärder vidt lyft av pumpen

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

ANMÄRKNING:
• Säkerställ att lyftutrustningen bär upp hela enheten och bara används av behörig personal.
• Fäst inte slingor på axeländarna.

Lyfta pumpen
Vinscha upp en lös pump med lämpliga slingor under lagerhussadlarna i varje ände.
Bild nr: 1 Exempel på korrekt lyftmetod för en lös pump
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Bild nr: 2 Exempel på korrekt lyftmetod för en lös pump

Basplattemonterade enheter har lyftpunkter som kan användas med lämpliga lyftanordningar.

Bild nr: 3 Exempel på korrekt lyftmetod för basplattemonterade enheter utan drivenhet.
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Bild nr: 4 Exempel på korrekt lyftmetod för basplattemonterade enheter med drivenhet.

Riktlinjer för förvaring
Långvarig förvaring

Om enheten förvaras i mer än 6 månader gäller följande krav:
• Förvara på en skyddad och torr plats.
• Förvara enheten skyddad från värme, smuts och vibrationer.
• Rotera axeln för hand flera gånger minst var tredje månad.

Behandla lager och maskinbearbetade ytor så att deras skick upprätthålls. Se information från
tillverkaren av drivenheten och kopplingarna angående långtidsförvaring.
Om du har frågor om behandlingstjänster för långtidsförvaring, kontakta din lokala ITT-
säljrepresentant.
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Produktbeskrivning
Allmän beskrivning
Produktbeskrivning

Modell 3610 är en horisontal centrifugalpump som uppfyller kraven i API 610 8:e till 11:
utgåvan (ISO 13709 1:a och 2:a utgåvan) och har följande egenskaper:

• Säker, tillförlitlig och mångsidig
• Axiellt delad
• Enstegspump
• Monterad mellan lagren

Pumphus
Flänsarna är räfflade ASME klass 300 med upphöjd yta och en 125-250 RMS-finish. Det finns
även andra typer av flänsar:

• ASME klass 300 ringkoppling
• ASME klass 600 upphöjda och räfflade
• ASME klass 600 ringled

Pumphjul
Pumphjulet är helt stängd och drivs med en kil.

Tätningskammare
Tätningskammaren uppfyller måtten i API 682 2:a utgåvan för förbättrad prestanda för
mekaniska tätningar. Kundutvalda mekaniska kassettätningar är standard.

Drivände
Drivänden har följande egenskaper:

• Lagerhus i kolstål är standard.
• Oljenivån kontrolleras genom synglaset.
• Oljekoppar med konstantnivå och labyrinttätningar är standard.
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• Ingen bearbetning krävs för att bygga om standardsmörjringen till antingen intern eller
extern dimsmörjning. Tillämpningar med extern dimsmörjning kräver en mindre modifika-
tion av lagerhusen.

• Trycksmörjning krävs för hydrodynamiska axiallager.

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

• Tar endast upp radiallast
• Slidlager (tillval)

Yttre (axiellt) • Består av ett par enkelradiga vinklade kontaktkullager monterade
baksida-mot-baksida (standard)

• Ligger an mot ansatsen och är låst mot axeln
• Integrerat i lagerramen så att lagret kan bära både radiella och

axiella laster.
• Tillval med hydrodynamiskt axiallager som används med radiallager

av typen glidlager.

Axel
Den kraftiga axeln har följande egenskaper:

• Utformad för mekaniska patrontätningar
• Minimal axelnedböjning vid tätningsytorna (0,002 tum [0,051 mm]) vid drift under värsta

möjliga förhållanden (normalt minimalt flöde)
• Kritisk hastighet ligger minst 20 % ovanför avsedd driftshastighet

Rotationsriktning
Axeln roterar medurs eller moturs sett från drivänden.

Information på dataskylten
Viktig information för beställning

Varje pump har en dataskylt som ger information om pumpen. Dataskylten sitter på
pumphuset.
Identifiera följande pumpinformation när du beställer reservdelar:

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

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

Dataskylt på pumphuset som använder brittiska enheter
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Fält på typskylten Förklaring
MODEL Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
FLOW Nominellt pumpflöde i gallons per minut
HEAD Nominell uppfordringshöjd, i fot
RPM Märkt pumphastighet, varv per minut
HYDRO PRESS Hydrostatiskt tryck vid 37,78M , i pund per kvadrattum
MAX. DES. WORKING Maximalt arbetstryck vid temperatur °F, i pund per kvadrattum
PRESS
S/N Pumpens serienummer
CONT./ITEM NO. Kundens kontrakts- eller objektnummer
IMP. DIA. Nominell pumphjulsdiameter
MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter
STD. DIM. Standard ANSI-måttkod
MAT'L Konstruktionsmaterial

Dataskylt på pumphuset som använder metriska enheter

Fält på typskylten Förklaring
MODEL Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
FLOW Nominellt pumpflöde i gallons per minut
HEAD Nominell uppfordringshöjd, i fot
RPM Märkt pumphastighet, varv per minut
HYDRO PRESS Hydrostatiskt tryck vid 38 °C, i pund per kvadrattum
MAX. DES. WORKING Maximalt arbetstryck vid temperatur °C, i pund per kvadrattum
PRESS
S/N Pumpens serienummer
CONT./ITEM NO. Kundens kontrakts- eller objektnummer
IMP. DIA. Nominell pumphjulsdiameter
MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter
STD. DIM. Standard ANSI-måttkod
MAT'L Konstruktionsmaterial
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ATEX-dataskylt

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

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

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

ningsutrustning. Testa jordledaren för att verifiera att den ärr korrekt ansluten.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.

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

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

Riktlinje Förklaring/kommentar
Se till att utrymmet runt pumpen är tillräckligt stort. Det underlättar ventilation, inspektion, underhåll och

service.
Om lyftutrustning såsom en vinsch eller talja krävs Detta gör det enklare att korrekt använda lyftutrust-
ska du se till att det finns tillräckligt utrymme ovanför ning och att säkert avlägsna och flytta komponen-
pumpen. terna till en säker plats.
Skydda enheten från väder- och vattenskada på Detta är tillämpligt om inget annat är angivet.
grund av regn, översvämning och temperaturer
under 0 °C.
Installera inte och använd inte utrustningen i slutna Tillåtna anordningar:
system såvida systemet inte har korrekt dimensio- • Tryckreduceringsventiler
nerade säkerhets- och styranordningar. • Tryckbehållare

• Tryckreglering
• temperaturreglering
• Flödesreglering
Kontakta ansvarig ingenjör eller arkitekt innan du
kör pumpen, om systemet inte har dessa anord-
ningar.

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

Krav på fundament
Krav

• Fundamentet måste kunna absorbera vibrationer och utgöra ett permanent, stabilt stöd för
enheten.

• Placering och dimension för fundamentbultarnas hål måste motsvara de som visas på
monteringsritningen som medföljer pumpens informationspaket.

• Fundamentet måste väga mellan två och tre gånger pumpens vikt.
• Se till att fundamentet är plant och gjort av kraftig betong för att förhindra påfrestningar och

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

Bultar av hylstyp

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

Fundamentbultar av J-typ

1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Fundament
4. Form
5. Bult

Tillvägagångssätt vid montage av bottenplatta
Förbereda bottenplattan för montering

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

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

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

ANMÄRKNING:
Du kan behöva sandblästra de ytor på bottenplattan som kommer i kontakt med det tunna
murbruket och sedan belägga de ytorna med en primer som är kompatibel med tunt
murbruk. Se till att du tar bort all utrustning före sandblästring.
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3. Säkerställ att alla bearbetade ytor är fria från grader, rost, färg eller annan typ av
förorening.
Använd en brynsten för att ta bort grader om det behövs.

Förbereda fundamentet för montering
1. Mejsla ovansidan av fundamentet till minst 25,0 mm (1,0 tum) för att avlägsna porös eller

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

ANMÄRKNING:
Hugg inte sönder fundamentet med tunga verktyg som hammare. Då kan fundamentets
hållfasthet skadas.

2. Ta bort vatten eller skräp från fundamentets bulthål eller hylsor.
3. Om bottenplattan använder bultar av hylstyp, fyll hylsorna med ett icke-bindande, formbart

material. Förslut hylsorna för att hindra det tunna murbruket från att tränga in.
4. Täck den exponerade delen av ankarbultarna med ett icke bindande medel så som vax-

pasta för att förhindra att tunt murbruk fäster på ankarbultarna.
Använd inte olja eller flytande vax.

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

Installera och nivellera bottenplattan

ANMÄRKNING: Illustrationer är endast en referens och kanske inte avbildar en viss
pumpmodell.

Bild nr: 5 Poisitioner för jackskruvar, sett från sidan

Bild nr: 6 Poisitioner för jackskruvar, sett ovanifrån

1. Sänk försiktigt ner bottenplattan på förankringsbultarna.
Bottenplattan ska vila ovanpå fundamentet på de jackskruvar som finns på bottenplattan.
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2. Justera domkraftskruvarna för avvägning, de sitter i anslutning till bulthålen i fundamentet,
tills bottenplattan vilar 1 till 2 tum (25 till 50 mm) över fundamentet för att tillåta fullgod
injektering.
Detta ger ett jämnt stöd för bottenplattan efter cementering.

3. Avväg bottenplattan till inom 0,002 tum/fot (0,167 mm/m) av längden eller bredden av
bottenplattan genom att justera domkraftskruvarna.

• Den maximala totala variationen från en ände eller sida av bottenplattan till den andra
är 0,015 tum (0,38 mm).

• Använd utrustningsmonteringsytorna för att fastställa nivån.
4. Använd ett antikärvningsmedel som t.ex. vaxpasta för att täcka de delar av jackskruvarna

som kommer i kontakt med det tunna murbruket.
Detta underlättar borttagning av skruvarna efter cementering.

ANMÄRKNING:
Använd inte olja eller flytande vax.

5. Gänga muttrarna på fundamentbultarna och handdra dem.

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

Se kopplingstillverkarens instruktioner.

Pump-till-motor justering
Säkerhetsåtgärder

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

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

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.

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

Metoder för justering
Tre vanliga justeringsmetoder används:

• Indikatorklocka
• Vippindikator
• Laser
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Följ instrktionerna från utrustningens tillverkare när du använder metoder med reverserad
indikatorklocka eller laser. Detaljerade anvisningar för anväändning av indikatorklocka finns i
det här avsnittet.

Justeringskontroller
När justeringskontroller ska utföras

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

Typer av justeringskontroller
Typ av kontroll När den används
Inledande justeringskontroll (kal- Före drift när pumpen och motorn har omgivningens temperatur.
ljustering)
Slutlig justeringskontroll (varmjus- Efter drift när pumpen och motorn har driftstemperatur.
tering)

Inledande justeringskontroller (kalljustering)
När Varför
Innan du gjuter bottenplattan Det här säkerställer att justering kan utföras.
Efter att du gjutit bottenplattan Det här säkerställer att inga förändringar har inträffat under gjutning-

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

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

har driftstemperatur.
Periodiskt Följer fabrikens driftförfaranden.

Tillåtna indikatorvärden för justeringskontroll

ANMÄRKNING:
De angivna tillåtna mätvärdena gäller enbart vid drifttemperatur. För kallinställningar gäller
andra värden. Du måste använda rätt toleranser. Underlåtenhet att göra det kan leda till dålig
uppriktning och minskad tillförlitlighet för pumpen.

VIKTIGT
• För elektriska motorer skall motoraxelns initiala (kalla) parallella vertikala inriktningsinställ-

ning vara 0,002 – 0,004 tum (0,05 – 0,1 mm) lägre än pumpaxeln.
• För andra drivenheter så som turbiner och motorer följer du tillverkarens rekommendatio-

ner.
När indikatorklockor används för att kontrollera finjustering är pumpen och drivenheten korrekt
justerade när följande villkor är uppfyllda:

• Totalavvikelsen (TIR) är maximalt 0,02 tum (0,05 mm) vid driftstemperatur.
• Toleransen på indikatorn är 0,0005 tum/tum (0,0127 mm/mm) indikatorseparation vid

driftstemperatur.

Riktlinjer för justering
Riktlinje Förklaring
Rotera pumpens kopplingshalva och motorns kopp- Det förhindrar felaktig justering.
lingshalva tillsammans så att mätspetsarna har
kontakt med samma punkter på motorns kopplings-
halva.
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Riktlinje Förklaring
Flytta eller shimsa endast motorn för att göra Det förhindrar spänningar i rörsystemet.
justeringar.
Kontrollera att fästskruvarna för motorns fötter är De håller fast motorns fötter eftersom rörelser leder
åtdragna när du gör indikatorjusteringar. till felaktiga mått.
Kontrollera att fästskruvarna för motorns fötter är Det gör det möjligt att flytta motorn när du korrigerar
lossade när du korrigerar justeringen. justeringen.
Kontrollera justeringen igen när du har gjort meka- Det säkerställer eventuella förskjutningar som en
niska justeringar. justering kan ha orsakat.

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

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

b) Sätt den andra indikatorklockan (A) så att mätspetsen kommer i kontakt med insidan på
motorns kopplingshalva.
Den här indikatorklockan används för att mäta vinkelförskjutning.

2. Rotera pumpens kopplingshalva (X) för att kontrollera att indikatorerna är i kontakt med
motorns kopplingshalva (Y) men vrid den inte i botten.

3. Justera indikatorklockorna om det behövs.

Vinkeljustera för vertikal justering.
1. Ställ in indikatorn för vinkeljustering på noll i topp-centrumpositionen (klockan 12) på

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

När avläst värde är... Då...
Negativt Kopplingshalvorna är längre ifrån varandra längst

ner än högst upp. Utför något av följande steg:
• Lägg till shims för att höja motorns fötter i

axelns ände.
• Ta bort shims för att sänka motorns fötter i

andra änden.
Positivt Kopplingshalvorna är närmre varandra längst ner

än högst upp. Utför något av följande steg:
• Ta bort shims för att sänka motorns fötter i

axelns ände.
• Lägg till shims för att höja motorns fötter i den

andra änden.
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När avläst värde är... Då...

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

4. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Vinkeljustera för horisontal justering.
1. Ställ in indikatorn för vinkeljustering (A) på noll på vänster sida om motorns kopplingshalva

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

(klockan 3).
3. Registrera indikatorutslaget.

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

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

Positivt Kopplingshalvorna är närmre varandra på höger sida än på
vänster sida. Utför något av följande steg:
• Dra motorns axelände åt höger.
• Dra motsatta änden åt vänster.

Bild nr: 8 Exempel på felaktig horisontal uppriktning (ovanifrån)

4. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Genomföra parallell justering för vertikal justering.
Läs justeringstabellen i "Tillåtna indikatorvärden för justeringskontroll " (se innehållsförteck-
ningen för tabellens placering) för korrekta värden för kalljustering baserat på motortemperatur-
ökningen och pumpens driftstemperatur.
Se till att indikatorklockorna sitter på rätt sätt för mätningen, innan du börjar med uppriktningen.
En enhet är parallelljusterad när parallellindikatorn (P) inte varierar mer än 0,002 tum
(0,05 mm) mätt vid fyra punkter 90° isär vid drifttemperaturen.
1. Ställ in indikatorn för parallell justering (P) på noll i topp-centrumpositionen (klockan 12) på

motorns kopplingshalva (Y).
2. Rotera indikatorn mot botten-centrumpositionen (klockan 6).
3. Registrera indikatorutslaget.
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När avläst värde är... Då...
Negativt Pumpens kopplingshalva (X) är lägre än motorns

kopplingshalva (Y). Ta bort shims med en tjocklek
motsvarande halva det avlästa värdet från varje
drivenhetsstativ.

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

ANMÄRKNING:

1. Shims
Bild nr: 9 Exempel på felaktig vertikal uppriktning (från sidan)

4. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Genomföra parallell justering för horisontal justering.
En enhet är parallelljusterad när parallellindikatorn (P) inte varierar mer än 0,002 tum
(0,05 mm) mätt vid fyra punkter 90° isär vid drifttemperaturen.
1. Ställ in indikatorn för parallell justering (P) på noll på vänster sida om motorns

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

(klockan 3).
3. Registrera indikatorutslaget.

När avläst värde är... Då...
Negativt Motorns kopplingshalva (Y) sitter till vänster om

pumpens kopplingshalva (X).
Positivt Motorns kopplingshalva (Y) sitter till höger om

pumpens kopplingshalva (X).

4. Skjut försiktigt motorn i rätt riktning.

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

Bild nr: 10 Exempel på felaktig horisontal uppriktning (ovanifrån)
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5. Upprepa föregående steg tills det tillåtna mätvärdet har uppnåtts.

Genomföra fullständig justering för vertikal justering.
En enhet är fullständigt justerad när ingen av indikatorerna, vinkel (A) och parallell (P), varierar
med mer än 0,002 tum (0,05 mm) mätt vid fyra punkter 90° isär.
1. Ställ in indikatorerna för vinkel- och parallelljustering på noll i topp-centrumpositionen

(klockan 12) på motorns kopplingshalva (Y).
2. Rotera indikatorerna mot botten-centrumpositionen (klockan 6).
3. Registrera indikatorutslagen.
4. Gör korrigeringar i enlighet med de särskilda anvisningarna för vinkeljustering och parallell

justering tills du uppnår de tillåtna mätvärdena.

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

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

nen (klockan 3).
3. Registrera indikatorutslagen.
4. Gör korrigeringar i enlighet med de särskilda anvisningarna för vinkeljustering och parallell

justering tills du uppnår de tillåtna mätvärdena.

Gjuta bottenplattan
Utrustning som krävs:

• Rengöringsmedel: Använd inte oljebaserade rengöringsmedel eftersom tunt murbruk inte
binder till dem. Se instruktionerna från tillverkaren av murbruket.

• Tunt murbruk: Icke krympande betong rekommenderas.

ANMÄRKNING:
Det förutsätts att den som gjuter bottenplattan känner till godkända metoder. Mer detaljerade
procedurer finns beskrivna i olika publikationer, inklusive API standard 610, senaste utgåvan,
bilaga L; API RP 68, kapitel 5 och andra industristandarder.

1. Rengör alla områden på bottenplattan som kommer att komma i kontakt med det tunna
murbruket.

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

När du häller murbruket tar du bort luftbubblor från det på ett av följande sätt:
• Använd en vibrator.
• Lägg det tunna murbruket på plats med en pump.
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5. Låt det tunna murbruket sätta sig.

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

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

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

7. Ta bort justerskruvarna för nivåutjämning när det tunna murbruket härdar för att ta bort
eventuella stresspunkter.

8. Dra åt fundamentbultarna.
9. Kontrollera justeringen igen.

Checklista för rörsystem
Allmän checklista för rörsystem
Säkerhetsåtgärder

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

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

• Variera kapaciteten med regleringsventilen i utloppsledningen. Stryp aldrig flödet på sugsidan.
Denna åtgärd kan ge upphov till försämrad prestanda, oväntad värmebildning och skador på
utrustningen.
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VIKTIGT:
Flänslaster från rörsystemet, inklusive de från rörsystemets värmeutvidgning, får inte överskrida
pumpens begränsningar. Deformering av huset kan resultera i kontakt med roterande delar vilket kan
resultera i kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid.

Riktlinjer för rörsystem
Riktlinjer för rörsystem ges i ”Hydraulic Institute Standards” som kan erhållas från Hydraulic
Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802, USA. Du måste läsa detta dokument
innan du monterar pumpen.

Checklista
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera

d
Kontrollera att hela rörsystemet Det hjälper till att förhindra:
har separat, fristående stöttning • spänningar på pumpen
och är korrekt inriktade mot • Förskjutning mellan pumpen och drivenheten
pumpflänsen. • Slitage på pumplager, tätning och axelledning
Se Kriterier för uppriktning av
pumpflänsar.
Kontrollera att endast nödvändiga Det hjälper till att minimera friktionsförluster.
tillbehör används.
Anslut inte rörsystemet till pum- —
pen förrän:
• Gjutningen för bottenplattan el-

ler fundamentplattan är hård.
• Pumpens fästbultar är åtdrag-

na.
Säkerställ att alla rörsystemskar- Detta förhindrar att luft kommer in i rörsystemet och att
var och -tillbehör är lufttäta. läckor uppstår under drift.
Om pumpen hanterar korrosiva
vätskor kontrollerar du att rörsys-
temet tillåter att du sköljer ut vät-
skan innan du tar bort pumpen.
Om pumpen hanterar vätskor vid
höga temperaturer ska du säker-
ställa att expansionslyror och -
skarvar är korrekt installerade.

Justeringskriterier för pumpflänsar
Typ Kriterium
Axiell Flänspackningens tjocklek är ±0,8 mm.
Parallell Justera flänsen till inom 0,001 tum/tum till 0,03 tum/

tum (0,025 mm/mm till 0.8 mm/mm) av flänsdiame-
tern.

Koncentrisk Du kan enkelt montera flänsbultarna för hand.

Fastsättning

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

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

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

Kontroller för sugledning
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att vinklarna generellt
inte har några skarpa krökar.
Kontrollera att sugledningen är en Sugledningen får aldrig ha en min-
eller två dimensioner större än dre diameter än pumpens sugin-
pumpens suginlopp. lopp.
Installera en excentrisk rörskarv
mellan pumpinlopp och sugled-
ning.
Kontrollera att den excentriska
rörskarven vid pumpens sugfläns
har följande egenskaper:
• Lutande sidan nedåt
• Horisontal sida uppåt
När sugsilar eller inloppstrattar an- Insugningsfilter förhindrar igen-
vänds måste deras yta vara minst sättning.
tre gånger ytan på sugrörsyste-
met.
Om fler än en pump arbetar från Med denna rekommendation kan
samma vätskekälla ska du kon- du öka pumpens prestanda.
trollera att varje pump har separa-
ta sugledningar.
Se vid behov till att sugledningen —
har en tömningsventil och att den
är korrekt installerad.

Vätskekälla nedanför pumpen
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Se till att sugledningen inte har Det hjälper till att förhindra luft och
några luftfickor. kavitation i pumpinloppet.
Kontrollera att sugledningen lutar —
uppåt från vätskekällan till pum-
pinloppet.
Kontrollera att det finns en anord- Använd en bottenventil med en
ning för att fylla pumpen, om pum- diameter som är minst lika med
pen inte är självevakuerande. sugledningens diameter.

Vätskekälla ovanför pumpen
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att det finns en isole- Det gör att ledningen kan stängas
ringsventil i sugledningens rörsys- vid inspektion och underhåll av
tem på att avstånd av minst två pumpen.
gånger rördiametern från sugin- Använd inte isoleringsventilen för
loppet. att strypa flödet i pumpen. Stryp-

ning kan medföra följande pro-
blem:
• Försämrad fyllning
• För höga temperaturer
• Skador på pumpen
• Göra garantin ogiltig
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Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Se till att sugledningen inte har Det hjälper till att förhindra luft och
några luftfickor. kavitation i pumpinloppet.
Kontrollera att rörledningen är ho- —
risontal eller lutar nedåt från vät-
skekällan.
Se till att ingen del av sugledning- —
en sticker ut nedanför pumpens
sugfläns.
Se till att sugledningen är tillräck- Det förhindrar att luft kommer in i
ligt långt under vätskeytan. pumpen via en sugvirvel.

Checklista för utloppsledning
Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera
d

Kontrollera att en isoleringsventil finns Isoleringsventilen krävs för:
installerad i utloppsledningen. • Fyllning

• Flödesreglering
• Inspektion och underhåll av pumpen

Kontrollera att det i utloppsledningen, Placeringen mellan isoleringsventilen och pumpen
mellan isoleringsventilen och pum- gör att backventilen kan inspekteras.
pens tryckutlopp, finns en backventil. Backventilen förhindrar skador på pumpen och

tätningen på grund av backflöde genom pumpen
när drivenheten stängs av. Den används också för
att strypa vätskeflödet.

Om förstoringar används ska du kon-
trollera att de installeras mellan pum-
pen och backventilen.
Om snabbstängande ventiler installe- Det skyddar pumpen från tryckvågor och tryckslag.
ras i systemet ska du kontrollera att
dämpningsanordningar används.

Anvisningar vid användning av returrörledning
När returrörledning ska användas

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

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

När det inte finns en minstaflödesöppning
Överväg att använda en automatisk styrventil för återcirkulation eller en magnetventil om det
inte är möjligt att använda en konstant returrörledning (minstaflödesöppning).

Checklista för extra rörsystem
Säkerhetsåtgärder

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

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

ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebildning och skador på
tätningen.
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ANMÄRKNING:
Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem. Annars kan värme genereras och
tätningen gå sönder.

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

Checklista
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att det minsta flödet för
varje komponent är 1 gpm (4 lpm).
Om det finns kylning till lager- och
tätningskammarkåpan måste flö-
det i extra rörsystem vara 2 gpm
(8 lpm).
Kontrollera att kylvattentrycket
inte överstiger 100 psig (7,0 kg/
cm2).

Slutlig checklista för rörsystem
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att axeln roterar frik- Rotera axeln manuellt. Kontrollera
tionsfritt. att axeln inte gnider mot något

som kan leda till kraftig värmebild-
ning eller gnistor.

Kontrollera justeringen igen för att Om det finns rörspänningar måste
vara säker på att inte rörspänning- rörsystemet åtgärdas.
ar har orsakat en förskjutning.
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Drifttagning, start, drift och avstängning
Förberedelse för start

FARA:
Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Explosion och/eller att pumpen kärvar kan orsaka brand och/eller
brännskador. Använd aldrig pumpen över tryck- och temperaturgränserna som visas på pumpens
dataskylt.

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

personskada och haveri av utrustningen.
•
• Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Läckande vätska kan orska brand och/eller brännskador. Om

pumpen körs över det maximala nominella flödet som visas i pumpkurvan leder det till ökad effekt
och vibrationer tillsammans med en ökning av NPSHr vilket resulterar i haveri i den mekaniska
tätningen och/eller axeln och/eller luft i systemet.

• Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Läckande vätska kan orska brand och/eller brännskador.
Pumphastigheten måste uppnå 2000 rpm för 2-poliga motorer och 1000 rpm för 4-poliga motorer
inom 10 sekunder. Om detta inte sker ökar vibrationerna och rotornedböjningen och en minskad
rotorstabilitet leder till haveri i den mekaniska tätningen och/eller axeln och/eller att pumpen kärvar.

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.
• Att köra pumpen med reverserad rotation kan leda till kontakt mellan metalldelar, värmebildning och

brott på inneslutningen.
• Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Explosion och/eller att pumpen kärvar kan orsaka brand och/

eller brännskador. Kontrollera att en balansledning finns installerad och är ansluten till pumpsuget
eller tillbaka till sugkärlet för att undvika att pumpad vätska förångas.

FARA:
Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Läckande vätska kan orska brand och/eller brännskador. Kontrollera
att alla öppningar är tätad innan pumpen fylls.

Säkerhetsåtgärder

ANMÄRKNING:
• Kontrollera motorns inställningar innan du startar en pump.
• Se till att temperaturförändringen inte överskrider 35 °F (19 °C) per minut.
• Maximalt tillåten temperaturändring för en onormal utjämningshändelse så som en plötslig

temperaturförändring är 400 °F (205 °C).

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

förhindra haveri i förtid vid den inledande starten.
• Se till att drift med variabel hastighet når märkvarvtalet så fort som möjligt.

Vid första start ska du inte justera varvtalsregleringen eller kontrollera inställningarna för
varvtalsregulatorn och utlösningen av övervarv så länge varvtalsregleringen är kopplad till
pumpen. Om inställningarna inte har kontrollerats ska du koppla bort enheten och läsa
tillverkarens anvisningar.
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Ta bort kopplingsskyddet
1. Ta bort mutter, bult och brickor från hålet i mitten av kopplingsskyddet.
2. Skjut kopplingsskyddets motorhalva mot pumpen.
3. Ta bort mutter, bult och brickor från kopplingsskyddets motorhalva.
4. Ta bort motorsidans ändplatta.
5. Ta bort motorhalvan på kopplingsskyddet:

a) Dra isär botten något.
b) Lyft uppåt.

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

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

Rotationskontroll - Rammontering
VARNING:

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

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.

1. Blockera strömförsörjningen till motorn.
2. Kontrollera att kopplingsnaven sitter ordentligt fast på axlarna.
3. Kontrollera att kopplingsdistansen har tagits bort.

Pumpen transporteras med kopplingsdistansen är borttagen.
4. Koppla på strömförsörjningen till motorn.
5. Kontrollera att alla är redo och krypkör drivenheten tillräckligt länge för att fastställa att

rotationsriktningen stämmer överens med pilen på lagerhuset eller .
6. Blockera strömförsörjningen till motorn.

Koppla ihop pump och motor
VARNING:

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.
•

1. Jämför mellanrummet mellan kopplingsnaven med dimensionerna som finns på ritningen
eller är stämplade på kopplingsnavet. Om du behöver göra justeringar, flytta alltid
drivenheten, inte pumpen.
Motorer med hylslager kan vara tillverkade med 6,35 eller 12,7 mm (1/4 eller 1/2 tum)
ändrörelse (flyt) i motorrotorn. För begränsat ändflytsarrangemang, måste mellanrummet
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mellan kopplingshalvorna ställas in på ett annat sätt. Om motorns bruksanvisning inte
innehåller specifika anvisningar, följ denna procedur:

ANMÄRKNING:
Om drivenheten monterades på fabriken är kopplingsinställningenen redan bestämd.

a) Låt rotorn glida mot den yttre änden av motorn så långt det går och markera axeln vid
motorramen.

b) Låt rotorn glida mot den inre änden av motorn så långt det går och markera axeln igen.
Avståndet mellan markeringarna ska vara antingen 6,35 eller 12,7 mm (1/2 eller 1/4
tum) om motorn är arrangerad för begränsad ändflytrörelse.

c) Gör en tredje markering på axeln halvvägs mellan de markeringarna du gjorde i det
föregående stegen.

d) Kläm fast rotorn.

1. Hylslager
2. Axialkrage
3. Koppling

2. Använd kopplingstillverkarens anvisningar för att smörja och installera kopplingen.
3. Kontrollera kopplingshalvornas vinklade och parallella justering. Se Pump-till-motor juste-

ring i kapitlet Installation.

Montering av kopplingsskydd
Säkerhetsåtgärder

VARNING:
• Kör aldrig pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat.
• Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Säkerställ att det mekaniska tätningsskyddet är korrekt

installerat med medföljande fästelement.
• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av

installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.
•

Delar som krävs
Dessa komponenter krävs:
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1. Ändplatta, motorsida
2. Ändplatta, pumpsida
3. Skyddshalva, 2 krävs
4. 3/8-16 antiglid plåtmutter, 3 krävs
5. 3/8-16 inslagsmutter, 3 krävs
6. 3/8-tums bricka
7. 3/8-16 x 2-tums sexkantbult, 3 krävs

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

• Om ja: Utför eventuella nödvändiga justeringar av kopplingen och fortsätt till steg 2.
• Om nej: Slutför dessa steg:

a) Ta bort kopplingens distans.
Se instruktionerna från kopplingstillverkaren.

b) Ta bort kopplingsnavet om kopplingsnavets diameter är större än diametern på
öppningen i ändplattan.

c) Ta bort skruvarna på axiallagrets ändskydd.
d) Rikta in ändplattan med axiallagrets ändskydd så att hålen i ändplattan riktas in med

hålen i ändskyddet.
e) Byt ut de tre skruvarna för axiallagrets ändskydd och lagerbocken och dra åt till de

vridmomentsvärden som visas i tabellen Maximala vridmomentsvärden för fästelement.
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f) Byt ut kopplingsnavet (om det tagits bort) och distansen på kopplingen.
Se instruktionerna från kopplingstillverkaren.

Slutför kopplingsjusteringarna innan du går vidare med monteringen av kopplingsskyddet.
2. Vidga kopplingsskyddhalvans öppning något och placera den över pumpens drivplatta.

1. Pumphalvan på kopplingsskyddet
2. Ringformat spår
3. Skydd på avledarfläkt
4. Motor

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

1. Ringformat spår
2. Skydd på avledarfläkt
3. Kopplingsskyddhalva
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3. Installera plåtmuttern på en av de plana flikarna på den undre delen av kopplingsskyddet.
Se till att rikta in muttern med det runda hålet på framänden av skyddshalvan med muttern
på utsidan.

4. För in inslagsmuttern mellan den plana fliken och plåtmuttern.
5. Placera en bricka över bulten och för in bulten genom det runda hålet där inslagsmuttern

och plåtmuttern nu sitter. Dra åt bulten ordentligt.
6. Vidga den återstående kopplingsskyddhalvans öppning något och montera den över det

monterade kopplingsskyddet så att det ringformade spåret i den kvarvarande skyddshalvan
vetter mot motorn.

1. Ringformat spår
2. Kopplingsskyddhalva
3. Motor
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7. Placera ändplattan över motoraxeln och placera ändplattan i spåret baktill på kopplings-
skyddhalvan.

1. Ringformat spår
2. Ändplatta

8. Upprepa steg 3 till 5 för den bakre änden av kopplingsskyddshalvan, förutom att du drar åt
bulten manuellt.

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

1. Motor
2. Skjut på plats

10. Installera plåtmuttern på den plana fliken i mitten på den undre delen av kopplingsskyddet.
Muttern ska vara på utsidan.

11. För in en planbricka och en inslagsmutter mellan den andra plana fliken och plåtmuttern.
Kontrollera att inslagsmuttern sitter närmast plåtmuttern.
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12. Placera en bricka över bulten och för in bulten genom det runda hålet där inslagsmuttern
och plåtmuttern nu sitter. Dra åt bulten ordentligt.

Smörjning av lager
Säkerhetsåtgärder

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

ANMÄRKNING:
Undvik skador på utrustning. Läs anvisningarna för smörjning i installations-, drift- och
underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/växellådan.

Pumparna levereras utan olja
Du måste smörja alla oljesmorda lager på plats.

Ringsmörjning
Oljeringssmorda lager är standard. Lagerhusen levereras med konstantnivåsmörjare och
synglas. Kontrollera att oljeringarna sitter korrekt i axelns skåror.

Extern eller intern dimsmörjning
Spolning eller spololjedimma är tillvalsfunktioner. Följ dimsmörjningstillverkarens anvisningar.
In- och utloppskopplingarna finns på lagerhusets bockens över- respektive undersida.

Oljevolymer
Oljevolymkrav för kula/kula och hyls/kullager

Den här tabellen visar mängden olja som krävs för oljesmorda lager.
Alla ramar i denna tabell använder en Watchdog-oljekopp med en kapacitet på 14 oz (118 ml).
Storlek Dataskylt - radiallager Oljevolym - lagerhus

uns milliliter
S 6309 22 651
M/MX 6312 35 1035
L/LX 6313 58 1715
XL 6318 72 2129
X, XX, XXL, XLX 6320 89 2632

6224
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Oljevolymkrav för lager av hyls/Kingsburytyp.
Lager av hyls/Kingsburytyp är ett trycksatt smörjningssystem i vilket oljan flödar in i lagret.
Detta system saknar oljesump. Systemet kräver en flödeshastighet på 0,5 gpm (0,12 m3/
timme) för hylslagret och 1,0 gpm (0,23 m3/timme) för Kingsburylagret vid 15 psi (100 kPA).

Krav på smörjolja
Krav på oljekvalitet

Använd en turbinolja av hög kvalitet med rost- och oxideringsskyddsmedel med viskositets-
klassningen enligt nedan vid 100 °F (38 °C).

Krav på olja baserade på temperatur
För de flesta driftsförhållanden är lagertemperaturerna mellan 49 °C och 82 °C och du kan använda en
olja av ISO-viskositetsgrad 68 vid 38 °C. Se tabellen för temperaturkrav om temperaturen överskrider 82
°C.
Temperatur Krav på olja

Godkänd olja för smörjning av lager
Godkända smörjmedel

Fabrikat Smörjmedelstyp
Kula/kula Hylsa/kula Hylsa/Kingsbury

Exxon Teresstic EP 68 Teresstic EP 46 Teresstic EP 32
Mobil DTE Heavy Medium DTE 746 DTE 732
Sunoco Sunvis 968 Sunvis 946 Sunvis 932
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 SYNFILM ISO VG 46 SYNFILM ISO VG 32

Smörja lagren med olja

ANMÄRKNING:
Utsätt inte en pump som inte är i drift för temperaturer under 0 °C. Töm ut all vätska ur pumpen
och kylslingorna. Underlåtenhet att göra det kan leda till att vätskan fryser och skadar pumpen.

Ringsmorda pumpar levereras med en oljekopp som bibehåller en konstant oljenivå i
lagerhuset.
1. Fyll på oljebehållaren i lagerbocken:

a) Fyll lagerkammaren via huvuddelen av Watchdog-oljekoppen tills den optimala
vätskenivån uppnås vilket går att se synglaset.

b) Fyll Watchdog-behållaren med en tratt.
c) Kontrollera att O-ringen sitter på pipen på Watchdog-oljekoppen.
d) Placera tummen över behållarens pip. Vänd på pipen och för in pipen i den internt

gängade knoppen på huvudkroppen.
e) Dra åt behållaren. Dra inte åt för hårt.
f) Kontrollera att den korrekta oljenivån bevaras enligt följande diagram.

ANMÄRKNING:
Fyll inte på oljebehållaren i lagerbocken genom pluggen längst upp.
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2. Kontrollera att oljenivån är korrekt. Den korrekta oljenivån är centrerad i synglaset när
pumpen inte är i drift. Under drift ger synglaset en felaktig oljenivåavläsning. Ett allmänt
schema visas. Oljenivån är under lagrets yttre lagerring.

1. Stickpropp
2. Behållare
3. Kropp

Smörja lagren med extern eller intern dimsmörjning (tillval)

ANMÄRKNING:
Utsätt inte en pump som inte är i drift för temperaturer under 0 °C. Töm ut all vätska ur pumpen
och kylslingorna. Underlåtenhet att göra det kan leda till att vätskan fryser och skadar pumpen.

Före spolningsoljedimsmörjning, kontrollera att lagerramen är rätt smord. Se Smörja lagren
med olja.
Oljekraven för ringsmorda lager gäller även för smörjning av lager med dimsmörjning.

ANMÄRKNING:
Oljedimma rekommenderas endast för användning på kullagerarrangemang. Se Konvertering
till oljedimsmörjning.

1. Förbered oljedimbildaren enligt tillverkarens anvisningar.
2. Anslut tillförselledningarna för oljedimman till oljeringens inspektionspluggar.

Observera att endast en av de två anslutningsportarna i radiallagerhuset (134) används
(omedelbart ovanför det enkelradiga radiallagret). Du måste ansluta till båda anslutning-
arna på det axiella lagerhuset, eftersom det finns två rader lager.

Oljedimanslutningar
A. Radial och axial
B. Endast axial
C. Radial och axial dränering

3. Vid smörjning med dimsmörjning ska dräneringsslangarna anslutas till utloppsanslutning-
arna.
Detta är inte ett nödvändigt steg.

Konvertering till oljedimsmörjning

ANMÄRKNING:
Se till att rörgängorna är rena och att du applicerar gängtätningsmedel på pluggar och
fattningar.

Du kan konvertera pumpar med kullagerkonstruktion från ringoljesmörjning till oljedimsmörj-
ning. Radial- och axialändlagerhusen (134) har förborrade anslutningar för oljedimsmörjning:

• 1/4 in. NPT-anslutning på insidan av huset
• 1/2 in. NPT-anslutning på utsidan
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Spolningsoljedimsmörjning tillhandahåller intermittent oljedimma i lagerhuset. Detta system
använder oljesumpen i huset, och kräver oljering och konstantnivåsmörjare.
Ren oljedimsmörjning tillhandahåller konstant oljedimma i lagerhuset. Detta system använder
inte oljesump, oljering eller konstantnivåsmörjare. Dräneringsanslutningarna i lagerhusen
används som en del av oljeåtercirkulationssystemet.
1. På radialhuset, byt ut 1/4-tums NPT-pluggen till en oljedimkoppling som tillhandahålls av

tillverkaren för oljedimsystemet.
1/2-tums NPT-pluggarna förblir igenpluggade eftersom de inte krävs för oljedimsystemet.

2. På axialhuset, byt ut 1/4-tums NPT-pluggen med en oljedimkoppling. Byt ut 1/2-tums NPT-
pluggen med en 1/2- till 1/4-tums bussning och sätt i en oljedimkoppling som tillhandahålls
av tillverkaren för oljedimsystemet.

Oljedimanslutningar
A. Radial och axial (1/4 tum)
B. Endast axial (1/2 tum)
C. Radial och axial dränering

ANMÄRKNING:
I båda husen måste den inre kanalen under 1/4-tums NPT-anslutningen tätas med en 1/4-tums
plugg som limmas med epoxi för att förhindra snabb oljedränering. Borra ett 1/8 tums hål för
erforderlig men begränsad dränering.

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

Rotera axeln långsamt för hand under spolningen.
2. Spola lagerhuset med rätt smörjolja för att säkerställa en bra oljekvalitet efter rengöring.
3. Läs avsnittet "Montering" för korrekt procedur för smörjning av lager.

Axeltätning med en mekanisk tätning
Säkerhetsåtgärder

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

ANMÄRKNING:
• Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem. Annars kan värme genereras

och tätningen gå sönder.
• Kylsystem som det för lagersmörjningen och den mekaniska tätningen måste fungera

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

manuell ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebild-
ning och skador på tätningen.

Transport
Pumparna kan levereras med eller utan mekaniska tätningar installerade.

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

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

Anslutning av tätningsvätska för mekaniska tätningar
Smörjning av tätning krävs

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

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

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

Yttre spolning Dra rörsystemet så att pumpen sprutar in ren, kall, kompatibel vätska direkt i
packningstätningen. Trycket för spolvätskan måste vara 5 till 15 psi (0,35 till 1,01
kg/cm2) större än trycket i tätningskammaren. Inströmningshastigheten måste vara
2–8 l/min.

Annat Du kan använda andra metoder där flera packboxar eller tätningskammaranslut-
ningar används. Ytterligare information finns i den mekaniska tätningens referens-
ritning och ledningscheman.

Fyllning av pump
VARNING:
Dessa pumpar är inte självevakuerande och måste alltid vara fyllda under drift. Försämrad luftevakuering
kan orsaka överdriven värme och allvarliga skador på pump och tätning.

VARNING:
En ansamling av gaser inuti pumpen, tätningssystemet eller processrörledningen kan resultera i en
explosiv miljö. Kontrollera att processrörsystemet, pumpen och tätningssystemet är ordentligt ventilerade
före drift.

Innan pumpen startas måste den luftevakueras och sugrörsystemet måste vara fyllt med
vätska. Om pumpen torrkörs kan de roterande delarna i pumpen kärva mot stationära delar
eftersom de är beroende av den pumpade vätskan för smörjning. Det finns olika typer av
luftevakuering beroende på installationstypen och servicen som ingår.

Fylla pumpen med sugkällan ovanför pumpen
Den här metoden för luftevakuering av pumpen är enklast och säkrast. En flottör i sugtanken
kan arrangeras så att den stoppar pumpen vid fel i vätsketillförseln.
1. Öppna slussventilen på sugsidan och stäng slussventilen på utloppssidan.
2. Avlägsna avluftningspluggen tills all luft har drivits ut och vatten flödar genom öppningarna.
3. Stäng avluftningsventilerna, starta pumpen och öppna slussventilen på utloppssidan.

Pumpen förblir luftevakuerad för framtida start.
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1. Flottörkontakt
2. Slussventil på sugsidan
3. Avluftningsplugg
4. Slussventil på utloppssidan
Bild nr: 11 Sugtillförsel över pumpen

Luftevakuering av pumpen med en extern tillförsel
Den här metoden garanterar att pumpen förblir luftevakuerad om fotventilen är tät. Om
fotventilen läcker när pumpen inte är igång förlorar pumpen luftevakueringen. Under långa
stilleståndsperioder kan pumpen även förlora luftevakueringen genom läckage i packboxarna.
1. Stäng slussventilen på utloppssidan, avlägsna avluftningspluggen och öppna ventilen i

tillförselledningen för luftevakueringen tills all luft har drivits ut och vatten rinner ut från
avluftningsöppningarna.

2. Stäng avluftningsventilerna, stäng ventilen i tillförselledningen för luftevakueringen och
starta pumpen.

3. Öppna slussventilen på utloppssidan.

1. Från extern källa
2. Avstängningsventil
3. Avluftningsplugg
4. Slussventil på utloppssidan
5. Bottenventil
Bild nr: 12 Luftevakuering med en extern tillförsel

Model 3610, API Type BB1 API 610 11th Edition Installations-, drift- och underhållsmanual 43



Drifttagning, start, drift och avstängning

Luftevakuering av pumpen med en separat handpump eller
manuellt styrd luftevakueringspump

Den här metoden garanterar att pumpen förblir luftevakuerad om fotventilen är tät. Om
fotventilen läcker när pumpen inte är igång förlorar pumpen luftevakueringen. Under långa
stilleståndsperioder kan pumpen även förlora luftevakueringen genom läckage i packboxarna.
1. Stäng slussventilen på utloppssidan och öppna ventilen i röret till luftevakueringspumpen.

Ta inte bort avluftningspluggen.
2. Släpp ut luft från pumpen och sugröret tills vatten flödar ut från luftevakueringspumpen.
3. Med luftevakueringspumpen igång, stäng ventilen i röret till luftevakueringspumpen, starta

pumpen och öppna slussventilen på utloppssidan.
En alternativ metod är att växla anslutningarna på luftevakueringspumpen och förlänga
sugtillförseln till luftevakueringspumpen till vätskekällan. Pumpen kan luftevakueras genom
att pumpa vätska in i huset tills vätska rinner ut från den öppna avluftningsventilen när
pluggen är borttagen.

1. Luftevakueringspump
2. Avstängningsventil
3. Avluftningsplugg
4. Slussventil på utloppssidan
5. Bottenventil
Bild nr: 13 Luftevakuering med handpump eller manuellt styrd luftevakueringspump

Luftevakuering av pumpen genom att förbigå backventilen på
utloppssidan.

Den här metoden kan endast användas när det finns vätska under tryck i utloppsledningen.
Den inledande luftevakueringen måste göras från en extern tillförsel. Det här systemet används
för automatisk drift där stilleståndsperioderna är korta och det inte finns någon risk för att
utloppsledningen töms på grund av en läckande fotventil. Fotventilen måste kunna stå emot
det statiska huvudtrycket i systemet.
1. Efter efterföljande stilleståndsperioder, öppna avluftningsventilerna och öppna ventilen i

förbikopplingsledningen runt back- och slussventilerna på utloppssidan tills vätska flödar ut
genom öppningarna i avluftningsventilerna.

2. Stäng avluftningsventilerna och avstängningsventilen på förbikopplingen.
3. Starta pumpen och öppna slussventilen på utloppssidan.

Ventilen i förbikopplingsledningen kan lämnas öppen så att förluster genom fotventilen
konstant återfylls från utloppsledningen under stilleståndsperioder.
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1. Avluftningsplugg
2. Slussventil på utloppssidan
3. Avstängningsventil
4. Backventil på utloppssidan
5. Returledning
6. Bottenventil
Bild nr: 14 Förbikoppling av backventilen på utloppssidan

Luftevakuering av pumpen med en ejektor
I sughöjdsinstallationer kan du luftevakuera pumpen med en ejektor och avlägsna luft från
huset och sugledningen. Ejektorn kan drivas av ånga, tryckluft eller vatten under tryck.
1. Anslut ejektorn till den gängade öppningen längst upp på pumphuset.
2. Stäng slussventilen på utloppssidan och öppna ventil E i försörjningsledningen för ångan,

luften eller vattnet under tryck.
3. Öppna ventil S i sugröret för ejektorn som är ansluten till pumphuset.

Luft evakueras och vätska dras upp i sugröret och pumphuset.
4. Gör följande när all luft har evakuerats:

a) Starta pumpen.
b) Stäng ventil S och ventil E.
c) Öppna slussventilen på utloppssidan.
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1. Ventil S
2. Ejektor
3. Ventil E
4. Ånga, tryckluft eller vatten under tryck
5. Slussventil på utloppssidan
Bild nr: 15 Luftevakuering av pumpen med en ejektor

Luftevakuering med en automatisk luftevakueringspump
Det här systemet fungerar bra i situationer där sughöjden varierar och ibland sjunker under de
normala gränserna för pumpen. Systemet fungerar även bra om luft följer med i den pumpade
vätskan.
1. Installera en vakuumtank med en vakuummätare nära luftevakueringspumpen.
2. Ställ in vakuumomkopplaren så att den automatiskt startar och stoppar luftevakuerings-

pumpen i enlighet med det vakuum som krävs för att luftevakuera systemet.

1. Till luftevakueringspumpen
2. Luftevakueringsventil
3. Dessa ledningar måste luta uppåt från pumpen för att eliminera luftfickor.
4. Slussventil på utloppssidan
5. Sugrör
Bild nr: 16 Automatisk luftevakueringspump
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Starta pumpen
VARNING: Iaktta omedelbart tryckvakterna. Om utloppstrycket inte snabbt uppnås, stoppa omedelbart
drivenheten, luftevakuera igen och försök att starta om pumpen.

VIKTIGT:
• Iaktta omedelbart tryckvakterna. Om utloppstrycket inte snabbt uppnås stoppar du motorn, fyller på

pumpen igen och försöker starta om pumpen.
• Övervaka pumpens lagertemperatur och kraftiga vibrationer och hög ljudnivå. Om normala nivåer

överskrids måste pumpen stängas av och problemet åtgärdas.
• På enheter med extern eller intern dimsmörjning, avlägsna pluggarna från synportarna för att

bekräfta att oljedimmen flödar korrekt. Byt ut pluggarna.
• På rammonterade enheter, kontrollera att oljenivån är korrekt innan pumpen startas. Fast kopplade

pumpar har inte några oljesmorda lager.
• Kontrollera att alla spol- och kylsystem fungerar korrekt innan pumpen startas.

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

1. Stäng utloppsventilen helt eller öppna den delvis beroende på betingelserna i systemet.
2. Starta motorn.
3. Öppna utloppsventilen långsamt tills pumpen når önskat flöde.
4. Kontrollera omedelbart tryckmätaren för att kontrollera att pumpen snabbt når rätt

utloppstryck.
5. Om pumpen inte når rätt tryck utför du följande steg:

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

6. Övervaka pumpen när den körs:
a) Kontrollera pumpen med avseende på lagertemperatur, kraftiga vibrationer och hög

ljudnivå.
b) Om pumpen överskrider normala nivåer ska du stänga av pumpen omedelbart och

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

7. Upprepa steg 5 och 6 tills pumpen fungerar korrekt.
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Säkerhetsåtgärder vid pumpdrift
Allmänna hänsyn

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

eftersom detta kan resultera i försämrade prestanda, oväntad värmealstring och skada på
utrustningen.
Överbelasta inte motorn. Överlastad motor kan resultera i oväntad värmealstring och skada på
utrustningen. Motorn kan överbelastas under dessa omständigheter:
• Den specifika densiteten på vätskan som pumpas är större än förväntat.
• Vätskan som pumpas överskrider märkflödet.

• Kör inte pumpen över det maximala flödet. Det maximala flödet finns i pumpens prestandakurva.
• Överbelasta inte motorn. Överlastad motor kan resultera i oväntad värmealstring och skada på

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

• Kör inte pumpen under det minsta hydrauliska eller termiska flödet. Det minsta hydrauliska flödet
finns i den tekniska handboken och pumpens prestandakurva. Läs HI Centrifugal Pumps for Design
and Application ANSI/HI 1.3-2000 (HI-centrifugalpumpar för utformning och tillämpning) för att
beräkna det minsta termiska flödet.

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

ANMÄRKNING:
På ringoljesmorda pumpar ska du ta bort pluggarna till oljeringens siktöppning för att
kontrollera följande:

• att oljeringarna är rätt placerade i axelns spår
• att oljeringarna roterar
• att oljeringarna kastar olja

Byt ut pluggarna.

ANMÄRKNING:
• Kontrollera lagertemperaturerna med en pyrometer eller annat instrument för temperatur-

mätning. Övervaka lagertemperaturen ofta under den inledande driftperioden för att
fastställa om det föreligger lagerproblem och för att fastställa lagrets normala drifttempera-
tur.

• Maximalt tillåten temperaturändring för en onormal utjämningshändelse så som en plötslig
temperaturförändring är 150 °F (65 °C).

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

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

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

Drift vid reducerad kapacitet

VARNING:
Kör aldrig ett pumpsystem med blockerad vakuum- eller utloppsledning. Även en kort stunds drift under
dessa betingelser kan göra att den inneslutna vätskan som pumpas överhettas vilket leder till en kraftig
explosion. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att detta inträffar. Om pumpen täpps
igen, stäng av och koppla bort den innan den startas om.
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VIKTIGT:
• Pumpen och systemet måste vara fritt från främmande föremål. Om pumpen täpps igen, stäng av

och koppla bort den innan den startas om.
• Undvik för höga vibrationsnivåer. För höga vibrationsnivåer kan skada lagren, packboxen eller

tätningskammaren och den mekaniska tätningen, vilket kan leda till försämrad prestanda.
• Undvik ökad radiell belastning. Underlåtenhet att göra det kan leda till påfrestningar på axel och

lager.
• Undvik värmeutveckling. Underlåtenhet att göra det kan leda till att delar skär ihop eller kärvar.
• Undvik kavitation. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på pumpens invändiga ytor.

Drift vid temperaturer under 0 °C

ANMÄRKNING:
Utsätt inte en pump som inte är i drift för temperaturer under 0 °C. Töm ut all vätska ur pumpen
och kylslingorna. Underlåtenhet att göra det kan leda till att vätskan fryser och skadar pumpen.

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

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

Göra den slutliga justeringen av pumpen och motorn
VARNING:

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.
• Följ förfarandena för axelns justering för att förhindra katastrofiska fel på drivkomponenter eller

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

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

systemet har uppnått drifttemperatur.
2. Stäng av pumpen och motorn.
3. Ta bort kopplingsskyddet.

Se Ta bort kopplingsskyddet i kapitlet Underhåll.
4. Kontrollera justeringen när aggregatet fortfarande är varmt.

Se Pump-till-motor justering in kapitlet Installation.
5. Sätt tillbaka kopplingsskyddet.
6. Starta om pumpen och motorn.
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Fästa pumphuset med tappar
Du måste fästa pumphuset till bottenplattans funament med tappar för att bibehålla korrekt
pumpposition. Det finns två metoder för tappmontering av pumphuset.
När drivenheten är fabriksmonterad och pumpen tappmonterad är drivenheten inte tappmonte-
rad för att tillåta den slutliga fältjusteringen. När drivenheten monteras på fältet, är pumpen inte
fastsatt med tappar. Därför måste dessa fastsättningsprocedurer med tappar, som normalt
görs på fabriken, göras på fältet.

ANMÄRKNING:
Utför inte fastsättning med tappar förrän efter den slutliga inriktningen.

Tapp för motorinstallation
1. Centrera pumpen på fundamentet så att fästbultarna är centrerade i de gängade hålen på

pumpfundamentet.
2. Placera motorn på bottenplattan med korrekt axelseparation (DBSE = avstånd mellan

axeländar).
3. Dra åt pumpens fästbultar.
4. När du har bestämt den korrekta motorpositionen på motorfundamentet, markera motorns

position på fundamentet med en hålstans genom fästbultshålen i motorfötterna.
5. Ta bort motorn och borra och gänga därefter de utstansade hålen på motorfundamentet.

ANMÄRKNING:
Markera motorshimsen för att kunna sätta tillbaka dem på rätt ställe på motorfundamentet.

6. Ställ tillbaka motorn på bottenplattan med shimsen på rätt plats. Dra åt fästbultarna.
7. Lossa pumpens och motorns fästbultar. Kontrollera att pump och motor inte är fastbultade

för att säkerställa att de slutliga borrade hålen hamnar på rätt plats.

ANMÄRKNING:
Sätt inte fast pumpen med tappar innan denna procedur eftersom du inte kommer att
kunna flytta pumpen på dess fundament.

Tapplacering för kallservice
Verktyg som krävs:

• Två koniska stift nummer 7
• En brotch för koniska stift nummer 7
• Borr med storlek 21/64 tum eller ”Q”
• Träblock eller mjuk hammare

ANMÄRKNING:
• Denna procedur får inte utföras förrän pumpen är korrekt inriktad med drivenheten på

bottenplattan.
• Om vattenkylda plintar finns ska du inte borra genom bottenplattans fundament. Det kan

leda att kylvatten läcker ut.

1. Borra två hål genom pumpfot och pumpfundament. Positionera varje hål mellan fästbulten
och änden av pumpfoten vid kopplingsänden på båda sidor.

2. Brotcha hålen med en brotch för koniska stift nummer 7 så att de passar de koniska
styrtapparna.
Sätt in stiften så djupt att endast de gängade delarna syns när stiften sitter helt på plats.

3. Fäst de koniska stiften säkert i hålen med ett träblock eller mjuk hammare.
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Om du någon gång skulle behöva ta bort stiften, spänner du insexmuttrarna på stiften. Om
stiften inte sitter tillräckligt djupt, placera en distans under insexmuttrarna för att lyfta stiften fria
när insexmuttrarna spänns.

ANMÄRKNING:
Ta alltid bort styrtapparna innan du tar bort pumphuset. Det kan i annat fall uppstå skador på
pumphuset.
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Underhåll
Underhållsschema
Underhållsinspektioner

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

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

Rutinunderhåll
Utför dessa åtgärder när du genomför rutinunderhåll:

• Smörj lagren.
• Inspektera tätningen.

Rutininspektioner
Utför dessa åtgärder när du kontrollerar pumpen vid rutininspektioner:

• Kontrollera oljenivån och oljans tillstånd genom synglaset på lagerbocken.
• Kontrollera ovanliga ljud, vibrationer och lagertemperaturer.
• Kontrollera med avseende på läckage i pumpen och rörsystemet.
• Analysera vibrationer.
• Inspektera topptrycket.
• Inspektera temperaturen.
• Kontrollera att den mekaniska tätningen inte läcker.

Tremånadersinspektioner
Utför dessa åtgärder var tredje månad:

• Kontrollera att fundamentet och fästskruvarna är åtdragna.
• Kontrollera den mekaniska tätningen om pumpen har varit ur drift och byt efter behov.
• Byta olja minst var tredje månad (2000 driftstimmar).

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

• Kontrollera axelns justering och gör om justeringen vid behov.

Årliga inspektioner
Utför dessa inspektioner en gång om året:

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

Om pumpens prestanda inte uppfyller kraven för din process och kraven inte har ändrats utför
du följande steg:
1. Demontera pumpen.
2. Inspektera den.
3. Byt ut slitna delar.
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Underhåll av lager
Schema för lagersmörjning

Typ av smörjning Första smörjningen Smörjintervall
Ringolja Fyll på olja innan du installerar Efter de första 200 driftstimmarna

och startar pumpen. Byt oljan efter ska oljan bytas efter 2000 drift-Spolningsolja
200 driftstimmar för nya lager. stimmar eller var tredje månad.

Ren olja Följ tillverkarens rekommendatio- Följ tillverkarens rekommendatio-
ner. ner.Forcerad olja

Underhåll av mekanisk tätning
VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad.
Kontrollera före uppstart att alla områden som eventuellt kan läcka pumpad vätska ut i arbetsmiljön är
stängda.

VIKTIGT:
Kör aldrig pumpen utan att vätska leds fram till den mekaniska tätningen. Om en mekanisk tätning körs
torr, om så bara i några sekunder, kan detta orsaka skada på tätningen. Personskada kan inträffa om en
mekanisk tätning fallerar.

ANMÄRKNING:
• Tätningssystem som inte är självavluftande eller självventilerande, som plan 23, kräver

manuell ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebild-
ning och skador på tätningen.

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

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

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

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

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

Innan du startar pumpen
Kontrollera tätningen och alla spolrörsystem.

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

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

följas. Instängd vätska kan snabbt expandera och resultera i en kraftig explosion och skada. Värm
inte upp pumphjul, propellrar eller anordningarna som håller dem på plats för att underlätta
avlägsnandet om det inte uttryckligen anges i denna handbok.

• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av
installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen
till motorn kan leda till allvarlig personskada.
• Elektriska anslutningar måste göras av en behörig elektriker i enlighet med alla internationella,

nationella och lokala regler.
• Läs installations-, drift- och underhållshandboken från tillverkaren av drivenheten/kopplingen/

växellådan för specifika anvisningar och rekommendationer.
• Krossrisk. Enheten och dess delar kan vara tunga. Använd rätt lyftmetoder och använd alltid skor

med stålhätta.
• Pumpen kan hantera farliga och giftiga vätskor. Identifiera innehållet i pumpen och vidta nödvändiga

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

• En liten mängd vätska kommer att finnas i vissa områden såsom tätningskammaren.

ANMÄRKNING:
• Undvik skador. Slitna pumpkomponenter kan ha skarpa kanter. Använd lämpliga handskar

vid hantering av dessa delar.
• Säkerställ att utbytesdelar finns tillgängliga innan du demonterar pumpen för översyn.

Verktyg
För att demontera pumpen behöver du dessa verktyg:

• Mässingsdorn
• Rengörings- och lösningsmedel
• Indikatorklockor
• Borr
• Bladmått
• Hylsnycklar
• Induktionsvärmare
• Lyftslinga
• Mikrometer (invändig och utvändig)
• Blocknycklar
• Press
• Mjuk hammare
• Skiftnyckel
• Avdragare
• Gängtapp
• Momentnyckel med hylsor
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Förbereda demontering

VIKTIGT:
Låt alla system och pumpdelar svalna innan du hanterar dem för att förhindra personskada.

1. Stäng isoleringsventilerna på pumpens sug- och trycksida.
2. Töm ut vätskan ur rörsystemet och spola pumpen om det behövs.
3. Koppla bort alla extra rör, slangar och utrustning som kan störa borttagning av huvud och

rotor.
4. Ta bort oljedräneringspluggarna (408A) från undersidan av lagerhusen (134) och dränera

oljan.
Kassera oljan enligt tillämpliga bestämmelser.

5. Ta bort oljeflaskan (251) och förvara den på en säker plats.
6. Ta bort kopplingsskyddet (501B).

Se avsnittet Ta bort kopplingsskyddet i kapitlet Drifttagning, start, drift och driftstopp.
7. Bulta loss och ta bort kopplingsdistansen (235B).

Följ instruktionerna från kopplingens tillverkare.
8. Ta bort ändplåten på pumpens kopplingsskydd (234A).
9. Ta bort kopplingsmuttern (520) från den avsmalnande axeländen på pumpen.
10. Ta bort kopplingsnavet (233) från pumpen.

• Ritsa axeln (122) för att kunna återlokalisera kopplingsnavet under återmontering.
• Använd en skiftnyckel av avdragartyp eller avdragarhålen som finns i navet. Följ

instruktionerna från kopplingens tillverkare.
• Nu kan du ta bort pumpen från bottenplattan.

11. Ompositionera inställningsflikarna för att bibehålla positionen för den mekaniska tätningen.
Se tätningsinstallationsritningen från tillverkaren.
Positionera båda tätningar vid denna tidpunkt.
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Demontera radialänden (kullagerpumpar)

1. Bulta loss och ta bort skyddsbultarna (371C) och det yttre ändskyddet (160). Lossa den
inre ändkåpan (160A) och skruvarna för kåpan (371C).
Den yttre labyrinttätningen (332A) och lagerhuspackningen (360A) åker av tillsammans
med det yttre skyddet (160).

2. Ta bort tapparna (469J) mellan lagerhusfläns och husfläns.
Den punkt där huset ansluts till höljet kallas för sadel.

3. Bulta loss lagerhuset från sadeln genom att ta bort de fyra muttrarna (427J).
4. Ta bort pinnbultarna (371T). Rotera lagerhuset för att ta bort de inre ändskyddsbultarna

(371C).
5. Ta bort oljeringen (114).
6. Dra av lagerhuset (134) från axeln.

Packningen (360A) sitter kvar på lagerhuset.
7. Lossa fästskruven (388L) på oljeringshylsan (324) och ta bort hylsan.
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8. Använd en lageravdragare för att ta bort radiallagret (168) från axeln.

9. Ta bort den inre lagerkåpan (160A), den inre labyrinttätningen (333A) och skruvarna för
den inre lagerkåpan (371C).

10. Ta bort tätningsplattans muttrar (355) och den mekaniska tätningen (250).
Se instruktionerna från den mekaniska tätningens tillverkare.
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Demontera axialänden (kullagerpumpar)

1. Lossa skruvarna för kåpan (371C) och ta bort den yttre ändkåpan för axiallagret (109).
Lossa den inre ändkåpan (160A) och skruvarna för kåpan (371C).
Lagerhuspackningarna (360A) sitter kvar på ändskydden (109A eller 160).

2. Ta bort tapparna (469J) mellan lagerhusfläns och huvudfläns.
Den punkt där huset ansluts till höljet kallas för sadel.

3. Bulta loss lagerhuset från sadeln genom att ta bort de fyra muttrarna (427J).
4. Ta bort pinnbultarna (371T). Rotera lagerhuset för att ta bort de inre ändskyddsbultarna

(371C).
5. Ta bort den axiella oljeringen (114A).
6. Dra av lagerhuset (134) från axeln.
7. Ta bort låsmuttern (136) och låsbrickan (382).
8. Ta bort ojeringshylsan (323) som hålls på plats med den axiella låsmuttern (136).
9. Använd en lageravdragare för att ta bort axiallagret (112A) från axeln (122).

Innerbanan på detta inre duplexlager stannar kvar på axeln när lagret dras. Ta bort denna
innerbana genom att applicera värme. Gör detta ett stycke bort från pumpens installations-
plats.

VARNING:
Pumpen kan hantera farliga och/eller giftiga vätskor. Innestängd eller ej dränerad vätska kan orsaka
explosion vid uppvärmning. Använd därför aldrig värme på området där pumpen finns. Värme kan också
förvränga maskinbearbetade ytor.
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Pumpar i S-gruppen har en lagerdistans (217).

10. Ta bort den inre lagerkåpan (160A), den inre labyrinttätningen (333A) och skruvarna för
den inre lagerkåpan (371C).

11. Ta bort tätningsplattans muttrar (355) och den mekaniska tätningen (250).
Se instruktionerna från den mekaniska tätningens tillverkare.

Demontera radialänden (hyls/kullagerpumpar)

1. Positionera tapparna mellan lagerhusets övre och nedre halvor (134).
2. Ta bort insexskruvarna som håller ihop lagerhusets övre och nedre halvor.
3. Spänn de två jackskruvarna på de horisontella delningsflänserna på lagerhuset för att

separera de två halvorna.
4. Ta bort den övre halvan på lagerhuset med den övre halvan på hylslagret (117).
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Notera att lagret sitter fast i lagerhuset med stift.

5. Ta bort tapparna (469J) som fäster lagerhusets nedre halva vid husflänsen.

6. Lossa och ta bort muttrarna (427J) som håller lagerhuset på plats.
7. Rotera den nedre halvan av hylslagret (117) runt axeln (122) för att få bort lagret från det

nedre huset.
8. Ta bort den nedre halvan av lagerhuset.
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9. Ta bort den yttre labyrinttätningen (332A), de två ojeringarna (114), och den inre
labyrinttätningen (333A).
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Demontera axialänden (hyls/kullagerpumpar)

1. Ta bort den yttre ändkåpan (109) genom att ta bort skruvarna för ändkåpan (371C).
2. Ta bort den övre halvan av lagerhuset (134A) från den nedra halvan.

a) Ta bort tapparna mellan lagerhusets (134A) övre och nedre halvor.
b) Ta bort insexskruvarna som håller ihop lagerhusets övre och nedre halvor (134A).
c) Spänn jackskruvarna för att separera hushalvorna.
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d) Ta bort den övre halvan på axiallagrets (134A) hus med den övre halvan på hylslagret
(117). Notera att lagret sitter fast i huset med stift.

3. Ta bort den yttre oljeringen (114A).
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4. Ta bort tapparna (469J) som fäster lagerhusets nedre halva vid husflänsen.

5. Lossa muttrarna (427J) som håller lagerhuset på plats.
Lagerhuset vilar på pinnbultarna.

6. Rotera den nedre halvan av hylslagret (117) runt axeln (122) för att få bort det från det
nedre lagerhuset.

7. Ta bort muttrarna (427J).
8. Ta bort den nedre halvan av lagerhuset (134A) med en kran. Ta bort pinnbultarna (371T).
9. Ta bort axiallåsmuttern (136) och låsbrickan (382) från axeln.
10. Ta bort oljeringshylsan (443B).
11. Använd en lageravdragare för att ta bort axiallagret (112A) från axeln.

Innerbanan på detta inre duplexlager stannar troligtvis kvar på axeln när lagret dras. Ta
bort denna innerbana genom att applicera värme. Gör detta ett stycke bort från pumpens
installationsplats.

VARNING:
Pumpen kan hantera farliga och/eller giftiga vätskor. Innestängd eller ej dränerad vätska kan orsaka
explosion vid uppvärmning. Använd därför aldrig värme på området där pumpen finns. Värme kan också
förvränga maskinbearbetade ytor.

Pumpar i S-gruppen har en lagerdistans (217).
12. Ta bort de två oljeringarna (323) som sitter på hylslagret.
13. Ta bort labyrinttätningarna (333A).

Demontering av hyls/Kingsburylagerenhet
Om din pump är utrustad med den ovanliga hyls/Kingsburylagerenheten, se ämnena
Demontera radialände (hyls/kullagerpumpar) och Demontera axialände (hyls/kullagerpumpar)
för demontering av hylslager.
Se även instruktionerna från Kingsbury för specifik information om detta hydrodynamiska lager
med ”tilting-pad”.
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Demontering av den roterande enheten

1. Ta bort styrtapparna (469G)
2. Lossa och ta bort muttrarna för husdelarna (425).
3. Använd domkraftskruvarna som medföljer pumpen för att lossa den övre halvan av huset

(100).
4. Använd en slinga och lyft upp den övre halvan av huset.
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VIKTIGT:
De gjutna lyftöglorna i den övre halvan är avsedda för att avlägsna den övre halvan från pumpen. De får
inte användas för att lyfta hela pumpen.

5. Positionera slingorna runt pumphjulet (101) på låsmuttrarna (124 och 130).
6. Lyft ut rotorn ur pumpen.
7. Ta bort halsbussningen (125) och slitringen för huset (164) från vardera sidan av

pumphjulet.
8. TA bort pumphjulslåsmuttern från radialänden (124).

Du behöver inte ta bort låsmuttern (130) från axialänden av axeln såvida du inte planerar
att byta ut låsmuttern i axialänden eller själva axeln.

Inspektioner före montering
Riktlinjer för utbyte
Hus kontroll och utbyte

VARNING:
Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Läckande vätska kan orska brand och/eller brännskador. Inspektera
och säkerställ att ytorna på packningstätningen inte är skadade och reparera eller byt ut efter behov.

Inspektera om huset eller huvudet har sprickor och är mycket slitna eller har ytskador med små
gropar. Rengör noga packningsytor och justeringspassningar för att ta bort rost och skräp.
Reparera eller byt ut dessa delar om något av följande förhållanden kan observeras:

• Slitage eller repor som är djupare än 1/8 tum (3,2 mm).
• Ytskador med små gropar djupare än 1/8 tum (3,2 mm).
• Oregelbundenheter i sätesytan för pumphus-packning
• Slitringsspel som överskrider värdena i tabellen Minsta spel vid körning

ANMÄRKNING:
När spelet mellan ringarna blir för stort (ökning med 50 %) minskar den hydrauliska
funktionen drastiskt.
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Områden för inspektion på pumphuset
Pilarna pekar på områden för inspektion av slitage på pumphuset:

Byte av pumphjul
Den

Pumphjulsdelar Dags att byta
Skovelkanter När du ser sprickor, ytskador med små gropar eller

rostskador

Pumphjulskontroller
• Kontrollera och rengör pumphjulshålets diameter.

Områden för inspektion på pumphjulet

A. Hölje
B. Slitring
C. Skovel
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Byte av oljering
Oljeringar måste vara så runda som möjligt för att fungera korrekt. Byt ut oljeringar om de är
slitna, vridna eller skadad och inte möjliga att reparera.

Områden för inspektion av pumphjulets låsmutter
Låsmutterns ytor ska vara jämna och fria från skåror och repor, speciellt de områden som visas
med pilar i figuren. Kontrollera även låsmuttrarnas ytterdiameter.

Byte av mekanisk patrontätning
Mekaniska patrontätningar skall servas av tätningstillverkaren. Se instruktionerna från den
mekaniska tätningens tillverkare för hjälp.

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

Byte av packningar, O-ringar, och säten.

VARNING:
Undvik dödsfall eller allvarlig skada. Läckande vätska kan orska brand och/eller brännskador. Byt ut
skadade eller slitna packningar/O-ringar.

• Byt ut alla packningar och O-ringar vid varje översyn och demontering.
• Inspektera sätena. De måste vara mjuka och inte ha några fysiska felaktigheter.

För att reparera slitna säten, avverka ett tunt lager i en svarv samtidigt som du behåller
dimensionsförhållandena med andra ytor.

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

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

• Lagerändskydd (109A) och (360A)
• Labyrinttätningar (332A och 333A)
• Låsmutter lager (136)
• Pumphjulskil (178) och kopplingskil (400)
• Låsbricka lager (382)
• Alla muttrar, bultar och skruvar

Riktlinjer för byte av axel
Kontroll av axelmått

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

ANMÄRKNING: Använd inte axelcentrum för kontroll av avvikelse då de kan ha skadats vid
borttagningen av lager eller pumphjul.

Kontroll av axelyta
Kontrollera så att axelns yta inte är skadad. Byt ut axeln om den är skadad och inte möjlig att
reparera.

Rotor
Tillåtna avvikelser för den komplett sammansatta rotorn finns i tabellen Krav för axelns och
rotorns avvikelse.
Tabell nr: 1 Krav för axelns och rotorns avvikelse
Egenskaper Krav
Flexibilitetsfaktor, L4/D2 >1,9x109 mm

(3,0x106 tum)
Tillåten axelavvikelse, TIR 25 µm

(0,0254 mm/0,0015 tum)
Komponents passning till axel Spel
Tillåten radiell rotoravvikelse, TIR* 75 Î¼m

(0,0762 mm/0,0030 tum)
*total angiven avvikelse för pumphjulsnav och hylsor

Bild nr: 17 Färdigmonterad rotor

Inspektion av lager
Lagrens skick

Återanvänd inte lager. Lagrens skick ger användbar information om driftsförhållandena i
lagerbocken.
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Checklista
Utför de här kontrollerna när du inspekterar lagren:

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

ska du åtgärda problemet innan pumpen tas i drift igen.

Utbyteslager
Utbyteslager måste vara samma som, eller likvärdiga med, lagren i den här tabellen.

ANMÄRKNING:
Axiallager måste ha maskinbearbetade bronshållare.

Tabell nr: 2 Kullagersäten för modell 3610
Lagernumren är baserade på SKF-/ MRC-beteckningar.
Pumpstorleksg Radiallager Axiallager Lagerhushål Axelrotation
rupp
S/SX 6309 7309/BECBM 3.9369 1.7722

3.9379 1.7718
M, MX 6312 7312/BECBM 5.1181 2.3628

5.1191 2.3623
L, LX 6313 7313/BECBM 5.5118 2.5597

5.5128 2.5592
XL 6318 7318/BECBM 7.4809 3.5440

7.4820 3.5434
X, XXL, XLX 6320 7320/BECBM 8.4652 3.9377

8.4663 3.9371
XX 6224 7320/BECBM 8.4652 Axiellt Radiellt

8.4663 3.9377 4.7255
3.9371 7.7249

Lagerhus
Utför de här kontrollerna när du inspekterar lagerhusen:

• Kontrollera att lagerhusen är fullständigt rena, utan grader.
• Ta bort allt löst och främmande material.
• Kontrollera att lagerhushålen stämmer med värdena i kullagerpassningstabellen.
• Reparera eller byt ut skadade delar vid behov.

Byt slitdelarna.
Byta ut halsbussningen

Halsbussningen (125) hålls på plats med en tryckpassning och punktsvetsar.
1. Ta bort bussningen:

a) Slipa bort punktsvetsarna.
b) Tryck in bussningen i tätningskammaren på hålet för huset (100) och huvudet (184).

2. Installera bussningen:
a) Rengör noggrant bussningssätet i tätningskammaren för huset (100) och huvudet

(184).
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b) Kyl ned den nya bussningen med torr is eller annan lämplig kylsubstans och installera
bussningen på sätet i huset (100) och huvudet (184).
Var förberedd på att knacka bussningen på plats med ett träblock eller mjuk hammare.

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

c) Punktsvetsa bussningen på plats på tre ställen på jämna avstånd.

Byt ut slitringarna
Slitringar för huset (164) med ett lägessäte och en antirotationsstift (445). Slitringarna för
pumphjulet (142) hålls på plats med en tryckpassning och tre stoppskruvar (320).
1. Ta bort slitringarna:

a) Ta bort stoppskruvarna.
b) Ta bort slitringarna från huset (100) och pumphjulet (101). Använd lämpliga verktyg för

att bända och dra bort ringarna från sätena.
Du kan även maskinbearbeta bort ringarna.

VIKTIGT:
Överdriven bearbetning kan skada ringpassningar och göra delarna oanvändbara.

2. Installera slitringarna:
a) Rengör noggrant sätena för slitringarna och kontrollera att de är mjuka och inte har

några repor.
b) Värm upp de nya slitringarna för pumphjulet till 180 °F–200 °F (132 °C–143 °C) med en

jämn uppvärmningsmetod såsom en ugn, och placera dem på pumphjulets (101)
slitringssäten.

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

c) Lokalisera, borra och gänga tre nya hål för stoppskruvar, jämnt fördelade mellan de
ursprungliga hålen i varje ny ring och ringsätesområde.

d) Installera stoppskruvarna (320) och stuka gängorna.
3. Kontrollera kastet och förvridningan av slitringen för huset (164) genom att mäta hålet vid

varje stoppskruv med en innermikrometer eller ett skjutmått.
Maskinbearbeta en eventuell avvikelse som överstiger 0,003 tum (0,08 mm) innan du
trimmar de nya slitringarna för pumphjulet (142).

4. Bekräfta hålet för slitringarna för huset (164) med en innermikrometer eller ett skjutmått.
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5. Vrid slitringen för pumphjulet till rätt storlek efter det att du monterat det på pumphjulet .

ANMÄRKNING:
Förfarandena för inställning av pumphjulets och slitringens spel måste följas. Underlåten-
het att ställa in spelet på rätt sätt eller att inte följa korrekta förfaranden kan leda till gnistor,
oväntad värmebildning och skador på utrustningen.

Alla utbytesslitringar för pumphjulet, förutom de med hårda ytor, levereras med 0,020 tum
till 0,030 tum (0,508 mm till 0.762 mm) Se tabellen Minsta frigångsmått för de slutliga
frigångsmåtten. Maskinbearbeta pumphjulsringarna i enlighet med detta.
Utbytesslitringar med hård yta för pumphjulet levereras inte för stora men så att de
etablerar de korrekta frigångsmåtten när både pumphjulets och pumphusets slitringar byts
ut.
När pumphjulsenheten levereras som en reservdel (pumphjul med slitringar), är slitringarna
maskinbearbetade till erforderligt dimension.

Minsta frigångsmått
Slitring - pumphjul

Byt ut slitringarna när det diametrala frigångsspelet överskrider värdena som visas i denna tabell eller när
hydraulprestandan har minskat till oacceptabla nivåer.
Diameter på roterande del vid spel Minsta diameterspel
tum mm tum mm
<2.000 <50.00 0.010 0.25
2 000 – 2,4999 50,00 till 64,99 0.011 0.28
2,500 – 2,999 65,00 till 79,99 0.012 0.30
3 000 – 3,499 80,00 till 89,99 0.013 0.33
3,500 – 3,999 90,00 till 99,99 0.014 0.36
4 000 – 4,499 100,00 till 114,99 0.015 0.38
4,500 – 4,999 115,00 till 124,99 0.016 0.41
5 000 – 5,999 125,00 till 149,99 0.017 0.43
6 000 – 6,999 150,00 till 174,99 0.018 0.46
7 000 – 7,999 175,00 till 199,99 0.019 0.48
8 000 – 8,999 200,00 till 224,99 0.020 0.51
9 000 – 9,999 225,00 till 249,99 0.021 0.53
10 000 – 10,999 250,00 till 274,99 0.022 0.56
11,000 till 11,999 275,00 till 299,99 0.023 0.58
12 000 – 12,999 300,00 till 324,99 0.024 0.61
13,000 till 13,999 325,00 till 349,99 0.025 0.63
14,000 till 14,999 350,00 till 374,99 0.026 0.66
15,000 till 15,999 375,00 till 399,99 0.027 0.69
16,000 till 16,999 400,00 till 424,99 0.028 0.71
17,000 till 17,999 425,00 till 449,99 0.029 0.74
18,000 till 18,999 450,00 till 474,99 0.030 0.76
19,000 till 19,999 475,00 till 499,99 0.031 0.79
20,000 till 20,999 500,00 till 524,99 0.032 0.81
21,000 till 21,999 525,00 till 549,99 0.033 0.84
22,000 till 22,999 550,00 till 574,99 0.034 0.86
23,000 till 23,999 575,00 till 599,99 0.035 0.89
24,000 till 24,999 600,00 till 624,99 0.036 0.91
25,000 till 25,999 625,00 till 649,99 0.037 0.94

För diametrar större än 25,999 tum (649,99 mm) ska det maximala diametrala spelet vara
0,037 tum (0,94 mm) plus 0,001 tum för varje ytterligare tum diameter eller del därav (1 mm för
varje ytterligare 1 mm).
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Montering
Montera det roterande elementet

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

ANMÄRKNING:
• Säkerställ att alla delar och gängor är rena och att du har följt alla anvisningar i avsnittet

Inspektioner före montering.
• Kontrollera magnetism på pumpaxeln och avmagnetisera axeln om det finns detekterbar

magnetism. Magnetism drar åt sig ferritiska föremål till pumphjulet, tätningen och lagren
vilket kan leda till oväntad värmebildning, gnistor och skador på utrustningen.

1. Montera pumphjulet på axeln. Pumphjulet är en glidpassning på axeln (passning H7/g6
ISO). Centrera pumphjulet mellan gängorna för pumphjulsmuttern. Applicera en generös
mängd antikärvningsmedel på axeln.

2. Montera pumphjulslåsmuttrarna.
En låsmutter är högergängad och den andra är vänstergängad.
Om det är en reparation är det troligt att endast en låsmutter togs bort. Låt den andra
låsmuttern sitta svar på axeln för att bevara centreringen av pumphjulet. Använd tidigare
antecknade mått från lageransatsen till ytan på pumhjulsnavet, eller läs i tabellen
Pumphjulsinställningar i avsnittet Demontering.

ANMÄRKNING:
Se till att gängorna är rena. Ta bort eventuella grader. Applicera ett antikärvningsmedel på
gängorna.

3. Installera slitringarna för pumphjulet .
Läs avsnittet Byte av slitringar i avsnittet Förmontering.

4. Mät det totala indikatorutslaget på slitringarna för pumphjulet, låsmuttrarna för pumphjulet
och lagersätena.
Axeln är referenspunkten. Mät kastet för slitringarna och pumphjulsmuttrarna mot axeln
med en indikatorklocka.
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API-gränser är listade i tabellen Krav för axelns och rotorns avvikelse.

5. Installera slitringarna för huset (164) över varje pumphjulsring (142).
Säkerställ att den mindre ytterdiametern är närmast pumphjulet vid installationen.

6. Installera halsbussningen (125) på vardera sidan av pumphjulet.
Säkerställ att den mindre ytterdiametern är närmast pumphjulet vid installationen.

ANMÄRKNING:
Förfarandena för inställning av pumphjulets och slitringens spel måste följas. Underlåten-
het att ställa in spelet på rätt sätt eller att inte följa korrekta förfaranden kan leda till gnistor,
oväntad värmebildning och skador på utrustningen.

Installera det roterande elementet
1. Använd remmar och en kran för att sätta i det roterande elementet i huset undre halva.

Var ytterst försiktig så att inte pumphjulet (101), pumphjulsmuttrarna (124 och 130) eller
ytan på halsbussningen repas.

2. Sänk sakta ned det roterande elementet i husets nedre halva. Kontrollera att pumphjulet
centreras i utloppssnäckan. Flytta och positionera halsbussningen, tillsammans med
slitringen för huset så att dessa komponenter sitter på de rätta hålen och att antirotatinsstif-
ten sitter ordentligt på plats i respektive spår.

3. Använd remmar och en krananordning för monteringen av den övre halvan till huset.
4. Dra åt huvudbultarna till värdena i tabellen Maximala vridmomentvärden för fästelement:

a) Applicera ett antikärvningsmedel på bultarna och utloppshuvudets framsida där
muttrarna kommer i kontakt.

b) Installera en mutter på varje pinnbult.
c) Dra åt muttrarna jämnt för att dra ihop de två halvorna av huset.
d) Märk dessa muttrar som grupp A.
e) Installera den återstående hälften av muttrarna (grupp B).
f) Dra åt muttrarna i grupp B med ett vridmoment på cirka 50 fotpund (203 Nm).
g) Matcha märkena på muttrarna i grupp B till huvudet.
h) Dra åt muttrarna i grupp B ytterligare genom att vrida varje mutter medurs 17° till 19°

förbi märket på huvudet.
i) Lossa muttrarna i grupp A.
j) Upprepa det F till och med H för muttrarna i grupp A.
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5. Montera den mekaniska kassettätningen (250) på axeln. Dra inte åt packningsmuttrarna
just nu.

Bild nr: 18 Montera den mekaniska patrontätningen på radialänden

Bild nr: 19 Montera den mekaniska patrontätningen på axialänden

Kontrollera tätningskammarens avvikelse
Lagerhusen tappmonteras mot huset (100) under ursprungsmonteringen. För att säkerställa
korrekt driftläge på axeln ska dock följande procedur användas för att bekräfta kastet på
tätningskammaren innan de mekaniska kassettätningarna installeras.
1. Installera de gamla lagren på axeln och skruva fast lagerhusen på huset och huvudet.
2. Montera mätklockan på axeln (122). Rotera axeln (122) så att indikatorklockan löper längs

hålet för tätningskammeren under 360°.
3. Om den totala indikatoravläsningen överstiger 0,127 mm (0,005 tum), fastställ orsaken och

korrigera.
Det kan vara nödvändigt att justera om huset.
a) Ta bort styrtapparna och använd justerskruvarna för att minska kastet till inom 0,002

tum (0,0508 mm).
b) Tappmontera huset igen på en annan plats.

4. Kontrollera avvikelsen för tätningskammarkåpans yta.
a) Montera en indikatorklocka på axeln och rotera axeln så att indikatorklockan löper

längs tätningskammarens yta under 360°.
b) Om det totala indikatorutslaget överstiger det tillåtna kastet enligt denna tabell ska

orsaken fastställas och åtgärdas.
Stativgrupp Dataskylt - Max. tillåten total indikatoravläsning

radiallager i tum (millimeter)
S/SX 6309 0.0020 (0.0508)
M / MX 6312 0.0025 (0.0635)
L / LX 6313 0.0030 (0.0762)
XL 6318 0.0035 (0.0889)
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Stativgrupp Dataskylt - Max. tillåten total indikatoravläsning
radiallager i tum (millimeter)

X, XX, XXL, XLX 6320 0.0035 (0.0889)
6224

5. Ta bort tapparna och bulta loss lagerhusen. Kassera de gamla lagren.

Montera axialänden (kullagerpumpar)

1. Montera den inre labyrinttätningen (333A) i det inre axialändskyddet (160A):
a) Rengör ändskyddet med ett lösningsmedel.
b) Passa in labyrinttätningen (333A) i hålet i skyddet (160).
c) Knacka in tätningen med en hammare.

ANMÄRKNING:
Se till att utblåsporten är i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

2. Montera den inre ändkåpan (160A) och packningen för den inre ändkåpan (360A) på axeln.
3. Montera axiallagren (112A) i ett baksida-mot-baksida-arrangemang på axeln (122):

Lagren är presspassade.
a) Förvärm lagren till 120 °C med en lagervärmare av induktionstyp.

Var noga med att avmagnetisera lagren efter värmning.

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

personskada.

ANMÄRKNING:
Använd inte blåslampa eller tvång.

b) Montera lagren (112A), oljeringshylsan (323) och låsmuttern för lagret (136) på axeln.
c) Medan lagret är varmt, dra åt låsmuttern för hand med en skiftnyckel tills lagret sitter

tätt mot axelskuldran.
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d) Låt lagerenheten långsamt svalna till rumstemperatur.
Använd inte tryckluft eller andra metoder för att få lager att svalna fort.

e) När lagerenheten har svalnat helt, ta bort låsmuttern, installera låsbrickan (382) och
installera låsmuttern.

f) Handdra låsmuttern med en skiftnyckel. Dra inte åt lagret för hårt. Knacka lätt på änden
av skiftnyckeln med en plasthammare medan du noterar positionen för nästa lediga
låsbrickeflik som kan riktas in med öppningarna i låsmuttern.
Mutterns vridmotstånd ökar när den spänns. Planera inriktningen för låsbrickefliken
med låsmuttern helt åtdragen. Om låsmuttern fortfarande vrider sig vid lätta slag med
hammaren, fortsätt då att spänna låsmuttern tills nästa tillgängliga flik är inriktad med
en öppning. Slå inte för hårt med hammaren. Om du inte kan nå nästa flik, lossa då
låsmuttern för att rikta in den med den föregående fliken.

g) Kontrollera skicket på ytterbanorna genom att rötera lagren för hand åt motsatta håll.
• Ytterbanorna kan vanligtvis inte roteras mot varandra för, men om de rör sig måste

motståndet vara stort.
• Om ytterbanorna är lösa, sitter inte lagret rätt utan måste spännas om.

h) När du har åstadkommit en lämplig lagerenhet, sätt in låsbrickefliken i öppningen i
låsmuttern.

4. Installera lagerhuset (134) över lagren. Fingerdra muttrarna (427J) på pinnbultarna (371T).
Sätt in tapparna (469J); spänn därefter muttrarna (427J).
Lagerhuset tappmonteras mot
lagrets sadelfläns på
huset (100) under den ursprungliga monteringen för att säkerställa korrekt driftposition för
axeln.

ANMÄRKNING:
Lagerhusets fläns måste passa metall-mot-metall (utan mellanrum) mot lagrets fläns.

5. Installera lagerändskyddet (160A) med ändkåpans kupålskruvar (371C).
6. Installera oljeringen (114A).
7. Installera lagerändskyddet (109) och lagerändskyddspackningen (360A) med ändskyddets

kupolskruvar (371C).
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8. När du installerar nya lager måste du mäta det axiala ändspelet:
a) Bulta fast ändskyddet vid axialhuset.
b) Flytta axeln från kopplingsänden.
c) Mät axelns axialrörelse med en indikatorklocka monterad på radiallagerhuset.

Denna tabell visar kraven på spel mellan axiallagerändskydd och lagret:
Typ av lager Spel i tum (millimeter)
Kula/kula 0.005-0.010 (0.127-0.254)
Hylsa/kula 0.005-0.010 (0.127-0.254)
Hylsa/Kingsbury 0.010–0.013 (0.254–0.330)

Montera radialänden (kullagerpumpar)

1. Montera den inre labyrinttätningen (333A) i den inre radiella ändkåpan (160A):
a) Rengör ändskyddet med ett lösningsmedel.
b) Montera labyrinttätningen (333A) i hålet på kåpan (160A):
c) Knacka in tätningen med en hammare.

ANMÄRKNING:
Se till att utblåsporten är i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

2. Montera den inre ändkåpan (160A) och packningen för den inre ändkåpan (360A) på axeln.
3. Montera radiallagret (168) på axeln (122).

Lagren är presspassade.
a) Förvärm lagren med en elektronisk induktionsvärmare.

Induktionsvärmaren avmagnetiserar också lagren.

VIKTIGT:
Använd isolerade handskar när du använder en lagervärmare. Lager blir heta och kan orsaka
personskada.

ANMÄRKNING:
Använd inte blåslampa eller tvång.

b) Täck lagrens inneryta med det smörjmedel som kommer att användas i drift.

78 Model 3610, API Type BB1 API 610 11th Edition Installations-, drift- och underhållsmanual



Underhåll

c) Montera radialändlagret (168) på axeln (122).
Pumpar i S-gruppen har en lagerdistans (217).

4. Installera oljeringshylsan (324) och dra åt fästskruven (388L).

5. Installera lagerhuset (134).
Lagerhuset är fäst med tappar vid huset (100) under den ursprungliga uppbyggnaden för
att säkerställa rätt driftposition för axeln.

ANMÄRKNING:
Lagerhusets fläns måste passa metall-mot-metall (utan mellanrum) mot lagrets fläns.

6. Installera oljeringen (114).
7. Installera ändskyddspackningen på yttersidan (360A).
8. Montera den yttre labyrinttätningen (332A) i det yttre radialändskyddet (160):

a) Rengör ändskyddet med ett lösningsmedel.
b) Passa in labyrinttätningen (332A) i hålet i skyddet (160).
c) Knacka in tätningen med en hammare.

ANMÄRKNING:
Se till att utblåsporten är i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

9. Installera ändskyddet (160). Dra åt alla kupolskruvar (371C) på ändskyddet.
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Montera axialänden (hyls/kullagerpumpar)

1. Installera den inre labyrinttätningen (333A).
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ANMÄRKNING:
Se till att utblåsporten är i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

2. Placera de inre oljeringarna (114) på axeln.
3. Montera axiallagren (112A) i ett baksida-mot-baksida-arrangemang på axeln (122):

Lagren är presspassade.
a) Förvärm lagren till 120 °C med en lagervärmare av induktionstyp.

Var noga med att avmagnetisera lagren efter värmning.

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

personskada.

ANMÄRKNING:
Använd inte blåslampa eller tvång.

b) Montera lagren (112A), oljeringshylsan (323) och låsmuttern för lagret (136) på axeln.
c) Medan lagret är varmt, dra åt låsmuttern för hand med en skiftnyckel tills lagret sitter

tätt mot axelskuldran.
d) Låt lagerenheten långsamt svalna till rumstemperatur.

Använd inte tryckluft eller andra metoder för att få lager att svalna fort.
e) När lagerenheten har svalnat helt, ta bort låsmuttern, installera låsbrickan (382) och

installera låsmuttern.
f) Handdra låsmuttern med en skiftnyckel. Dra inte åt lagret för hårt. Knacka lätt på änden

av skiftnyckeln med en plasthammare medan du noterar positionen för nästa lediga
låsbrickeflik som kan riktas in med öppningarna i låsmuttern.
Mutterns vridmotstånd ökar när den spänns. Planera inriktningen för låsbrickefliken
med låsmuttern helt åtdragen. Om låsmuttern fortfarande vrider sig vid lätta slag med
hammaren, fortsätt då att spänna låsmuttern tills nästa tillgängliga flik är inriktad med
en öppning. Slå inte för hårt med hammaren. Om du inte kan nå nästa flik, lossa då
låsmuttern för att rikta in den med den föregående fliken.

g) Kontrollera skicket på ytterbanorna genom att rötera lagren för hand åt motsatta håll.
• Ytterbanorna kan vanligtvis inte roteras mot varandra för, men om de rör sig måste

motståndet vara stort.
• Om ytterbanorna är lösa, sitter inte lagret rätt utan måste spännas om.

h) När du har åstadkommit en lämplig lagerenhet, sätt in låsbrickefliken i öppningen i
låsmuttern.

4. Lyft den nedre halvan av lagerhuset (134A) på plats, positionera de två inre oljeringarna
(114) i urtagen på lagerhuset.

5. Placera den installerade inre labyrinttätningen (333A) i det nedre huset.
6. Fingerdra det nedre huset till huvud-lagerflänsen med huvud-till-lagerhus-pinnbultarna

(371T) och muttrarna (427J).
7. Installera hylslagret (117):

a) Placera den nedre halvan av hylslagret (117) på axeln (122) och låt det glida runt axeln
in i det nedre lagerhuset, så att oljeringarna flyttas i enlighet med detta. Positionera de
inre oljeringarna (323) i skårorna på hylslagren.

b) Installera tapparna i de förborrade tapphålen mellan husfläns och huvud-lagerfläns.
c) Dra åt muttrarna (427J) på lagerhuset till huvudpinnbultarna (371T).
d) Placera den övre halvan av hylslagret (117) på axeln, så att oljeringarna flyttas åt

sidan. När lagrets övre halva sitter på plats, flytta tillbaka oljeringarna in i lagerhuset
och hylsskårorna.
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8. Installera den övre halvan av lagerhuset (134A).
9. Placera den yttre oljeringen (114A) på oljeringshylsan (323).
10. Justera ändspelet med packningen (361A) och den axiella ändkåpan (109).

När du installerar nya lager måste du mäta det axiala ändspelet:
a) Bulta fast ändskyddet vid axialhuset.
b) Flytta axeln från kopplingsänden.
c) Mät axelns axialrörelse med en indikatorklocka monterad på radiallagerhuset.

Denna tabell visar kraven på spel mellan axiallagerändskydd och lagret:
Typ av lager Spel i tum (millimeter)
Kula/kula 0.005-0.010 (0.127-0.254)
Hylsa/kula 0.005-0.010 (0.127-0.254)
Hylsa/Kingsbury 0.010–0.013 (0.254–0.330)

11. Montera den yttre ändkåpan för axiallagret (109) med packningen (361A). Spänn fast
ändskyddet vid huset med kupolskruvarna (371C).

Montera radialänden (hyls/kullagerpumpar)
1. Installera den inre labyrinttätningen (333A).

2. Placera oljeringarna (114) på axeln.
3. Placera den yttre labyrinttätningen (333A) i den nedre halvan av lagerhuset (134), som

ännu inte sitter på plats.
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4. Lyft den nedre halvan av lagerhuset på plats, positionera de inre oljeringarna (114) i
urtagen på lagerhuset.

5. Placera den installerade inre labyrinttätningen (333A) i det nedre huset.

ANMÄRKNING:
Se till att utblåsporten är i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

6. Handdra det nedre huset till huslagerflänsen med hus-till-lagerhus-pinnbultarna (371T) och
muttrarna (427J).

7. Installera hylslagret (117):
a) Placera den nedre halvan av hylslagret (117) på axeln (122) och låt det glida runt axeln

in i det nedre lagerhuset, så att oljeringarna flyttas i enlighet med detta. Positionera de
inre oljeringarna (114) i urtagen på hylslagren.

b) Installera tapparna (469J) i de förborrade tapphålen mellan husfläns och huslagerfläns.

c) Dra åt muttrarna (427J) på lagerhuset till huspinnbultarna (371T).
d) Placera den övre halvan av hylslagret (117) på axeln, så att oljeringarna flyttas åt

sidan. När lagrets övre halva sitter på plats, flytta tillbaka oljeringarna in i lagerhuset
och hylsskårorna.

8. Installera den yttre labyrinttätningen (332A).

ANMÄRKNING:
Se till att utblåsporten är i position klockan 6 och att den sitter ordentligt.

9. Installera den övre halvan av lagerhuset (134).
10. Positionera tapparna mellan lagerhusets övre och nedre halvor. Dra åt lagerhusets

insexskruvar.

Montering av hyls/Kingsburylagerenhet
Om din pump är utrustad med den ovanliga hyls/Kingsburylahgerenheten, se ämnena Montera
radialände (hyls/kullagerpumpar) och Montera axialände (hyls/kullagerpumpar) för återmonte-
ring av hylslager.
Se även instruktionerna från Kingsbury för specifik information om detta hydrodynamiska lager
med ”tilting-pad”.

Kontroller efter montering
Utför dessa kontroller när du har monterat pumpen och fortsätt därefter med att starta pumpen:

• Rotera axeln för hand för att säkerställa att den roterar lätt och jämnt och att den inte
skaver.

• Öppna isoleringsventilerna och kontrollera om det finns läckor i pumpen.
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Referenser för montering
Maximala vridmomentsvärden för fästelement

Smorda värden är 2/3 av osmorda värden.
Fästelementets

storlek
(diameter i

tum) – gängor
per tum 2210 material ft-lb (Nm) 2229 material ft-lb (Nm) 2239 material ft-lb (Nm)

Smord Osmord Smord Osmord Smord Osmord
3/8 –16 6 (9) 9 (13) 11 (15) 17 (23) 18 (25) 27 (37)
7/16 –14 10 (14) 15 (21) 18 (25) 27 (37) 29 (40) 44 (59)
1/2 –13 15 (21) 23 (31) 27 (37) 41 (55) 44 (60) 66 (90)
9/16 –12 22 (30) 33 (45) 39 (53) 59 (80) 63 (86) 95 (129)
5/8 –11 30 (41) 45 (62) 54 (74) 81 (110) 87 (118) 131 (177)
3/4 –10 53 (72) 80 (108) 66 (90) 99 (135) 154 (209) 231 (314)
7/8 –9 85 (116) 128 (173) 106 (144) 159 (216) 248 (337) 372 (505)
1 –8 128 (174) 192 (261) 159 (216) 239 (324) 371 (504) 557 (755)

1-1/4 –8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 766 (1039) 1149 (1558)
1-3/8 –8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1039 (1409) 1559 (2114)
1-1/2 –8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1371 (1859) 2057 (2789)
1-3/4 –8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 2230 (3024) 3345 (4536)
2-1/8 –8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 4100 (5559) 6150 (8339)
2-1/2–8 Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 6799 (9219) 10199 (13828)

Reservdelar
Reservdelar för kritisk service

För kritisk service, lagra dessa delar, där så är tillämpligt:
• Pumphjul (101)
• Axiallagerändskydd, yttre (endast kul/hylslagerkonstruktion) (109A)
• Axel (122)
• Radiallagerändskydd, inre (endast kullagerkonstruktion) (160)
• Pumphjulskil (178)

En alternativ metod är att lagra ett komplett roterande element. Detta är en grupp av hopsatta
delar som inkluderar alla roterande komponenter förutom lager (och delar), mekaniska
tätningar och koppling.

Rekommenderade reservdelar
När du beställer reservdelar måste du alltid ange serienummer samt delens namn och
artikelnummer från den relevanta sektionsritningen. För att driften ska bli tillförlitlig är det
mycket viktigt att du har ett tillräckligt stort lager av reservdelar till hands.
Lagra dessa reservdelar, där så är tillämpligt:

• Mekanisk patrontätning
• Axiallager (duplexpar) (112)
• Oljeringar (114, 323)
• Glidlager, två (117) (endast glidlagerkontruktion)
• Pumphjulslåsmutter, radial (124)
• Pumphjulslåsmutter, axial (130)
• Låsmutter lager (136)
• Pumphjulsslitringar (142)
• Husslitringar (164)
• Radiallager (168) (endast kullagerkonstruktion)
• Labyrinttätning, yttre (332A)
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• Labyrinttätning, inre (333A)
• Packning för husdelning (351)
• Låsbricka lager (382)
• Lagerändskyddspackning (360A)
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Felsökning
Felsökning vid drift
Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen levererar ingen vät- Pumpen är inte fylld. Fyll pumpen igen och kontrollera att pumpen och
ska. sugledningen är fyllda med vätska.

Sugledningen är igensatt. Ta bort hindren.
Pumphjulet är igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.
Axeln roterar i fel riktning. Byt rotationsriktning. Rotationsriktningen måste

stämma överens med pilen på lager- eller pump-
huset.

Bottenventilen eller sugledningens öppning är Kontakta en ITT-representant för att få korrekt
inte tillräckligt nedsänkt. nedsänkningsdjup. Använd ett skvalpskott för att

få bort virvlar.
Sughöjden är för hög. Korta av sugledningen.

Pumpen producerar inte no- Packningen eller O-ringen har en luftläcka. Byt ut packningen eller O-ringen.
minellt flöde eller nominell Packboxen har en luftläcka. Byt ut eller justera om den mekaniska tätningen.
uppfordringshöjd. Pumphjulet är delvis igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.

Spelet mellan pumphjulet och pumphuset är Justera pumphjulsspelet.
för stort.
Sughöjden är otillräcklig. Säkerställ att sugledningens avstängningsventiler

är helt öppna och att ledningen inte är tilltäppt.
Pumphjulet är slitet eller trasigt. Inspektera och byt ut pumphjulet om så behövs.

Pumpen startar och slutar Pumpen är inte fylld. Fyll pumpen igen och kontrollera att pumpen och
sedan att pumpa. sugledningen är fyllda med vätska.

Sugledningen har luft- eller gasfickor. Dra om rörledningen för att få bort luftfickorna.
Sugledningen har en luftläcka. Åtgärda läckan.

Lagren körs varma. Pumpen och motorn är inte korrekt uppriktade. Rikta om pumpen och motorn.
Smörjningen är otillräcklig. Kontrollera smörjmedlets lämplighet och nivå.
Smörjmedlet var inte tillräckligt kylt. Kontrollera kylsystemet.

Pumpen låter mycket eller Pumpen och motorn är inte korrekt uppriktade. Rikta om pumpen och motorn.
vibrerar. Pumphjulet är delvis igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.

Pumphjulet eller axeln är trasig eller böjd. Byt ut pumphjulet eller axeln om så behövs.
Fundamentet är inte fast. Dra åt pumpens och motorns fästbultar. Säkerställ

att bottenplattan är gjuten på rätt sätt utan tomrum
eller luftfickor.

Lagren är slitna. Byt ut lagren.
Sug- eller utloppsledningen är inte ordentligt Förankra sug- eller utloppsledningen om så be-
förankrad eller uppstöttad. hövs enligt rekommendationerna i Hydraulic Insti-

tues standardmanualer.
Pumpen kaviterar. Leta upp och åtgärda problemet i systemet.

Den mekaniska tätningen De mekaniska tätningsdelarna är slitna. Byt ut slitna delar.läcker för mycket.
Den mekaniska tätningen blir för varm. Kontrollera smörj- och kylledningarna.

Motorn förbrukar för mycket Uppfordringshöjden har sjunkit under det no- Installera en strypventil. Justera pumphjulsdiame-
effekt. minella värdet och för mycket vätska pumpas. tern om det inte hjälper. Kontakta en ITT-repre-

sentant om det inte hjälper.
Vätskan är tyngre än förväntat. Kontrollera specifik densitet och viskositet.
Packboxtätningen är för tät. Justera packningsmaterialet. Byt ut packboxen om

den är sliten.
Roterande delar gnider emot varandra. Kontrollera att slitdelarna har rätt spel.
Pumphjulsspelet är för snävt. Justera pumphjulsspelet.
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Felsökning av justering
Symtom Orsak Åtgärd
Horisontal justering (sida-till-sida) kan inte Motorns fötter är fästade med bultar. Lossa pumpens fästbultar och skjut pum-
uppnås (vinkel eller parallell). pen och motorn tills du uppnår horisontal

justering.
Bottenplattan är inte ordentligt nivåjuste- 1. Fastställ vilka hörn på bottenplattan
rad och är troligen vriden. som är höga eller låga.

2. Ta bort eller lägg till shims vid rätt
hörn.

3. Rikta om pumpen och motorn.
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Dellistor och tvärsnittsritningar
Dellista - modell 3610 - kula/kula
Tabell nr: 3 Dellista med material för tillverkning av kula-/kullagerarrangemang

Materialen i den här tabellen är typiska. Hänvisa till beställningssedeln för faktiska material i utrustningen.
3610 dellista - ballongnummer Konstruktionsmaterial

Positi Delbeskrivning S4 S5 S6 S8 C6 A8 D1 D2-5A D2-6A S8N A8N
on
100 Pumphus 9734/ 9734/ 9734/ 9734/ 9495/ 9497/ 9663/ 9664/ 9302/ 9734/ 9497/

1212 1212 1212 1212 1234 1296 1402 1401 1327 1212 1296
101 Pumphjul 9803/ 9166/ 9168/ 9436/ 9168/ 9436/ 9524/ 9110/ 9109/ 9365/ 9365/

1212 1212 1234 1265 1234 1265 1362 1361 1328 1265 1265
109 Kullagerändskydd, axiellt (yttre) 1212
112 Axiallager ---
114 Oljering - radiell 1618

114A Oljering - axiell 1618
122 Axel 2238 2238 2238* 2351 2244 2351 2435 3280 2407 2351 2351
124 Låsmutter för pumphjul – radiell 2446 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 2229 2229
125 Halsbussning 1001 2245 2245 6983 2245 6983 6187 6171 6787 2445 2445
130 Låsmutter för pumphjul – axiell 2446 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 2229 2229
134 Lagerhus - radiellt 1212
136 Låsmutter lager ---
142 Slitring för pumphjul 1001 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 1071 1071
160 Kullagerändskydd - radiellt (yttre) 1212

160A Kullagerändskydd - radiellt inre 1212
164 Husslitring 1001 2245 2245 6983 2245 6983 6942 6171 6787 1265 1265
168 Radiellt lager ---
178 Pumphjulskil 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2435 3280 2407 2226 2226
323 Oljeringshylsa - axiell 2210
324 Oljeringshylsa, radiell 2210

332A Lagerisolator - yttre ---
333A Lagerisolator - inre ---
353 Pinnskruv – packbox 5426
355 Mutter – packbox 5427

360A Packning för kullagerändskydd 5130-0007
371C Skruv, ändkåpshylsa till hus 2210
382 Låsbricka lager ---
400 Kopplingskil 2213

443V Distans, lager 2228
445 Tapp, antirotation av halsbussning 2435

445A Tapp, antirotation av husring 2435
520 Mutter, koppling 2210
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Tvärsnittsritningar
Modell 3610 - kula/kula
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Dellista - modell 3610 - hylsa/kula
Tabell nr: 4 Reservdelslista med konstruktionsmaterial för hyls/kullagerenhet

Materialen i den här tabellen är typiska. Hänvisa till beställningssedeln för faktiska material i utrustningen.
3610 dellista - ballongnummer Konstruktionsmaterial

Positi Delbeskrivning S4 S5 S6 S8 C6 A8 D1 D2-5A D2-6A S8N A8N
on
100 Pumphus 9734/ 9734/ 9734/ 9734/ 9495/ 9497/ 9663/ 9664/ 9302/ 9734/ 9497/

1212 1212 1212 1212 1234 1296 1402 1401 1327 1212 1296
101 Pumphjul 9803/ 9166/ 9168/ 9436/ 9168/ 9436/ 9524/ 9110/ 9109/ 9365/ 9365/

1212 1212 1234 1265 1234 1265 1362 1361 1328 1265 1265
109 Kullagerändskydd, axiellt (yttre) 1212
112 Axiallager ---
114 Oljering - radiell 1618

114A Oljering - axiell 1618
117 Hylsa, lager ---
122 Axel 2238 2238 2238* 2351 2244 2351 2435 3280 2407 2351 2351
124 Låsmutter för pumphjul – radiell 2446 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 2229 2229
125 Halsbussning 1001 2245 2245 6983 2245 6983 6187 6171 6787 2445 2445
130 Låsmutter för pumphjul – axiell 2446 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 2229 2229
134 Lagerhus - radiellt 1212

134A Lagerhus - axiellt 1212
136 Låsmutter lager ---
142 Slitring för pumphjul 1001 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 1071 1071
164 Husslitring 1001 2245 2245 6983 2245 6983 6942 6171 6787 1265 1265
178 Pumphjulskil 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2435 3280 2407 2226 2226
323 Oljeringshylsa - axiell 2210

332A Lagerisolator - yttre ---
333A Lagerisolator - inre ---
353 Pinnskruv – packbox 5426
355 Mutter – packbox 5427

360A Packning för kullagerändskydd 5130-0007
371C Skruv, ändkåpshylsa till hus 2210
382 Låsbricka lager ---
400 Kopplingskil 2213

443V Distans, lager 2228
445 Tapp, antirotation av halsbussning 2435

445A Tapp, antirotation av husring 2435
520 Mutter, koppling 2210
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Dellistor och tvärsnittsritningar

Tvärsnittsritningar
Modell 3610 - hylsa/kula

Model 3610, API Type BB1 API 610 11th Edition Installations-, drift- och underhållsmanual 91



Dellistor och tvärsnittsritningar

Dellista - modell 3610 - kula/ktb
Tabell nr: 5 Dellista med material för tillverkning av kula-/kullagerarrangemang

Materialen i den här tabellen är typiska. Hänvisa till beställningssedeln för faktiska material i utrustningen.
3610 dellista - ballongnummer Konstruktionsmaterial

Positi Delbeskrivning S4 S5 S6 S8 C6 A8 D1 D2-5A D2-6A S8N A8N
on
100 Pumphus 9734/ 9734/ 9734/ 9734/ 9495/ 9497/ 9663/ 9664/ 9302/ 9734/ 9497/

1212 1212 1212 1212 1234 1296 1402 1401 1327 1212 1296
101 Pumphjul 9803/ 9166/ 9168/ 9436/ 9168/ 9436/ 9524/ 9110/ 9109/ 9365/ 9365/

1212 1212 1234 1265 1234 1265 1362 1361 1328 1265 1265
117 Hylsa, lager ---
122 Axel 2238 2238 2238* 2351 2244 2351 2435 3280 2407 2351 2351
124 Låsmutter för pumphjul – radiell 2446 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 2229 2229
125 Halsbussning 1001 2245 2245 6983 2245 6983 6187 6171 6787 2445 2445
130 Låsmutter för pumphjul – axiell 2446 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 2229 2229
134 Lagerhus - radiellt 1212

134A Lagerhus, axiellt 1212
142 Slitring för pumphjul 1001 2446 2446 6983 2446 6983 6186 6170 6786 1071 1071
164 Husslitring 1001 2245 2245 6983 2245 6983 6942 6171 6787 1265 1265
178 Pumphjulskil 2226 2226 2226 2226 2226 2226 2435 3280 2407 2226 2226

178Y Kil, koppling, pump 2213
219 IMO-oljepump ---
280 Kingsbury lagermontering ---
283 Mutter för halskrage 2210

318A Oljepumpadapter 1212
332A Lagerisolator - yttre ---
333A Lagerisolator - inre ---
353 Pinnskruv – packbox 5426
355 Mutter – packbox 5427
370L Skruv, kupol - oljepump till adapter 2210
370V Skruv, kupol - adapter till hus 2210
390C Mellanläggssats, Kingsbury ---
394 Spännstift, påfyllningsplåt ---
400 Kopplingskil 2213

441A Påfyllningsplåt 2210
445 Tapp, antirotation av halsbussning 2435

445A Tapp, antirotation av husring 2435
520 Mutter, koppling 2210
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Annan relevant dokumentation eller manualer

Annan relevant dokumentation eller
manualer
För ytterligare dokumentation

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

Lokala ITT-kontaktuppgifter
Regionkontor
Region Adress Telefon Fax
Nordamerika (huvudkontor) ITT – Goulds Pumps

USA
Asien/Stilla havsområdet ITT Industrial Process +65 627-63693 +65 627-63685

10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

Europa ITT – Goulds Pumps +44 1297-630250 +44 1297-630256
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England
EX13 5HU

Latinamerika ITT – Goulds Pumps +562 544-7000 +562 544-7001
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba Santiago
8580000
Chile

Mellanöstern och Afrika ITT – Goulds Pumps +30 210-677-0770 +30 210-677-5642
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Grekland
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Besök vår webbplats för den senaste versionen av
detta dokument och mer information:

http://www.gouldspumps.com

Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA
Tfn 1–800–446–8537
Fax (315) 568–2418

Form en_US.2014.10.IOM.3610© 2014 ITT Corporation
Originalinstruktionerna är på engelska. Alla instruktioner som inte är på engelska är översättningar av
originalinstruktionerna.
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