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Inleiding en veiligheid
Inleiding
Doel van deze handleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

Productgarantie
Dekking

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

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

gebruikt in Ex-goedgekeurde producten.

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

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

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

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

Veiligheid
WAARSCHUWING:

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

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

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

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

• Wijzig de servicetoepassing niet zonder de goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.
• Gebruik de pomp nooit wanneer de stroomsnelheid lager is dan het minimale nominale niveau,

wanneer deze droog is of zonder vulling vooraf.
• Stel de pomp nooit in werking zonder geïnstalleerde veiligheidsapparatuur.
• Stel de pomp nooit in werking met gesloten afvoerklep.
• Stel de pomp nooit in werking met gesloten aanzuigklep.

Veiligheidsberichtniveaus
Definities

Veiligheidsberichtniveau Indicatie

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

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Veiligheidsberichtniveau Indicatie

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

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

ELEKTRISCH GEVAAR:
 

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

Opmerking:   • Een potentiële situatie die, indien niet wordt
vermeden, kan leiden tot ongewenste resultaten
of een ongewenste toestand

• Een handeling die geen lichamelijk letsel tot
gevolg heeft.

Milieuveiligheid
Het werkgebied

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

Richtlijnen voor recycling
Recycle altijd volgens de volgende richtlijnen:
1. Als de eenheid of onderdelen worden geaccepteerd door een geautoriseerd recyclingbedrijf, moet u

zich aan de plaatselijke wet- en regelgeving voor recycling.
2. Worden de eenheid of onderdelen niet geaccepteerd door een geautoriseerd recyclingbedrijf, dan moet

u ze retourneren aan de dichtstbijzijnde ITT-vertegenwoordiger.

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

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

Verwijzing voor elektrische installatie
Raadpleeg het plaatselijke elektriciteitsbedrijf voor de vereisten voor elektrische installaties.

Gezondheid en veiligheid van de gebruiker
Algemene voorzorgsmaatregelen

Het product is ontworpen voor gebruik in vloeistoffen die gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.
Neem de volgende regels in acht wanneer u met het product werkt:

• Zorg dat al het personeel dat aan rioleringen werkt, is ingeënt tegen ziekten waaraan men kan worden
blootgesteld.

• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Veiligheidsuitrusting
Gebruik veiligheidsuitrusting volgens de richtlijnen van uw bedrijf. Gebruik de volgende
veiligheidsapparatuur in het werkgebied:

• Een helm
• Een veiligheidsbril (met zijkappen)
• Beschermende schoenen
• Beschermende handschoenen
• Een gasmasker
• Gehoorbescherming

Het werkgebied
Neem de volgende voorschriften en waarschuwingen in acht in het werkgebied:

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

vlamboog.

Vereisten voor het product en de plaatsing met het product
Neem de volgende vereisten voor het product en de plaatsing met het product in acht.

WAARSCHUWING:
• Gebruik alleen bevestigingsmiddelen met de juiste afmetingen en van het juiste materiaal.
• Vervang alle verroeste bevestigingsmiddelen.
• Zorg dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid en dat er geen ontbreken.

• Stel de pomp nooit in werking wanneer er geen veiligheidsuitrusting is gemonteerd.
• Stel een pomp nooit in werking wanneer er geen koppelingsbescherming is gemonteerd.
• Forceer nooit de aansluiting van leidingen op de pomp.
• Bedien de pomp nooit wanneer de stroomsnelheid lager is dan het minimale niveau of terwijl een

aanzuig- of afvoerklep gesloten is.

Voorschriften voor elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen moeten door gecertificeerde elektriciens worden gemaakt conform alle
internationale, nationale en plaatselijke regels.
Neem deze richtlijnen en waarschuwingen voor elektrische aansluitingen in acht:

• Zorg dat het product is losgekoppeld van de netvoeding zodat het niet per ongeluk onder stroom kan
komen te staan. Deze richtlijn is ook van toepassing op het regelcircuit.

• Zorg dat thermische contacten in overeenstemming met de goedkeuringsclassificatie van het product
zijn aangesloten op een beveiligingscircuit en dat deze in gebruik zijn.

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

• Zorg voor een doelmatige afscherming rondom de werkruimte, bijvoorbeeld een veiligheidshek.
• Zorg dat alle veiligheidsmiddelen aanwezig zijn en goed zijn vastgemaakt.
• Laat alle systeem- en pomponderdelen afkoelen voordat u deze aanraakt.
• Zorg dat er een vrije ontsnappingsroute is.
• Zorg dat het product niet kan wegrollen of omvallen, met mogelijk letsel of materiële schade als gevolg.
• Zorg dat de hijsuitrusting in goede staat verkeert.
• Draag zo nodig een hijsharnas, een veiligheidslijn en een adembeschermingsapparaat.
• Zorg dat het product grondig is gereinigd.
• Zorg dat er in het werkgebied geen giftige gassen aanwezig zijn.
• Zorg dat u een snelle toegang hebt tot een eerste-hulpset.

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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• Ontkoppel de netspanning en schakel deze uit voordat u onderhoudswerk verricht.
• Controleer op het risico van explosies voordat u gaat lassen of elektrisch gereedschap gaat gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen tijdens werkzaamheden
Neem de voorzorgsmaatregelen in acht als u met het product werkt of contact hebt met het product.

• Werk nooit alleen.
• Draag altijd beschermende kleding en handbescherming.
• Blijf uit de buurt van een opgehesen last.
• Hijs het product uitsluitend op aan het hijswerktuig.
• Let op het gevaar dat de installatie onverhoeds start wanneer het product wordt gebruikt in

combinatie met automatische niveauregeling.
• Let op voor de startruk, want deze kan hevig zijn.
• Spoel na demontage van de pomp alle onderdelen grondig met water af.

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

Te reinigen
lichaamsdeel

Actie

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

stromend water.
3. Raadpleeg een arts.

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

Veiligheidsvoorschriften voor Ex-goedgekeurde producten in omgevingen
met explosiegevaar
Beschrijving van ATEX

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

Algemene richtlijnen
Er wordt alleen aan de ATEX-richtlijnen voldaan wanneer de pomp op de beoogde wijze wordt gebruikt,
bijvoorbeeld binnen het beoogde hydraulische bereik. De gebruiksomstandigheden mogen niet worden
gewijzigd zonder goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger. Volg de onderstaande richtlijnen
bij het installeren of onderhouden van pompen die voldoen aan de ATEX-norm:

• ATEX-goedgekeurde apparatuur moet altijd worden geïnstalleerd conform de richtlijn en
toepasselijke normen (IEC/EN 60079–14).

• Installeer FM-goedgekeurde producten niet op een locatie die als gevaarlijk wordt geclassificeerd
volgens de nationale elektrische norm ANSI/NFPA 70–2005.

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

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Wanneer u vragen hebt over deze vereisten of het beoogde gebruik van de apparatuur, of wanneer de
apparatuur moet worden aangepast, moet u contact opnemen met een ITT-vertegenwoordiger voordat u
verder gaat.

Vereisten voor personeel
ITT wijst elke aansprakelijkheid af voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door ongeschoold of
onbevoegd personeel.
Dit zijn de vereisten voor personeel voor Ex-goedgekeurde producten in omgevingen met explosiegevaar:

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

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

• Onderhoudswerkzaamheden voor Ex-goedgekeurde producten moeten volgens de internationale of
nationale voorschriften (IEC/EN 60079-17) worden uitgevoerd.

Vereisten voor het product en het omgaan met het product
Dit zijn de vereisten voor het product en het omgaan met het product voor Ex-goedgekeurde producten
in omgevingen met explosiegevaar:

• Gebruik dit product alleen in overeenstemming met de goedgekeurde motorgegevens die op de
typeplaatjes staan.

• Het Ex-goedgekeurde product mag nooit drooglopen tijdens normaal gebruik. Drooglopen tijdens
onderhoud en inspectie is alleen toegestaan buiten het geclassificeerde gebied.

• Start een pomp nooit zonder de juiste aanzuiging.
• Controleer, voordat u begint met werkzaamheden aan het product, of het product en het

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

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

zijn aangesloten op een beveiligingscircuit.
• Normaal gesproken zijn intrinsiek veilige schakelingen vereist voor het automatische

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

tekening en in de productspecificatie.
• Zorg dat de apparatuur zorgvuldig wordt onderhouden:

• Controleer de pompconstructie en de uitstroomtemperatuur van de vloeistof.
• Zorg voor voldoende lagersmering.

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

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

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

Inleiding en veiligheid (vervolg)
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Transport en opslag
Ontvangst van het apparaat

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

Het apparaat uitpakken
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het apparaat.

Voer al het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijke richtlijnen.
2. Inspecteer het apparaat om na te gaan of er bepaalde onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
3. Neem contact op met uw ITT-vertegenwoordiger wanneer niet alles in orde is.

Behandeling van pompen

WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat de pomp niet kan omvallen of wegrollen, met persoonlijk letsel of materiële schade

als mogelijk gevolg.
• Deze pompen maken mogelijk gebruik van koolstof of keramische siliconen carbide onderdelen. U

mag de pomp niet laten vallen of blootstellen aan schokbelastingen, aangezien dit de interne
keramische onderdelen kan beschadigen.

Opmerking:  Gebruik een vorkheftruck met voldoende capaciteit om de pallet met de pompeenheid te
verplaatsen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur.

Hijsmethoden

WAARSCHUWING:
• Gemonteerde apparaten en hun onderdelen zijn zwaar. Wanneer u deze apparatuur niet goed ophijst

en ondersteunt, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade. Hijs de apparatuur
uitsluitend op de specifiek vastgestelde hijspunten. Hijsapparaten zoals oogbouten, stroppen en
grijpers moeten worden berekend, geselecteerd en gebruikt voor de gehele lading die gehesen moet
worden.

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

• Bevestig geen kabelstroppen aan asuiteinden.

Gebruik de geleverde hijslussen en geschikte draagriemen om de volledige pomp in verticale positie
omhoog te hijsen en het apparaat in de pompput te laten zakken. Gebruik vervolgens de huislussen op de
motor en een geschikte draagriem om de motor in positie te hijsen. Gebruik een lijn die aan het uiteinde
van de buizing bevestigd is om te voorkomen dat de pomp gaat slingeren.

Transport en opslag
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Voorbeelden

Afbeelding 1: Voorbeeld van het goed hijsen
van de motor met behulp van hijslussen Afbeelding 2: Voorbeeld van het goed hijsen

van de pomp met een draagriem

Vereisten voor pompopslag
Vereisten

Verticale pompen moeten correct worden voorbereid op opslag en vereisen regelmatig onderhoud tijdens
opslag. De periode tussen levering op locatie en installatie wordt ook beschouwd als opslag.
Neem voor specifieke vereisten voor opslag van motoren, tandwielkoppen en werktuigen contact op met
de fabrikant van de apparatuur.

Voorbereiding opslag
Situatie Juiste voorbereiding
Binnenopslaggebied (bij voorkeur) • Verhard het gebied.

• Maak het gebied schoon.
• Draineer het gebied en voorkom dat het onderloopt.

Buitenopslaggebied (als geen
binnenopslag beschikbaar is)

• Neem alle vereisten voor binnenopslag in acht.
• Gebruik weersbestendige afdekkingen zoals vlambestendige

bekleding of dekzeilen.
• Breng afdekkingen zodanig aan deze er zo veel mogelijk

vocht word afgevoerd en lucht circuleert.
• Bindt de afdekkingen naar beneden om de pomp tegen

beschadigingen door de wind te beschermen.
Plaatsing van pompen en
componentonderdelen

• Plaats de pomp op remblokjes, pallets, of ondersteuning
hoger dan 15 cm vanaf de grond voor goede luchtcirculatie.

• Sorteer de onderdelen voor goede toegang tijdens inspectie
en/of onderhoud zonder moeilijke handelingen

Stapelen van pompen of
componentonderdelen

• Zorg ervoor dat rekken, containers, of kratten het volledige
gewicht van de pomp of de onderdelen kunnen dragen om
vervorming te voorkomen.

• Zorg dat identificatiemarkeringen goed zichtbaar zijn.
• Plaats onmiddellijk alle afdekkingen terug die u voor toegang

tot de binnenkant hebt verwijderd.

Transport en opslag (vervolg)
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Situatie Juiste voorbereiding
Draaiing van de pomp en de as van de
komconstructie

• Draai de pomp en de as van de komconstructie minstens
eenmaal per maand linksom.

• Laat de as nooit in een vorige stand of in de hoogste of
laagste zijstand staan.

• Zorg dat de as vrij kan draaien.
Beheerste opslagfaciliteiten • Handhaaf een gelijkmatige temperatuur van 6°C (10°F) of

hoger boven het dauwpunt.
• Houd de relatieve vochtigheidsgraad lager dan 50%.
• Zorg dat er weinig tot geen stof is.

Onbeheerste opslagfaciliteiten met
ongelijke temperaturen, hogere
vochtigheid en/of stoffige
omstandigheden)

• Inspecteer de pomp regelmatig om ervoor te zorgen dat alle
bewaarmiddelen intact zijn.

• Dicht alle schroefdraden en geflensde buisafdekkingen of
met tape.

Wanneer een pomp niet in gebruik is
Als de pomp geïnstalleerd is maar gedurende een langere periode niet in werking is, zoals tijdens een
seizoensstop, laat de pomp dan zo mogelijk elke twee weken minimaal 15 minuten draaien.

De pomp voorbereiden voor langetermijnopslag
Bij opslagperioden langer dan 6 maanden moet u aan de opslagvereisten voor de pomp voldoen en de
volgende procedure volgen:
1. Controleer de leidingen op smeerolie en dichtingsspoeling en vul deze met roestwerende olie of breng

regelmatig een nieuwe coating aan om roestvorming te voorkomen.
2. Plaats 4,5 kg (10 lbs) van het vochtabsorberende droogmiddel of 2,3 kg (5,0 lbs) dampfaseremmende

kristallen in het midden van de pomp.
3. Wanneer de pomp is gedemonteerd, plaatst u 0,5 kg (1 lb) in de afvoerstraalbuis, die vastzit aan de

afvoerkniebocht.
4. Installeer een vochtmeter in de buurt van de pomp.
5. Dek de pomp af met zwart polyethyleen van ten minste 0,15 mm (6,0 mil) dik en dicht dit af met tape.
6. Zorg voor een klein ventilatiegat van ongeveer 12,0 mm (0,5 in.) in diameter.
7. Zorg voor een afdak of klein onderkomen om de pomp te beschermen tegen rechtstreekse

blootstelling aan de elementen.

Transport en opslag (vervolg)
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Productomschrijving
Algemene beschrijving
Productomschrijving

De 3171 is een verticale ondergedompelde lagerpompput en procespomp.
Dit model is gebaseerd op drie lagerframes met 17 hydraulische formaten. De S/ST-groep heeft identieke
lagers, alleen de waaiereinden van de S en de ST verschillen licht. De M/MT-groep is identiek in alle
aspecten voor het aandrijfeinde. Het vloeistofeinde van de MT is echter gelijk aan dat van de S-groep,
alleen is de MT aangepast voor een grotere as. Er zijn twee MT-formaten die gelijk zijn aan de S/ST-groep.
In de volgende tabel wordt het aantal hydraulische maten aangegeven dat beschikbaar is voor elke
maatgroep van de aandrijfeenheid. Merk op dat alle pompen verkrijgbaar zijn met twee verschillende
afvoerpijpen, zodat vier combinaties beschikbaar zijn.

Maatgroep aandrijfeenheid Aantal hydraulische maten
S/ST 9

M/MT 8

L 2

Behuizing
De behuizing heeft de volgende kenmerken:

• Een tangentiële afvoer
• Zelfventilerend
• Bevat een geïntegreerde lagervasthouder
• Is precisiegeboord om permanente uitlijning te garanderen tussen kolombehuizing, zuigdeksel en lager

Waaier
De waaier is volledig open, aangesloten op de as, en wordt op zijn plaats gehouden door een
zelfgrendelende moerbout om positieve vergrendeling te garanderen en schade door omgekeerd draaien te
voorkomen. De waaiers zijn draaigebalanceerd (enkel vlak) volgens ISO G6.3. De waaier is voorzien van
achterschoepen om de axiale belasting te verminderen en binnendringen van vaste stof te voorkomen.
De waaiers op deze pomp voldoen niet aan de maatvereisten voor dynamisch uitbalanceren.

Zeef
De vlakkeplaatzeef is ontworpen om de peilverlaging in een gegeven pompputdiepte te maximaliseren. De
maatvoering van de openingen is dusdanig dat grotere vaste deeltjes, zoals die vaak te vinden zijn in open
pompputten, niet kunnen binnentreden.

Afvoerkniebocht
De afvoerkniebocht is zo ontworpen dat de pomp in de kleinst mogelijke opening past. Een
schroefdraadverbinding met de afvoerpijp maakt het mogelijk om de pijp te vervangen zonder de pomp
uit de pompput te hoeven verwijderen.

Kolompijp
De kolompijp heeft flensverbindingen die zijn bewerkt zodat ze werkelijk parallel zijn en de stabiele lagers
concentrisch met de as houden.

As
Het standaardontwerp gebruikt een as uit één stuk om accurate uitlijning te garanderen. De as is precisie-
geslepen, gepolijst en uitgerecht om trillingen en vervorming minimaal te houden. Standaard
lagerophangingen houden de as ruim onder de eerste kritieke snelheid voor alle maten.

Productomschrijving
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Lagers
De druklager is een met vet gesmeerde hoekcontactkogellager met dubbele rij. het lager heeft schouders en
is vergrendeld op de as en de behuizing. Hierdoor kan het lager alle drukbelastingen en enige radiale
belasting dragen. Alle passingen zijn nauwkeurig machinaal bewerkt volgens industrienormen. De stabiele
lagers zijn pasdrukmanchetlagers. De passingen zijn ontworpen voor optimale levensduur onder alle
bedrijfsomstandigheden.

Afdichtingen
Deze pomp heeft drie afdichtingen:

Type afdichting Beschrijving
Bovenste labyrintafdichting Deze afdichting dient om vuil en water uit de druklager te houden.

Onderste vetafdichting Deze afdichting wordt onderin gebruikt om het vet vast te
houden en eventuele vervuiling uit te sluiten.

Koolstof-teflon® behuizingskraag Deze afdichting wordt direct achter de waaier in de behuizing
gemonteerd om terugstroom naar de pompput te minimaliseren
en het hydraulisch rendement te maximaliseren.

Motorsteun
De motorsteunen zijn gegoten constructies die precisiebewerkt zijn om de juiste uitlijning tussen de motor
en de pompas te behouden met minimale compensatie. De motorsteunen zijn ontworpen voor verticale
motoren van het C-type. Steunen van het P-basistype en IEC-adapters zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Draairichting
De as draait rechtsom als u omlaag kijkt op de pompas.

Informatie over typeplaatjes
Belangrijke bestelinformatie

Elke pomp is voorzien van een typeplaatje dat informatie geeft over de pomp. Het typeplaatje is te vinden
op de motorsteun.
Wanneer u reserveonderdelen wilt bestellen, hebt u de volgende pompgegevens nodig:

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

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

Typeplaatje op motorsteun

Productomschrijving (vervolg)
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Tabel 1: Uitleg van het typeplaatje
Typeplaatjeveld Uitleg
MODEL Model pomp
AFMETING Afmeting van de pomp
S/N Het serienummer van de pomp
STD. AFM. Standaard afmeting
HYDRO PRESS. PSI @
100°F

Hydrotestdruk in ponden per vierkante inch op 100°F

FLOW GPM Nominaal debiet in gallon per minuut
R.P.M. Nominale snelheid in omwentelingen per minuut
MAX. .DES.
WERKDRUK., PSI @°F.

Maximale werkdruk van het ontwerp, in ponden per vierkante inch op °F

HEAD FT. Nominale opvoerhoogte in voet
MAT'L. Constructiemateriaal
IMP. DIA. Diameter van de waaier
CONT./ITEM NO. Contract/onderdeelnummer
MAX. DIA. Maximale diameter rotorblad

ATEX-typeplaatje

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

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

Toegestane temperaturen
Toegestane temperaturen

Code Maximaal toegestane
oppervlaktetemperatuur

Maximaal toegestane
vloeistoftemperatuur

T1 450°C (842°F) 372°C (700°F)
T2 300°C (572°F) 277°C (530°F)
T3 200°C (392°F) 177°C (350°F)
T4 135°C (275°F) 113°C (235°F)
T5 100°C (212°F) Optie niet beschikbaar
T6 85°C (185°F) Optie niet beschikbaar

Productomschrijving (vervolg)
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Opmerking:
De codeclassificatie die op de apparatuur is aangebracht moet overeenkomen met de locatie waar u de
apparatuur wilt installeren. Als dit niet het geval is, neem dan voor u verder gaat contact op met uw ITT-
vertegenwoordiger.

Productomschrijving (vervolg)
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Installatie
Voorinstallatie
Voorzorgsmaatregelen

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

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

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

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

De pomp inspecteren
1. Verwijder de plastic transportpluggen uit de uitlaatgaten in de kopkolom en de behuizing.

A

• "A" geeft de plaats van de pluggen aan
2. Verwijder alle apparatuur uit de transportverpakkingen.
3. Maak de onderkant van de steunplaat en, indien meegeleverd, van beide zijden van de optionele

putafdekking helemaal schoon.
4. Verwijder eventueel vet van de bewerkte oppervlakken.

Installatie
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Richtlijnen voor pomplocatie

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

Richtlijn Uitleg/opmerking
Zorg dat er voldoende ruimte rondom de pomp
is.

Dit vergemakkelijkt de ventilatie, inspectie, het
onderhoud en de service.

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

Hierdoor is het gebruik van de hijsuitrusting makkelijker.

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

Dit is van toepassing als niets anders is opgegeven.

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

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

Houd rekening met het optreden van ongewenst
lawaai en trillingen.

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

Vereisten betonfundering
Vereisten

Zorg dat u aan de volgende vereisten voldoet wanneer u de pompfundering voorbereidt:
• De fundering moet alle trillingen kunnen absorberen.
• De fundering moet voor een permanente stevige ondersteuning van de pompeenheid zorgen.
• De fundering moet sterk genoeg zijn om het volledige gewicht van de pomp en de aandrijving te

dragen, plus het gewicht van de vloeistof die erdoorheen stroomt.
• Er dient een minimale afstand van 12,7 mm tussen de kanten van de pomp en elk gedeelte van de

holte te zijn.

Standaardinstallatie
Een doorsnee installatie heeft de volgende eigenschappen:

• Bouten met een mantelbuis van tweeënhalf maal de diameter van de bout ingegoten in het beton
• De juiste afmetingen

Installatie (vervolg)
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• Te vinden volgens de afmetingen die in de voorbeeldtekening te zien zijn
• De mantelbuis zorgt ervoor dat de funderingsbouten voldoende speling hebben om te worden

aangepast aan de gaten in de grondplaat.

1
2
3

4

5

6

1. Zeskantmoer
2. Ring
3. Steunplaat
4. 12,5 mm ankerbout
5. Ankerboutmantelbuis
6. Fundering (gestort door klant)
Afbeelding 3: Voorbeeld van een standaardinstallatie

Installatie van de steunplaat
De steunplaat installeren met een putafdekking

Als tijdens installatie toegang tot de bodem van de putafdekking niet mogelijk is, moet u de pomp (zonder
de motor), steunplaat en putafdekking als één geheel monteren en installeren. U moet de putafdekking
perfect waterpas installeren om te garanderen dat de pomp recht op en neer blijft gaan na installatie.
De dampdichte optie is inclusief bewerkte, van pakkingen voorziene passingen tussen de steunplaat/
putafdekking en de putafdekking/fundering. U moet deze pakkingen installeren om de emissieprestaties te
garanderen. Zet de putafdekking met bouten vast op een metalen funderingsplaat met een bewerkt
oppervlak om een luchtdichte afdichting te garanderen.
1. Laat de putafdekking voorzichtig zakken op de funderingsbouten.
2. Gebruik een zo lang mogelijke waterpas en zet de putafdekking in alle richtingen waterpas met

vulplaatjes of wiggen.
3. Zet de ankerbouten met de hand vast. Controleer of alles waterpas is en werk zonodig opnieuw met

vulplaatjes.
4. Zet alle ankerbouten vast in een sterpatroon om vervorming van de putafdekking te voorkomen.
5. Als toegang tot de onderkant mogelijk is, laat u voorzichtig de pomp en steunplaat neer op de

putafdekking.
6. Installeer alle bouten en zet ze met de hand vast.
7. Controleer of de steunplaat waterpas is en werk zonodig opnieuw met vulplaatjes.
8. Zet alle ankerbouten vast in een sterpatroon om vervorming van de steunplaat te voorkomen.

De steunplaat zonder putafdekking installeren
1. Laat de pomp en steunplaat voorzichtig zakken op de funderingsbouten.
2. Zet de steunplaat in alle richtingen waterpas met vulplaatjes en wiggen.
3. Als u de dampdichte optie gebruikt, voer dan een van de volgende handelingen uit om een luchtdichte

afdichting te garanderen:

Installatie (vervolg)
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Type
steunplaat

Handeling

Standaard Steek de meegeleverde pakking tussende twee flenzen. Zet de steunplaat met
bouten vast op een metalen funderingsplaat met een bewerkt oppervlak.

Tankflens Installeer de meegeleverde pakking tussen de twee flenzen. Let erop dat de
verbindingsflens op de tank waterpas is. Gebruik pakkingmateriaal tussen de
flenzen om kleine aanpassingen te maken.

Afbeelding 4: Indeling voor een standaardsteunplaat met de dampdichte optie
4. Zet de ankerbouten met de hand vast. Controleer of alles waterpas is en werk zonodig opnieuw met

vulplaatjes.
5. Zet alle ankerbouten vast in een sterpatroon om vervorming van de steunplaat te voorkomen.

Controlelijsten voor leidingen
Algemene controlelijst voor leidingen
Voorzorgsmaatregelen

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

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

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

Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

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

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

aandrijfeenheid
• Slijtage aan de pomplagers en de koppeling
• Slijtage aan de pomplagers, afdichting en assen

Houd de leidingen zo kort
mogelijk.

Dit voorkomt veel drukverlies.

Controleer of alleen de
noodzakelijke fittingen worden
gebruikt.

Dit voorkomt veel drukverlies.
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Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

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

is uitgehard.
• De ankerbouten van de pomp

en de aandrijving zijn
vastgedraaid.

—

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

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

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

—

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

Dit voorkomt verkeerde uitlijning als gevolg van lineaire
expansie van de leiding.

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

—

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

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

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

Uitlijningscriteria voor pompflenzen

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

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

Concentrisch U kunt de flensbouten eenvoudig met de hand installeren.

Zuigleidingen voor optionele droge put, buitentankmontage en
uitlaatpijptoepassingen
Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gedaan
Installeer een kniebocht op de pomp. Indien mogelijk, voer de volgende handelingen uit:

• Gebruik kniebochten met een grote radius.
• Plaats de kniebocht verder af van de zuiging.
• Verwijder onnodige kniebochten.

Let erop dat de zuigleidingen een grotere
diameter hebben dan de pompzuiging.

—
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Controleren Uitleg/opmerking Gedaan
Als er meer dan één pomp op dezelfde
toevoer actief is, gebruik dan afzonderlijke
aanzuigleidingen.

—

Let erop dat de zuigleidingen geen
luchtzakken bevatten.

—

Let erop dat de zuigleidingen omhoog
lopen naar de pomp.

—

Let erop dat alle verbindingen luchtdicht zijn. —

Zorg voor een methode om de pomp te
gronden.

Voor toepassing bij buitentankmontage en droge
put, laat het vloeistofniveau in de tank of put tot
boven het behuizingsniveau stijgen.
Bij uitlaatpijptoepassingen, dompel de behuizing
onder voordat u de pomp start.

Voor toepassingen bij buitentankmontage
en droge put, installeer een isolatieklep in
de aanzuigleiding ten minste twee
pijpdiameters weg van de zuiging.

Hierdoor kan de leiding gesloten worden voor
pompinspectie en onderhoud. De isolatieklep moet
tijdens bedrijf volledig open blijven.

Let erop dat de inlaat naar de zuigpijp
voldoende ondergedompeld blijft onder het
vrije vloeistofoppervlak.

Dit voorkomt wervelingen en luchtaanzuiging.

Voor toepassing bij buitentankmuntage,
zorg voor installatie van een
kolomconstructie.

Door de kolomconstructie kan vloeistof die door
de onderste moffen komt, omhoog stromen door
de kolom en terug door de verbinding bovenaan de
kolom terug naar de tank.
Verbindt de pijp bovenaan de pompkolom terug
naar de brontank om te voorkomen dat vloeistof
binnentreedt in de druklager.

Stoomleidingen
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:  Zorg voor geschikte veiligheidsmaatregelen wanneer u werkt met lucht of vloeistof
onder hoge druk.

Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gedaan
Stel u op de hoogte van de
plaatsing van de stoomleidingen
voordat u de pomp gaat installeren.

Er zijn drie aansluitingen boven de steunplaat:
• Twee stoomaansluitingen
• Een retouraansluiting voor condensaat.
De stoomaansluitingen zijn aangesloten op de bovenkant
van de kolom en de afvoermanchetten.

Bepaal welke methode u gaat
gebruiken om de stoomleidingen
aan te sluiten.

Er zijn twee methoden om de stoomleidingen aan te
sluiten:
• U kunt beide stoomleidingen gebruiken als invoer

(voorkeursmethode).
• U kunt één stoomleiding als invoer voor stoom

gebruiken en de andere stoomleiding als doorvoer
naar andere pompen.
Gebruik deze methode alleen indien absoluut
noodzakelijk, omdat het moeilijk is om de stoom te
beheersen in de opvolgende pompen.
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Controleren Uitleg/opmerking Gedaan
Voordat u de pomp gaat
installeren, controleert u de
passingen op lekkage. Gebruik
werkplaatslucht of water onder
hoge druk.

De manchetten zijn voor verzending in de fabriek getest
op water bij 100 psi. De buisfitting kan echter losraken
tijdens transport.
Als u lucht gebruikt om te controleren op lekkage, moet
u bij elke aansluiting een zeepoplossing gebruiken om te
controleren op luchtbellen.

Zorg voor een stoombron van 35
psi en 149°C.

Onder minder goede omstandigheden is een hogere
stoomdruk vereist om de juiste temperatuur te behouden.

Nadat de pomp voor de eerste
keer op temperatuur is gebracht,
sluit u het apparaat tijdelijk af en
stelt u de speling van de waaier
opnieuw af.

Raadpleeg de instelling voor waaierafstand in het
gedeelte Bediening.

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

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

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

Als leidingen vervormd zijn, moet u dit
corrigeren.

Pakkingbus installeren
Deze pomp is een naadloos ontwerp. Wanneer de temperatuur stijgt boven de 82°C moet u daarom de
druklager weg van de warmtebron in de pomp verplaatsen door de bovenste pakkingbus toe te voegen. Er
kan dan lucht circuleren rond de as en deze koel houden.
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De bovenste pakkingbus wordt ook gebruikt om dampuitstoot te minimaliseren als de pomp werkt met
onveilige stoffen.
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1. Motorsteun
2. Bovenste pakkingbus
3. Pakking
4. Afvoerpijp
5. Steunplaat
6. Pakking
7. Vrouwelijke NPT-aansluiting (76,2 mm)
8. Putafdekking
9. Pakking

De ingepakte pakkingbus installeren
De pakkingbus wordt in de fabriek ingepakt. De pakking wordt gesmeerd met een smeerpot die is
meegeleverd bij de pomp.
1. Vul de smeerpot met een vet nr. 2 op lithiumbasis.
2. Installeer de smeerpot op de getapte opening op de pakkingbus.
3. Draai de kap op de smeerpot een aantal toeren om het vet in de pakking te injecteren.
4. Draai de pakkingmoeren aan met de hand.

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

Zie de installatieinstructies van de fabrikant van de koppeling.
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Motorinstallatie en uitlijning van de koppeling
WAARSCHUWING:

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

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

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

De motor installeren
Gebruik verticale NEMA C-type motoren met deze pomp. Adapters voor P-type motoren en IEC-
motoren zijn optioneel verkrijgbaar.
1. Installeer beide koppelinghelften voordat u de motor monteert.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de koppeling.
2. Gebruik de hefogen op de motor en laat de motor voorzichtig op de pomp zakken.

Let erop dat de boutgaten uitgelijnd zijn.
3. Voordat u de koppeling aansluit, brengt u de bekabeling op de motor aan en controleert u de draairichting.

De draairichtingpijl is te vinden op de motoras. De juiste draairichting is rechtsom als u van boven
neerkijkt vanaf de aandrijving naar de waaier.

Uitlijningscontroles
Wanneer uitlijningscontroles uitvoeren

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

Typen uitlijningscontroles

Type controle Wanneer uitvoeren
Eerste uitlijningscontrole (koude
uitlijning)

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

Definitieve uitlijningscontrole
(warme uitlijning)

Na gebruik wanneer de pomp en aandrijving op bedrijfstemperatuur
zijn.

Eerste uitlijningscontroles (koude uitlijning)

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

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

Nadat u de leidingen hebt
aangesloten

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

Wanneer Waarom
Nadat de pomp voor het eerst is
gebruikt

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

Periodiek Hierbij moeten de fabriekswerkprocedures worden toegepast.

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

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

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

bedrijfstemperatuur.

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

Hiermee voorkomt u een onjuiste meting.

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

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

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

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

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

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

Controleer de uitlijning nogmaals na eventuele mechanische
aanpassingen.

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

Meetklokken voor uitlijning bevestigen
U moet twee meetklokken hebben om deze procedure uit te voeren.
1. Bevestig twee meetklokken op het koppelingsgedeelte (X) van de pomp:

a) Bevestig een van de meetklokken (P) zo dat de stang ervan in contact komt met de rand van het
koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.
Met deze meetklok wordt verkeerde parallelle uitlijning gemeten.

b) Bevestig de andere meetklok (A) zo dat de stang ervan in contact komt met het binnenuiteinde
van het koppelingsgedeelte van de aandrijving.
Met deze meetklok wordt verkeerde hoekuitlijning gemeten.
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2. Draai het koppelingsgedeelte (X) van de pomp om te controleren dat de meetklokken in contact
komen met het koppelingsgedeelte van de aandrijving (Y) maar ga niet tot op het einde.

3. Stel de meetklokken zo nodig af.

De flexibele koppeling uitlijnen

WAARSCHUWING:
• Ontkoppel de netspanning en schakel deze uit voordat u de pomp installeert of onderhoudt.
• Wanneer u het systeem in een potentieel explosieve omgeving installeert, moet u controleren of de

motor correct is gecertificeerd.
• De koppeling die wordt gebruikt in een omgeving met ATEX-classificatie, moet correct zijn

gecertificeerd.

Uitlijning van pomp en motor is extreem belangrijk voor een probleemloze mechanische werking.
Rechtstreekse uitlijning door een ervaren installateur is voor de meeste installaties voldoende. Gebruik
schijfaanwijzers voor schijfkoppelingen en toepassingen waar uitlijning volgens krappere toleranties
gewenst is. Standaardmeetklokprocedures gelden dan.

De flexibele koppeling uitlijnen met een lineaal

WAARSCHUWING:
• Ontkoppel de netspanning en schakel deze uit voordat u de pomp installeert of onderhoudt.
• Wanneer u het systeem in een potentieel explosieve omgeving installeert, moet u controleren of de

motor correct is gecertificeerd.
• De koppeling die wordt gebruikt in een omgeving met ATEX-classificatie, moet correct zijn

gecertificeerd.

Uitlijning van pomp en motor is extreem belangrijk voor een probleemloze mechanische werking.
Rechtstreekse uitlijning door een ervaren installateur is voor de meeste installaties voldoende. Gebruik
schijfaanwijzers voor schijfkoppelingen en toepassingen waar uitlijning volgens krappere toleranties
gewenst is. Gebruik in die gevallen standaardmeetklokprocedures.
1. Leg op vier punten een lineaal langs beide koppelingranden, 90° uit elkaar.
2. Beweeg de motor totdat op elke positie een lineaal gelijkmatig ligt.
3. Herhaal deze stappen totdat u de juiste uitlijning hebt bereikt.
4. Installeer een flexibele manchet tussen de naven volgens de aanwijzingen van de fabrikant die zijn

meegeleverd met het pompgegevenspakket.
5. Zet alle motorbouten vast.

Installatie van de vlotterregeling
ITT levert verschillende vlotterregelingen. Raadpleeg de installatie-instructies die bij de vlotterregeling zijn
meegeleverd voor de juiste installatieprocedure. In dit gedeelte worden de vlotterregelingen Square D 9036
Simplex en Square D 9038 Duplex beschreven.
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De werking van vlotterregelingen
De aan- en uitniveaus van de Square D 9036 Simplex en de Square D 9038 Duplex worden ingesteld door
de kragen (335) aan te passen. Als het vloeistofniveau stijgt, stijgt de vlotter en maakt contact met de
bovenste kraag. Ook zorgt de opwaartse beweging van de vlotterstaaf ervoor dat de mechanische
schakelaar in de bediening wordt gesloten. Hierdoor wordt de stroomkring naar de starter gesloten. Deze
situatie blijft bestaan totdat het vloeistofniveau genoeg daalt om de vlotter contact te laten maken met de
onderste kraag. Hierdoor wordt de staaf omlaag getrokken, waardoor de schakelaar wordt geopend en de
pomp wordt uitgeschakeld.
Het enige verschil tussen de Square D 9036 Simplex en de Square D 9038 Duplex ligt in de volgorde van
werking. Bij de Square D 9038 Duplex start de eerste pomp als het waterniveau stijgt. Hierdoor kan de
vlotter contact maken met de bovenste kraag. Wanneer het waterniveau daalt en de eerste pomp
uitschakelt, schakelt een hefarm binnen de regelaar mechanisch over naar de tweede pomp en start deze de
volgende cyclus.
Als de eerste pomp niet kan voldoende capaciteit heeft of helemaal niet inschakelt, dan schakelt een
doorgaande stijging in het niveau beide pompen aan. Beide pompen werken totdat het laagwaterniveau is
bereikt. Als beide pompen samen onvoldoende capaciteit hebben, dan kan een optionele
hoogwateralarmschakelaar geleverd worden voor in de alternator. Deze sluit een schakelaar als het
waterniveau stijgt tot boven het peil op de tweede pomp. Deze schakelaar kan aangesloten worden op een
door de klant geleverde alarmhoorn of -lamp.

APEX-hoogniveau-alarm
Het APEX-hoogniveau-alarm is een onafhankelijk apparaat waarmee het vloeistofniveau wordt gemeten
en een schakelaar wordt gesloten die een apart alarm inschakelt. De schakelaar wordt gemonteerd op een
pijp boven de steunplaat. De pijp moet tot 10 tot 15 cm onder het vereiste inschakelniveau in de pompput
reiken. Als de vloeistof in de pijp stijgt, zorgt de opgesloten lucht ervoor dat een balg in de schakelaar
opgeblazen wordt en een microschakelaar indrukt. De schakelaar kan dan een lamp, hoorn, relais,
elektromagnetische klep of een ander elektrisch apparaat activeren.
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1. Hoogwateralarm
2. Reduceeradapter, 13,0 mm x 26,0 mm
3. Nippel, 26,0 mm
4. Koppeling, 26,0 mm
5. Putafdekking
6. Pijp, 26 mm, 204 mm korter dan pomplengte
7. Snij de pijp 64 mm onder het vereiste schakelaaractiveringspunt af

Magnetrol vloeistofniveauschakelaar (verplaatsingstype)
De Magnetrol vloeistofniveauschakelaar (verplaatsingstype) wordt gesloten door een magnetische
afdichting binnen een afgesloten buis. De schakelaar wordt bediend door het drijfvermogen van
gebalanceerde verplaatsers die zijn opgehangen op een veer. Wanneer het vloeistofniveau stijgt, wordt de
veer door het veranderde drijfvermogen omhoog bewogen. De veerbeweging maakt dat een magnetische
manchet een kantelende magneet aantrekt waardoor de activeringsschakelaar wordt gesloten. Raadpleeg de
installatiehandleiding van de fabrikant voor de juiste installatie en instelling.
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Vlotterbalschakelaars
Vlotterballen zijn individuele schakelaars die in meerdere configuraties worden gebruikt om de
pompstroomkring te bedienen. De vlotterballen worden in de pompput opgehangen op het gewenste
bedieningsniveau. Wanneer het vloeistofniveau tot aan de vlotterbal stijgt, begint de schakelaar te drijven.
De vlotter is ofwel verankerd aan een pijp of gebalanceerd. Hierdoor gaat de schakelaar scheef hangen als
de vloeistof blijft stijgen. Wanneer de vlotter scheef gaat hangen, wordt een schakelaar gesloten waarmee u
de pomp kunt laten inschakelen, een hoogniveau-alarm kunt activeren of een ander elektrisch apparaat
kunt bedienen.

De vlotterregelingen Square D 9036 Simplex en 9038 Duplex installeren
Een enkele vlotter-plus-staaf wordt gebruikt met de 9036 vlotterschakelaar op een Simplex-eenheid of de
9038 Duplex-alternator. Raadpleeg het bedradingsschema van de fabrikant voor de juiste bedrading van de
schakelaar.
Als bij de pomp een putafdekking is geleverd, dan zijn de vlotterschakelaarsteunpijp (435) en de bovenste
staafgeleider (337) in de fabriek geïnstalleerd. Als de putafdekking door derden wordt geleverd, dan moet u
de plaatsing van de gaten vaststellen en de gaten boren en tappen voordat u de schakelaar installeert.
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Afbeelding 5: Locatie van vlotter, staaf en
schakelaar

1. Diameter van de afdekplaat (A)
2. Radius (B)
3. CL van de pomp
4. Radius van 178,0 mm
5. 31,8 mm NPT vlotterschakelaar NTG kolom
6. 9,5 mm NPT voor de vlotterstaafgeleider
7. 203,0 mm diameter van vlotter (standaard)

Aantal Diameter afdekplaat (A) Radius (B)
1 559 mm (22 inch) 368 mm (14.50 inch)
2 673 mm (26.50 inch) 419 mm (16.50 inch)
3 787 mm (31.00 inch) 470 mm (18.50 inch)

1. Voordat u de pomp in het pompgat installeert, bevestigt u de onderste geleidearm (366) en de
vlotterstaafgeleider (336) op de juiste zuigdekselbout (op basis van de indeling)

2. Draai de vlotterschakelaarsteunpijp (435) en de bovenste staafgeleider (337) in de putafdekking.
3. Bevestig de vlotterschakelaarbeugel (398) op de vlotterschakelaarsteunpijp.

U kunt de vlotterschakelaar draaien rond de middellijn van de pomp op de radius (B).
4. Installeer de vlotterstaaf (334), vlotter (342) en kragen (335).

U moet de radius (4) tussen de vlotterschakelaarkolom en de vlotter behouden.
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In bedrijf stellen, opstarten, bedienen en
uitschakelen
Voorbereiding voor opstarten

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

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

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

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

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

Voorzorgsmaatregelen

Opmerking:
• Controleer de aandrijvingsinstellingen voordat u de pomp start.
• De opwarmsnelheid mag niet hoger zijn dan 1,4°C (2,5°F) per minuut.

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

eerste opstart te voorkomen.
• Breng aandrijvingen met variabele snelheid zo snel mogelijk op de nominale snelheid.
• Laat een nieuwe of gerenoveerde pomp draaien op een snelheid waarbij voldoende spoeling en

koeling mogelijk is van de dichtbij gelegen oppervlakken van de pakkingbus.
• Als de temperatuur van de verpompte vloeistof hoger is dan 93°C (200°F), moet u de pomp laten

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

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

Rotatie controleren
WAARSCHUWING:

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

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

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

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

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

Druklagersmering
WAARSCHUWING:
Zorg dat u de lagers goed smeert. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot overmatige
warmteontwikkeling, vonken of voortijdige storing.

Vetsmering
Deze pomp is voorzien van een vetgesmeerde dubbele druklager. Het lager is in de fabriek voorgesmeerd
met een vet op lithiumbasis. Hersmeer het lager volgens het schema in het gedeelte Onderhoud.

Pure olienevelsmering
Pure olienevelsmering is een optie die alleen beschikbaar is op de API3171.

De stabiele lagers spoelen
Er zijn vijf 1/4-inch NPT-pijppluggen op de standaardsteunplaat waarmee u de spoelbuizen kunt
aansluiten. Elke plug kan op een van de vijf lagers worden aangesloten. Pompen met minder dan vijf lagers
hebben toch vijf pluggen, maar daarvan is slechts het vereiste aantal aangesloten op de lagers.
1. Verwijder de pluggen uit de gaten die zijn verbonden met spoelbuizen.
2. Sluit een externe bron van schoon water aan op de kranen.

De waterbron moet 1 tot 2 GPM kunnen leveren voor elke lager.
3. Start het water om het spoelen te starten.

Afgedichte lagers
Afgedichte lagers hebben een lipafdichting boven en onder het lager om gruis uit het lager te houden.
Afgedichte lagers worden gesmeerd door middel van een geveerde smeerpot. De lagers zijn in de fabriek
voorgesmeerd, maar de smeerpotten worden verzonden in een aparte verpakking om transportschade te
voorkomen. Vul de smeerpotten met vet en schroef ze in de tappen die zijn verbonden met de lagers. Vul
de potten zonodig bij met vet. Controleer de smeerpotten na opstarten regelmatig om het verbruik vast te
stellen en het beste hersmeerinterval vast te stellen.

123
333H

333H

369

197

213

369

123 Deflector
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197 Stabiele lagers

213 Behuizing, stabiele lagers

333H Lipafdichting

369 Vasthoudring, stabiele lager

De afgedichte lagers met smeerpotten smeren
Voor modellen met vetgesmeerde lagers zijn de automatische geveerde smeerpotten ontworpen om
constante smering te behouden van de middelste pomplagers die zijn bevestigd op de verticale
pompbehuizing. De middelste as steekt uit de behuizing wanneer de pot vol is en beweegt geleidelijk aan
de behuizing in wanneer het vet wordt verbruikt. Als de vleugelmoer tegen de aszerkfitting is gedraaid en
de onderkant van de vleugelmoer op de kap van de smeerpot rust, is het vetreservoir leeg en moet u het
bijvullen.

De behuizing vullen
1. Draai de vleugelmoer naar rechts totdat de middenas helemaal omhoog is gekomen en de vleugelmoer

niet verder kan draaien.
2. Plaats een vetspuit onder druk op de bovenste zerkfitting en pomp de smeerpot vol totdat een kleine

hoeveelheid vet uit de zijafvoer van behuizing begint te lekken.
3. Draai de vleugelmoer los om de smeerpot onder druk te zetten. Laat de interne veerdruk het vet in de

lagersmeerlijn drukken.
4. Als de as onmiddellijk terugtrekt in de behuizing en het lager is geleegd, dan voltooit u de volgende

stappen:
a) Draai de bovenste klep los om de bovenkant van de smeerpot te kunnen verwijderen.
b) Inspecteer de zuiger op defecten.
Als al het vet op de omgekeerde kant (of achterkant) van de zuiger zit, dan is hij kapot en moet hij
worden vervangen.

De doorstroom aanpassen (voorkeursmethode)
1. Draai de vleugelmoer volledig los tegen de zerkfitting van de middelas.
2. Ontgrendel de zeskantmoer van de smoorschroef en draai de gleufmoer telkens een halve toer naar

rechts.
3. Vergrendel de zeskantmoer weer en let op de asbeweging.

Als het vet in de smeerpot in 1 tot 2 weken bedrijf helemaal is opgebruikt, is de doorstroom correct en
krijgen de lagers de juiste hoeveelheid vet.

De doorstroom aanpassen (alternatieve methode)
Deze methode zorgt voor een meer precieze doorstroom van vet naar de lagers, onafhankelijk van
wijzigende bedrijfstemperaturen en omgevingsomstandigheden. U moet het onderhoudsschema echter
nauwkeuriger handhaven en zeker stellen dat dit regelmatig wordt uitgevoerd.
1. Laat de smoorschroef vergrendeld en open.
2. Draai de vleugelmoer enkele toeren terug voor elke 2 tot 3 dagen in bedrijf.

Asafdichting met mechanische afdichting
Voorzorgsmaatregelen

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

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

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

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

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

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

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

Asafdichting met een pakkingbus
Deze pomp is een naadloos ontwerp. Wanneer de temperatuur stijgt boven de 82°C moet u daarom de
druklager weg van de warmtebron in de pomp verplaatsen door de bovenste pakkingbus toe te voegen. Er
kan dan lucht circuleren rond de as en deze koel houden.
De bovenste pakkingbus wordt ook gebruikt om dampuitstoot te minimaliseren als de pomp werkt met
onveilige stoffen.

Stoommantelpompen (gesmolten-zwavelconstructie)
De stoommanchetaansluitingen zijn te vinden op de steunplaat. De "stoom in"-leiding is aangesloten op
een geschikte stoombron, en de "stoom uit/condensatie"-aansluitingen zijn gemaakt zoals voorgeschreven
volgens de installatievereisten. Een geschikte val is noodzakelijk.

Rotorbladvrijslag instellen
Het belang van de juiste rotorbladvrijslag

Een juiste rotorbladvrijslag garandeert dat de pomp optimale prestaties levert.

WAARSCHUWING:
• De procedure voor het instellen van de rotorbladspeling moet worden gevolgd. Een onjuist ingestelde

speling of het niet volgen van de juiste procedures kan resulteren in vonken, onverwachte
warmteontwikkeling en schade aan apparatuur.

De opening is in de fabriek ingesteld op 0,4 mm vanaf het zuigdeksel, maar kan veranderen door het
aansluiten van de leidingen.
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Pomp vullen
WAARSCHUWING:
Deze pompen zijn niet zelfaanzuigend en moeten tijdens het bedrijf voortdurend gevuld zijn. Verlies van
vulling kan leiden tot teveel warmte en ernstige schade aan pomp en afdichting.

VOORZICHTIG:
Laat de pomp niet droog werken, want dit kan de pomp en/of de lagers beschadigen.

Start een pomp nooit voordat deze correct is gevuld. Dompel de pombehuizing volledig onder voordat u
de pomp start.
Voor eenheden die droog of in een buitentank zijn gemonteerd:
1. Zorg ervoor dat de aanzuigtoevoerleiding voldoende vloeistofhoogte heeft om de pomp te vullen.
2. Draai de aanzuigklep langzaam open.

De koppelingsbescherming monteren
WAARSCHUWING:

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

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

materiaal dat geen vonken afgeeft.

Deze pomp wordt geleverd zonder geïnstalleerde koppelingsbescherming, omdat de motor en koppeling
ook niet zijn geïnstalleerd.
1. Wikkel de geopende metalen afscherming (501) rond de motorsteun.
2. Installeer de twee beschermingsveren (501L).
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De pomp starten
VOORZICHTIG:

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

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

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

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

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

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

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

7. Herhaal stap 5 en 6 totdat de pomp goed werkt.
8. Nadat de pomp voor de eerste keer op temperatuur is gebracht, sluit het apparaat tijdelijk af en stel de

speling van de waaier opnieuw af.

Voorzorgsmaatregelen pompbediening
Algemene overwegingen

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

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

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

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

Bediening bij verlaagde capaciteit

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

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

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

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

de pomp.

Bediening onder vriescondities

Opmerking:
Stel een stilstaande pomp niet bloot aan bevroren omstandigheden. Voer alle vloeistof af die zich in de
pomp bevindt. Wanneer u dat niet doet, kan de vloeistof bevriezen en de pomp beschadigen.

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

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

Definitieve uitlijning van pomp en aandrijving uitvoeren
WAARSCHUWING:

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

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

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

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

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

Zie de pomp-met-aandrijving uitlijning in het hoofdstuk Installatie.
5. Plaats de koppelingsbescherming terug.
6. Start de pomp en aandrijving opnieuw.
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Onderhoud
Onderhoudsschema
Onderhoudscontroles

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

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

Routineonderhoud
Voer de volgende taken uit wanneer u routineonderhoud uitvoert:

• Smeer de druklagers
• Inspecteer de sluiting of pakking, indien aanwezig.

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

• Controleer op vreemde geluiden, trillingen en lagertemperaturen.
• Controleer de pomp en leidingen op lekken.
• Analyseer de trilling.
• Controleer de afvoerdruk.
• Controleer de temperatuur.
• Controleer de afdichtingskamer en pakkingbus op lekken.

• Controleer de mechanische afdichting op lekken.
• Stel de pakking in de pakkingbus af of vervang deze wanneer u merkt dat deze overmatig lekt.

Driemaandelijkse inspecties
Voer de volgende taken elk drie maanden uit:

• Controleer of de fundering en ankerbouten goed vastzitten.
• Controleer de pakking wanneer de pomp een tijd stil heeft gestaan en vervang deze indien nodig.
• Controleer de uitlijning van de as en lijn deze indien nodig opnieuw uit.

Jaarlijkse inspecties
Voer de volgende controles eens per jaar uit:

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

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

Lageronderhoud
Deze hoofstukken voor lagersmering beschrijven verschillende temperaturen van de opgepompte
vloeistof. Als de pomp ATEX-gecertificeerd is en de temperatuur van de pompvloeistof overschrijdt de
toegestane temperatuurwaarden, raadpleeg dan uw ITT-vertegenwoordiger.

Onderhoud
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Druklagers
De 3171 is voorzien van een vetgesmeerde dubbele druklager. Het lager is in de fabriek voorgesmeerd.
Hersmeer het lager volgens het schema in de volgende tabel.
Tabel 2: Smeerintervallen in bedrijfsuren
Maatgroep
aandrijfeenheid

Onder 1800 TPM 1800 TPM 3000 TPM 3600 TPM

S/ST 2,000 2,000 1,200 750
M/MT 2,000 1,800 800 450
IE 2,000 1,200 - -

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

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

Vereisten voor smeervet
Voorzorgsmaatregelen

• Opmerking:  Meng nooit smeermiddelen met verschillende consistenties (NLGI klasse 1 of 3 met
NLGI 2) of met verschillende verdikkingsmiddelen. U moet bijvoorbeeld nooit een vet op basis van
lithium mengen met een vet op basis van polycarbamide. Dit kan leiden tot verminderde prestaties.

• Opmerking:  Verwijder de lagers en oud smeermiddel wanneer u van type smeermiddel of
consistentie wilt veranderen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of
verminderde prestaties.

Lagertemperatuur
De lagertemperatuur is gewoonlijk ongeveer 18 °C (20 °F) hoger dan de temperatuur van het
buitenoppervlak van het lagerhuis.
In de volgende tabel wordt het type vet aangegeven dat is vereist voor de bedrijfstemperatuur van de pomp.
Lagertemperatuur Type smeervet
-15°C tot 110°C (5°F tot 230°F) Gebruik een op lithium gebaseerde minerale olie

met een consistentie van NLGI 2.
Overschrijdt 177°C (350°F) Gebruik een smeervet met een hoge temperatuur.

Vetten op basis van minerale olie moeten
oxidatiestabilisatoren bevatten en een consistentie
van NLGI 3 hebben.

Aanbevelingen smeervet op basis van temperatuur
Bij de meeste pompen wordt het smeermiddel Sunoco 2EP gebruikt. Gebruik Mobil SCH32 bij apparaten
die vloeistoffen kunnen pompen, waarvan de temperatuur hoger is dan 177 °C (350 °F).
In de volgende tabel wordt aangegeven welk merk smeermiddel u moet gebruiken voor het smeren van de
pomp.
Merk Wanneer de temperatuur van de

gepompte vloeistof lager is dan
177 °C (350°F) NLGI
consistentie 2

Wanneer de temperatuur van de
gepompte vloeistof hoger is dan
177 °C (350°F) NLGI
consistentie 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP N.v.t.
SKF LGMT 2 LGMT 3
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De druklager opnieuw smeren

Opmerking:  Zorg dat de vetcontainer, het smeerapparaat en de fittingen schoon zijn. Wanneer u dat niet
doet, kunnen vreemde stoffen in de lagerbehuizing komen wanneer u de lagers smeert.

1. Veeg vuil van de smeerfittingen.
2. Verwijder de twee smeerverwijderingspluggen uit de onderkant van het frame.
3. Vul beide vetruimtes via de passingen met een aanbevolen vet totdat het nieuwe vet uit de

overloopopeningen komt.
4. Zorg dat de frameafdichtingen zich in het lagerbehuizing bevinden.

Is dit niet het geval, druk ze dan op hun plaats met de afvoeren aan de onderkant.
5. Plaats de smeerverwijderingspluggen terug.
6. Veeg overtollig vet weg.
7. Controleer de uitlijning.

De lagertemperatuur stijgt meestal na hersmering als gevolg van overvloedige toevoer van vet. De
temperatuur daalt weer tot een normale waarde na circa twee of vier bedrijfsuren terwijl de pomp draait en
het overtollige vet van de lagers verwijdert.

Stabiele lagers
Controleer de binnendiameter van de behuizingskraag (155) en stabiele lager (197) om te zien of de
afmetingen kloppen met de tabel met passingen en toleranties voor lagers. Als de binnendiameter groter is
dan toegestaan, verwijder dan de borgring (369) en gebruik een geschikte hydraulische pers om deze
onderdelen te verwijderen en te vervangen. Als er afgedichte lagers zijn meegeleverd, verwijder dan ook de
lippakkingen (333H).
De lager-binnendiameter is iets groter voordat u hem in de behuizing drukt vanwege krimp in
binnendiameter nadat u hem op zijn plaats hebt gedrukt.

Onderhoud asafdichting
Onderhoud mechanische afdichting

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

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

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

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

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

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

Onderhoud (vervolg)

40 Model 3171 Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



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

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u de pomp start
Controleer de afdichting en alle spoelleidingen.
Als de pomp geleverd wordt met oliegesmeerde afdichtingen, moeten de afdichtingsvlakken steeds met
olie worden gesmeerd.

Onderhoud van de samengestelde pakkingbus

WAARSCHUWING:
• Pakkingbussen zijn niet toegestaan in een als ATEX geclassificeerde omgeving.
• Vervang de pakking alleen als de aandrijving goed is vergrendeld en het koppelingsafstandsstuk is

verwijderd.

Smeringsintervallen
De smeringsintervallen variëren, afhankelijk van de temperatuur en de vastheid van het drukstuk. Zorg dat
de smeerpot altijd vol staat.
Draai nu en dan een paar keer aan de smeerpotkap terwijl u vers vet inspuit in de pakkingbus. Controleer
de pomp dagelijks voor het starten en breid dit interval zonodig uit.

Opmerking:
Draai de pakkingbus niet te strak aan. Een te hoge druk kan ertoe leiden dat de pakking snel slijt en de as
ernstig beschadigt.

Vervangen van pakkingen
Vervang de pakkingen in deze volgorde:
1. Drie pakkingringen
2. Lantaarnring
3. Twee pakkingringen
4. Drukstuk

Demontage
Voorzorgsmaatregelen demontage

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

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

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

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

pomp is en volg de juiste decontaminatieprocedures om mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of
giftige vloeistoffen te voorkomen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting. Mogelijke
gevaren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoge temperaturen, ontvlambaarheid, zuren, bijtende
stoffen, explosies en andere risico's. U moet de verpompte vloeistof verwerken en afvoeren conform
toepasselijke milieuvoorschriften.
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Opmerking:
Zorg dat alle vervangende onderdelen beschikbaar zijn voordat u de pomp voor revisie demonteert.

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

• Lagertrekker
• Koperen doorslag
• Reinigingsmiddelen en oplosmiddelen
• Meetklokken
• Voelermaten
• Hydraulische pers
• Inductieverwarmer
• Hijsstrop
• Micrometer
• Rubber hamer
• Schroevendraaier
• Borgringtang
• Momentsleutel met doppen
• Sleutels

De pomp aftappen

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

voorkomen.

1. Sluit de isolatiekleppen aan de aanzuig- en afvoerkant van de pomp.
U moet het systeem ook aftappen wanneer geen kleppen zijn geïnstalleerd.

2. Open de aftapklep.
Ga pas verder met de volgende handelingen wanneer er geen vloeistof meer uit de aftapklep komt.
Wanneer vloeistof uit de aftapklep blijft stromen, dichten de isolatiekleppen niet goed af. Dit moet u
herstellen voordat u doorgaat.

3. Laat de aftapklep open staan .
Plaats de plug niet sluit de aftapklep niet totdat het geheel opnieuw is gemonteerd.

4. Tap de vloeistof af uit de leiding en spoel de pomp zo nodig door.
5. Ontkoppel alle hulpleidingen en -buizen.
6. Verwijder de koppelingsbescherming.
7. Maak de koppeling los.

De pomp uit de pompput verwijderen
1. Verwijder de motorbouten (371).
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501L

338

371L 240

501

2. Plaats de strop op de motorhefogen en verwijder de motor.
3. Verwijder de ankerbouten van de steunplaat.
4. Bevestig de oogbouten op de steunplaat.
5. Gebruik een geschikte maat strop om de pomp uit de put te tillen.

Raadpleeg het gedeelte over installatie voor de juiste procedure.
6. Leg de pomp horizontaal op geschikte steunen met voldoende ruimte om de pomp te demonteren.
7. Verwijder de bouten (317N) om de zeef te verwijderen (187).

351A

 
 

 

 

  370H

182
187

317N

351

8. Verwijder het zuigdeksel (182).
9. Verwijder de zuigdekselpakking (351) en doe hem weg.

Vervang de pakking wanneer u opnieuw assembleert.
10. Verwijder de behuizingsbouten van de afvoerkniebocht (370H).
11. Maak alle spoelbuizen van de stabiele lagers los (190).

Het rotorblad verwijderen

VOORZICHTIG:
Draag zware werkhandschoenen bij werkzaamheden aan rotorbladen. De scherpe randen kunnen
lichamelijk letsel toebrengen.
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1. Draai de stelschroef in het uiteinde van de waaiermoer los.
2. Draai de waaiermoer los en verwijder deze.

De waaiermoer heeft linksdraaiende schroefdraden.
3. Trek de waaier van de as.

Gebruik een haaktrekker, indien nodig.

100 101 178 199 198

122

4. De waaiersleutel verwijderen
Bewaar de sleutel voor een nieuwe montage, tenzij het beschadigd is.

5. Doe uitsluitend voor L-groepmodellen het volgende:
a) Verwijder de behuizing (100) naar de adapterbouten (108).
b) Verwijder de behuizing. Verwijder deze keer niet de kraag (155) van de behuizing.
c) Verwijder de adapter (108) naar de kolombouten.
d) Verwijder de adapter. Verwijder deze keer niet de stabiele lagers (197).

192/30 370G 536G 357V
100

155

De kolom demonteren
1. Verwijder de kolom omlaag tot aan de behuizingsbouten van de stabiele lagers (372B).

Als uw pomp geen tussenliggende stabiele lagers heeft (slechts één kolomdeel), sla dan deze stap over
omdat u geen kolomverlengstuk (306) of stabielelagerbehuizing (213) hebt.
a) Start bij het behuizingseinde van de pomp en verwijder één voor één de kolomverlengstukken

(306), stabielelagerbehuizingen (213) en deflectors (123). Ondersteun de as om buigen te
voorkomen wanneer u deze gedeelten verwijdert.
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U hoeft de kopkolom niet te verwijderen (192). Verwijder de stabiele lagers nu niet. Raadpleeg de
inspectieprocedures voordat u gaat verwijderen.

192
213

369
357X

306
536E

197
123

372B

2. Verwijder de halvekoppelingsnaaf van de pomp (233) en de spie.
3. Verwijder de vergrendelingsbouten (370C) en schuif dan het lageromhulsel (134) met de as uit door de

motorsteun (240).

VOORZICHTIG:
Een as van langer dan 2,5 m zou door twee personen behandeld moeten worden. Onjuiste behandeling
kan tot verbuiging van de as leiden.

136
382

112

370C 193B
134

369A

332A 361A
370D

415 113 333 400 122

Alleen M/MT/L

4. Wip met een schroevendraaier de labyrintafdichting (332A) uit het lageromhulsel (134).

Opmerking:
We raden u aan om de labyrintafdichting iedere keer te vervangen wanneer de pomp geïnspecteerd wordt.

5. Verwijder de lagerhuisring (361A).
6. Schuif het lageromhulsel (134) van de lagers en as.
7. Verwijder de tandmoer (136) en de tandring (382).
8. Gebruik een geschikte lagertrekkker en verwijder het lager (112).

Bewaar het lager voor controle.
9. Leg de as op een tafel met voldoende en geschikte ondersteuning.

U hoeft de pomp niet verder te demonteren tenzij u kapotte onderdelen wilt vervangen.
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Inspecties bij voormontage
Richtlijnen voor vervanging
Behuizing controleren en vervangen

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

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

Waaier vervangen
De volgende tabel bevat de criteria voor het vervangen van waaieronderdelen.
Waaieronderdelen Wanneer vervangen
Schoepranden Bij zichtbare scheuren, deuken of corrosieschade

Vervanging van pakkingen, O-ringen, pasringen en afdichtingen
• Vervang alle pakkingen en O-ringen bij elke revisie en demontage.
• Controleer de afdichtingen. Deze moeten glad zijn en vrij van fysieke defecten.

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

• Vervang de onderdelen als de afdichtingen defect zijn.

Kolommensecties
Inspecteer de kolommensectie(s) (306, 192) op scheuren of overmatige beschadiging door roest. Indien
nodig vervangen.

Motorsteun
Inspecteer de motorsteun (240) op scheuren of overmatige beschadiging door roest. Indien nodig vervangen.

Richtlijnen voor het vervangen van de as
Asafmetingen controlerren

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

Loodrechtheid van as controleren
Controleer of de as loodrecht is. Gebruik "V"-blokken of balansrollen om de as op de lagerpassingsdelen
te ondersteunen. Vervang de as als de afwijking groter is dan 0,03 mm (0,0001 inch).

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

Asoppervlak controleren
Controleer het asoppervlak op beschadigingen, vooral de delen aangegeven met pijlen in de volgende
afbeelding. Vervang de as als deze niet meer gerepareerd kan worden.
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Lagers inspecteren
Staat van lagers

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

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

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

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

Lagerpassingen en toleranties
In deze tabel worden lagerpassingen- en toleranties aangegeven conform ISO 286 (ANSI/ABMA-7-
standaard) in millimeters (inches).
Tabel 3: Toleranties voor stabiele lagers
Beschrij
ving

Lagerbinnendiameter (op
z'n plek gedrukt)

Behuizingdiameter Loopafstand (1/2
diametrische afstand)

S/ST M/MT L S/ST M/MT L S/ST M/MT L
Koolstof 1,132–

1,134
(28,753–
28,804)

1,633–
1,635
(41,478–
41,529)

2,258–
2,260
(57,353–
57,404)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,0055–
0,0035
(0,140–
0,089)

0,006–
0,004
(0,152–
0,102)

0,0065–
0,004
(0,165–
0,102)

Brons 1,129–
1,131
(28,677–
28,727)

1,629–
1,631
41,377–
41,427

2,256–
2,258
(57,302–
57,353)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,004–
0,002
(0,102–
1,051)

0,004–
0,002
(0,102–
1,051)

0,0055–
0,003
(0,140–
0,076)

Gegroefd
elastomee
r

1,126–
1,130
(28,600–
28,702)

1,627–
1,632
(41,326–
41,453)

2,253–
2,257
(57,226–
57,328)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,0035–
0,0005
(0,089–
0,013)

0,0045–
0,001
(0,114–
0,025)

0,005–
0,004
(0,127–
0,102)

Rulon 1,132–
1,134
(28,753–
28,804)

1,633–
1,635
(41,478–
41,529)

2,258–
2,260
(57,353–
57,404)

- - - 0,0055–
0,0035
(0,140–
0,089)

0,006–
0,004
(0,152–
0,102)

0,0065–
0,004
(0,165–
0,102)

Behuizin
gskraag

1,183–
1,190
(30,048–
30,226)

1,678–
1,685
(42,621–
42,799)

2,299–
2,306
(58,395–
58,472)

1,811–
1,816
(45,999–
46,126)

2,243–
2,245
(56,972–
57,023)

3,243–
3,245
(82,372–
82,423)

0,0335–
0,029
(0,851–
0,737)

0,031–
0,0265
(0,787–
0,673)

0,029–
0,0245
(0,737–
0,622)

Tabel 4: Druklagerpassingen
Groep As (buitendiameter) Omhulselbinnendiameter
S/ST 0,9848/0,9844

(25,0139/25,0038)
2,4416/2,4409
(62,0166/61,9989)

M/MT 1,5755/1,5749
(40,0177/40,0025)

3,5442/3,5433
(90,0227/89,9998)

L 2,1660/2,1655
(55,0164/55,0037)

4,7253/4,7240
(120,0226/119,9896)
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Toleranties asafwijkingen
De volgende toleranties voor asafwijkingen gelden voor alle maatgroepen:

• Koppelingeinde: 0,002 inch 0,051 mm
• Aslichaam: 0,0005 inch/voet
• Waaiereinde: 0,005 inch 0,127 mm

Opnieuw monteren
De kolom en steunplaat monteren

1. Als u de optionele pakkingbus gebruikt, bevestig dan de pakkingbus (221) op de steunplaat (189) met
bouten (370L).

2. Bevestig de motorsteun (240):

Situatie Actie
U gebruikt de pakkingbus Bevestig de motorsteun (240) op de pakkingbus met bouten (370J).

U gebruikt de pakkingbus niet Bevestig de motorsteun (240) op de steunplaat (189) met bouten (370J).

3. Bevestig de kopkolom (192):

Situatie Actie
U gebruikt de pakkingbus Bevestig de kopkolom (192) op de pakkingbus met bouten (370M).

U gebruikt de pakkingbus niet Bevestig de kopkolom (192) op de motorsteun met bouten (370M).

Zorg ervoor dat de luchtgaten dichter bij de motorsteun zitten.

240 370L 192

370M

189132

Het roterende element monteren

VOORZICHTIG:
Een as van langer dan 2,5 m zou door twee personen behandeld moeten worden. Onjuiste behandeling
kan tot verbuiging van de as leiden.
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136

382 112
370C

193B 134 369A

122
400

333113
415

370D
361A

332A

Alleen
M/MT/L

1. Voor alle groepen behalve S/ST installeert u de vasthoudring (369A) op de as (122).
2. Installeer de druklager (112) op de as.

U kunt de lagers op verschillende manieren installeren. De aanbevolen methode is om een
inductieverwarmer te gebruiken die het lager zowel verwarmt als demagnetiseert.

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

3. Installeer de tandring (382) op de as (122). Let erop dat de lip van de tandring zich in de spiebaan van
de as bevindt.

4. Schroef de borgmoer (136) op de as en draai de borgmoer stevig aan.
5. Buig alle lippen van de tandring in een van de sleuven op de borgmoer. Zet de borgmoer zonodig vast

om een tandringlip uit te lijnen met een borgmoersleuf.
6. Druk de vetafdichting (333) in het lageromhulsel (134).
7. Schuif het lageromhulsel op het pompeinde van de as en over het lager.
8. Steek de vasthoudring (361A) in de groeven van het lageromhulsel. Let erop dat u de vlakke kant

tegen de lagers houdt.
9. Schuif de labyrintafdichting (332A) over het koppelingeinde van de as in het lageromhulsel totdat hij

vlak licht.
10. Met de steunplaat in verticale positie schuift u de as horizontaal door de motorsteun. Ondersteun de

as en de kolom op geschikte steunen.
11. Installeer de omlaaghoudbouten (370C) en klinkbouten (370D) met contramoeren (415).

De kolom monteren
Als u tussenliggende stabiele lagers nodig hebt, hebt u extra kolomverlengstukken (306) en behuizingen
voor stabiele lagers (213) nodig.
1. Indien van toepassing prepareert u de behuizingen van de stabiele lagers.

U hoeft de stabiele lagers niet precies te centreren en de gaten in het lager hoeven niet uitgelijnd te
zijn met de gaten in de behuizing. Dankzij een verzonken gedeelte binnen de behuizing (213) kunnen
smeerstoffen de opening in het lager bereiken.
a) Verwijder indien nodig de borgring (369).
b) Gebruik een hydraulische pers om het oude stabiele lager (197) uit te drukken.
c) Druk het nieuwe stabiele lager in.

Een borgring (369) is niet langer nodig vanwege de passingen. Als uw pomp een borgring heeft,
dan hoeft u die niet opnieuw te installeren. Op afgedichte lagers is de borgring echter nog wel
noodzakelijk.

2. Schuif de behuizing op de as en zet de behuizingsflens tegen de kolomflens.
Let erop dat de afvoerspuitmond is uitgelijnd met het afvoerpijpgat in de steunplaat.

3. Installeer de bouten (371G).
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De waaier, zuigdeksel en zeef monteren
1. Voeg een oliefilm toe aan de as en plaats de waaierspie (178) en de waaier (101) op de as.
2. Controleer of alle lageromhulselbouten (370C en 370D) volledig losgemaakt zijn.
3. Installeer de waaierring (199) en waaierschroef (198).

Wanneer u de waaierschroef aandraait, zet de waaier zich op de as. De waaieras heeft een nylon
inkeping om hem op zijn plek te vergrendelen. Overschrijdt deze aanhaalmomentwaarden niet bij het
vastzetten van de waaierschroef:

Groep Aanhaalwaarde
S/ST 56 Nm

M/MT en L 102 Nm

4. Installeer de zuigdekselpakking (351), de zuigdeksel (182) en de zeef (187) met bouten (317N).
Gelegeerde zeven hebben extrazware afstandsringen (533) tussen de zeef en het zuigdeksel. Als het
apparaat is geleverd met een laagdrijvende geleidearm (366) gebruik dan een extralange bout in dit gat.

5. Controleer de axiale verplaatsing van de waaier.
Als de verplaatsing minder is dan 0,762 mm voeg dan extra pakkingen (351) toe om de minimale
verplaatsing te bereiken.

6. Installeer de afvoerkniebochtpakking (351A) en de afvoerkniebocht (315) met bouten (370H).
Accurate uitlijning van de kniebocht is van het grootste belang om te garanderen dat de doorstroom
door de verbinding niet wordt belemmerd.

7. Installeer de afvoerpijp (195), pijpmoeren (242) en flens (195S, indien gebruikt).
Let erop dat de pijpmoeren vastzitten en dat er geen trek op de pomp is.

8. Draai de as met de hand om te controleren dat deze niet klemt.
9. Sluit alle hulpleidingen aan.
10. Vervang de halvekoppelingsnaaf van de pomp (233) en smeer de pomplagers.

Onderhoud (vervolg)

50 Model 3171 Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



Storingen verhelpen
Problemen met de werking oplossen
Symptoom Oorzaak Oplossing
De pomp levert geen
vloeistof aan.

De pomp is niet gevuld. Zorg ervoor dat de put gevuld is met vloeistof tot
boven de behuizing. Op pompen met een droge
put moeten de behuizing en de afzuigleiding
volledig gevuld zijn.

De afvoerkop is te hoog. Controleer de gehele kop, in het bijzonder op
drukverlies.

De motorsnelheid is te laag. Controleer de motorsnelheid.

De aanzuigleiding is verstopt. Verwijder de belemmeringen.

De waaier, afvoerleiding, of zeef is verstopt. Verwijder de obstructies of spoel de pomp in
achterwaartse richting.

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

De opvoerhoogte is te hoog. Kort de aanzuigleiding in.

De hoeveelheid beschikbare NPSH is niet
voldoende.

Controleer de hoeveelheid beschikbare en
benodigde NPSH en pas dit overeenkomstig aan.

De pomp levert niet de
nominale stroomsnelheid of
opvoerhoogte.

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

De afvoerkop is hoger dan verwacht. Controleer de gehele kop, in het bijzonder op
drukverlies.

De waaier, afvoerleiding, of zeef is verstopt. Verwijder de obstructies of spoel de pomp in
achterwaartse richting.

De motorsnelheid is te laag. Controleer de motorsnelheid.

De aanzuigleiding is verstopt. Verwijder de belemmeringen.

De opvoerhoogte is te hoog. Kort de aanzuigleiding in.

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

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

De hoeveelheid beschikbare NPSH is niet
voldoende.

Controleer de hoeveelheid beschikbare en
benodigde NPSH en pas dit overeenkomstig aan.

De pomp start en stopt
vervolgens met pompen.

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

De bewegingsbedieningen zijn niet goed
afgesteld.

Controleer de bewegingsbedieningen.

De zeef is verstopt. Controleer de pompput op grote objecten die de
pomp zou kunnen oppakken. Controleer of de
lagers heet worden.

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

De aanzuigleiding heeft een luchtlek. Repareer het lek.
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Symptoom Oorzaak Oplossing
De lagers worden heet. De pomp en de aandrijving zijn niet goed

uitgelijnd.
Lijn de pomp en aandrijving opnieuw uit.

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

De smering werd niet goed gekoeld. Controleer het koelsysteem.

De pomp maakt lawaai of
trilt.

De pomp en de aandrijving zijn niet goed
uitgelijnd.

Lijn de pomp en aandrijving opnieuw uit.

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

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

De fundering is niet stijf genoeg. Haal de ankerbouten van de pomp en de
aandrijfeenheid aan. Zorg ervoor dat de
funderingsplaat gevoegd is zonder holtes of
luchtzakken.

De lagers zijn versleten. Vervang de lagers.

Draaiende onderdelen zitten los, zijn gebroken
of wrijven langs elkaar.

Indien nodig vervangt u onderdelen.

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

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

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

De motor verbruikt
overmatig energie.

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

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

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

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

De motorsnelheid is te hoog. Controleer de motorsnelheid.

De rotorbladspeling is te klein. Stel de rotorbladspeling af.

Problemen met montage oplossen
Tabel 5: Procedure voor problemen oplossen
Symptoom Oorzaak Oplossing
De speling aan het asuiteinde is te groot. De interne speling van de lagers is te groot. Vervang de lagers door lagers van het

juiste type.

De aandrijflagereindafdekking zit los. Haal de schroeven aan.

Er zitten te veel pasringen onder de
druklagereindafdekking.

Verwijder pasringen om de juiste dikte
te verkrijgen.

De interne speling van de as is te groot. De as is verbogen. Vervang de as.

De interne speling van de lagerframeflens is
te groot.

De as is verbogen. Vervang de as.

De flens van het lagerframe is verwrongen. Vervang de lagerframeflens.

De interne speling van het
afdichtingskamerdeksel is te groot.

Het afdichtingskamerdeksel zit niet goed op
zijn plek op het frame.

Verwijder of bewerk het
afdichtingskamerdeksel machinaal.

Er is sprake van corrosie of slijtage van het
afdichtingskamerdeksel.

Vervang het afdichtingskamerdeksel.
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Symptoom Oorzaak Oplossing
De interne speling van de waaierslijtring is te
groot.

De as is verbogen. Vervang de as.

De slijtring is niet goed machinaal gemaakt. Vervang of bewerk de waaier
machinaal.
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Onderdelenlijsten en
dwarsdoorsnedetekeningen
Maattekeningen

332A
136

382
112
370C

113
134
358Z

189
122

370M

192

195

132
370L

242
240

193B
333

415
370D

361A
233

235
232

337
338

Afbeelding 6: Opengewerkte weergave 3171 (deel 1 van 2)
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123

197
213

357X

306

370G
123

197
528D

357V
100
155

101
178

351
182

187
317N

198
199

536H
427G

358B
351A

315

370H

543E

372B

Afbeelding 7: Opengewerkte weergave 3171 (deel 2 van 2)

Onderdelenlijst
Tabel 6: Onderdelenlijst en constructiematerialen
Onder
deel

Aantal Naam van onderdeel Geheel
ijzer

Bronsg
egoten

Koolsto
fstaal

Met
CD4-
fitting

316SS Legeri
ng 20

Hast. B Hast.
C

100 1 Behuizing 1000 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215

101 1 Waaier 1018 1101 1212 1216 1203 1204 1217 1215
112 1 Druklager Hoekcontact met dubbele rij
122 1 As 2205 2216 2221 2263 2264
123 1 Deflector EPDM
134 1 Lageromhulsel 1000
136 1 Lagerborgmoer Staal
155 1 Behuizingsbus Met koolstof gevuld PTFE (Teflon®)
178 1 Waaierspie 2229 2230 2247 2248
182 1 Zuigdeksel 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215

187 1 Zeef 1000 3211 1204 1217 1215
189 1 Steunplaat 3201
190 1 Spoelbuizen Als opgegeven
192 1 Kopkolom 6501 6545 6506 6519 6548
193B 1 Smeerfitting Koolstof of als opgegeven

1 Het aantal hangt af van pomplengte en -snelheid. Moeren en ringen zijn voor de duidelijkheid weggelaten

Onderdelenlijsten en dwarsdoorsnedetekeningen (vervolg)
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Onder
deel

Aantal Naam van onderdeel Geheel
ijzer

Bronsg
egoten

Koolsto
fstaal

Met
CD4-
fitting

316SS Legeri
ng 20

Hast. B Hast.
C

195 1 Afvoerpijp 6501 - - 6506 6519 6548
197 1 Stabiele lagers Koolstof of als opgegeven
198 1 Waaierbladschroef 2229 2230 2247 6548
199 1 Waaierring 2229 2230 - -
213 1 Behuizing van stabiele lager 1000 1203 1204 1217 1215
240 1 Motorsteun 1000
242 2 Pijpmoer 1000 1203 1204 1217 1215
306 1 Kolomverlenging 6501 6545 6506 - -
315 1 Afvoerkniebocht 1000 1212 1216 1203 1204 1217 1215
332A 1 Labyrintafdichting Koolstof-teflon®

333 1 Lipafdichting Nitrile lipafdichting
333H 2/Brg Lipafdichting Nitril Viton®

351 1 Pakking (zuigdeksel naar behuizing) Nitrilacryl
351A 1 Pakking (afvoerkniebocht naar

behuizing)
Nitrilacryl

361A 1 Vasthoudring (druklager) Staal
369 1 Vasthoudring (stabiele lager) PH15-7MO RVS C 20 Hastelloy
369A 1 Vasthoudring (as) Alleen M/MT- en L-groepen. Staal
370C 3 Klampbout (lageromhulsel) 2210
370D 3 Klinkbout (lageromhulsel) 2210
370G 6 Bout (kolom naar behuizing) 2210 2229 2230 2247 2248
370H 4 Bout (kniebocht naar behuizing) 2210 2229 2230 2247 2248
370L 4 Bout (motoradapter naar steunplaat) 2210
370M 4 Bout (kopkolom naar motorsteun) 2210 2229 2230 2247 2248
371 4 Bout (motor naar motorsteun) 2210
501 1 Koppelingsbescherming 3122
501L 2 Beschermingsveren Staal

Tabel 7: Kruisverwijzing materiaalcode
Goulds-code ASTM-nummer
1000 A48 CL25B gietijzer
1018 A536-84 60-42-10 nodulair gietijzer
1101 B584 siliconenkoper
1203 A743 CF8M 316 RVS
1204 A743 CN7M legering 20
1212 A216 WCB koolstofstaal
1215 A494-90 CW6M C1,1 Hastelloy C
1216 A890 1A CD4MCuN
1217 A494 N-7M Hastelloy B
2205 C1045 koolstofstaal geaard en gepolijst
2210 A108 Gr1211 koolstofstaal

Onderdelenlijsten en dwarsdoorsnedetekeningen (vervolg)

56 Model 3171 Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



Goulds-code ASTM-nummer
2216 A276 316 RVS geaard en gepolijst
2229 A276-91A RVS
2230 B743 20CB3 Carpenter 20
2247 B335 Type B-2 Hastelloy B
2248 B574 C-276 Hastelloy C
2263 B335 B-2 Hastelloy B geaard en gepolijst
2264 B574 C-276 Hastelloy C geaard en gepolijst
3122 Aluminium
3201 A283 D-niveau koolstofstaalplaat
3211 A240 316 staalplaat
6501 A53 Type F koolstofstaal schema 40 pijp
6506 B464 C20CB3 Carpenter 20 schema 40 pijp
6511 Roodkoperen pijp SPS
6519 B622 Hastelloy B schema 40 pijp
6545 A312 316L RVS schema 40 pijp
6548 Hastelloy C C-276 schema 40 pijp
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Doorsnedediagrammen
S/ST- en M/MT-groepen

338

332A
136
415

134
370D

113382
361A

132
369A

333

242

370M

190

536E

213

775E

190

197
195

315

370H

351A182178187198317N
533
199
351
101
100
155

357V
536G
370G

123
306

197
357X

372B

123
122
192

189
370L
112

193B
370C
240
233

235
371
232
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L-groep

338
240
332A
370D
136
415
113
134

193B
132 370N

189

189D

195

315
370H
571E

351A
536H427G

182198187199
317N

351
101

100
370

155

108A

370G
306

213 190

536E

775E

197
357X

372B

123

192
122

369A

370M

333

112

370L

361A

193B
382

370C
233
235
232
371

197

178
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Plaatselijke contactpersonen van ITT
Regionale kantoren
Regio Adres Telefoon Fax
Noord-Amerika
(Hoofdkantoor)

ITT - Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

Pacifisch Azië ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

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

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latijns-Amerika ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chili

+562–544–7000 +562–544–7001

Midden-Oosten en Afrika ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athene
Griekenland

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642

Plaatselijke contactpersonen van ITT
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Bezoek onze website voor de nieuwste versie van dit document en voor meer informatie
http://www.gouldspumps.com

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

© 2009 ITT Corporation. De originele instructies zijn in het Engels. Alle niet-Engelstalige instructies zijn vertalingen van de
originele instructies. nl_NL.2009-10.IOM.3171
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