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Introduktion och säkerhet
Inledning
Handbokens syfte

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

VIKTIGT:
Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna handbok kan resultera i personskador och
skador på egendom, och kan göra garantin ogiltig. Läs denna handbok noga innan du
installerar och börjar använda produkten.

ANMÄRKNING:
Spara handboken för framtida referens och håll den lätt tillgänglig.

Säkerhet
VARNING:

• Användaren måste vara medveten om vätskan som pumpas och vidta lämpliga säkerhets-
åtgärder för att undvika kroppsskada.

• Risk för allvarlig skada eller dödsfall. Om trycket i en tryckfylld anordning är för stort kan
den explodera, spricka eller skjuta ut sitt innehåll. Det är ytterst viktigt att alla nödvändiga
åtgärder vidtas för att undvika för högt tryck.

• Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller skador på egendom. Installation, drift eller
underhåll av enheten med hjälp av någon metod som inte beskrivs i denna handbok är
förbjudet. Förbjudna metoder innefattar modifiering av utrustningen eller användning av
andra delar än dem som ITT tillhandahåller. Om det finns osäkerhet angående lämplig
användning av utrustningen ska du kontakta en ITT-representant innan du går vidare.

• Risk för kroppsskada och/eller skador på egendom. Om pumpen används i en olämplig
tillämpning kan detta orsaka övertryck, överhettning och/eller ostabil drift. Ändra inte
pumpens användningsområde utan godkännande av en auktoriserad ITT-representant.

• Om pumpen körs utan säkerhetsanordningar utsätts operatörerna för risk för allvarliga
personskador eller dödsfall. Använd aldrig en enhet om inga lämpliga säkerhetsanordning-
ar (skydd etc.) är rätt installerade. Se även specifik information om säkerhetsanordningar i
andra avsnitt i denna handbok.

• Risk för dödsfall, allvarliga personskador eller skador på egendom. Uppbyggnad av värme
eller tryck kan orsaka explosion, bristning och utsläpp av vätska som pumpas. Använd
aldrig pumpen med sug- och/eller utloppsventilerna stängda.

• Säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra kroppsskada. Pumpen kan hantera farliga
och/eller giftiga vätskor. Korrekt personlig skyddsutrustning måste användas. Pumpmediet
måste hanteras och avyttras i enlighet med gällande miljöföreskrifter.
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Säkerhetsterminologi och -symboler
Om säkerhetsmeddelanden

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

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

Faronivåer
Faronivå Indikation

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

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

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

ANMÄRKNING:
• En möjlig situation som kan leda till oön-

skade tillstånd
• Användning utan risk för personskador

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

Elektrisk fara:

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

• Krossrisk.
• Skärrisk
• Risk för ljusbåge

Miljösäkerhet
Arbetsområdet

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

Riktlinjer för återvinning
Följ alltid dessa riktlinjer vid återvinning:



Introduktion och säkerhet

AF (6-36 tum) MXR-lager Installations-, drift- och underhållsmanual6

1. Om enheten eller delen accepteras av ett auktoriserat återvinningsföretag så skall de
lokala lagarna och förordningarna för återvinning följas.

2. Om enheten eller delen inte accepteras av ett auktoriserat återvinningsföretag skall de
returneras till närmsta ITT-representant.

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

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

Angående elektriska installationer
Kontakta ditt lokala elbolag angående krav på elektriska installationer.

Personsäkerhet
Allmänna säkerhetsregler

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

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

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

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

Säkerhetsåtgärder före arbete
Följ dessa säkerhetsanvisningar innan du arbetar med eller kommer i kontakt med produkten.

• Ordna med lämplig avspärrning runt arbetsområdet, exempelvis med ett skyddsräcke.
• Se till att alla skyddsräcken är på plats och är säkrade.
• Låt alla system- och pumpdelar kylas ner innan du hanterar dem.
• Se till att det finns en öppen reträttväg.
• Se till att pumpen inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.
• Se till att lyftutrustningen är i gott skick.



Introduktion och säkerhet

AF (6-36 tum) MXR-lager Installations-, drift- och underhållsmanual 7

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

verktyg.

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

• Arbeta aldrig ensam.
• Använd alltid skyddskläder och skyddshandskar.
• Gå aldrig under hängande last.
• Lyft alltid pumpen i lyftanordningen.
• Tänk på risken för plötslig igångsättning om pumpen har automatisk nivåreglering.
• Se upp för startimpulsen, den kan vara kraftig.
• Skölj delarna med vatten efter demontering av pumpen.

Säkerhetsföreskrifter för Ex-godkända produkter i potentiellt
explosiva atmosfärer
Riktlinjer för godkännande

VARNING:
Risk för allvarlig personskada. Värmetillförsel till pumphjul, propellrar eller deras fästanord-

ningar kan göra att instängd vätska snabbt expanderar och resultera i en våldsam explosion.
Denna handbok anger klart de godkända metoderna för att ta isär enheter. Dessa metoder
måste följas. Använd aldrig värme för att underlätta avlägsnande om det inte uttryckligen anges
i denna handbok.

Om du har frågor angående de här kraven, avsedd användning eller om utrustningen behöver
modifieras ska du kontakta en representant från ITT innan du går vidare.

Krav på personal
ITT frånkänner sig allt ansvar för arbete som utförs av ej utbildad och ej auktoriserad personal.
Följande krav gäller för personal gällande Ex-godkända produkter i potentiellt explosiva
atmosfärer:

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

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

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

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

• Produkten får endast användas enligt de godkända motoruppgifter som finns på skyltarna.
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• En Ex-godkänd produkt får aldrig köras torr under normal drift. Torrkörning vid service och
inspektion är endast tillåten utanför det klassificerade området.

• Innan något arbete utförs på produkten ska du säkerställa att produkten och manöverpa-
nelen är frånskilda från strömförsörjningen och automatikskåpet så att de inte oavsiktligt
kan strömförsörjas.

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

• Termokontakter måste anslutas till en skyddskrets i enlighet med produktens godkännan-
deklassificering.

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

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

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

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

Standarder för produktgodkännande
Vanliga standarder

VARNING:
Om utrustning som är olämplig för miljön används kan det innebära risk för antändning och/
eller explosion. Kontrollera att pumpens kodklassificeringar är kompatibla med den specifika
miljö där utrustningen ska installeras. Kör inte utrustningen om de inte stämmer överens och
kontakta en ITT-representant innan du går vidare.

Produktgaranti
Täckning

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

produkter.

Begränsningar
Garantin täcker inte fel som orsakas av dessa situationer:

• Otillräckligt underhåll
• felaktig montering
• Ändringar i produkten eller installationen som har gjorts utan att ITT har rådfrågats
• Felaktigt utfört reparationsarbete
• Normalt slitage
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ITT påtar sig inget ansvar för följande situationer:
• Personskador
• Materialskador
• Ekonomiska förluster

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

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

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

Inspektera enheten
1. Ta bort emballeringsmaterial från produkten.

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

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

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

Riktlinjer för transport
Handhavande av pumpen

VARNING:
En enhet som tappas, rullar eller välter, eller utsätts för annan stötbelastning, kan orsaka
materiella skador och personskador. Se till att enheten är ordentligt stött och förankrad vid lyft
och hantering.

VIKTIGT:
Risk för kroppsskada eller skada på utrustning från användning av bristfälliga lyftanordningar.
Kontrollera att lyftanordningarna (såsom kedjor, band, gaffeltruckar och kranar) är klassade för
tillräcklig kapacitet.

Lyftmetoder
VARNING:

• Risk för allvarlig personskada eller skada på egendom. Korrekta lyftmetoder är avgörande
för säker transport av tung utrustning. Se till att metoderna som används överensstämmer
med alla gällande föreskrifter och standarder.

• Säkra lyftpunkter identifieras specifikt i denna handbok. Det är avgörande att lyfta
utrustningen i endast dessa punkter. Integrerade lyftöglor eller ringbultar på pump- och
motorkomponenter är avsedda för att användas vid lyft av endast de individuella
komponenterna.

• Lyftning och hantering av tung utrustning utgör en klämrisk. Var försiktig vid lyft och
hantering och använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE, såsom skor med stålhätta,
handskar etc.). Be om hjälp om det behövs.
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Exempel

Bild nr: 1 Exempel på rätt lyftmetod från en basplatta

Bild nr: 2 Exempel på rätt lyftmetod för en motor

Riktlinjer för förvaring
Krav för förvaring av pumpen

Kraven på förvaring beror på hur länge du förvarar enheten. Det normala emballaget är endast
utformat för att skydda enheten under transport.
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Tid i förvaring Krav på förvaring
Vid leverans/korttidsförvaring (mindre än sex måna-
der)

• Förvara på en skyddad och torr plats.

Långtidsförvaring (mer än sex månader) • Förvara på en skyddad och torr plats.
• Förvara enheten skyddad från värme, smuts

och vibrationer.

Uppackning/avlägsnande från medar
Iaktta försiktighet när pumpar packas upp eller avlägsnas från medar. Anteckna skada eller
bristen på både kvittot och fraktsedeln om leveransen inte levereras oskadad och i enlighet
med fraktsedeln. Gör omgående eventuella anspråk till transportföretaget. Instruktionshand-
böcker och -blad inkluderas i leveransen - KASTA DEM INTE.
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Produktbeskrivning
Allmän beskrivning

AF-pumpen genererar flöde genom dragkraften eller lyftverkan från rotationen av pumphjulets
axiella skovlar. Axiella flödespumpar genererar höga flödeshastigheter och låga höjder vilket är
idealiskt för återcirkulation, förångare och kylsystem för generatorer. AF-pumpen har en krök
som riktar flödet genom insuget och ut genom utloppsänden av pumpen. Den kan användas i
konfigurationer med insug på ovansidan eller änden beroende på kundens behov.
Läs den ursprungliga fabriksdokumentationen för arrangemanget av din pump. AF-modellen
bygger på (6) drivändar och (12) hydrauliska pumpstorlekar. De första (3) drivändarna har
kullager, de övriga har koniska och sfäriska rullager. Grupperingarna är som följer:
Tabell nr: 1 Pumpbeskrivning

Drivände Inre lager Yttre lager Pumpstorlek
1MXR Kula (2) vinkel Kontakt 6", 8", 10"
2MXR Kula (2) vinkel Kontakt 12", 14"
3MXR Kula (2) vinkel Kontakt 16", 18"
4MXR Sfäriskt rullager Koniskt rullager 20", 24"
5MXR Sfäriskt rullager Koniskt rullager 700mm, 30"
6MXR Sfäriskt rullager Koniskt rullager 36"

Tabell nr: 2 AF-lager som används efter storlek

Storlek Radiellt lager
SKF-detaljnr

Axiallager
SKF-detaljnr

6"/8"/10" 6210 7309 BECBM
12"/14" 6213 7313 BECBY
16"/18" 6217 7316 BECBY

SKF-detaljnr Timken-detaljnr Internt spel
20"/24" 23124CCK/W33 HH224340-90073 0.30mm | 0.012"

700MM/30" 23130CC/W33 HH926749-90016 0.20mm | 0.008"
36" 23134CC/W33 HH932145-902A4 0.15MM | 0.006"

Krök
• Gjuten krök med bakre utdragbar enhet - kröken är tillverkad av gjutjärn med plana sug-

och utloppsflänsar nr 150 och kommer med en bakre öppning för en utdragbar enhet. Den
utdragbara enheten består av lagerhuset, axeln och pumphjulet. Kröken har gjutna fötter
för montering på en bottenplatta eller så kan den monteras direkt i rörsystemet. Den
kommer även med ett foder som tillval.

• Fabricerad krökkonstruktion utan utdgragbar bakre enhet - krökarna är fabricerade
med plana sug- och utloppsflänsar nr 150. De kommer med fabricerade fötter för
montering på en bottenplatta eller så kan de monteras direkt i rörsystemet. Krökarna har
en inbyggd packbock och en bakre fläns för montering av drivänden till kröken. Det finns
även justerklackar på drivenhetsramen till krökkopplingen för inriktning av propellern mot
kröken.

Krök- eller husfoder (tillval)
Ett tillvalsfoder skyddar mot erosion och frätning för en längre livslängd på kröken och huset.
Det kan även levereras med en räfflad innerdiameter för pumpning av trådigt material. Endast
tillgängligt på konstruktionen med utdragbar bakre enhet.

Utdragbar bakre enhet (endast tillgänglig för gjuten konstruktion)
Den utdragbara bakre enheten är baserad på de (6) drivändarna som beskrevs tidigare. Den
består av ett lagerhus, lager, packboxhöljen, låsmuttrar, låsbrickor, labyrintoljetätningar, axel,
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axelhylsa (med packning), oljeslungare (20~36 tum), pumphjul, kilar, axelbricka och en främre
och en bakre fot.

Packboxhus
• Gjuten krökkonstruktion - det gjutna packboxhöljet används för att stänga den bakre

delen av kröken och tillhandahålla en monteringsyta för en mekanisk tätning eller packbox
med gland. Inuti har den en maskinbearbetad yta med ett skruvmönster med (3) eller (4)
muttrar för montering av en packbox eller mekanisk tätning med standardpatron. När den
används med en mekanisk tätning gjuts den med en konisk 5-gradig hålöppning för att
förenkla utkastningen av partiklar från tätningsområdet. Höljet kommer med justerbara
justerklackar som medger centrering på axeln och även centrering av pumphjulet i kröken.

• Fabricerad krökkonstruktion - packboxen är integrerad i kröken.

Mekanisk tätningsadapter (tillval på gjuten och fabricerad konstruktion)
En tillvalsadapter används när den mekaniska tätningen kräver en strypbussning. Strypbuss-
ningen levereras med adaptern.

Tillval

Packad packbox (gjuten krökkonstruktion)
Packboxen är gjuten och är separat från kröken och packboxhöljet. Den kommer med en
utbytbar slithylsa som är fastkilad på axeln. Fem packningsringar och en lanternring inkluderas
för att täta axelområdet. Två spolportar möjliggör smörjning av packningen. En gland används
för justering av packningen. Packboxen kan även modifieras för att acceptera en mekanisk
tätning om det behövs.

Packad packbox (fabricerad krökkonstruktion)
En separat inriktningsbar mekanisk tätningsadapter tillhandahåller en monteringsyta för en
mekanisk tätning. En separat inriktningsbar packningskammare med spolportar tillhandahålls
för packning. Standardpackboxen inkluderar (5) packningsringar och en lanternring för att täta
axelområdet. En gland används för justering av packningen.

Axelhylsa (gjutna och fabricerade krökar)
Om en packning är specificerad tillhandahålls en utbytbar slithylsa med drivänden. Hylsan är
kilad för att förhindra rotation.

Hus (endast gjuten konstruktion)
Ett offerslithus tillhandahålls på storlekarna 700 mm och 36 tum. Justerklackar används för att
centrera huset gentemot pumphjulet. Huset har flänsar nr 150 för montering av kröken och
kommer med ett tillvalsfoder.

Pumphjul
Pumphjulet är gjutet med (4) fasta skovlar. Det är maskinbearbetat med interna ansatser för
enkel montering på axeln. Det kommer konfigurerat för en vinkel på 0 eller +5 grader, medurs
eller moturs rotation och topp- eller ändinsug. Pumphjulet hålls på plats med en axelbricka och
skruvar. Pumphjulen med storlekarna 700 mm och 36 tum kommer med täckplattor och O-
ringar för att täta dem från vätskan som pumpas. Tätningen förhindrar korrosion och möjliggör
enkelt utbyte av pumphjulet. Pumphjulet är dynamiskt balanserat (dubbla plan) enligt ISO 1940
till kvalitetsgraden G-16.

Axel
Axeln är fribärande in i pumpkröken för att eliminera behovet av interna lager. Den är
konstruerad för mindre avböjningar, högt kritiskt varvtal och är korrosionsbeständig. Axlarna
har ansatser för enkel montering med pumphjulet.
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Lager
Det interna radiallagret absorberar radiella belastningar och riktar in pumpaxeln. Det är
antingen ett kullager eller ett sfäriskt rullager, beroende på pumpstorleken. Det yttre axiallagret
absorberar axiella belastningar och kommer som antingen ett hopkopplat duplex vinkelkontakt-
lager eller ett enda koniskt rullager, beroende på pumpstorleken. Smörjningen sker med
sköljsmörjning eller fett (fett är inte tillgängligt på storlekarna 20 tum och större) beroende på
kundens krav.

Oljekylning (tillval)
Ett tillvalsalternativ för oljesmörjning är tillgängligt på storlekarna 12 tum och större. Ett spiralrör
monterat inuti lagerhuset cirkulerar vatten för att kyla oljebadet. Det är monterat till botten av
lagerhuset med en borttagbar bottenplatta med packning. Det används vanligtvis när
processtemperaturerna orsakar för stor värmebildning i lagerhuset och/eller lagren.

Konfiguration och drivenheter
De flesta AF-pumpar drivs med en kilrem för att tillåta olika varvtal. Kilremmar kan konfigureras
som sida vid sida, toppmonterade, undermonterade eller för vertikal drift. Pumparna kan även
konfigureras med reducerväxlar och/eller lagrade axelförlängningar för direktkopplad drift.

Maximal sfärstorlek
Den maximala storleken på solida partiklar som kan AF-pumpen kan hantera beror på
pumpstorleken. Nedan följer den maximala sfärstorleken för varje pump:
Tabell nr: 3 Maximal sfärstorlek

Pumpstorlek Sfärstorlek Pumpstorlek Sfärstorlek
6" 1.5" 18" 4.5"
8" 2.0" 20" 5.0"
10" 2.5" 24" 6.0"
12" 3.0" 700mm 6.0"
14" 3.5" 30" 7.5"
16" 4.0" 36" 9.0"
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Information på dataskylten
Viktig information för beställning

Varje pump har dataskyltar som ger information om pumpen. Typskylten sitter på lagerhuset.
Identifiera följande pumpinformation när du beställer reservdelar:

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

Den mesta informationen finns på lagerhusets typskylt. Se Dellistan för artikelnummer.

Typskylt på huset som använder brittiska enheter

Fält på typskylten Förklaring
S/N Pumpens serienummer

MODEL Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek

STD. DIM. Standard ANSI-måttkod
HYRO PRESS PSI Hydrostatiskt tryck vid 100 °F, i PSI

FLOW Nominellt pumpflöde i GPM
R.P.M. Nominell pumphastighet, varv per minut

MAX. DES. WORKING PRESS.,PSI Maximalt arbetstryck vid temperatur °F, i PSI
HEAD Nominell uppfordringshöjd, i fot
MAT'L. Material som pumpen är konstruerad av

IMP. DIA. Pumphjulsdiameter i tum
CONT./ITEM NO. Kundens kontrakts- eller objektnummer

MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter i tum
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Typskylt på huset som använder metriska enheter

Fält på typskylten Förklaring
S/N Pumpens serienummer

MODEL Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek

STD. DIM. Standard ANSI-måttkod
HYRO PRESS Hydrostatiskt tryck vid 38 °C, i kg/cm2

FLOW Nominellt pumpflöde i m3/h
R.P.M. Nominell pumphastighet, varv per minut

MAX. DES. WORKING PRESS. @°C Maximalt arbetstryck vid temperatur °C, in kg/cm2
HEAD Nominell uppfordringshöjd, i meter
MAT'L. Material som pumpen är konstruerad av

IMP. DIA. Pumphjulsdiameter i tum
CONT./ITEM NO. Kundens kontrakts- eller objektnummer

MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter i tum
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Installation
Förinstallation

AF-enheter levereras vanligtvis helt ihopmonterade. Kontrollera alla skruvar och muttrar på
hela enheten och se till att de är ordentligt åtdragna.
Installera och justera efter behov drivenhetskomponenter efter tillverkarens rekommendationer

Utrustning som används i en potentiell explosiv miljö måste installeras i enlighet med
följande anvisningar:

All utrustning som installeras måste jordas ordentligt för att undvika oväntad urladdning av
statisk elektricitet. Det kan i annat fall ske en elektrostatisk urladdning när pumpen töms och
demonteras för underhåll.

Krav på fundament
AF-pumpen ska placeras i ett rent, torrt område som inte översvämmas. Området ska
tillhandahålla tillräckligt med utrymme för drift, underhåll, inspektion och reparation med
hänsyn taget till en fullständig demontering och hantering av utrustning. Pumpen måste ha en
tillförsel av ren vätska för smörjning av packningen och den mekaniska tätningen. Pumpen ska
positioneras för att möjliggöra det mest effektiva rörsystemet.
AF-pumpar som omfattas av dessa anvisningar kan vara konstruerade för att hänga i
rörsystemet, utrustade med fjäderbelastade bultar i basplattan eller ha en basplatta som är
konstruerad för att förankras med ankarbultar och gjutas fast i grunden.
Fundamentet måste vara tillräckligt kraftigt för att absorbera eventuella vibrationer och utgöra
ett permanent, styvt stöd för pumpenheten till den grad att det inte får finnas några oönskade
rörelser eller förändringar över en längre tidsperiod.
Fundament för basplattor som förankras med ankarbultar och gjutna basplattor är normalt av
betong med ingjutna ankarbultar för att fästa pumpen.
De vanligaste fundamentbultarna är av hylstyp.

Bultar av hylstyp

1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Fundament
4. Hylsa
5. Form
6. Bult
Bild nr: 3 Bultar av hylstyp
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Fundamentbultar av J-typ

1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Fundament
4. Form
5. Bult
Bild nr: 4 Fundamentbultar av J-typ

Avväga fundamentplattan
Gjuten bas
När enheten tas emot med pumpen och drivenheten monterad på bottenplattan ska den
placeras på fundamentet och kopplingshalvorna eller kilremmarna kopplas bort (se bild
Bottenplatta, vy från ovansidan). Kopplingen får inte kopplas in igen förrän alla inriktningsåtgär-
der har slutförts. Ett rekommenderat förfarande för inriktning av kopplingen inkluderas i
efterföljande avsnitt.

Bild nr: 5 Bottenplatta, vy från ovansidan

Bild nr: 6 Bottenplatta, vy från sidan
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1. Bottenplattan ska stödjas på rektangulära metallblock eller metallkilar med en liten
avsmalning. Det måste finnas stödblock eller -kilar på båda sidorna av varje fundamentbult.
Tillåt ett mellanrum på cirka 19 mm | 3/4 tum till 38 mm | 1-1/2 tum mellan bottenplattan och
fundamentet för gjutning, se bild Bottenplatta, vy från sidan.

2. Justera metallstöden eller -kilarna tills pumpens axlar och drivenhet är avvägda gentemot
bottenplattan. Kontrollera kopplingsytorna samt sug- och utloppsflänsarna för pumpen med
avseende på det horisontella och vertikala läget med hjälp av ett vattenpass. Kontrollera
även att det inte skaver inuti pumpen. Korrigera vid behov genom att justera stöden och
kilarna under bottenplattan. I de flesta fall återfås fabriksinriktningen genom att endast
använda mellanlägg under bottenplattan. Åtgärder måste vidtas för att stödja utloppsrör-
systemet oberoende av pumpen för att förhindra för stora belastningar och upprätthålla
inriktningen pump/drivenhet.

3. Bottenplattan måste vara avvägd till inom 3 mm | 0,125 tum över hela basens längd och 1,5
mm | 0,0875 tum över basens bredd. Baser förankrade med konventionella fundamentbul-
tar använder mellanlägg på båda sidorna av ankarbultarna för att avväga basen. Bultarna
som håller fast pumpens bottenplatta i fundamentet bör vara 3 mm | 1/8 tum till 6 mm | 1/4
tum mindre i diameter än hålen i bottenplattan (hålstorleken visas på den certifierade
installationsritningen).

4. Rengör de yttre ytorna på bottenplattan som kommer att vara i kontakt med injekteringsbru-
ket. Använd inte oljebaserade rengöringsmedel eftersom bruket inte binder till dem. Läs
bruktillverkarens anvisningar.

5. Bygg en damm runt fundamentet och fukta grundligt fundamentet.

1. Bottenplatta
2. Shims eller kilar
3. Fundament
4. Hylsa
5. Form
6. Bult
Bild nr: 7 Bygga en damm runt fundamentet

6. Häll bruk genom brukhålen i bottenplattan upp till nivån av dammen. Ta bort eventuella
luftbubblor från bruket när det hälls, endera genom puddling, med en vibrator eller genom
att pumpa bruket på plats. Krympfritt bruk rekommenderas.

7. Låt bruket sätta sig i minst 48 timmar.
8. Dra åt fundamentbultarna.
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Bild nr: 8 Dra åt fundamentbultarna

Fjädermonterad bas
Bilden: Kilremsdriven AV-pump på fjädermonterad bottenplatta, visar en kilremsdriven AF-
pump på en fjädermonterad bottenplatta. Bottenplattor som stöds av fjäderfickor garanterar att
pumpen förblir avvägd, oavsett den vertikala rörelsen på grund av den termiska utvidgningen
av rören under drift.

1. Fjäderfickor
Bild nr: 9 Kilremsdriven AF-pump på fjädermonterad bottenplatta

Följande är en kort beskrivning av fjäderfickans komponenter och deras funktion (se bild:
Fjäderfickans komponenter). Justerskruven används för att trycka ihop eller avlasta fjädern.
När skruven vrids flyttas monteringen justerskruv/mutter vertikalt och ändrar storleken på
kraften som fjädern utövar mot fjäderhållaren som är fastsatt på bottenplattan. Stoppmuttern
begränsar bottenplattans vertikala uppåtrörelse om en del av lasten tas bort från pumpenheten
när systemet är kallt. Kontramuttern stoppar muttern från att vridas under normal drift när
bottenplattan har tryckts ned från den termiska utvidgningen. Justerskruvens hållare är en
lageryta för änden av justerskruven och tjänar till att hålla änden av skruven i ett fixerat läge.
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1. Justerskruv 6. Fjäder
2. Låsmutter 7. Fjäderhållare (svetsad på bottenplattan)
3. Stoppmutter 8. Montering av justerskruv/mutter
4. Fjäderhållare 9. Smörj med olja
5. Skruvar och muttrar 10. Hållare för justerskruv

Bild nr: 10 Fjäderfickans komponenter

Justerskruven smordes på fabriken men bör smörjas igen med kraftigt skyddsfett under
pumpinstallationen. Fjädrarna och andra delar ska beläggas med en agent för att skydda ytan
från korrosion och ett kraftigt smörjmedel ska appliceras på fickan i justerskruvens hållare.
Följande steg används för att ställa in fjädrarna och avväga bottenplattan:
1. Placera block under bottenplattan, nära varje fjäderhållare, och positionera bottenplattan

avvägd på blocken. Det ska finnas ett litet mellanrum (cirka 1,6 mm | 1/16 tum) mellan
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flänsen på det vertikala röret och pumpkröken när packningen sitter på plats (se bild: Block
placerade under bottenplattan).

2. Installera ett flertal flänsskruvar för att hjälpa till att bevara inriktningen av flänsarna.

Bild nr: 11 Block placerade under bottenplattan

VARNING:
Dra inte åt skruvarna.

3. Positionera justerskruvens hållare, när justerskruvens ände ligger an i hålet, i riktningen för
den horisontella termiska utvidgningen. Detta möjliggör den nödvändiga horisontella
rörelsen utan att monteringen justerskruv/mutter stöter emot väggarna av fjäderhållaren.
Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan justerskruvens hållare och botten av
bottenplattan för den vertikala termiska utvidgningen. Detta mellanrum visas vanligtvis på
pumpens installationsritning.

ANMÄRKNING: Varje fjäder bär upp en del av enhetens last men de bär i allmänhet inte
lika laster. Varje hållare har ett litet "fönster" för kontroll av fjäderspiralens mellanrum, vilket
är en indikering av den relativa lasten på fjädern. Installationsritningen kanske indikerar ett
ungefärligt antal varv som krävs för varje fjäderläge, särskilt om enheten använder mer än
(4) fjädrar. Se vid behov tabell: Information om fjäderkonstant.

Tabell nr: 4 Information om fjäderkonstant

Fjäderstorlek Trådstorlek Fjäderkonstant Storlek på
justerskruv

Laständring per
fullt varv

1 .812" 1140 #/tum 1-1/2 tum-6 UNC 190 #
2 .750" 760 #/tum 1-1/2 tum-6 UNC 127 #
3 .532" 560 #/tum 1-1/2 tum-6 UNC 93 #
4 1.00" 1000 #/tum 2 tum-4-1/2 UNC 222 #
5 .375" 133 #/tum ¾ tum-10 UNC 13 #

4. Vrid justerskruvarna tills undersidan av bottenplattan precis går fri från varje block. Justera
sedan varje skruv jämnt tills pumpflänsen och packningen är mindre än 0,8 mm | 1/32 tum
från rörflänsen. En noggrann justering är nödvändig för att bevara pumpavvägningen och
erhålla bättre viktdistribution på fjädrarna. När fjädrarna har belastats och justerats ska
bottenplattan gå fritt från stödblocken och vara avvägd.
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5. Kontrollera inriktningen av pumphjulet och pumpkröken. Korrigera vid behov inriktningen
genom att justera fjädrarna eller använda mellanlägg.

ANMÄRKNING: Vrid justerskruvarna enhetligt för att stänga mellanrummet om flänsmel-
lanrummet är över 0,8 mm | 1/32 tum. Hoppa över detta steg för mellanrum som är 0,8 mm
| 1/32 tum eller mindre.

6. Dra åt skruvarna för dem vertikala rörflänsen, kontrollera inriktningen igen och anslut den
horisontella rörflänsen till kröken. Pumpenheten ska vara avvägd och det bör inte finnas
något skav av pumphjulet i kröken när axeln roteras manuellt.

7. Vrid ner varje stoppmutter så att den kommer i lätt kontakt med fjäderfästet. Lås fast den
genom att vrida ned kontramuttern hårt mot stoppmuttern.

8. Inspektera varje fjäderhållare för att kontrollera mellanrummet mellan fjäderspiralerna. Det
måste finnas tillräckligt totalt mellanrum för att rymma den nedåtriktade termiska
expansionen av systemet utan att de helt trycks ihop.

ANMÄRKNING: Pumpar med oljesmörjning ska kontrolleras med avseende på oljenivån
när den termiska expansionen sker. Det kan vara nödvändigt att fylla på olja till lagerhuset
för att tillhandahålla rätt oljenivån till det högre lagret. En linje parallell med bottenplattans
däck genom den rätta oljenivålinjen visar den korrekta nivån vid den högsta änden av
lagerhuset. En horisontell linje tillbaka från denna punkt fastställer det rätta nivåmärket på
synglaset.

Systemet ska användas vid normal temperatur innan justerskruvens hållare gjuts på plats.
Vissa kunder använder sina enheter utan gjuta fast justerskruvens hållare.
Om det blir nödvändigt att ta bort en fjädermontering från en fjäderficka måste följande steg
av säkerhetsskäl noggrant efterlevas:

Avlägsna fjädern från fjäderfickan
Om det blir nödvändigt att ta bort en fjädermontering från en fjäderficka måste följande steg av
säkerhetsskäl noggrant efterlevas:
1. Se till att fjädern inte är spänd. Om fjädern inte kan avlastas med justerskruven är den

säkraste metoden att bända bort plexiglashöljet och skära av spiralerna med en brännare.
2. Avlägsna bultarna eller skallskruvarna som håller fast fjäderfästet i hållaren och lyft ut hela

monteringen.
3. När pumpen är ansluten till systemet och en fjäder tas bort måste det finnas ett stöd under

bottenplattan nära platsen för fjädern tills fjädern har bytts ut och justerats. En snedvridning
av bottenplattan påverkar pumpens inriktning och det är mer sannolikt att vikten av
komponenterna orsakar en snedvridning när pumpen är ansluten till det styva rörsystemet.

4. Om en fjäder byts ut när systemet är varmt får stoppmuttern inte dras åt förrän systemet är
kallt. Fjädrarna måste kunna trycka tillbaka plattan till dess kalla läge.
En fettfylld fjäderficka (tillval) visas i bild: Fettfylld fjäderfickmontering. Skillnaden mellan
standardfickan och den fettfyllda fickan är tillägget av en smörjnippel och en fettätning.
Justeringen och inställningen av den fettfyllda fickan är identisk.
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1. Smörjnippel 8. Fjäderhållare (svetsad på bottenplattan)
2. Justerskruv 9. Tätningsbricka
3. Låsmutter 10. Fettätning
4. Stoppmutter 11. Montering av justerskruv/mutter
5. Fjäderhållare 12. Smörj med olja
6. Skruvar och muttrar 13. Hållare för justerskruv
7. Fjäder

Bild nr: 12 Fettfylld fjäderfickmontering

Krav på konstruktion av rörstöd
1. Stöd för rörsystem måste uppfylla Hydraulic Institute, ASME/ANSI, DIN-krav i kombination

med standard konstruktionspraxis.
2. Rörsystemet ska vara tillräckligt styvt för att förhindra oönskade pumpvibrationer.
3. Konstruktören för rörsysystemet/systemet måste beakta den termiska utvidgningen av

rörsystemet.
4. Se installations-/måttritningen för pumpvikter.
5. Se ritningen för pumpflänslast för tillåtna laster.
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6. Följ rekommendationerna från tillverkaren av kraftöverföringen för vinkelgränser och
termisk rörelse av pumpen i förhållande till pumpens drivenhet.

ANMÄRKNING:
Framtida tillgång till pumpens pumphjul och axel kräver att en sektion av det horisontella röret
avlägsnas. Rörledningen ska för detta ändamål ha ett passtycke

1
.

Passtycke 3
.

Undre fläns

2
.

Övre fläns

Bild nr: 13 Passtycke i horisontell pump

Installera pumpen till rörsystemet
1. Anslut krökens övre fläns till det vertikala röret och dra åt flänsbultarna.
2. Kontrollera pumphjulsspelet i kröken/huset för att vara säker på att det är väl centrerat med

hänsyn till kriteriet att det minsta spelet vid skovelns ytterdiameter är minst ½ av det
maximala spelet. Se Arbetsblad för pumphjulsinriktning (sida 41) i denna installations-,
drifts- och underhållshandbok.

3. Anslut det horisontella röret eller passtycket till krökens undre fläns och dra åt flänsbul-
tarna.

4. Kontrollera att pumpen är avvägd. Pumpen ska vara mindre än 1/2 grad (0,1 tum/fot) från
horisontalplanet så ett det inte fattas olja i lagren. Se till att den termiska utvidgningen inte
gör att denna vinkel överskrids.
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1. Måste vara mindre än 1/2 grad
2. Överdrivet för visning

Bild nr: 14 Kontrollera pumpens avvägning

5. Med det underhängande arrangemanget ska motorn installeras efter det att pumpen
anslutits till rörsystemet. Se till att motoraxeln är parallell med pumpaxeln i det horisontella
och vertikala planet.

Bild nr: 15 Motoraxel parallell med pumpaxel

6. Läs installationshandboken från drivaxelns tillverkare för monteringsanvisningar om
pumpenheten är direktdriven med en drivaxel.

ANMÄRKNING:
Rörflänsar måste vara parallella med pumpflänsen innan bultarna dras åt. Att tvinga
flänsarna till parallellt läge genom att bultarna om de inte är parallella orsakar för stora
påfrestningar på pumpen.
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Anslutning av rörsystem
Allmänt

VARNING:
Risk för haveri i förtid. Deformation av huset kan resultera i felaktig inriktning och kontakt med
roterande delar vilket orsakar kraftig värmebildning och gnistor. Flänslaster från rörsystemet,
inklusive de från rörsystemets värmeutvidgning, får inte överskrida pumpens begränsningar.
Riktlinjer för rörsystem finns i "Hydraulic Institute Standards", tillgänglig från: Hydraulic
Institute, 30200 Detroit Road, Cleveland OH 44145-1967 och måste granskas före pumpinstal-
lationen.

1. Alla rörsystem måste stödjas oberoende och vara i linje med pumpflänsarna.
2. Dragningen av rörsystemen ska vara så kort som möjligt för att minimera friktionsförluster.
3. Anslut INTE rörsystemet till pumpen förrän fästbultarna för pumpen och drivenheten har

dragits åt.
4. Det föreslås att expansionsslingor och -skarvar installeras korrekt i sug- och/eller

utloppsledningar vid hantering av vätskor med förhöjd temperatur, så att linjär expansion av
rörsystemet inte drar ut pumpen från det inriktade läget.

5. Rörsystemets arrangemang måste tillåta att pumpen spolas innan enheten avlägsnas för
service vid hantering av frätande vätskor.

6. Rengör noga alla rördelar, ventiler, kopplingar och förgreningar före montering.

Sug- och utloppsrörsystem

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

(Hänvisa till Hydraulic Institute för de värden för NPSH och rörfriktion som behövs för att
utvärdera sugrörsystemet)
Ett korrekt installerat sugrörsystem krävs för problemfri pumpdrift. Sugrörsystemet måste
spolas INNAN det ansluts till pumpen.
1. Undvik att använda krökar nära pumpens sugfläns. Ett rakt rör med en längd på minst 2

rördiametrar bör finnas mellan kröken och suginloppet. Använd krökar med en lång radie.
2. Använd en sugledning som är en eller två storlekar större än pumpinloppet med ett

reducerstycke på sugflänsen. Sugrörsystem får aldrig ha en diameter som är mindre än
pumpinloppet.

3. Horisontella reducerstycken ska vara excentriska med den sluttande sidan vänd nedåt och
koncentriska för vertikala tillämpningar för att undvika kavitation på sugsidan.

4. Pumpen får aldrig strypas på sugsidan.
5. Separata sugledningar rekommenderas när mer än en pump använder samma tillförselkäl-

la.
6. Ett borttagbart passtycke med flänsar på minst 0,30 m | 1 fot vid anslutningen intill

pumphjulet rekommenderas för att möjliggöra mätning av pumphjulets inriktning under
service.

Sughöjdsbetingelser
1. Sugledningen måste vara fri från luftfickor.
2. Sugrörsystem måste luta uppåt mot pumpen.
3. Alla kopplingar måste vara lufttäta.
Betingelser för sughöjd/tillrinning
1. En isoleringsventil bör installeras i sugledningen minst två rördiametrar från suginloppet för

att göra det möjligt att stänga ledningen för inspektion och underhåll av pumpen.
2. Håll sugledningen fri från luftfickor.
3. Rörsystem ska vara i nivå med eller luta gradvis nedåt från tillförselkällan.
4. Ingen del av rörsystemet får sträcka sig under pumpens sugfläns.
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5. Storleken på inloppet från tillförseln ska vara en eller två storlekar större än sugledningen.
6. Sugledningen måste vara tillräckligt nedsänkt under vätskans yta för att förhindra virvlar

och att luft sugs in vid tillförseln.
Utloppsrörsystem
1. Isolerings- och backventiler ska installeras i utloppsledningen. Placera backventilen mellan

isoleringsventilen och pumpen, detta möjliggör inspektion av backventilen. Isoleringsventi-
len behövs för evakuering, flödesreglering och för inspektion och underhåll av pumpen.
Backventilen förhindrar skada på pump eller tätning på grund av reverserat flöde genom
pumpen när motorn stängs av.

2. Om en utökning används ska den placeras mellan pumpen och backventilerna.
3. Dämpande enheter bör användas för att skydda pumpen från snabba variationer och

tryckslag om snabbstängande ventiler är installerade i systemet.
Slutkontroll av rörsystemet
1. Rotera axeln flera gånger manuellt för att säkerställa att alla delar är fria och att inget

bromsar rörelsen.
2. Kontrollera inriktningen enligt Arbetsblad för pumphjulsinriktning (sida 41) för att fastställa

att det inte finns några rörspänningar. Om det finns rörspänningar måste rörsystemet
åtgärdas.

ANMÄRKNING: Kontrollera att alla spol- och kylsystem fungerar innan pumpen startas.

Procedurer för inriktning av drivenheten
Justeringsprocedurerna måste följas för att förhindra oavsiktlig kontakt mellan roterande

delar.
Följ procedurerna för installation och drift från kopplingstillverkaren.

VARNING:
Kontrollera att strömförsörjningen till drivenheten är blockerad innan en inriktningsprocedur
påbörjas. Underlåtenhet att blockera strömförsörjningen till motorn kan leda till allvarlig
personskada.
Blockera strömförsörjningen till drivenheten för att förhindra elektriska stötar, oavsiktlig start
och kroppsskador.

AF-pumpen kommer i två drivenhetsversioner, driven av en kilrem eller kuggväxel. En exakt
inriktning av båda systemen är avgörande för en lång pumplivslängd och färre problem med
pumpen.
Tidpunkterna när inriktningen kontrolleras och justeras är:

• Inledande inriktning görs före drift när pumpen och drivenheten håller rumstemperatur.
• Slutlig inriktning görs efter drift när pumpen och drivenheten håller driftstemperatur.

Inriktning erhålls genom att lägga till eller ta bort mellanlägg från under drivenhetens och
växellådans fötter samt genom att skjuta utrustningen horisontellt genom att justera skruvarna
efter behov.

ANMÄRKNING:
En korrekt uppriktning är installatörens och användarens ansvar.

Problemfri drift kan åstadkommas genom att följa dessa förfaranden.
Inledande inriktning (kall inriktning)

• Före gjutning av basplattan - För att säkerställa att en inriktning kan erhållas. Efter
gjutning av basplattan - För att kontrollera att inga ändringar har skett under
monteringsprocessen.
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• Efter inställning av fjädringen - För att kontrollera att inga ändringar har skett under
nivelleringsprocessen.

Efter anslutning av rörsystemet - För att kontrollera att rörspänningar inte har ändrat
inriktningen. Ändra rörsystemet så att rörspänningarna på pumpflänsarna avlägsnas om
ändringar har inträffat.

• Slutlig inriktning (varm inriktning)
• Efter första drift - För att erhålla en korrekt inriktning när både pumpen och drivenheten

håller driftstemperatur. Därefter bör inriktningen regelbundet kontrolleras i enlighet med
anläggningens driftsprocedurer.

ANMÄRKNING:
En kontroll av inriktningen måste göras om processtemperaturen eller rörsystemet ändras samt
om pumpen har servats.

Kilremsdrivenhet (linskivor)
Väl konstruerade och korrekt installerade kilremsdrivenheter är kapabla till flera års drift. AF-
pumpar kommer med olika remdrivningskonfigurationer dvs. sida vid sida, toppmonterade,
undermonterade eller Z-monterade. Installations- och inriktningsförfarandena är liknande för
alla konfigurationer. Avlägsna skyddet eller skydden genom att läsa anvisningarna för
montering/demontering. Det finns några punkter som ska kontrolleras under installation och
inriktning.
Skivinriktning - Inriktningen måste upprätthållas för full kraftöverföring, minimala vibrationer
och lång livslängd. En mätklocka kan användas för att kontrollera kastet i kanten och på ytan
av varje linskiva. En rak kant kan användas för att kontrollera den parallella inriktningen och
vinkelinriktningen för pumpens och drivenhetens linskivor, se bild: Skivinriktning.
Tabell nr: 5 Skivinriktning

1. Parallellförskjutning 2. Vinkelförskjutning 3. Perfekt inriktning

1. Reminstallation - När nya remmar installeras ska centrumavståndet mellan linskivorna
kortas så att remmarna inte behöver tvingas på skivorna. "Rulla" eller "bänd" inte
remmarna på plats då detta kan skada remkorden.

2. Kontrollera rempassningen - Oavsett vilket remsnitt som används får remmen aldrig
bottna i spåret. Detta gör att remmarna förlorar sin kilverkan och kan slira. Linskivor och
remmar som gör att detta kan inträffa ska bytas ut.

3. Bibehåll rätt remspänning - Rätt spänning är avgörande för en lång livslängd på remmen.
En felaktig spänning kan orsaka utmattning och/eller varma lager.

4. Pumphjulsinriktning efter remspänning – Om pumphjulet riktades in före remspänning-
en ska en kontroll göras för att fastställa att det fortfarande är centrerat. Ett excentriskt
pumphjul kan skava och orsaka onödig skada på pumpen. Remspänningen orsakar
vanligtvis en felaktig inriktning av pumphjulet på motsatt sida från motorn. Se till att rikta in i
enlighet med Pumphjulsinriktning (sida 35).

Den allmänna metoden för remspänning anges nedan och bör uppfylla de flesta drivenhets-
krav.
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Allmän metod:
1. Reducera centrumavståndet så att remmarna kan placeras över skivorna och in i spåren

utan att tvingas över sidorna på spåren. Arrangera remmarna så att båda remspannen har
ungefär samma slack mellan skivorna. Spänn remmarna genom att öka centrumavståndet
tills remmarna sitter åt, se bild: Remspänning.

1. För hårt 2. Viss avböjning 3. För löst

Bild nr: 16 Remspänning

VARNING:
Använd inte pumpen om inte ett ordentligt drivenhetsskydd sitter på plats. Underlåtenhet att
observera denna varning kan resultera i personskador på driftspersonalen

2. Kör drivenheten några minuter så att remmarna läggs an i skivspåren. Observera driften av
drivenheten under dess högsta belastning (normalt vid start). En viss nedböjning av
slacksidan på drivenheten indikerar rätt spänning. Om slacksidan förblir spänd under
toppbelastning när drivenheten för spänd. Överdriven böjning eller slirning indikerar
otillräcklig spänning. Om remmarna skriker när motordriften startar eller vid en efterföljande
toppbelastning är de inte tillräckligt spända för att leverera vridmomentet som drivenheten
efterfrågar. Stoppa drivenheten och spänn remmarna.

3. Kontrollera ofta remspänningen på en ny drivenhet under den första dagen genom att
observera spannet på slacksidan. Efter några dagars drift kommer remmarna att läggas an
i skivspåren och det kan vara nödvändigt att justera om dem så att drivenheten återigen har
an viss böjning på slacksidan.
Andra metoder för att fastställa rätt remspänning kan erhållas från drivenhetstillverkaren.

4. Använd remskydd - Remskydd skyddar personalen från fara och drivenheten från
föroreningar. Inpektera regelbundet för att säkerställa att remmarna inte skaver mot
skyddet.

5. Håll remmarna rena - Smuts och fett reducerar remmens livslängd. En sporadisk
avtorkning med en torr trasa för att avlägsna uppbyggnad av främmande material kan
förlänga remmens livslängd. Rengör remmarna med tvål och vatten om olja eller fett
stänker upp på dem.

Ytbehandling av remmen påverkar endast prestandan tillfälligt och rekommenderas aldrig. Det
är bättre praxis att upprätthålla en ren drivning.
Konsultera tillverkaren om frågor uppstår som hänför till drivningens begränsningar.
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Kuggväxeldrivning (kopplingar)

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

Avlägsna skyddet eller skydden genom att läsa anvisningarna för montering/demontering.
Koppla bort kopplingshalvorna för motor/växellåda och pump/växellåda innan du går vidare
med inriktningen. Rikta först in kopplingen mellan pump/växellåda och sedan kopplingen för
motor/växellåda. Kontrollera båda kopplingsanslutningarna med avseende på parallell inrikt-
ning och vinkelinriktning med hjälp av antingen metoden med indikatorklocka eller metoden
med rak kant enligt beskrivningen nedan. En bra inriktning erhålls när avläsningarna på
mätklockan, för både parallell inriktning och vinkelinriktning, är 0,076 mm | 0,003 tum TIR (totalt
indikatorutslag) eller mindre när pumpen och drivenheten håller driftstemperatur (slutlig
inriktning). Bild: Korrekt kopplingsinriktning beskriver vad man ska kontrollera.
Tabell nr: 6 Skivinriktning

1. Parallellförskjutning 2. Vinkelförskjutning 3. Perfekt inriktning

1. (motorände) (växellådsände)
2. (växellådsände) (pumpände)
Bild nr: 17 Använda en mätklocka för att kontrollera kopplingsinriktningen

1. Montera två mätklockor på ena halvan av kopplingen (X) så att de kommer i kontakt med
den andra kopplingshalvan (Y).

2. Kontrollera inställningen av mätklockorna genom att rotera kopplingshalvan (X) för att
säkerställa att mätklockorna förblir i kontakt med kopplingshalvan (Y) men inte bottnar.
Justera mätklockorna efter behov.

3. Säkerställ en noggrann indikatoravläsning genom att alltid rotera de båda kopplingshal-
vorna tillsammans så att mätklockorna kommer i kontakt med samma punkt på kopplings-
halvan (Y). Detta eliminerar eventuella mätfel på grund av avvikelser på kopplingshalvan
(Y).

4. Avläs mätklockorna med monteringsbultarna åtdragna. Lossa monteringsbultarna innan
korrigeringar av inriktningen görs.

5. Var försiktig så att inte mätklockorna skadas när drivenheten flyttas när inrikningen
korrigeras.
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Håll dessa anvisningar till hands som referens. Ytterligare information kan erhållas genom att
kontakta Goulds Pumps, 240 Fall St., Seneca Falls, New York 13148 eller din lokala
representant.

Inriktningsförfarande
På växeldrivna AF-pumpar korrigeras en felaktig vinkelinriktning eller parallell inriktning i
vertikal riktning med hjälp av mellanlägg under motorns och växellådans fötter och i horisontell
riktning genom att justera bultarna som skjuter motorn eller växellådan i rätt riktning.
Efter varje justering är det nödvändigt att kontrollera inriktningen av kopplingshalvorna igen. En
justering i en riktning kan rubba justeringar som redan gjorts i en annan riktning. Det ska inte
vara nödvändigt att på något sätt justera pumpen.

Vinkelinriktning
Kopplingar har en korrekt vinkelinriktning när mätklockan "A" (vinkelmätklocka), (se bild:
Korrekt kopplingsinriktning) inte varierar med mer än 0,076 mm | 0,003 tum enligt avläsning vid
fyra punkter på kanten av kopplingen 90° isär vid driftstemperatur. Nedan beskrivs två
acceptabla metoder för att uppnå önskad inriktning.
METOD 1 - Metod med mätklocka
För steg 1 till och med 5, se bild: Anvisningar för hur man tittar på kopplingen (vy från framsidan
av pumpen).
1. Nolla mätklockan "A" vid position 1 på kopplingshalvan (Y). Markera denna position på

båda flänsarna.
2. Rotera båda flänsarna 180° till position 3. Observera spetsen och anteckna avläsningen.
3. Negativ avläsning - Kopplingshalvorna är längre isär vid position 3 än position 1.

Positiv avläsning - Kopplingshalvorna är närmare varandra vid position 3 än position 1.

Bild nr: 18 Anvisningar för hur man tittar på kopplingen (vy från framsidan av pumpen)

4. Korrigera inriktningen med mellanlägg under motorns och växellådans fötter för att erhålla
en korrekt inriktning.
När positionerna 2 och 4 används i steg 1-3 korrigeras inriktningen genom att motorn skjuts
bakåt och framåt för att erhålla en korrekt inriktning.
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5. Upprepa stegen 1-4 och ersätt position 2 med position 1 och position 4 med position 3.
Använd samma markeringar på kopplingen som gjordes från position 1 och se till att de
båda kopplingshalvorna roteras tillsammans.

METOD 2 - Metod med bladmått
För följande steg, se bild: Anvisningar för hur man tittar på kopplingen (vy från framsidan av
pumpen).
1. För in ett bladmått vid position 1 vid kanten på kopplingarna. Markera denna position på

båda flänsarna.
2. Anteckna den största bladmåttstorleken som passar in tätt mellan de två flänsarna.
3. Rotera båda flänsarna till position 3 -180°
4. För in ett bladmått vid kanten på kopplingarna vid position 3.
5. Anteckna den största bladmåttstorleken som passar in tätt mellan de två flänsarna.
6. Beräkna skillnaden mellan avläsningarna vid position 1 och 3. Skillnaden får inte vara

större än 0,076 mm | 0,003 tum.
7. Korrigera inriktningen med mellanlägg under motorns och växellådans fötter för att erhålla

en korrekt inriktning.
När positionerna 2 och 4 används i steg 1 - 6 korrigeras inriktningen genom att motorn eller
växellådan skjuts bakåt och framåt för att erhålla en korrekt inriktning.

8. Upprepa steg 1-6 och ersätt position 2 och 4 med position 1 respektive 3. Använd samma
markeringar som gjordes på kopplingen från position 1 och se till att de båda kopplingshal-
vorna roteras tillsammans.

Parallellinriktning
Enheten har en korrekt parallellinriktning när mätklockan "P" (parallellmätklocka) inte varierar
med mer än 0,076 mm | 0,003 tum enligt avläsning vid fyra punkter på kanten av kopplingen
90° isär vid driftstemperatur. Nedan beskrivs två acceptabla metoder för att uppnå önskad
inriktning.

ANMÄRKNING: Samma antal mellanlägg måste läggas till eller tas bort från varje drivenhets-
fot. Annars kan den vertikala vinkelinriktningen påverkas.

METOD I - Metod med mätklocka
För följande steg, se bild: Anvisningar för hur man tittar på kopplingen (vy från framsidan av
pumpen).
1. Nolla mätklockan "P" vid position 1 på kopplingshalvan (Y). Markera denna position på

båda flänsarna.
2. Rotera båda flänsarna 180° till position 3. Observera spetsen och anteckna avläsningen.
3. Negativ avläsning - Kopplingshalvan (Y) är förskjuten mot position 1.

Om värdet är större än 0,076 mm | 0,003 tum korrigeras den felaktiga inriktningen genom
att med mellanlägg (lika antal på båda sidorna) höja motorn. När positionerna 2 och 4
används i steg 1 - 2 korrigeras inriktningen genom att skjuta motorn jämnt mot position 2.
Positiv avläsning - Kopplingshalvan (Y) är förskjuten mot position 3.
Om värdet är större än 0,076 mm | 0,003 tum korrigeras den felaktiga inriktningen genom
att med mellanlägg (lika antal på båda sidorna) sänka motorn eller växellådan. När
positionerna 2 och 4 används i steg 1 - 2 korrigeras inriktningen genom att skjuta motorn
eller växellådan jämnt mot position 4.

4. Upprepa steg 1-3 tills avläsningen på mätklockan "P" är 0,076 mm | 0,003 tum eller mindre.
5. Upprepa steg 2-4 och ersätt position 2 med position 1 och position 4 med position 3 när en

idealisk inriktning har uppnåtts.
METOD 2 - Metod med rak kant
För följande steg, se bild: Anvisningar för hur man tittar på kopplingen (vy från framsidan av
pumpen).
1. Placera en rak kant över de två kopplingsflänsarna vid position 1 och markera platsen på

båda flänsarna.
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2. Justera motorn eller växellådan så att den raka kanten vilar jämnt på båda flänsarna (inom
0,076 mm | 0,003 tum).

3. Rotera båda flänsarna 90° till position 2 och upprepa steg ett och två.
4. Enheten är parallellinriktad när den raka kanten vilar jämnt på båda flänsarna (inom

0,076 mm | 0,003 tum) på kanten av kopplingen vid båda positionerna längs kanten.

ANMÄRKNING: Var noga med att den raka kanten är parallell med axeln.

Fullständig inriktning
En enhet är fullständigt inriktad när ingen av mätklockorna "A" (vinkel) eller P (parallell) varierar
med mer än 0,076 mm | 0,003 tum enligt mätning vid fyra punkter 90° isär.
Vertikal korrigering (topp till botten)
1. Nolla mätklockorna "A" och "P" vid den övre dödpunkten (kl. 12) på kopplingshalvan (Y).
2. Rotera mätklockorna till den nedre dödpunkten (kl. 6). Observera spetsarna och anteckna

avläsningarna.
3. Korrigera enligt tidigare beskrivning.

Horisontell korrigering (sida till sida)
1. Nolla mätklockorna "A" och "P" på den vänstra sidan av kopplingshalvan (Y), 90° från det

övre dödläget (kl. 9).
2. Rotera mätklockorna genom det övre dödläget till den högra sidan, 180° från starten (kl. 3).

Observera spetsen, mät och anteckna avläsningen.
3. Korrigera enligt tidigare beskrivning.
4. Kontrollera de vertikala och horisontella avläsningarna igen för att säkerställa att

justeringen av den ena inte påverkade den andra. Korrigera vid behov.
Faktorer som kan störa inriktningen
Enhetens inriktning bör kontrolleras regelbundet. Om enheten inte förblir i linje efter in korrekt
installation kan det bero på följande orsaker:
1. Inställning eller fjädring av fundamentet.
2. Lagerslitage.
3. Rörspänningar som snedvrider eller förskjuter maskinen.
4. Förskjutning av bottenplattan på grund av värme som alstras från en närliggande

värmekälla.
5. Förskjutning av byggnadskonstruktionen på grund av variabel last eller andra orsaker.
6. Lösa muttrar eller bultar på pumpen eller drivenhetsmonteringen.

ANMÄRKNING: Erfarenhet får installatören att förstå sambandet mellan vinkel och parallellitet,
och kunna justera därefter.

Pumphjulsinriktning
Felaktig justering av pumphjulet kan orsaka kontakt mellan rörliga och fasta delar vilket kan

resultera i gnistor och värmebildning.
Förfarandet för justering av pumphjulsspelet måste följas. Underlåtenhet att ställa in spelet

på rätt sätt eller att följa de korrekta förfarandena kan leda till gnistor, oväntad värmebildning
och skador på utrustningen.
AF-pumphjulet har riktats in på fabriken men bör kontrolleras före pumpdrift. Pumphjulet kräver
ett spel på flera tusendelars tum för att förhindra skavning på grund av inverkan av de
hydrauliska krafter som uppstår när pumpen är i drift. Många korrosionsbeständiga legeringar
kärvar och byggs upp vid skavning, därför måste pumpar som använder dessa legeringar vara
fria från skavning.
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Rotera axeln manuellt, om pumphjulet gnider mot insidan av huset måste det riktas in igen.
Använd följande steg för att rikta in pumphjulet.
Det finns (3) typer av pumphjulsjusteringar för AF-pumpen. Typ 1 har justerklackar på
packboxhöljet, typ 2 och 3 har justerklackar på kröken. Typ 1 flyttar den utdragbara bakre
enheten i förhållande till kröken. Typ 2 flyttar huset i förhållande till pumphjulet. Typ 3 (endast
fabricerade enheter utan utdragbar bakre enhet) flyttar drivenhetsramen mot kröken för att
ställa in spelet (se figurerna för justering av typ 1, 2 och 4).

ANMÄRKNING: Pumphjulsskavning orsakas ofta av rör- eller remspänningar. Rörspänningar
måste elimineras innan pumphjulet riktas in. Pumphjulet bör inriktas efter korrekt spänning av
remmen.

Mätning av spel
Arbetsbladet för inriktning - Bild: Arbetsblad för inriktning - används för att rikta in pumphjulet
på AF-pumpen. Mätförfarandet är som följer:
Se till att skallskruvarna som håller fast huset i kröken är åtdragna (om tillämpligt) så att en
noggrann mätning av pumphjulsspelet kan göras före justeringen.
Märk varje blad 1, 3, 3 och 4 och rikta sedan in pumphjulsbladen så som visas på arbetsbladet
för inriktning (cirka kl. 2, 4, 8 och 10).
Rotera axeln och mät mellanrummet mellan varje blad och huset vid de fyra klockpositionerna
enligt indikeringen på arbetsbladet. Värdet av intresse är den största bladmåttstjockleken som
lätt kan skjutas in längs hela längden av skovelspetsen.
Addera måtten för alla positionerna och dividera med antalet mätningar. Detta ger det
genomsnittliga mätvärdet.
Dividera det genomsnittliga mätvärdet med 2. Detta ger det minsta spelet.
Om ett blad har ett spel i någon position som är mindre än det beräknade minsta spelet är
propellern inte tillräckligt centrerad och måste justeras.

Rikta in pumphjulet (typ 1)
1. Lossa skruvarna som håller fast lagerhuset i kröken.
2. Använd justerskruvarna som sitter närmast mot kröken för att justera pumphjulsspelet.

De (2) övre justerskruvarna används för att höja och sänka pumphjulet. De övre och undre
justerskruvarna på vardera sidan används för att centrera pumphjulet från vänster till höger
i kröken.

1. Typjustering
2. Boxinriktning
3. Pumphjulsinriktning

Bild nr: 19 Typ 1 justering

3. Flytta den utdragbara bakre enheten i förhållande till kröken tills pumphjulet är centrerat.
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I det här läget rekommenderar vi att arbetsbladet för pumphjulsinriktning fylls i och sparas
med pumpens underhållsdokumentation för framtida referens.

4. Dra åt skruvarna mellan lagerhuset och kröken och kontrollera spelet igen för att vara säker
på att justeringarna har centrerat pumphjulet.
Om pumphjulet är centrerat kan lagerhuset fästas med koniska stift till kröken för att
upprätthålla inriktningen.

Rikta in pumphjulet (typ 2)
1. Lossa skruvarna som håller fast huset i kröken.
2. Använd justerskruvarna som sitter på kröken för att justera pumphjulsspelet.

De (2) justerskruvarna används för att höja eller sänka huset och flytta huset från vänster
till höger i förhållande till pumphjulet.

1. Boxinriktning
2. Används inte
3. Typ 2 justering
4. Pumphjulsinriktning

Bild nr: 20 Pumphjulsinriktning av typ två

3. Flytta huset i förhållande till pumphjulet tills pumphjulet är centrerat. I det här läget
rekommenderar vi att
att arbetsbladet för pumphjulsinriktning fylls i och sparas med pumpens underhållsdoku-
mentation för framtida referens.

4. Dra åt skruvarna mellan huset och kröken och kontrollera spelet igen för att vara säker på
att justeringarna har centrerat pumphjulet.
Om pumphjulet är centrerat kan huset fästas med koniska stift till kröken för att upprätthålla
inriktningen.
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Rikta in pumphjulet och packning/mekanisk tätning (typ 3)
1. Lossa skruvarna (356E och 799O) och muttrarna (357A) som håller fast drivänden till

kröken (315A).
2. Använd justerskruvarna för pumphjulet (356A) och justera pumphjulsspelet. Justerskru-

varna används för att flytta drivänden och pumphjulet (101) i förhållande till kröken.
3. Flytta pumphjulet i förhållande till kröken tills pumphjulet är centrerat. I det här läget

rekommenderar vi att arbetsbladet för pumphjulsinriktning fylls i och sparas med pumpens
underhållsdokumentation för framtida referens.

4. Dra åt skruvarna och muttrarna mellan drivänden och kröken och kontrollera spelet igen för
att vara säker på att justeringarna har centrerat pumphjulet. Om pumphjulet är centrerat
kan lagerhuset fästas med koniska stift till kröken för att upprätthålla inriktningen.

Bild nr: 21 Pumphjulsinriktning av typ 3

Rikta in packningskammaren (typ 3) om pumpen levererades med en packning
1. Lossa muttrarna (425) på pinnbultarna (799E) som håller fast packningskammaren (220) till

kröken (315A).
2. Använd justerskruvarna för packningskammaren (341C) och flytta packningskammaren i

förhållande till axelhylsan (126) tills axelhylsan är centrerad inuti packningskammaren.
3. Dra åt muttrarna på pinnbultarna som håller fast packningskammaren till kröken.
4. Packa packningskammaren inledningsvis med två packningsringar (106) och förskjut

fogarna för varje rad.
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5. För in lanternringen (105) och se till att den är i linje med spolportarna. Se till att tapparna
för borttagning på lanternringen är vända ut från kammaren om lanternringen har sådana
tappar.

6. För in ytterligare tre packningsringar (106) och förskjut fogarna för varje rad.
7. För in glandbultarna (353) i packningskammaren.
8. För in packningsglanden (107) i packningskammaren.
9. Dra åt glandmuttrarna (355) och dra åt.
10. Installera eventuella nödvändiga spolrör.

Bild nr: 22 Inriktning av packningskammaren och installation av packningsglanden och
installationskomponenter

Rikta in den mekaniska tätningsadaptern (typ 3) om pumpen levererades med en mekanisk tätning
1. Lossa muttrarna (355) på glandbultarna (353) som håller fast den mekaniska tätningen

(383) och den mekaniska tätningsadaptern (108D) till kröken (315A).
2. Skjut den mekaniska tätningen bakåt från den mekaniska tätningsadaptern för att få

tillgång till den mekaniska tätningsadaptern.
3. Lossa insexskruvarna (370) som håller fast den mekaniska tätningsadaptern till kröken.
4. Använd justerskruvarna (341C) i den mekaniska tätningsadaptern och flytta den mekaniska

tätningsadaptern i förhållande till axeln (122) tills axeln är centrerad inuti den mekaniska
tätningsadaptern.

5. Dra åt insexskruvarna som håller fast den mekaniska tätningsadaptern till kröken.
6. Skjut tillbaka den mekaniska tätningen till den mekaniska tätningsadaptern.
7. Dra åt muttrarna på pinnbultarna som håller fast den mekaniska tätningen till den

mekaniska tätningsadaptern. Hänvisa till anvisningarna från tillverkaren av den mekaniska
tätningen för specifika instruktioner för installation av den mekaniska tätningen.
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Bild nr: 23 Inriktning av den mekaniska tätningsadaptern och installation av den mekaniska
tätningen och installationskomponenter

Rotationskontroll
Innan kilremmarna och kopplingarna installeras ska motorn kopplas in och rotationsriktningen
kontrolleras. En rotationspil finns på lagerhuset (134C).
Allvarlig skada kan uppstå om pumpen körs i fel riktning.

ANMÄRKNING:
Kontrollera att motorn är korrekt certifierad vid installation i en potentiellt explosiv miljö.
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Arbetsblad för pumphjulsinriktning
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Drifttagning, start, drift och avstängning
Förberedelser för start

ANMÄRKNING:
Kontrollera att motorn är korrekt certifierad vid installation i en potentiellt explosiv miljö.

Skada uppstår från:

Rotationskontroll
1. Ökade vibrationsnivåer - påverkar lager, packboxens tätningskammare och mekaniska

tätningar
2. Ökad radiell belastning orsakar utmattning i axel och lager
3. Värmeuppbyggnad - Förångning gör att roterande delar kärvar eller skär ihop
4. Kavitation - Skador på pumpens interna ytor

VIKTIGT:
Allvarliga skador kan uppstå om pumpen körs i fel riktning.

VARNING:
Blockera strömförsörjningen för att förhindra oavsiktlig start och kroppsskada.

En kontroll måste göras för att vara säker på att motorrotationen överensstämmer med
pumpens rotationsriktning. Använd en av följande metoder för att kontrollera motorrotationen
beroende på pumparrangemanget (kilrem eller växeldriven).

Direktkopplad
1. Blockera strömförsörjningen till motorn.
2. Avlägsna pumpens kopplingsskydd.
3. Se till att kopplingshalvorna sitter ordentligt fast på axlarna.
4. Avblockera strömförsörjningen till drivenheten.
5. Se till att alla personer är på säkert avstånd. Stegmata drivenheten bara tillräckligt länge för

att fastställa rotationsriktningen på växellådans utgående axel. Rotationen måste överens-
stämma med pilen på lagerhuset.

6. Blockera strömförsörjningen till drivenheten.
7. Sätt tillbaka pumpens kopplingsskydd.

ANMÄRKNING:
Kopplingsskyddet som används i en ATEX-klassad miljö måste vara konstruerat från ett

icke-gnistbildande material.

Kilrem
1. Blockera strömförsörjningen till motorn.
2. Avlägsna kilremsskyddet.
3. Se till att linskivorna sitter ordentligt fast på axlarna.
4. Avblockera strömförsörjningen till drivenheten.
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5. Se till att alla personer är på säkert avstånd. Stegmata drivenheten bara tillräckligt länge för
att fastställa rotationsriktningen. Rotationen måste överensstämma med pilen på lagerhu-
set.

6. Blockera strömförsörjningen till drivenheten.
7. Sätt tillbaka kilremsskyddet.

Kontrollera pumphjulsspelet
Kontrollera pumphjulsspelet innan pumpen installeras. Pumphjulet får inte skava när axeln
roteras manuellt, därför rekommenderar vi att Arbetsblad för pumphjulsinriktning (sida 41) fylls i
och sparas med pumpens underhållsdokumentation för framtida referens.

Kontrollera efter fri rotation
Rotera pumpen manuellt för att kontrollera att den roterar fritt och inte skaver eller kärvar innan
pumpen startas.

Lager
Lagermonteringen använder sfäriska kul- eller rullager för att bära den radiella belastningen
och ett vinkelkontaktlager eller ett koniskt axialrullager för att bära den axiella belastningen från
pumphjulet. Lagerhuset har en horisontell delning längs mittlinjen för att förenkla montering och
inspektion.

Smörjning av lager
Pumpen ska kontrolleras med avseende på korrekt smörjning före start. AF-pumpar smörjs
med sköljsmörjning eller fett. Smörjmetoden beror vanligtvis på pumpens driftsföhållanden.
Följande stycken beskriver de båda smörjmetoderna.

Sköljsmörjning

VARNING: Lagren måste smörjas ordentligt för att undvika överhettning, gnistor och haveri i
förtid.

Oljesmorda lager använder ett oljebad för smörjning. Oljesmorda lagermonteringar levereras
utan olja. FYLL PÅ OJA TILL HUSET TILLS DET NÅR UPP TILL MITTLINJEN AV
SYNGLASET. Olja måste fyllas på till lagerhuset före start. Fyll lagerhuset och behållaren tills
systemkraven uppfylls om enheten har ett externt oljesmörjsystem.
Kör pumpen under 1 minut för att fylla på oljekanalerna in och kring varje lager. Kontrollera
oljenivåindikatorn och fyll på olja i enlighet därmed. Övervaka oljenivåindikatorn under de första
24 driftstimmarna och upprätthåll fyllningsnivån.
Byt olja efter de första 200 driftstimmarna. Under normala driftsförhållanden ska oljan bytas
minst fyra (4) gånger om året. Om lagermonteringen är utsatt för smutsiga eller fuktiga
förhållanden ska oljan bytas oftare.
Om oljenivån i lagerhuset (134C) är för hög kan alltför stor värme alstras på grund av
uppskumning. Om nivån är för låg kan alltför stor värme alstras på grund av otillräcklig
smörjning. En vätskenivåbrytare som ansluts till oljesumpen kan användas för att varna för
farliga oljenivåförhållanden.
Observera oljenivåkraven på monteringsritningen som medföljde pumpen. Konsultera fabriken
om alltför stor värme erhålls inom dessa nivåer. Se till att axelns centrumlinje är horisontell
genom lagerhuset.

Fett
Lagren handpackas på fabriken och har tillräckligt med fett för minst 24 driftstimmar efter första
start. Lagren kommer att bli varmare än normalt under de första timmarna tills fettet har
arbetats ut ur lagerspåret och lagren är inkörda. Om mer fett läggs till under denna period kan
lagertemperaturen öka. Efter den första omfettningen ska en liten mängd fett läggas till varje
nippel efter varje 500 driftstimmar eller 3 veckors kontinuerlig drift.
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Oljetyp
Använd en industriell kvalitetssmörjolja såsom Mobil DTE-serien, Exxon Teresstic eller
liknande av ISO VG68. ISO VG46 kan användas i omgivningstemperaturer under 4 °C | 40 °F.
Under alla förhållanden måste viskositeten vid driftstemperaturen vara minst 150SSU.
En olja med högre viskositet än vad som krävs kommer att öka lagrens driftstemperatur på
grund av det extra viskösa motståndet, men aldrig till den punkt där viskositeten blir lägre än
vad som krävs från den ökade värmealstringen. Det är därför bättre för lagren med en olja som
är alltför tung i stället för alltför lätt.
Byt olja efter de första 200 driftstimmarna. Under normala driftsförhållanden ska oljan bytas
minst fyra (4) gånger om året. Om lagermonteringen är utsatt för smutsiga eller fuktiga
förhållanden ska oljan bytas oftare.

Kontroll av oljenivå
Om oljenivån i lagerhuset (134C) är för hög kan alltför stor värme alstras på grund av
uppskumning. Om nivån är för låg kan alltför stor värme alstras på grund av otillräcklig
smörjning. En vätskenivåbrytare som ansluts till oljesumpen kan användas för att varna för
farliga oljenivåförhållanden.
Observera oljenivåkraven på monteringsritningen som medföljde pumpen. Konsultera fabriken
om alltför stor värme erhålls inom dessa nivåer. Se till att axelns centrumlinje är horisontell
genom lagerhuset.

Normal lagertemperatur
Driftstemperaturen för en lagermontering beror på många faktorer så som varvtal, lagerbelast-
ningar, smörjning, omgivningens lufttemperatur och lagrens skick. Temperaturer högre än vad
en mänsklig hand kan tolerera är mycket tillfredsställande för temperatur och är inte
alarmerande. Plötsliga ändringar av temperaturen utan någon ändring av varvtal eller
belastning kan innebära problem med smörjningen eller att ett lagerhaveri närmar sig.
Temperaturer högre än vad en mänsklig hand kan tolerera är mycket tillfredsställande för bra
lagerdrift och är inte alarmerande.
För ett visst varvtal och en viss belastning kommer lagerhustemperaturen att stabiliseras vid en
viss temperatur, vanligtvis under 93 °C | 200 °F, vilket blir den normala temperaturen för
installationen. Högre temperaturer än denna normala temperatur utan någon ändring av varvtal
eller belastning kan innebära problem med smörjningen eller att ett lagerhaveri närmar sig.

Lagerinstallation
En lång lagerlivstid beror på försiktig hantering av lagret när det inte sitter i huset och under
installationsförfarandet. Smuts och ovarsam hantering är de främsta fienderna för precisionsla-
ger. Lagren ska tryckas, inte "hamras" på plats. Om värme används för att underlätta
installationen är ett varmt oljebad den bästa metoden.

VIKTIGT:
Risk för kroppsskada från varma lager. Använd isolerade handskar när du använder en
lagervärmare.

Orientering av axiallager
All AF-pumpar av storlekarna 6 till och med 36 tum använder ett dubbelriktat axiallagerarrange-
mang som kan hantera alla axialbelastningar i endera riktning för antingen en topp- eller
ändinsugskonfiguration. Se Lagerinriktning (sida 121) för korrekt lagerinstallation. Tabellen
med pumpbeskrivningar i Pumpbeskrivning (sida ) visar de olika kombinationerna av storlek
och lager som används.

Axeltätning
En packad packbox eller mekaniskt tätning används för att täta AF-pumpens axel. Båda
metoderna beskrivs nedan.
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Packad packbox
Den ursprungliga packningen av utrustningen är av lämplig grad för avsedd användning.
Använd följande förfarande för att packa standardpackboxen: För specialpackarrangemanget
med (6) ringar, se Lagerinriktning (sida 121) Bilaga 1.
1. Packboxen och axelhylan måste var rena och fria från partiklar.

För ett visst varvtal och en viss belastning kommer lagerhustemperaturen att stabiliseras
vid en viss temperatur, vanligtvis under 93 °C | 200 °F, vilket blir den normala temperaturen
för installationen.

2. Forma packningen över axeln eller ett dorn av samma diameter. Klipp försiktigt till
packningens längd. Kassera ringar som klippts för korta.

3. Förforma varje ring genom att linda 1-1/2 varv.
4. Dra inte rakt när packningsringarna installeras. Expandera slingan som en spiralfjäder, se

bild: Packningsringar, för korrekt och felaktig metod för packningsinstallationen.

Rätt Fel

Bild nr: 24 Packningsringar

Expandera den första slingan så som visas och för in den i packboxen. Packa packningen
hårt mot ansatsen i packboxen med packningsglanden. Observera var snittet är positione-
rat.

5. Installera den första lanternringen i packboxen. Underlåtenhet att placera lanternringen i
rätt läge mot spolporten resulterar i otillräcklig smörjning av packningen.

6. Installera den andra och tredje slingan efter behov enligt sektionsritningen och förskjut
snittet 90° till 120°.

7. Installera den andra lanternringen i packboxen och notera noggrant dess rätta läge på
sektionsritningen.

8. Installera den tredje och fjärde slingan efter behov enligt sektionsritningen och förskjut
snittet 90° till 120°.

9. För in glanden i packboxen när packnings- och lanternringarna är rätt installerade. Dra åt
glandmuttrarna manuellt. Axeln ska rotera fritt.

10. Slå på smörjningen, starta pumpen och justera glanden enligt beskrivningen i Avsnitt III-E
Justering av packboxen.

11. Regelbundet underhåll är absolut nödvändigt för alla packade pumpar. Normalt axelkast
ska vara under 0,13 mm | 0,005 tum för att undvika att den slår emot packboxpackningen.
Om axelkastet är för stort är det nödvändigt att räta ut axeln eller byta ut den.

Glandjustering
Justera packboxen om packning används. När pumpen först startas ska det finnas ett
betydande läckage från glanden för att kyla packningen. Dra gradvis åt glandmuttrarna 1/6 varv
åt gången samtidigt som läckaget och packboxens temperatur övervakas. Packningen kräver
en inkörningstid och extra kylning (läckage) under inkörningstiden. Om läckaget reduceras för
snabbt kommer packningen att överhettas och kan förstöras. Axelhylsan kan också skadas.

Läckage
Normalt läckage för en korrekt justerad box, beroende på axelstorlek och varvtal, varierar från
några droppar per sekund till en liten rännil ut från glanden.
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Mekanisk tätning
Den mekaniska tätningen som används i en ATEX-klassad omgivning måste vara korrekt
certifierad.

Den mekaniska tätningen måste alltid spolas ordentligt. Underlåtenhet att göra detta
resulterar i kraftig värmebildning och tätningshaveri.
De flesta mekaniska tätningar installeras och justeras på fabriken. En vanligt tätningstyp som
används på AF-pumpar är av patrontyp. Patrontätningar är förinställda på tätningstillverkarens
anläggning och kräver inga inställningar på plats. På grund av storlek och konstruktion
levereras vissa installerade mekaniska tätningar med hållklämmor. Dessa klämmor håller isär
tätningsytorna för att undvika transportskador. Klämmorna måste avlägsnas innan axeln ska
roteras. Pumpar med separerade tätningsytor är särskilt märkta och anvisningar från
tätningstillverkaren för avlägsnandet av klämmorna tillhandahålls.
Om tätningen har installerats i pumpen på Goulds Pumps fabrik har klämmorna redan tagits
bort. Hänvisa till tätningstillverkaren anvisningar angående installation och inställning av andra
typer av mekaniska tätningar.
Mekaniska tätningar har en stationär och en roterande tätningsyta. Vanligtvis är dessa
tätningsringar av kol och keramiskt material, spröda till sin natur och lätta att skada. Allt
eftersom tätningsringarna riktas in med driften av pumpen utvecklas ett kompatibelt slitmönster
mellan de anliggande ytorna.
Om den mekaniska tätningen demonteras efter det att slitmönstret har etableras är det
nödvändigt att byta ut de roterande och stationära tätningselementen. Byt inte ut endast en
komponent.
För att säkerställa livslängden och tätningskaraktäristiken för den mekaniska tätningen måste
smörjvätska cirkulera genom tätningsglanden. Klar, partikelfri vätska är nödvändig. Goulds
Pumps rekommenderar start att utbyteselement för tätningen lagerhålls.

VARNING:
Utför inte några axeljusteringar på installationer med mekanisk tätning utan att konsultera
instruktionerna för tätningen och pumpmonteringsritningen. Detta kan resultera i skador på den
mekaniska tätningen.

Starta pumpen
Fylla pumpen

Pumpar som inte är självevakuerande måste alltid vara fyllda under drift.

FARA:
Alla öppningar (t.ex. röranslutningar och flänsar) måste tätas med lämpliga kopplingar och
material innan pumpen fylls. Underlåtenhet att täta alla öppningar resulterar i personskador.

VARNING:
Främmande föremål i vätskan som pumpas eller i rörsystemet kan blockera flödet och
generera värme, gnistor och haveri i förtid. Se till att pumpen och systemen är fria från
främmande föremål före och under drift.

VARNING:
Om pumpen täpps igen, stäng av och koppla bort den innan den startas om.
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VIKTIGT:
1. Främmande föremål i vätskan som pumpas eller i rörsystemet kan blockera flödet och

generera värme, gnistor och haveri i förtid. Se till att pumpen och systemen är fria från
främmande föremål före och under drift.

2. All utrustning och anordningar relaterade till personlig säkerhet måste installeras och
användas på rätt sätt.

3. Förhindra pumphaveri i förtid vid den första starten på grund av smuts och skräp i
rörsystemet genom att se till att systemet har rengjorts och spolats tillräckligt.

4. Frekvensomriktare ska bringas upp till märkvarvtalet så snabbt som möjligt.
5. Frekvensomriktare bör inte justeras och varvtalsregulatorn eller inställningar för utlösning

på grund av för högt varvtal får inte kontrolleras när den är kopplad till pumpen vid den
första starten. Koppla bort enheten och läs instruktionerna från omriktartillverkaren om
inställningarna inte har verifierats.

6. Temperaturer på vätskan som pumpas som överstiger 93 °C | 200 °F kräver att pumpen
värms upp före drift. Låt en liten mängd vätska cirkulera genom pumpen tills hustempera-
turen ligger inom 38 °C | 100 °F av temperaturen på vätskan som pumpar och den är jämnt
uppvärmd.

Observera omedelbart tryckmätarna när pumpen startas. Stoppa drivenheten, fyll
pumpen igen och försök starta om pumpen om utloppstrycket inte snabbt uppnås.

7. Starta aldrig pumpen förrän den är tillräckligt fylld. Kontrollera att pumphjulet är nedsänkt.
Pumpen måste vara full av vätska med den specificerade nedsänkningshöjden över
pumphjulet. Torrkör inte pumpen då detta kan skada pump- och tätningskomponenter.

8. Smörjvätska måste flöda genom packboxen innan pumpen startas.

Spolflöden
Kontrollera att alla spol- och kylsystem fungerar innan pumpen startas.
Packningar eller mekaniska tätningar används för att täta den roterande axeln. Vanligtvis
använde en klar vätska såsom vatten för att smörja och kyla tätningselementen. Smörjvätskans
tryck måste vara 10 - 15 psi högre än trycket inuti kröken för att förhindra att vätska som
pumpar tränger in i tätningselementen. Smörjvätskan måste vara ren och fri från partiklar. Ett
förorenat smörjmedel kan resultera i en repad axel, en förstörd packning och skador på den
mekaniska tätningens ytor.
Packboxen kan vara på sug- eller utloppssidan av pumphjulet, beroende på vilken riktning av
flödet genom kröken som kunden beställt. Om trycket inuti kröken är okänt ska det mätas med
en tryckmätare när pumpen är i drift. Standardpackboxen är utrustad med (1) NPT-hål för
smörjvätskans rörledning. Smörjvätskan förs in via ett rör i hålet. Vissa användare pluggar igen
det andra hålet. För ytterligare kylning av tätningslementen kan ett utloppsrör med en ventil
installera för att låta mer vätska flöda genom packboxen.
För specialpackarrangemanget med (6) ringar se bilaga 1 i slutet av denna handbok för
spoltryck och -hastigheter.
(Mekaniska tätningar har inget läckage och kräver vanligtvis att smörjmedel flödar genom
packboxen för kylning). Smörjmedelsflödet ska regleras med ventilen i utloppsröret snarare än
att strypa flödet i inloppsröret.

Motor
Starta drivenheten.

VIKTIGT:
Risk för skador på utrustning på grund av torrkörning. Iaktta omedelbart tryckvakterna. Om
utloppstrycket inte snabbt uppnås, stoppa omedelbart drivenheten, luftevakuera igen och
försök att starta om pumpen.

Ställ in önskat flöde
Om systemet är utrustat med en frekvensomformare (VFD) eller en kilremsdrivenhet med
variabel hastighet kanske du nu vill ställa in din hastighet för det önskade flödet.
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VIKTIGT:
Undvik risk för skador på utrustning genom att övervaka pumpen med avseende på
vibrationsnivåer, lagertemperatur och hög ljudnivå. Om normala nivåer överskrids måste
pumpen stängas av och problemet åtgärdas.

Drift
Allmänna hänsyn

Driftstemperaturen i en ATEX-klassificerad miljö är begränsad enligt tabellen i avsnittet för
ATEX-identifiering.
1. Kör inte pumpen under det minsta hydrauliska flödet. Det minsta hydrauliska flödet finns i

den tekniska handboken och pumpens prestandakurva.
2. Kör inte pumpen under det minsta hydrauliska eller termiska flödet. Det minsta hydrauliska

flödet finns i den tekniska handboken och pumpens prestandakurvor. Läs HI Centrifugal
Pump Design and Application ANSI/HI 1.3-2000 (utformning och tillämpning av HI-
centrifugalpumpar) för att beräkna det minsta termiska flödet.

3. Kör inte pumpen över det maximala flödet. Det maximala flödet finns i pumpens
prestandakurva.

4. Undvik risk för skador på utrustning genom att övervaka pumpen med avseende på
vibrationsnivåer, lagertemperatur och hög ljudnivå. Om normala nivåer överskrids måste
pumpen stängas av och problemet åtgärdas.

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

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

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

8. NPSHa måste alltid överskrida NPSHr så som visas på prestandakurvorna från Goulds
som erhölls med beställningen.

9. Hänvisa till Hydraulic Institute för de värden för NPSH och rörfriktion som behövs för att
utvärdera sugrörsystemet.

10. De flesta axiella flödespumpar används för cirkulation i förångare och eftersom förångarens
prestanda och mängden produkt beror på hastigheten på vätskecirkulation bör försiktighet
iakttas för att hålla dessa pumpar i gott skick.
När produktionen avtar är det vanligtvis på grund av en lägre cirkulationshastighet. En
uppskattning av denna hastighet kan göras genom flera metoder:
1. Temperaturfall över värmeväxlaren.
2. Visuell inspektion av flödet i förångarkroppen.
3. Test av cirkulationspumpen.

11. Metod (1) och (2) ovan görs av systemkonstruktören.
12. Medan fältförhållandena utesluter en absolut noggrannhet kan en kontroll av pumpens

prestanda ge ett någorlunda riktigt resultat. Detta kan göras genom att en kvicksilvermano-
meter installeras vid rörkranarna som sitter minst en rördiameter från sug- och utloppsflän-
sarna på pumpen. Om mätare används indikerar tryckskillnaden gånger 2,31 dividerat med
den specifika vikten på slammet den totala uppfordringshöjden som pumpen presterar. Om
en manometer används är tum kvicksilver gånger 1,0455 dividerat med den specifika
vikten lika med den totala uppfordringshöjden, förutsatt att det finns vatten i de båda benen
och anslutningsledningarna i manometern.

13. Kontrollera pumpvarvtalet och fastställ flödeshastigheten (gpm) från pumpkurvan. Kurvan
ger även effektivitet från vilken hk-kraven kan fastställas. En dubbel kontroll är att
omvandla motorns amperevärde, anta en 90-procentig effektivitet och använda det mot
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pumpkurvan för att erhålla GPM. Detta är bara en ungefärlig kontroll eftersom hk-kurvan i
vissa tillämpningar är ganska plan men resultatet är förmodligen inom 7-1/2 %. Det är
viktigt att läsa av och anteckna dessa avläsningar när utrustningen är ny så att senare
avläsningar kan bedömas relativt dessa.

Drift vid reducerad kapacitet

VARNING:
Risk för explosion och allvarlig kroppsskada. Använd inte pumpen med ett blockerat rörsystem
eller med sug- eller utloppsventilerna stängda. Detta kan resultera i snabb uppvärmning och
förångning av vätskan som pumpas.

Drivenheten kan överlastas om den specifika vikten (densitet) på vätskan som pumpas är
högre än vad som inledningsvis förutsattes eller om det verkliga flödet är mycket mindre än det
nominella flödet.
Pumpen och systemet måste vara fritt från främmande föremål. Om pumpen täpps igen, stäng
av och koppla bort den innan den startas om.
Nedan följer några orsaker för cirkulationsförlust. Tänk på att drift vid reducerad kapacitet kan
orsaka skador på pumpen.
1. En ökning av den totala uppfordringshöjden som pumpen arbetar mot kan orsakas av:

1. Delvis igensatta rör i värmeväxlaren.
2. För många avstängda rör i värmeväxlaren/
3. Felaktigt dimensionerat eller delvis igensatt filter.

2. En slamviskositet som är högre än vad den borde vara.
3. Lågt pumpvarvtal. Kilremmen kanske slirar och driver pumpen under konstruktionsvarvta-

let.
4. Pumpen är strypt på sugsidan. Detta kan orsakas av:

1. att gummifodret dras loss från sugröret och delvis kollapsar,
2. stora fasta partiklar som faller in i insuget eller
3. ett felaktigt dimensionerat eller igensatt filter i sugröret.

5. Pumpen är delvis igensatt av stora fasta partiklar som fastnat mellan två pumphjulsblad.
Detta orsakar även ojämn drift med kraftiga vibrationer.

6. Felaktig pumprotation. Kontrollera alltid att motor roterar i rätt riktning om motorn bytts ut av
någon orsak eller efter ändringar i det elektriska systemet.

7. Slitet pumphjul och/eller hus. På en ny pump fastställs spelet mellan spetsen på
pumphjulsbladet och huset eller kröken noggrannt. När spelet ökar minskar pumpens
prestanda.

Det är inte praktiskt möjligt att förutsäga prestandan vid ett visst spel utan att köra ett test med
detta spel. På mindre pumpar förstoras denna effekt eftersom procentandelan förlorad yta av
pumphjulsbladet från slitage och korrosion är högre.
Andra pumpförhållanden och möjliga orsaker är:
Högt HK-behov
1. Ökad höjd eller viskositet
2. För högt pumpvarvtal
3. Slammets specifika vikt är högre än normalt
4. Packningsglanden är för hårt uppdragen
5. Pumphjulet skaver i huset
Bullrig eller ojämn drift
1. Insuget är strypt eller igensatt
2. Pumphjulet skaver i huset
Skada uppstår från:
1. Ökade vibrationsnivåer - Påverkar lager, packboxens tätningskammare och mekaniska

tätningar.
2. Värmeuppbyggnad - Förångning gör att roterande delar kärvar eller skär ihop.
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3. Kavitation - Skador på pumpens interna ytor.
4. Löst pumphjul
5. Skadade pumphjulsblad
6. Lager som inte är rätt smorda
7. Böjd axel
8. Obalans i pumphjulet.
Drift vid temperaturer under 0 °C
Exponering till frysning, när pumpen inte används, kan göra att vätska fryser och skadar
pumpen. Vätskan inuti pumpen måste tappas av.

Stänga av pumpen
1. Stäng av strömförsörjningen till pumpmotorn.
2. Blockera drivenheten för att förhindra oavsiktlig rotation vid nödvändigt underhåll eller

inspektion av pumpen.

VARNING:
Vid hantering av farliga och/eller giftiga vätskor måste hud- och ögonskydd användas. Vidta
säkerhetsåtgärder för att förhindra kroppsskador om pumpen dräneras. Vätska som pumpas
måste hanteras och avyttras i överensstämmelse med gällande miljölagstiftning.

Slutlig inriktning
1. Kör pumpen under verkliga förhållanden tillräckligt länge så att både pumpen och

drivenheten håller driftstemperatur.
2. Kontrollera inriktningen enligt inriktningsförfarandet som beskrevs tidigare.
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Underhåll
Förebyggande underhåll

Ett program för rutinunderhåll kan förlänga livslängden på din pump. Väl underhållen utrustning
håller längre och kräver färre reparationer. Du bör hålla ett underhållsregister som hjälper till att
precisera orsaken till problem.

Tillståndsövervakning

Som extra säkerhetsåtgärd, och där så anges i den här handboken, ska utrustning för
tillståndsövervakning användas.

• Tryckvakter • Temperaturdetektorer

• Flödesmätare • Lagerövervakning

• Nivåindikatorer • Läckagedetektorer

• Motorbelastningsmätare • styrsystemet PumpSmart

Kontakta din ITT/Goulds-representant för hjälp med att välja rätt utrustning och dess
användning.

Underhållsschema

ANMÄRKNING:
Avsnittet för förebyggande underhåll måste följas för att bevara den tillämpliga ATEX-

klassningen för utrustningen. Underlåtenhet att följa dessa procedurer ogiltigförklarar ATEX-
klassningen.

Inspektionsintervallen ska kortas ner efter behov om vätskan som pumpas är slitande eller
frätande eller om miljön är klassificerad som potentiellt explosiv.

ANMÄRKNING:
Bär personlig skyddsutrustning vid hantering av farliga och/eller giftiga vätskor. Vidta
säkerhetsåtgärder för att förhindra kroppsskador om pumpen dräneras. Vätska som pumpas
måste hanteras och avyttras i överensstämmelse med gällande miljölagstiftningar.

Underhållsinspektioner
Ett underhållsschema omfattar följande inspektioner:

• Rutinunderhåll
• Rutininspektioner
• Tremånadersinspektioner
• Årliga inspektioner

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

Rutininspektioner
Utför dessa åtgärder när du kontrollerar pumpen vid rutininspektioner:

• Kontrollera oljenivån och oljans tillstånd genom synglaset på lagerbocken.
• Kontrollera ovanliga ljud, vibrationer och lagertemperaturer.
• Kontrollera med avseende på läckage i pumpen och rörsystemet.
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• Analysera vibrationer.

Tremånadersinspektioner
Utför dessa åtgärder var tredje månad:

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

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

• Justera om pumphjulet om skavande ljud uppmärksammas.

Årliga inspektioner
Utför dessa inspektioner en gång om året:

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

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

Lagerunderhåll
Användning av enheten utan lämplig smörjning kommer att orsaka lagerfel och att pumpen

skär ihop.
I detta avsnitt om lagersmörjning finns en förteckning över olika temperaturer på vätskan

som pumpas. Om utrustningen är ATEX-certifierad och temperaturen i förteckningen överskri-
der det tillämpliga värde i tabellen under ATEX-identifieringen är temperaturen inte giltig.
Rådfråga din ITT/Gould-representant och den här situationen inträffar.

Oljesmorda lager
1. Avlägsna lagerhusets luftventil (113A) och fyll på olja tills oljenivån är i mitten av synglaset.
2. Fyll lagerhuset och behållaren tills systemkraven uppfylls om enheten har ett externt

oljesmörjsystem.
3. Sätt tillbaka luftventilen.

Se tabellen Oljevolym för nödvändig oljevolym.
Tabell nr: 7 Oljevolym för axiella flödespumpar

Pumpstorlek Quarts Liter
6" 0.5 0.5
8" 0.6 0.5
10" 0.9 0.9
12" 5.3 5.0
14" 5.9 5.6
16" 8.4 8.0
18" 9.6 9.1
20" 20.7 19.6
24" 22.5 21.3

700mm 32.3 30.5
30" 50.1 47.4
36" 52.6 49.8
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Endast ungefärliga värden. Använd alltid synglaset vid påfyllning för att verifiera nivån.
Oljenivå ska vara vid mitten av synglaset. Läs kommentarerna i detta avsnitt.

Lagren måste smörjas ordentligt för att undvika överhettning, gnistor och haveri i förtid.
4. Kör pumpen under 1 minut för att fylla på oljekanalerna in och kring varje lager. Kontrollera

synglaset och fyll på olje i enlighet därmed. Övervaka oljenivåindikatorn under de första 24
driftstimmarna och upprätthåll fyllningsnivån.

Fettsmorda lager (endast storlekarna 6-18 tum)
Lagren förinfettas på fabriken. Fetta om lagren efter 500 driftstimmar eller efter varje 3 veckor
med kontinuerlig drift.

Omfettningsförfarande

ANMÄRKNING:
Vid omfettning finns det risk för att föroreningar tränger in i lagerhuset. Fettbehållaren,
infettningsanordningen och kopplingarna måste vara rena.

1. Torka bort smuts från smörjnipplarna.
2. Fyll båda fetthålen genom fettnipplarna (193A och 193B) som finns på lagerhuset (134C).

Använd rekommenderat fett och fyll tills du känner ett lätt motstånd i fettsprutan.
3. Torka bort överflödigt fett från nipplarna.
4. Kontrollera att lagerhusets labyrinttätningar fortfarande sitter på plats och inte har tryckts

bort från sina ansatser av fettrycket.

Bild nr: 25 Fyllning av lagerhusets fetthål

ANMÄRKNING:
Lagertemperaturen stiger vanligtvis efter smörjningen på grund av ett överskott av fett.
Temperaturen återgår till det normala när pumpen har körts och tryckt ut överflödet från lagren
vilket normalt tar två till fyra timmar.

För de flesta driftsförhållanden rekommenderas ett litiumkomplextvålbaserat fett av NLGI
konsistens nr 2. Detta fett är godtagbart för lagertemperaturer på -26 °C till 177 °C | -15 °F till
350 °F. Om ett annat märke önskas måste leverantören kontaktas för att kontrollera att det är
likvärdigt med ovanstående fett.
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Tabell nr: 8 Krav på smörjfett

Märke på smörjmedel
Vätskan som pumpas

temperatur är under 177 °C |
350 °F

Vätskan som pumpas
temperatur är över 177 °C |

350 °F
NLGI-grad 2 3

Mobil Mobilux #2 ----
Mobil Mobilith AW2 Mobilith AW3

Humble Lidok #2 ----
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Shell Alvania #2 ----

Sunoco Multipurpose EP ----
SKF LGMT 2 LGMT 3

Texaco Regal Starfak #2 ----

Lagertemperaturen är i allmänhet ca 18 °C | 20 °F högre än temperaturen på lagerhusets
utvändiga ytor.

VIKTIGT:
Undvik skador på utrustning eller sänkt prestanda. Blanda aldrig smörjfett av olika konsistens
(NLGI 1 eller 3 med NLGI 2) eller med olika förtjockningsmedel. Blanda till exempel aldrig ett
litiumbaserat fett med ett polyureabaserat fett. Avlägsna rotorn och gammalt fett från huset
innan enheten smörjs igen om det är nödvändigt att byta fettyp eller konsistensen på fettet.

För temperaturer över 177 °C | 350 °F på vätskan som pumpas ska smörjning ske vid en hög
temperatur. Mineraloljefett. Mineraloljefett ska ha antioxidationsmedel och konsistensen NLGI
3.

Underhåll av axeltätning
Underhåll av mekanisk tätning

VARNING:
Den mekaniska tätningen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt

certifierad.

VIKTIGT:
Om en mekanisk tätning torrkörs, även under bara några sekunder, kan det leda till
tätningshaveri och kroppsskada. Kör aldrig pumpen utan att vätska leds fram till den
mekaniska tätningen.

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

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

Innan du startar pumpen
Kontrollera tätningen och alla spolrörsystem.
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Underhåll av packboxtätning
VARNING:

• Underlåtenhet att koppla bort och blockera strömförsörjningen till drivenheten kan leda till
allvarlig kroppsskada. Försök aldrig att byta ut packningen förrän drivenheten är ordentligt
blockerad.

Justering av packbox
Justera packboxen om läckaget är större eller mindre än den angivna hastigheten.
Justera jämnt var och en av de två packboxbultarna med ett kvarts varv (1/4) tills önskad
läckagehastighet har uppnåtts. Dra åt bultarna för att minska hastigheten. Lossa bultarna för
att öka hastigheten.

Åtdragning av packning

ANMÄRKNING: Överdra aldrig packningen så mycket att mindre än en droppe per sekund
observeras. Överdragning kan ge onödigt slitage och för hög effektförbrukning under drift.

Om du inte kan dra åt packningen för att få mindre än angiven läckagehastighet ska du byta
packningen.

Packad packbox
Om den axiella flödespumpen använder en standardpackbox för att täta den roterande axeln
installerades packningsringarna på fabriken, men vid något tillfälle under pumpens livslängd
måste de bytas ut. Använd följande steg för att byta ut standardpackningen:
1. Dränera systemet eller isolera vätskan som pumpas från pumpen innan packningen byts

ut.
2. Avlägsna muttrarna från glandbultarna som håller glanden på plats.
3. Använd en packningsavdragare och ta bort de första (2) raderna med packning från boxen.
4. Använd gängade stänger eller en packningsavdragare för att ta bort lanternringen från

boxen.
5. Använd en packningsavdragare och ta bort de andra (2) packningsringarna från boxen.
6. Använd gängade stänger eller en packningsavdragare för att ta bort den andra lanternring-

en från boxen.
7. Använd en packningsavdragare för att ta bort den sista packningsringen från botten av

boxen.
8. Rengör packningsboxen från eventuella partiklar och ansamlad smuts. Rengör axelhylsan

innan packningen ersätts. Om hylsan är skadad är det dags att byta ut den.
9. Installera packningen och lanternringen i omvänd ordning från borttagningen, 1 packnings-

ring, lanternring, 2 packningsringar, lanternring, 2 packningsringar och glanden. Sätt varje
ring ordentligt på plats. Förskjut fogarna i varje ring med 90°. Se till att mitten av
lanternringen är i linje med spolporten i packboxen.

10. Stansade packningsringar används vid ompackning av en box. Försiktighet måste iakttas
under deras installation. Installera packningen genom att vrida ringen i sidled precis så
mycket som behövs för att den ska nå runt axeln. Försök inte att dra ringarna rakt ut, se
bild: Packingsringar.
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Rätt Fel

Bild nr: 26 Packningsringar

11. För in lanternringen med de gängade utdragshålen vända utåt från boxen och se till att de
är i linje med spolportarna i packboxen.

Bild nr: 27 Isättning av lanternring

12. Installera glandmuttrarna och dra åt med handkraft. Dra sedan, med leveransen av
smörjmedel påslagen och pumpen i drift, gradvis åt glandmuttrarna 1/6 varv åt gången
samtidigt som läckaget och packboxens temperatur övervakas. Packningen kräver en
inkörningstid.

13. Tillåt minst ½ timme mellan justeringarna. Om läckaget reduceras snabbt kommer
packningen att överhettas och kan förstöras. Axelhylsan kan också skadas. Normalt
läckage för en korrekt justerad packningsbox, beroende på axelstorlek och varvtal, varierar
från några droppar per sekund till en liten rännil ut från glanden.

Anslutning av tätningsvätska
Om packboxtrycket är över atmosfärtrycket och vätskan som pumpas är ren är det normalt
tillräckligt med ett glandläckage på 40-60 droppar per minut för att smörja och kyla packningen
och det finns inget behov för tätningsvätska.

ANMÄRKNING: Om packboxen är under atmosfärtrycket och vätskan som pumpas inte är ren
ska en extern spolning användas för att smörja och kyla packningen.

En extern tätningsvätska krävs när:
1. Slipande partiklar i vätskan som pumpas kan göra att axelhylsan kärvar.
2. Packboxtrycket är under atmosfärtrycket på grund av att pumpen körs när sugkällan är

under vakuum. Under de här betingelserna kyls och smörjs inte packningen och luft dras in
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i pumpen. Om det en extern källa med ren kompatibel vätska måste användas ska
rörsystemet anslutas till spolportsinloppet på packboxen.

3. Om en extern källa med ren kompatibel vätska krävs:
1. Ska trycket vara 1,1-1,4 kg/cm2 | 15-20 psi över sugtrycket.
2. Ett rör ska även anslutas till spolportsutloppet under extrema temperaturer och tryck.

ANMÄRKNING: De flesta packningar kräver smörjning. Underlåtenhet att smörja pack-
ningen kan förkorta packningens och pumpens livslängd.

4. Ett externt avlopp för dropptråg (799G) tillhandahålls för att leda av normalt glandläckage.

1. Dropptråg (levereras endast med packning)
Bild nr: 28 Externt avlopp för dropptråg

Labyrinttätningar
Labyrinttätningar återfinns på de inre och yttre ändkåporna på lagerhuset för att förhindra att
föroreningar tränger in i lagerhuset.
På vissa äldre modeller användes flänstätningar. Dessa assisterades av gjutna slungare som
kastar ut förorenade vätskor innan de når flänstätningarna. Flänstätningar kräver inte något
förebyggande underhåll men bör bytas ut under eventuella återmonteringar. De kan emallanåt
rengöras från utsidan genom att slungarna avlägsnas.
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Demontering
Säkerhetsåtgärder vid pumpdemontering

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

VARNING:
Blockera strömförsörjningen för att förhindra oavsiktlig start och kroppsskada.

1. Stäng av alla ventiler som styr flödet "till och från" pumpen.
2. Dränera vätska från rörsystemet och spola vid behov pumpen.
3. Koppla bort alla extra rörledningar.
4. Dränera all olja från lagerhuset innan försök görs att flytta pumpen om pumpen är

oljesmord.
5. Följ lämpliga steg beroende på drivningsarrangemanget, antingen direktkopplat eller med

kilrem.

Säkerhetsåtgärder vid demontering
VARNING:

• Kemisk fara. Du måste individuellt dekontaminera varje komponent i enlighet med statliga,
lokala och företagets miljöförordningar.

• En uppbyggnad av gaser inuti pumpen, tätningssystemet eller processrörsystemet kan
leda till en explosiv miljö inuti pumpen. Se till att processrörsystemet, pumpen och
tätningssystemet är ordentligt ventilerade före drift.

• Fara för brännskador. Kopplingen kan vara varm. Använd ordentligt skydd vid hantering.
• Risk för brännskador. Använd ordentligt skydd vid hantering av lager.
• Slitna delar kan ha skarpa kanter. Bär kraftiga arbetshandskar vid hantering.
• Kemisk fara. En liten mängd vätska kan finnas kvar i pumpen.
• Processvätskeläckage kan leda till en explosiv atmosfär. Följ alla procedurer för pumpar

och tätningsmonteringar.
• Risk för allvarlig kroppsskada eller dödsfall från snabb tryckminskning. Se till att pumpen

är isolerad från systemet och att trycket är avluftat innan pumpen demonteras, pluggar
avlägsnas, avluftnings- eller tömningsventiler öppnas eller rörsystem kopplas bort.

• Lyftning och hantering av tung utrustning utgör en klämrisk. Var försiktig vid lyft och
hantering och använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE, såsom skor med stålhätta,
handskar etc.). Be om hjälp om det behövs.

• Säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra kroppsskada. Pumpen kan hantera farliga
och/eller giftiga vätskor. Korrekt personlig skyddsutrustning måste användas. Pumpmediet
måste hanteras och avyttras i enlighet med gällande miljöföreskrifter.

VIKTIGT:
• Verkstadsytan måste hållas ren och fri från eventuella material som kan kontaminera

magneterna, såsom järnhaltiga material.
• Magneterna i pumpen är ytterst kraftfulla. Risk för allvarliga skador på fingrar och händer.

Separera magnetiska drivenhetskomponenter och magnetiska verktyg med minst 1 m | 3
fot.
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ANMÄRKNING:
Använd en bänk med icke-magnetisk arbetsyta såsom trä eller mässing när du utför arbeten på
pumpen.

Ta bort kopplingsskyddet
1. Ta bort mutter, bult och brickor från hålet i mitten av kopplingsskyddet.
2. Skjut kopplingsskyddets motorhalva mot pumpen.

1. Motor
2. Dra för att ta bort

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

1. Ändplatta
2. Kopplingsskyddhalva
3. Motor

5. Ta bort motorhalvan på kopplingsskyddet:
a) Dra isär botten något.
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b) Lyft uppåt.
6. Ta bort kvarvarande mutter, bult och brickor från kopplingsskyddets pumphalva.

Du behöver inte ta bort pumpsidans ändplatta från lagerhuset. Du kan komma åt
lagerhusets bultar utan att ta bort den här ändplattan om det krävs underhåll för inre
pumpdelar.

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

Verktyg
För att demontera pumpen behöver du dessa verktyg:

• Insexnycklar
• Lageravdragare
• Mässingsdorn
• Rengörings- och lösningsmedel
• Bladmått
• Induktionsvärmare
• Lyftslinga
• Mikrometer
• Momentnyckel med hylsor
• Skruvnycklar
• Skyddsglasögon, läderhandskar
• Skiftnyckel
• Kran eller lyftanordning
• Lyftögla (beroende på pumpstorlek)

Demontera skyddet/drivenheten (kilremskonfiguration)
Direktdriftskonfiguration
1. Avlägsna skruvarna för pumpens kopplingsskydd (501) och avlägsna skyddet.

Bild nr: 29 Borttagning av pumpskydd
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2. Avlägsna fästelementen som håller ihop kopplingshöljets halvor, ta bort varje halva och sätt
den åt sidan för återmonteringen. Avlägsna inte naven från växeldrivenheten och
pumpaxlarna.

1. Kopplingshöljen
Bild nr: 30 Borttagning av kopplingshölje

3. Avlägsna bultarna som håller fast pumpen i bottenplattan (372V) och linda lyftstroppar eller
kedjor runt lagerhuset (134C) och kröken (315A).

Bild nr: 31 Borttagning av pump från bottenplatta
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Var försiktig när pumpen lyfts från bottenplattan. Se till att alla lyftanordningar är klassade
för pumpens vikt. Om mellanlägg upptäcktes under lagerhusets fötter ska de märkas upp
och bevaras för återmonteringen.
Kilremskonfiguration

4. Avlägsna kilremsskyddets skruvar och skyddets hölje (500) från skyddets bas.

Bild nr: 32 Borttagning av skyddets hölje

5. Avbelasta remmarna genom att justera glidplattan mot pumpen och ta sedan bort
remmarna.

1. Avlägsna remmarna
2. Förskjut glidplattan
Bild nr: 33 Borttagning av remmen

6. Avlägsna bultarna som håller fast pumpen i bottenplattan (372V) och linda lyftstroppar eller
kedjor runt lagerhuset (134C) och kröken (315A).
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Bild nr: 34 Lyfta pumpen

7.
8. Använd en kran och lyft pumpen vertikalt från bottenplattan.

Var försiktig så att pumpen inte skadas genom att den slår emot balkar och väggar som
kan finnas nära pumpen.

9. Om mellanlägg upptäcktes under lagerhusets fötter ska de bevaras för återmonteringen.
10. Beroende på drivtypen, avlägsna navets fästelement som håller fast kopplingen eller

pumpskivan till axeln (122).
11. Avlägsna antingen en kopplingshalva eller pumpskivan och kilen (400).

Om kopplingshalvan har presspassning kan det krävas värme för att ta bort den från axeln.
Drivenhetsanvisningar inkluderas med informationspaketet. Följ tillverkarens anvisningar
för borttagning av kopplingen eller skivan.
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Bild nr: 35 Borttagning av kopplingshalva eller pumpskiva

Demontera den utdragbara bakre enheten/kröken (endast
konstruktion med gjuten utdragbar bakre enhet)

1. Sätt ned pumpen på en slät, plan yta för att stabilisera den för demontering.
2. Lossa justerskruvarna för pumphjulet (356A) så att de går fritt från den bakre krökflänsen.
3. Text för steg tre.
4. Avlägsna skruvarna (789L, 799O) som håller fast den utdragbara bakre enheten (903A) i

kröken (315A).
5. Håll kröken på plats och skjut bort den utdragbara bakre enheten från kröken.
6. Avlägsna ytans O-ring (351) mellan kröken och den utdragbara bakre enheten, kassera

den och beställ en ersättningsenhet.
Se till att beställa rätt typ av O-ringsmaterial.

1. Utdragbar bakre enhet 903A
2. Bakre krökfläns
Bild nr: 36 Utdragbar bakre enhet/krök-montering
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Demontera den utdragbara bakre kröken med hus (endast
konstruktion med gjuten utdragbar bakre enhet)

Storlekarna 700 mm och 36 tum kommer med ett separat hus.
1. Avlägsna skruvarna (799C) och muttrarna (799D) som håller fast huset (100) i kröken

(315A).
2. Avlägsna huset och kassera den anliggande O-ringen eller packningen (351A).
3. Lossa de fyra skruvarna (356A).
4. Avlägsna skruvarna (789l och 799O) som håller fast den utdragbara bakre enheten (903A)

i kröken och kassera O-ringen (351).

1. Utdragbar bakre enhet
Bild nr: 37 Krök med hus

Demontera drivenhetsramen från kröken (endast fabricerad
krökkonstruktion)
Avlägsna standardpumphjulet

1. Ta bort skruvarna (198) som håller axelbrickan (199) på plats.
2. Avlägsna axelbrickan.
3. Avlägsna pumphjulet (101) genom att försiktigt knacka på det med en träklubba så att det

lossar från axeln (122).
4. Dra av pumphjulet från axeln med hjälp av pumphjulmonteringsverktyget från Gould eller

annan anordning. Läs anvisningarna för användning av pumphjulmonteringsverktyget från
Gould Installation och borttagning av 30- och 36-tums pumphjul med hjälp av Goulds
pumphjulsmonteringsverktyg (sida 123) i bilaga II. Ta bort pumphjulskilen (178).
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Bild nr: 38 Borttagning av standardpumphjulet från den fabricerade kröken

Avlägsna det tätade pumphjulet
Storlekarna 700 mm och 36 tum använder ett pumphjulshölje (998E) och en O-ring (412T) för
att utestänga vätskan som pumpas från pumphjulshåligheten. Pumphjulshöljet måste först
avlägsnas för att få tillgång till axelbrickan (199).
1. Avlägsna skruvarna (799B) och höljet (998E) från pumphjulet (101).
2. Avlägsna höljets O-ring (412T).
3. Avlägsna skruvarna (198) och axelbrickan (199).
4. Avlägsna pumphjulet (101) genom att försiktigt knacka på det med en träklubba så att det

lossar från axeln (122).
5. Dra av pumphjulet från axeln med hjälp av pumphjulmonteringsverktyget från Gould eller

annan anordning. Läs anvisningarna för användning av pumphjulmonteringsverktyget från
Gould i bilaga II. Behåll pumhjulskilen (178) och kassera pumphjulets O-ring (412A).

Bild nr: 39 Borttagning av tätat pumphjul från fabricerad krök

Demontera packningskammaren och packningen om pumpen levererades med en packning
1. Avlägsna glandmuttrarna (355) från glandbultarna (353).
2. Avlägsna packningsglanden (107) från packningskammaren (220).



Demontering

AF (6-36 tum) MXR-lager Installations-, drift- och underhållsmanual 67

3. Avlägsna packningskammarens muttrar (425) från packningskammarens pinnbultar
(799E).

4. Skjut bort packningskammaren från kröken – packningen (105) och lanternringen (106)
följer med.

Bild nr: 40 Borttagning av packningskammaren och glanden från kröken

Demontera den mekaniska tätningen om pumpen levererades med en mekanisk tätning
1. Sätt tillbaka klämmorna på den mekaniska tätningen (om tillämpligt)
2. Avlägsna glandmuttrarna (355) från glandbultarna (353).
3. Skjut bort den mekaniska tätningen (383) på axeln (122) från den mekaniska tätningsadap-

tern (108D).
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Bild nr: 41 Borttagning av den mekaniska tätningen från den mekaniska tätningsadaptern

Demontera drivenhetsramen från kröken (endast fabricerad krökkonstruktion)
1. Lossa drivändens justerskruvar (356A).
2. Avlägsna skruvarna (356E och 799O) och muttrarna (357A) som håller fast drivänden till

kröken (315A).
3. Fixera kröken och skjut drivenhetsramen från kröken.
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Bild nr: 42 Borttagning av drivenhetsramen från kröken (utom packningen och den mekaniska
tätningen)

Avlägsna fodret (tillval)
Om kröken (315A) eller huset (100) har ett tillvalsfoder (103A) är det nu dags att ta bort det.
1. Lyft med en domkraft upp fodret från dess säte med hjälp av de fyra gängade hålen med

skruvar, i foderflänsen.
Om fodret har varit i drift kan detta kräva en betydande ansträngning på grund av korrosion.
Beställ en ersättningsenhet för monteringen om fodret är slitet eller djupt eroderat.

1. Lyftskruvar
Bild nr: 43 Avlägsna fodret (tillval)

Avlägsna standardpumphjulet
1. Ta bort skruvarna (198) som håller axelbrickan (199) på plats.
2. Avlägsna axelbrickan.
3. Avlägsna pumphjulet (101) genom att försiktigt knacka på det med en träklubba så att det

lossar från axeln (122).
4. Dra bort pumphjulet från axeln, behåll axelkilen (178).
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Bild nr: 44 Borttagning av standardpumphjul

Avlägsna det tätade pumphjulet
Storlekarna 700 mm och 36 tum använder ett pumphjulshölje (998E) och O-ringar för att
utestänga vätskan som pumpas från pumphjulshåligheten. Pumphjulshöljet måste först
avlägsnas för att få tillgång till axelbrickan (199).
1. Avlägsna skruvarna (799B) och höljet (998E) från pumphjulet (101).
2. Avlägsna höljets O-ring (412T).
3. Avlägsna skruvarna (198) och axelbrickan (199).
4. Avlägsna pumphjulet (101) genom att försiktigt knacka på det med en träklubba så att det

lossar från axeln (122).
5. Dra av pumhjulskilen från axeln, bevara axelkilen (178) och kassera pumphjulets O-ring

(412A).
6. En rörplugg (358I) som sitter i mitten av höljet används för att testa pumphjulstätningen

efter återmonteringen. Ta inte bort denna plugg.

Bild nr: 45 Borttagning av tätat pumphjul
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Avlägsna den mekaniska tätningen med adaptern (tillval) (endast
konstruktion med gjuten utdragbar bakre enhet)

Se till att alla glandspolrör är bortkopplade.
1. Avlägsna tätningsmuttrarna (353) och dra bort tätningen från packboxhöljet (184).

Det är inte nödvändigt att ta bort glandmuttrarna (355) såvida de inte är skadade.
2. Avlägsna strypbussningen (496B) och adaptern (tillval) (108B) om tätningen inkluderar

dem.
3. Avlägsna och kasta adapterpackningen (211).
4. Avlägsna packboxhöljet (184) genom att ta bort de (2) skruvarna (370C) som håller fast

packboxhöljet (184) till lagerhuset (134C).
5. Avlägsna packboxhöljet från lagerhuset.

Använd en lyftstropp eller krok på större pumpar för att säkert stödja packboxhöljets vikt
under borttagningen.

6. Avlägsna justerskruvarna (356A) och alla fyra justerklackar (415).
Var försiktig så att pumpaxeln (122) inte repas eller märks under borttagningen.

Bild nr: 46 Mekanisk tätning med adapter (tillval)

Avlägsna den mekaniska tätningen (endast fabricerad
krökkonstruktion)

Demontera den mekaniska tätningen om pumpen levererades med en mekanisk tätning
1. Avlägsna den mekaniska tätningen (383) från axeln (122).
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Bild nr: 47 Borttagning av den mekaniska tätningen från axeln

Demontera packboxen (endast konstruktion med gjuten utdragbar
bakre enhet)

Med en packbox måste glandmuttrarna (353), glanden (107), packningen (106) och lantern-
ringen (105) tas bort innan packboxhöljet (184) tas bort.
1. Avlägsna alla spolrör.
2. Avlägsna pumphjulets justerskruvar (365A) och alla (4) justerklackar (415).
3. Avlägsna de två skruvarna (370C) som håller fast packboxhöljet (184) i lagerhuset (134C)

och ta sedan bort packboxhöljet.
Använd en lyftstropp eller krok på större pumpar för att stödja packboxhöljets vikt under
borttagningen. Var försiktig så att inte pumpaxeln (122) eller hylsan (126) stöts eller repas
under borttagningen.

4. Avlägsna packboxen (220), skruvarna (799E) och packningen (351W).
5. Avlägsna stoppskruven (469D) och kilen (178D) som håller fast axelhylsan (126) i axeln

(122).
Knacka bort hylsan från sätet med ett mässingsdorn om den inte går att rubba. Var försiktig
så att axeln inte märks eller repas under processen.

6. Ta bort och kassera O-ringen (412A).
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Bild nr: 48 Demontering av packboxen

Avlägsna packningskammaren (endast fabricerad
krökkonstruktion)

Demontera packningskammaren och packningen om pumpen levererades med en packning
1. Demontera packningskammarens O-ring (351W) från packningskammaren (220).
2. Avlägsna packningskammaren (220) från axelhylsan (126).
3. Avlägsna lanternringen (105) och packningen (106) från packningskammaren eller

axelhylsan, beroende på var de satt.
4. Avlägsna packningsglanden (107).

Bild nr: 49 Borttagning av packningskammare, packning och lanternring
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Avlägsna dropptråget
1. Avlägsna vinkelkopplingen (799G) från dropptrågsnippeln.
2. Avlägsna skruvarna (799H) och brickorna (799I) som håller fast dropptråget (179) till

lagerhuset (134C).
3. Dra bort dropptråget från lagerhuset.

Bild nr: 50 Borttagning av dropptråg

Demontera lagerhuset
1. Innan lagren tas bort måste först labyrinttätningarna försiktigt avlägsnas från de yttre och

inre positionerna (332, 333).
2. Använd ett verktyg med en skarp kant eller en skruvmejsel for att ta bort dem från

lagerhuset.
Var försiktig så att axeln (122) eller sätet inte skadas.
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Bild nr: 51 Borttagning av lagerhus

3. Lyft upp lagerhuset vertikalt i drivänden med hjälp av en öglebult och en kedja.
Var försiktig så att inte pumphjulsänden av axeln skadas.

4. Placera lagerhuset på en arbetsbänk eller stativ så att axeln sticker ut nedåt genom
bänken/stativet.

5. Avlägsna skruvarna (799F och 370Y) som håller fast de främre (239B) och bakre (239A)
fötterna.

6. Avlägsna skruvarna (788Z) som håller fast hållaren för axiallagret (119C) i lagerhuset.
7. Avlägsna hållaren och kassera packningen/mellanläggen (331) eller O-ringen (412Y).
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Bild nr: 52 Borttagning av hållare

8. Använd öglebulten som redan är gängad in i axeln och dra bort den roterande monteringen
från lagerhuset.
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Bild nr: 53 Bortdragning av den roterande monteringen från lagermonteringen

9. Placera den roterande monteringen på en uppsättning av V-block i trä för borttagning av
lagret när den roterande monteringen har tagits bort.

Avlägsna lagret (1MXR-3MXR-konfiguration)
1. För att kunna avlägsna lagren måste först tungorna på låsbrickan (382) bändas bort från

låsmuttern (136).
2. Använd en haknyckel för att ta bort låsmuttern (136) och låsbrickan (382).

Denna axiallagerkonfiguration består av två hopkopplade vinkelkontaktlager.
3. Använd en lageravdragare för att ta bort axiallagren (112C).
4. Använd en avdragare för att ta bort det inre radiallagret (168C) från den motsatta änden av

axeln.
Var försiktig så att axeln inte skadas.
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Bild nr: 54 Roterande 1MXR-3MXR-element

Avlägsna lagret (4MXR-6MXR-konfiguration)
1. För att kunna avlägsna lagren måste först tungorna på låsbrickan (382) bändas bort från

låsmuttern (136).
2. Använd en haknyckel för att ta bort låsmuttern (136) och låsbrickan (382).
3. Skjut av brickan med kilspåret (142B).

Denna axiella lagerkonfiguration är ett indirekt monterat koniskt rullager.
4. Använd en lageravdragare för att ta bort axiallagret (112C).
5. Avlägsna kragen för axiallagret (443X) och oljehjulet (248).

Oljehjulet har en till tre stoppskruvar (222N) som håller fast det på axeln (122). Kragen och
oljehjulet måste avlägsnas innan det inre lagret kan tas bort.

6. Använd en avdragare för att ta bort det inre radiallagret (168C) från drivänden på axeln.
Var försiktig så att axeln inte skadas.
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Bild nr: 55 Roterande 4MXR-6MXR-element

Demontera kylslingan (tillval), synglaset/luftventilen och pluggar
1. Lossa och ta bort skruvarna (370F) som håller fast täckplattan (113B) i lagerhuset (134C)

och kassera packningen. (360E).
2. Avlägsna täckplattan och slingan. Koppla bort kontakterna (972G och 972H) från

täckplattan och ta bort kylslingan (984A).

Bild nr: 56 Borttagning av kylslingan (tillval)

3. Avlägsna vid behov luftventilen (113A), rörpluggarna (408D, 408, 408A, 251C) och
synglaset (319).
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Inspektioner före montering
Riktlinjer

Se till att följande riktlinjer följs innan du monterar pumpens delar.
• Inspektera pumpdelarna utifrån informationen i avsnitten om förmontering innan du sätter

ihop pumpen igen. Byt ut delar som inte uppfyller erforderliga krav.
• Kontrollera att delarna är rena. Rengör pumpens delar i lösningsmedel för att ta bort olja,

fett och smuts.

ANMÄRKNING:
Skydda maskinbearbetade ytor vid rengöring av delarna. Det kan i annat fall uppstå
skador på utrustningen.

Inspektera kröken/huset/fodret (tillval)
Kröken eller huset (315A eller 100) och fodret (103A) bör inspekteras med avseende på för
stort slitage eller gropfrätning i pumphjulets och packningens områden. De ska repareras eller
bytas ut om slitaget eller korrosionen överskrider följande kriterier.
1. Inspektera med avseende på lokalt slitage eller spårbildning med ett djup större än 3,2 mm

| 1/8 tum.
2. Inspektera med avseende på gropfrätning med ett djup större än 3,2 mm | 1/8 tum.
3. Inspektera sätesytan för huspackningen med avseende på ojämnheter.

Inspektera pumphjulsskoveln
1. Inspektera pumphjulsskovlarna med avseende på skada (101). Kontrollera skovelns

ytterdiameter för erosion. Kontrollera skovelytorna, byt ut dem om de är räfflade, slitna eller
eroderade djupare än 5,0 mm | 3/16 tum. Överdrivet pumphjulsslitag kan orsaka minskad
prestanda.
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Bild nr: 57 Pumphjulsinspektion

2. Inspektera de främre och bakre kanterna på skovlarna med avseende på gropfrätning,
erosion eller korrosion och byt ut dem om de är räfflade eller slitna djupare än 5,0 mm | 3/
16 tum.

3. Inspektera roten (skovelns fixeringspunkt vid navet) för varje skovel med avseende på
sprickor. Haveri i en pumphjulsskovel kan orsaka obalans i den roterande monteringen
vilket leder till ett katastrofalt pumphaveri.

4. Inspektera kilspåret och centrumhålen med ansatser med avseende på gropfrätning,
slitage och korrosionsskada.

5. Kontrollera O-ringsspåret och skruvhålen efter tecken på gropfrätning och korrosion.

Inspektera axeln
1. Kontrollera axeln (122) med avseende på rakhet, slitage, korrosion och radiellt kast. Det

maximala kastet för icke-kontaktdelar av axeln är 0,08 mm | 0,003 tum.

Bild nr: 58 Axelinspektion

2. 2. Se tabellen för kritiskt axiellt flöde för alla kontaktytor såsom lagersäten, hylssäten och
monteringsytor för pumphjulet.
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Inspektera axelhylsan
1. Axelhylsan (126) ska bytas ut om den är kraftigt räfflad eller sliten. Lokalt slitage eller

spårbildning större än 2,4 mm | 3/32 tum är anledning till utbyte.

Inspektera den mekaniskt tätningen/strypbussningen
1. Läs handboken från tillverkaren av den mekaniska tätningen (383) för inspektionsanvis-

ningar.
2. Strypbussningen (496B) ska vid behov bytas ut under återmonteringen.

Inspektera packboxen (endast packade pumpar)
1. Kontrollera packboxen (220) efter lokalt slitage eller spårbildning med ett djup större än 1,6

mm | 1/16 tum.
2. Kontrollera efter gropfrätning med ett djup större än 3,2 mm | 1/16 tum.
3. Inspektera sätesytan för packboxpackningen med avseende på ojämnheter.

Bild nr: 59 Inspektion av packboxen

Inspektera lagerhuset
1. Inspektera centrumhålet i lagerhuset (134C) med avseende på repning eller kärvning från

den yttre banan.
2. Se tabellen Kritiska mått för centrumhål för de kritiska måtten för husets centrumhål.

Centrumhålen får inte vara äggformade och bör vara koncentriska.
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1
.

Yttre huscentrumhål 2
.

Inre huscentrumhål

Bild nr: 60 Inspektion av husets centrumhål

Inspektera lagren
1. Inspektera lagren (112C and 168C) med avseende på smuts och skada.

Lagrens skick ger användbar information om driftsförhållandena i lagerhuset.
2. Observera smörjmedlets skick och rester av det.
3. Undersök skador på lagren för att fastställa orsaken.
4. Åtgärda problemet innan pumpen tas i drift igen om orsaken inte är normalt slitage.

ÅTERANVÄND INTE LAGER.

Labyrinttätningar och O-ringar
Även om labyrinttätningarna (332, 333), O-ringarna (351, 351A, 351W, 412A, 412D, 412T,
412Y, 496D) och packningarna (331, 351A, 351W, 211) kan verka i sin ordning under
inspektion och granskning får TÄTNINGARNA INTE ÅTERANVÄNDAS när pumpen återmon-
teras. Byt ut dem när pumpen demonteras.
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Kritiska mått och toleranser för axiellt flöde
Pumpstor

lek
Inre

huscentru
mhål

Yttre
huscentru

mhål
Inre

lagersäte
Yttre

lagersäte
Säter för
mek. tätn. Hylssäte

Pumphjulsände
Steg 1 Steg 2

6
3.5442
3.5433

3.9379
3.9370

1.9690
1.9686

1.7722
1.7718

1.750
1.748

1.687
1.685

1.2495
1.2485

8 1.3745
1.373510

12
4.7253
4.7244

5.5128
5.5118

2.5597
2.5592

2.5597
2.5592

2.500
2.498

2.437
2.435

1.9995
1.9985

2.0307
2.0297

14 1.9895
1.9885

1.9995
1.9985

16
5.9076
5.9055

6.6950
6.6929

3.3472
3.3466

3.1502
3.1497

3.250
3.248

3.248
3.247

2.5935
2.5925

2.6245
2.6235

18 2.6245
2.6235

2.6555
2.6545

20
7.8758
7.8740

8.3780
8.3770

4.7263
4.7254

4.2531
4.2521

5.250
5.248

5.188
5.186

3.6240
3.6230

3.6552
3.6542

24 4.0000
3.9985

4.0300
4.0290

700mm 9.8449
9.8431

10.7530
10.7520

5.9071
5.9061

4.7534
4.7524

6.250
6.248

6.187
6.186

3.999
3.99830

36 11.0262
11.0244

12.0030
12.0020

6.6945
6.6935

5.7525
5.7515

7.000
6.998

6.9360
6.9335

4.7180
4.7165

4.7490
4.7475

Maximala vridmomentsvärden för skruvar Nm | fotpund
Tabell nr: 9 Tabell över maximalt vridmoment för skruvar

Storlek
Kalldraget stål ASTM A108

grad 1213
316 rostfritt stål ASTM

A276 typ 316
Kalldraget legerat stål
ASTM A193 grad B7

Smord Torr Smord Torr Smord Torr
5/16-18 6 | 4 9 | 6 9 | 6 13 | 9 14 | 10 23 | 17
3/8-16 9 | 6 13 | 9 15 | 11 23 | 17 25 | 18 37 | 27
1/2-13 21 | 15 31 | 23 37 | 27 55 | 41 40 | 29 59 | 44
5/8-11 41 | 30 62 | 45 74 | 54 110 | 81 60 | 44 90 | 66
3/4-10 72 | 53 108 | 80 90 | 66 135 | 99 118 | 87 129 | 95
7/8-9 116 | 85 174 | 128 144 | 106 216 | 159 209 | 154 177 | 131
1-8 174 | 128 261 | 192 216 | 159 324 | 239 504 | 371 755 | 557

1 1/2-6 600 | 443 1200 | 885 500 | 369 745 | 550 1859 | 1371 2789 | 2057
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Montering
Återmontera kylslingan (tillval), synglaset/luftventilen och pluggar

Återmonteringen av AF-pumpen görs i omvänd ordning från demonteringen med några
undantag. Se till att delarna är rena och fria från grader och repor. Dubbelkontrollera varje steg
för att vara säker på ordningen och tekniken för att förhindra att du delvis måste demontera ett
steg du nyss slutfört.
1. Kylslingan (tillval) installeras först genom att fästa två modifierade hankontakter (972G) till

kylslingans hölje (113B).
2. För in ändarna på kylslingan (984A) genom hankontakterna (972G) och skruva fast

honkontakten (972H) till hankontakten och tryck därmed ihop rören mellan dem.
3. Fäst täckplattan (113B) till lagerhuset (134C) med en ny packning (360E) och de sex

skruvarna (370F) med O-ringar (370F).

Bild nr: 61 Återmontering av kylslinga

4. Installera luftventilen (113A), rörpluggarna (408, 408A, 408D, 251C) och synglaset (319) på
platserna som visas i bilden Återmontering av kylslinga.

Återmontera det roterande elementet (1MXR-3MXR-
konfigurationer)

1. Värm upp det inre radiallagret (168C) till 107 °C | 225 °F med en induktionsvärmare.
2. Skjut på lagret på axelns pumphjulsände (122) och tryck på det tills det ligger an vinkelrätt

mot axelansatsen, se bild nedan och sektionsritningen i slutet av detta avsnitt.
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1. Yttre axiallager 2. Inre axiallager

Bild nr: 62 Återmontering av roterande element (1MXR-3MXR-konfigurationer)

VARNING:
Risk för kroppsskada från varma lager. Använd isolerade handskar när du använder en
lagervärmare.

3. Värm upp det inre axiallagret (112C) till 107 °C | 225 °F. Axiallagren är hopkopplade så se
till att den stora diameterytan av den inre banan är vänd mot axelansatsen innan lagret
placeras på axeln (122).

4. Värm upp det yttre axiallagret (112C) till 107 °C | 225 °F. Skjut på lagret på axeln med den
lilla diametern av den inre banan vänd mot det inre axiallagret. Se till att det ligger an
vinkelrätt mot det inre axiallagret.

5. Installera lagrets låsbricka (382) och låsmutter (136) innan lagret svalnar. Dra åt ordentligt.
Dra åt låsmuttern (136) flera gånger innan lagret helt svalnar. Den koniska änden av
låsmuttern (136) ska vara vänd mot låsbrickan (382). Se till att det inte finns något spel
mellan det yttre och det inre axiallagret (112C). Rikta in urtagen med låsbrickans tungor
och böj låsbrickans tungor in i mutterspåren när muttern är åtdragen.

6. Packa det inre (168C) och det yttre lagret (112C) med lämpligt fett om pumpen är
fettsmord. Se till att banorna är helt packade.

Återmontera det roterande elementet (4MXR-6MXR-
konfigurationer)

1. Värm upp det inre radiallagret (168C) till 107 °C | 225 °F med en induktionsvärmare. Skjut
på lagret på axelns drivände (122) och tryck på det tills det ligger an vinkelrätt mot den inre
ansatsen.
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Bild nr: 63 Återmontering av roterande element (4MXR-6MXR-konfigurationer)

VARNING:
Risk för kroppsskada från varma lager. Använd isolerade handskar när du använder en
lagervärmare.

2. Installera oljehjulet (248) genom att skjuta på det på axeln med den öppna änden vänd mot
det inre lagret (168C). Installera stoppskruvarna (222N) som håller fast oljehjulet på axeln
(122) när oljehjulet ligger an mot dess ansats.

3. Värm vid behov upp axiallagrets krage (443X) för att installera den på axeln. Installera den
med den koniska änden vänd mot oljehjulet (248).

4. Värm upp axiallagret (112C) till 107 °C | 225 °F. Installera en rad med rullager och den inre
banan på axeln (122). Se till att skjuta på lagret på axeln tills det ligger an vinkelrätt mot
axiallagrets krage (443X).

5. Installera den yttra raden med rullar och den yttre banan när axiallagret fortfarande är
varmt. Installera brickan med kilspåret (142B), låsbrickan (382) med dess tunga i spåret på
axeln (122) och låsmuttern (136) med den koniska änden vänd mot låsbrickan (382). Dra åt
hela enheten ordentligt. Dra åt låsmuttern (136) flera gånger innan lagret helt svalnar. Se
till att det inte finns något spel mellan den inre banan, kragen (443X) och axelansatsen
(122). Rikta in urtagen med låsbrickans tungor och böj låsbrickans tungor in i mutterspåren
när låsmuttern är åtdragen.

6. Packa det inre (168C) och det yttre lagret (112C) med lämpligt fett om pumpen är
fettsmord. Se till att banorna är helt packade.

Återmontera lagerhuset
1. Gänga en öglebult in i axeländen (122), lyft och sänk ned det roterande elementet i

lagerhuset (134C), se bild: Införande av lagerhus, nedan. En krage liknande den som visas
på sidan 69 bör användas för att förhindra en felaktig inriktning av det inre radiallagret.
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1. Roterande element
Bild nr: 64 Inspektion av husets centrumhål

2. Används skruvarna (799F och 370Y) och installera de främre (239B) och bakre (239A)
fötterna.
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3. Installera hållaren för axiallagret (119C), O-ringen (412Y) (4MXR ~ 6MXR) eller packning-
arna (331) (1MXR~ 3MXR).
Se monteringsritningen för rätt mellanlägg för pumpar med en packning. Installera
skruvarna (788Z) som håller fast hållaren för axiallagret (119C) i lagerhuset (134C).

Bild nr: 65 Återmontera lagerhuset

4. Installera de yttre och inre labyrinttätningarna (132) och (133).
Dräneringarna ska sitta längst ned vända inåt efter monteringen.
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Bild nr: 66 Återmontering av labyrinttätningarna

Återmontera dropptråget
1. Luta dropptråget (179) så att fästöronen går fria från lagerhusets (134C) fläns och nippeln

sticker ut genom hålet i gjuthålet i botten av lagerhuset.
2. Säkra dropptråget till lagerhusets vårtor med hjälp av de två skruvarna (799H) och

brickorna (799I).
3. Gänga vinkelkopplingen (799G) i nippeln på undersidan av dropptråget.

Bild nr: 67 Återmontering av dropptråget



Montering

AF (6-36 tum) MXR-lager Installations-, drift- och underhållsmanual 91

Återmontera packboxen (endast konstruktion med gjuten
utdragbar bakre enhet)

1. Placera hylskilen (178D) i kilsätet på axeln (122). Skjut in O-ringen (412D) i axelhylsan
(126) och skjut sedan på hylsan på axeln tills kilspåren är i linje med varandra.

2. Installera stoppskruven (469D) och dra åt den för att låsa fast hylsan.
Var försiktig så att hylsan inte märks eller repas under processen.

3. Fäst packboxen (220) och packningen (351W) till packboxhöljet (184) med skruvar (799E).
Installera de fyra pinnbultarna (355) om de avlägsnades. Använd en lyftstropp eller krok på
större pumpar för att stödja packboxhöljets vikt under installationen.

4. Montera packboxhöljet (184) till registret på lagerhusregistret (134C).
Var försiktig så att inte pumpaxeln (122) eller hylsan (126) stöts eller repas under
installationen.

5. Säkra packboxhöljet (184) till lagerhuset (134C) med skruvar (370C).
6. Packa packboxen inledningsvis med två packningsringar (106) och förskjut fogarna för

varje rad. För in lanternringen (105) och se till att den är i linje med spolportarna.
Se till att tapparna för borttagning på lanternringen är vända ut från boxen om lanternringen
har sådana tappar.

7. Sätt i ytterligare tre packningsringar (106), glanden (107) och glandbultarna (353) och dra
åt med endast handkraft.

8. Installera alla spolrör som eventuellt avlägsnades under demonteringen.

Bild nr: 68 Återmontering av packad box

Återmontering av packningskammaren (endast fabricerad
krökkonstruktion)

Återmontera packningskammaren och packningen om pumpen levererades med en packning.
1. Placera hylskilen (178D) i kilsätet på axeln (122). Skjut in O-ringen (412D) i axelhylsan

(126) och skjut sedan på hylsan på axeln tills kilspåren är i linje med varandra.
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2. Installera stoppskruven (469D) och dra åt den för att låsa fast hylsan. Var försiktig så att
hylsan inte märks eller repas under processen.

3. Skjut på packningskammaren (220) och O-ringen (351W) på axelhylsan.

Bild nr: 69 Installation av axelhylsan och packningskammaren på axeln

Återmontera den mekaniska tätningen med adaptern (tillval)
(endast konstruktion med gjuten utdragbar bakre enhet)

Lossa den mekaniska tätningens (383, 108) komponenter och packningar (211) och skjut på
den på axeln (122) först innan packboxhöljet (184) kan installeras. Om tätningen inkluderar en
strypbussning (496B) inkluderas tillvalsadaptern (108B) med pumpen.
1. Använd en lyftstropp eller krok på större pumpar för att stödja packboxhöljets vikt under

installationen.
2. Montera packboxhöljet på lagerhusregistret (134C).
3. Säkra packboxhöljet (184) till lagerhuset (134C) med två skruvar (370C).

Var försiktig så att pumpaxeln (122) inte repas eller märks under installationen.
4. Installera de fyra justerklackarna (415) och pumphjulets justerskruvar (356A).
5. Använd de övre justerskruvarna (356A) närmast lagerhuset för att centrera packboxhöljet

på axeln.
Följ anvisningarna från tätningstillverkaren för att korrekt installera och inrikta den
mekaniska tätningen.

6. Installera till sist tätningens glandmuttrar (353) och säkra tätningen till packboxhöljet (184).
Se till att alla kylslingor och spolrör är anslutna till glanden.
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Bild nr: 70 Återmontering av mekanisk tätning med adapter (tillval)

Återmontering av den mekaniska tätningen (endast fabricerad
krökkonstruktion)

Återmontera den mekaniska tätningen och den mekaniska tätningadaptern om pumpen
levererades med en mekanisk tätning.
1. Skjut på den mekaniska tätningens (383) komponenter och packningar på axeln (122).
2. Om tätningen inkluderar en strypbussning (496B) eller en tillvalsadapter (tillval) (108B),

skjut på dessa på axeln.
3. Skjut på den mekaniska tätningadaptern (108D) och O-ringen (497S) på axeln.

Bild nr: 71 Installation av mekaniskt tätning, strypbussning (tillval), adapter (tillval) och
mekanisk tätningadapter på axeln
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Återmontering av gjutna pumpar med utdragbar bakre enhet
Återmontera standardpumphjulet

Följ stegen nedan om din modell har ett standardpumphjul:
1. Montera axelkilen (178).
2. Skjut på pumphjulet (101) på axeln (122) och använd vid behov en träklubba för att sätta

det på plats mot axelansatsen.
3. Installera axelbrickan (199) och fästelementen (198) och dra fast pumphjulet (101), se bild:

Återmontering av standardpumphjul nedan.

Bild nr: 72 Återmontering av standardpumphjul

Återmontera den tätade packboxen (endast konstruktion med gjuten
utdragbar bakre enhet)

Följ stegen nedan om du har ett tätat pumphjul:
1. Storlekarna 700 mm och 36 tum använder ett pumphjulshölje och O-ringar för att utestänga

vätskan som pumpas från pumphjulshåligheten. Montera först axelkilen (178) på axeln.
Använd silikon för att fästa pumphjulets O-ring (412A) till baksidan av pumphjulet (101).

2. Skjut på pumphjulet (101) på axeln (122). Använd vid behov en träklubba för att sätta den
på plats mot axelansatsen.

3. Installera axelbrickan (199) och skruvarna (198).
4. Placera O-ringen (412T) på höljet och fäst höljet (998E) till pumphjulet (101) med skruvar

(370M).
Vissa pumphjulshöljen har en rörtestplugg (408H) placerad på ytan av höljet för att testa
kavitetstätningen efter återmonteringen.

5. Återinstallera pluggen (358I).
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Bild nr: 73 Återmontering av tätat pumphjul

Återmontera den utdragbara bakre enheten/kröken (endast konstruktion
med gjuten utdragbar bakre enhet)

1. Sätt ned pumpen på en slät, plan yta för att stabilisera den för montering.
2. Lossa justerskruvarna för pumphjulet (356A) så att de går fritt från den bakre krökflänsen.
3. Håll kröken på plats och skjut in den utdragbara bakre enheten i kröken (315A).
4. Installera skruvarna (789L, 799O) som håller fast den utdragbara bakre enheten i kröken

(315A).
Se till att beställa rätt typ av O-ringsmaterial för vätskan som pumpas.
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1. Utdragbar bakre enhet
2. Bakre krökfläns
Bild nr: 74 Återmontering av kröken

5. Justera kröken så att pumphjulet är centrerat med justerskruvarna (356A) innan skruvarna
(789L och 799O) dras åt.

6. Dra åt skruvarna (789L och 799O) när pumphjulet är centrerat.

Återmontera den utdragbara bakre kröken med hus
1. Pumpar av storlekarna 700 mm och 36 tum kommer med ett separat hus (100). Lossa

justerskruvarna (356A) så att de går fritt från krökflänsen.
2. För in O-ringen (351) i krökens spår och håll den på plats med en liten mängd fett.

Se till att beställa rätt typ av O-ringsmaterial för vätskan som pumpas.
3. Fixera kröken och skjut den utdragbara bakre enheten in i kröken (315A) och installera

skruvarna (789L och 799O).
4. För in O-ringen eller packningen (351A) mellan huset (100) och kröken (315A).
5. Fäst huset (100) till kröken (315A) med skruvarna (799C) och muttrarna (799D).
6. Lossa huset (100) något och justera huset för att centrera pumphjulet.
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1. Utdragbar bakre enhet
Bild nr: 75 Återmontering av krök med hus

Återmontera fodret för den utdragbara bakre enheten (tillval)
1. Om kröken (100) eller huset (100) har ett tillvalsfoder (103A) är det nu dags att installera

det. Fodret kan kräva en viss ansträngning för att installera det, försök att använda en
träklubba om det är besvärligt. Fodret är tätat när det trycks mot rörflänsen och kräver
ingen packning. Se till att beställa rätt material för vätskan som pumpas om en
ersättningsenhet behövs.

Bild nr: 76 Återmontering av foder (tillval)

Återmontering av fabricerade pumpar utan utdragbar bakre enhet
Återmontera kröken (endast fabricerad krökkonstruktion)

1. Sätt ned den fabricerade kröken på en slät, plan yta för att stabilisera den för montering.
2. Lossa pumphjulets justerskruvar (356A).
3. Håll kröken på plats och skjut in drivänden i kröken (315A).
4. Installera skruvarna (356E och 799O) och muttrarna (357A) som håller fast drivänden till

kröken men dra inte åt dem helt.
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Bild nr: 77 Återmontering av kröken

Återmontera det standardpumphjulet (endast fabricerad krökkonstruktion)
1. Montera pumphjulskilen (178).
2. Skjut på pumphjulet (101) på axeln (122) med hjälp av pumphjulmonteringsverktyget från

Gould eller annan anordning. Läs anvisningarna för användning av pumphjulmonterings-
verktyget från Gould i bilaga II. Använd vid behov en träklubba för att sätta den på plats mot
axelansatsen.

3. Installera axelbrickan (199) och fästelementen (198) och dra fast pumphjulet (101).

Bild nr: 78 Återmontera standardpumphjulet

Återmontera det tätade pumphjulet (endast fabricerad krökkonstruktion)
Storlekarna 700 mm och 36 tum använder ett pumphjulshölje och O-ringar för att utestänga
vätskan som pumpas från pumphjulshåligheten.
1. Montera axelkilen (178) på axeln. Använd silikon för att fästa pumphjulets O-ring (412A) till

baksidan av pumphjulet (101).
2. Skjut på pumphjulet (101) på axeln (122) med hjälp av pumphjulmonteringsverktyget från

Gould eller annan anordning. Läs anvisningarna för användning av pumphjulmonterings-
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verktyget från Gould i bilaga II. Använd vid behov en träklubba för att sätta den på plats mot
axelansatsen.

3. Installera axelbrickan (199) och skruvarna (198).
4. Placera O-ringen (412T) på höljet och fäst höljet (998E) till pumphjulet (101) med skruvar

(799B).

Bild nr: 79 Återmontering av den tätade propellern

Rikta in propellern mot kröken (endast fabricerad krökkonstruktion)
1. Lossa bultarna som håller fast kröken i ramen (356E och 799O) och rikta in propellern

(101) inuti den fabricerade kröken (315A) med hjälp av krökens justerskruvar (356A).
2. Dra åt bultarna som håller fast kröken i ramen (356E och 799O) när propellern är inriktad.
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Bild nr: 80 Inriktning av propellern mot den fabricerade kröken

Rikta in den mekaniska tätningadaptern och installera den mekaniska
tätningen (endast fabricerad krökkonstruktion)

1. Skjut O-ringen (497S) och den mekaniska tätningadaptern (108D) mot ytan på den
fabricerade kröken (315A).

2. Installera brickorna (536W) och skruvarna (370) för att montera den mekaniska tätninga-
daptern på den fabricerade kröken men dra ännu inte åt dem helt.

3. Använd justerskruvarna för den mekaniska tätningadaptern (341C) och en mätklocka och
rikta in den mekaniska tätningadaptern mot axeln (122).

4. Dra åt skruvarna för den mekaniska tätningadaptern när den mekaniska tätningadaptern är
inriktad.

5. Installera glandbultarna (353) genom den mekaniska tätningadaptern och in i den
fabricerade kröken.

6. Skjut den mekaniska tätningen (383) mot den mekaniska tätningsadaptern. Följ anvisning-
arna från tätningstillverkaren för att korrekt installera och inrikta den mekaniska tätningen.

7. Installera glandmuttrarna (355) och säkra den mekaniska tätningen mot kröken. Se till att
alla kylslingor och spolrör är anslutna till glanden.
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Bild nr: 81 Återmontera och rikta in den mekaniska tätningen

Rikta in packningskammaren och installera packningen (endast fabricerad
krökkonstruktion)

1. Skjut på packningskammaren (220) och O-ringen (351W) på den fabricerade kröken
(315A).

2. Installara packningskammarens pinnbultar (799E) och muttrar (425) i kröken men dra ännu
inte åt dem helt.

3. Använd justerskruvarna för den packningskammaren (341C) och en mätklocka och rikta in
packningskammaren mot axeln (126).

4. Dra åt packningskammaren när packningskammaren är inriktad.
5. Packa packningskammaren inledningsvis med två packningsringar (106) och förskjut

fogarna för varje rad.
6. För in lanternringen (105) och se till att den är i linje med spolportarna. Se till att tapparna

för borttagning på lanternringen är vända ut från kammaren om lanternringen har sådana
tappar.

7. För in ytterligare tre packningsringar (106) och förskjut fogarna för varje rad.
8. För in glandbultarna (353) i packningskammaren.
9. För in packningsglanden (107) i packningskammaren.
10. Dra åt glandmuttrarna (355) och dra åt.
11. Installera alla spolrör som eventuellt avlägsnades under demonteringen.
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Bild nr: 82 Inriktning av packningskammaren mot axeln och glanden, installation av packning
och lanternring

Återmontera drivenheten/skyddet (kilremskonfiguration)
1. Använd en kran och lyft pumpen på plats på bottenplattan.

Var försiktig så att pumpen inte skadas genom att den slår emot balkar och väggar som
kan finnas nära pumpen.

2. Om mellanlägg upptäcktes under lagerhusets fötter under demonteringen ska de nu bytas
ut.

3. Installera bultarna som håller fast pumpen i bottenplattan (500A) och ta bort lyftstropparna
eller kedjorna från lagerhuset (134C) och kröken (100).
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Bild nr: 83 Återmontering av pumpen till bottenplattan

4. Installera kilremmarna och spänn dem genom att justera glidplattan bort från pumpen.
5. Justera och kontrollera spänningen enligt drivenhetstillverkarens anvisningar.
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1. Installera remmarna
2. Förskjut glidplattan
Bild nr: 84 Installation av kilrem

6. Fäst skyddets bas (501) till bottenplattan med skruvar (502). Installera skyddets kåpa (500)
med skruvar (502).

Bild nr: 85 Återmontering av skyddets bas till bottenplattan

7. Kontrollera pumphjulets inriktning och rikta in det igen om det behövs enligt anvisningarna
för pumphjulsinriktning.

Återmontera drivenheten/skyddet (direktkopplad konfiguration)
1. Använd en kran och lyft pumpen på plats på bottenplattan.

Var försiktig så att pumpen inte skadas genom att den slår emot balkar och väggar som
kan finnas nära pumpen.

2. Om mellanlägg upptäcktes under lagerhusets fötter under demonteringen ska de nu bytas
ut.

3. Installera bultarna som håller fast pumpen i bottenplattan (500A) och ta bort lyftstropparna
eller kedjorna från lagerhuset (134C) och kröken (100).
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Bild nr: 86 Direktdrift - återmontering av pumpen till bottenplattan

4. Rikta in växellådan och pumpens kopplingshalvor enligt beskrivningen i avsnittet för
installation av bottenplattan.
Om motorn och växellådan flyttades under demonteringen måste de också inriktas igen.

5. Linda kopplingshöljet runt kopplingshalvorna och installera fästelementen som håller ihop
kopplingshöljet.

Bild nr: 87 Återmontering av kopplingshöljet

6. Skruva ihop de två halvorna av kopplingsskyddet (500) installera det över kopplingen.
7. Fäst skyddet till bottenplattan med skruvar (502).
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Bild nr: 88 Återmontering av kopplingsskyddet

8. Kontrollera pumphjulets inriktning och rikta in det igen om det behövs enligt anvisningarna
för pumphjulsinriktning.

9. Fyll pumpen med lämpligt smörjmedel. Se avsnittet för förebyggande underhåll för kraven.
10. Anslut alla extra ledningar och rör.
11. Fyll systemets rörsystem så att pumphjulet är nedsänkt, spola vid behov pumpen.
12. Öppna alla ventiler som styr flödet "till och från" pumpen.
13. Avblockera drivenhetens strömförsörjning och stegkör pumpmotorn för att kontrollera att

pumpen roterar fritt utan att skava. Fortsätt med pumpstarten om allt är korrekt.

VARNING:
Var försiktig när strömförsörjningen inte är blockeras så att oavsiktlig start och kroppsskada
undviks.

VARNING:
Användaren måste vara medveten om vätskan som pumpas och säkerhetsåtgärder för att
förhindra kroppsskada.
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Felsökning
Felsökning av pump

Tabell nr: 10 Felsökning av pump
Symtom Orsak Åtgärd

Ingen vätska levereras eller inter-
mittent flöde

Pumpen inte fylld eller vätska för-
lorad, vätskenivån fyller inte helt
kröken

Fyll systemets rörsystem helt så
att pumphjulet är nedsänkt

Igensatt suginlopp Avlägsna blockeringen från pum-
pinloppet

Pumphjulet igensatt med främ-
mande material

Bakåtspola pumpen eller rengör
pumphjulet manuellt

Sug- och/eller utloppsventilen är
stängd eller igensatt

Öppna ventilerna för att ta bort
avstängningsvillkoret

Fel rotationsriktning Byt rotationsriktning så att den
överensstämmer med riktningen
som indikeras av pilen på lagerhu-
set

Felaktigt sugrörsystem Byt ut eller modifiera sugrörsyste-
met

Otillräcklig tillgänglig positiv sug-
höjd

Höj vätskenivån eller sänk pum-
pen

Luftläckage i sugledningen Testa sugledningssystemet med
avseende på läckor

För lågt varvtal (rpm) Ny drivenhet eller växellåda för att
erhålla högre pumpvarvtal

Överskottsluft innesluten i vätskan Installera ventiler i rörsystemet el-
ler eliminera luftkällan

Pumpen producerar inte nominellt
flöde eller höjd

Delvis igensatt pumphjul Bakåtspola pumpen eller rengör
pumphjulet manuellt

Otillräcklig sughöjd Fyll systemets rörsystem så att
vätskenivån är över pumhjulets
centrumlinje

Pumpen inte fylld eller vätska för-
lorad, pumpen fyller inte helt krö-
ken

Fyll systemets rörsystem helt så
att pumphjulet är nedsänkt

Sug- och/eller utloppsventilen är
stängd eller igensatt

Öppna ventilerna för att ta bort
den delvisa blockeringen

Felaktigt sugrörsystem Byt ut eller modifiera sugrörsyste-
met

Överskottsluft innesluten i vätskan Installera ventiler i rörsystemet el-
ler eliminera luftkällan

För lågt varvtal (rpm) Ny drivenhet eller växellåda för att
erhålla högre pumpvarvtal

Felaktig rotation Kontrollera motorledningarna
Felaktigt pumphjul eller felaktig
pumhjulsdiameter

Kontrollera skovelvinklarna och/
eller pumphjulsspelen

Systemhöjden är för hög Kontrollera systemets kurvberäk-
ningar, reducera motståndet i sys-
temet

Instrument ger felaktiga avläs-
ningar

Kontrollera och kalibrera instru-
menten, byt ut efter behov

Slitet eller skadat pumphjul, böjda
skovlar

Inspektera och byt ut efter behov

Felaktigt monterad pump Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken
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Symtom Orsak Åtgärd
Slitaget på interna våta delar har
accelererats

Otillräcklig tillgänglig positiv sug-
höjd

Höj vätskenivån eller sänk pum-
pen

Kemikalier i vätskan annat än vad
som specificerats

Analysera vätskan som pumpas
och korrigera, eller byt ut materia-
let i pumpens våta ände för att
passa sammansättningen av vät-
skan som pumpas

Felaktigt monterad pump Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken

Högre koncentration av fasta ma-
terial än vad som specificerats

Analysera vätskan som pumpas
och korrigera, eller byt ut materia-
let i pumpens våta ände till en
hårdare sammansättning

Överdrivet läckage från packbox-
en

Felaktigt justerad packningsgland Dra åt glandmuttrarna
Felaktigt packad packbox Kontrollera packningen och packa

om boxen
Slitna delar i den mekaniska tät-
ningen

Byt ut slitna delar

Överhettad mekanisk tätning Kontrollera smörj- och kylledning-
arna

Repad axelhylsa Maskinbearbeta den eller byt ut
efter behov

Packningen har kort livslängd Pumpen körs utanför konstruk-
tionspunkten

Kontrollera höjd och flöde, AF-
pumpar ska normalt köras mellan
75 % och 125 % av BEP

Sliten axel/axelhylsa Byt ut axeln eller axelhylsan efter
behov

Packningsglanden inte korrekt
justerad

Byt ut packningen och justera om
glanden enligt specifikationen i
driftshandboken

Packningen inte korrekt installe-
rad

Kontrollera anvisningarna från
packningstillverkaren

Pumpen inte korrekt monterad Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken
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Symtom Orsak Åtgärd

Lagren är varma och fallerar re-
gelbundet

Smörjmedelsnivå Se till att oljenivån är i mittlinjen av
synglaset

Olämpligt smörjmedel Kontroller smörjmedlets lämplig-
het

Inte tillräckligt smord Öka frekvensen av fettsmörjning-
en

Brutna eller böjda pumphjulsskov-
lar

Kontrollera pumphjulets dimensio-
ner och skovelarrangemang

För stor axelförskjutning Kontrollera axelkastet och konsul-
tera fabriken

Otillräcklig kylning av smörjmedlet Kontrollera temperaturen på vät-
skan som pumpas och lägg till ett
oljekylsystem om så behövs

Den axiella eller radiella belast-
ningen är högre lagrets nominella
värde

Beräkna lagerlivslängden för lag-
rets märke och modell

Otillräcklig kopplingssmörjning Kontrollera kopplingens smörj-
schema i tillverkarens installa-
tions-, drifts- och underhållshand-
bok

Obalans i kopplingen Kontrollera vibrationsnivåerna för
pump- och drivenhetskomponen-
ter, balansera vid behov om kopp-
lingen

För högt sugtryck Kontrollera vätskenivåerna och
det statiska sugtrycket

Felaktigt installerat lager Kontrollera lagerorienteringen på
sektionsritningen

Obalans i pumphjulet Kontroller pumpvibrationerna, ba-
lansera vid behov om pumphjulet

Överdriven axelavböjning Kontrollera axeldiametern, slack
och böjning, konsultera fabriken

Pumpen körs utanför konstruk-
tionspunkten

Kontrollera höjd och flöde, AF-
pumpar ska normalt köras mellan
75 % och 125 % av BEP

Förorening i smörjmedlet Inspektera oljan eller fettet med
avseende på föroreningar

Rörsystemet inte ordentligt föran-
krat

Kontrollera om för stora rörspänn-
ningar överförs till pumpflänsarna

Pumpen och/eller drivenheten inte
ordentligt fastsatta på bottenplat-
tan

Kontrollera fästelementen, kon-
trollera inriktningen och dra åt
dem om de är lösa

Den specifika vikten är högre än
vad som specificerats

Analysera vätskan som pumpas
och jämför med den specificerade
vikten

Viskositeten är högre än vad som
specificerats

Analysera vätskan som pumpas
och jämför med den specificerade
viskositeten

Felaktigt monterad pump Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken

Delvis igensatt pumphjul orsakar
obalans

Bakåtspola pumpen eller rengör
pumphjulet manuellt



Felsökning

AF (6-36 tum) MXR-lager Installations-, drift- och underhållsmanual110

Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen är bullrig eller vibrerar
mer än de normala nivåerna

Brutet eller böjt pumphjul eller
axel

Byt ut efter behov

Pumpfundamentet är inte styvt el-
ler bottenplattan inte helt säkrad

Dra åt monteringsbultarna på bot-
tenplattan. Kontrollera fundamen-
tets styvhet

Obalans i pumphjulet Kontrollera pumphjulsbalansen
Motorn sitter inte fast Kontrollera motorns fästelement
Otillräcklig kopplingssmörjning Kontrollera kopplingens smörj-

schema i tillverkarens installa-
tions-, drifts- och underhållshand-
bok

Felaktigt installerat lager Kontrollera lagerorienteringen på
sektionsritningen

Obalans i kopplingen Kontrollera vibrationsnivåerna för
pump- och drivenhetskomponen-
ter, balansera vid behov om kopp-
lingen

Pumpens driftsvarvtal för nära
systemets egenfrekvens

Ändra varvtalet så att det är +/-
20 % av pumpens egenfrekvens

Delvis igensatt pumphjul Bakåtspola pumpen eller rengör
pumphjulet manuellt

För snäva pumphjulsspel Kontrollera pumphjulsspelen, jus-
tera efter behov

Felaktigt monterad pump Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken

Pumpen körs utanför konstruk-
tionspunkten

Kontrollera höjd och flöde, AF-
pumpar ska normalt köras mellan
75 % och 125 % av BEP

Överdriven axelavböjning Kontrollera axeldiametern, slack
och böjning, konsultera fabriken

Slitna lager Byt ut
Sug- eller tryckledningen är inte
ordentligt förankrade eller uppstöt-
tade

Förankra enligt rekommendatio-
nerna från Hydraulic Institute
Standards Manual

Sug- och/eller utloppsventilen är
stängd eller igensatt

Öppna ventilerna för att ta bort
den delvisa blockeringen

För stor axelförskjutning Kontrollera axelkastet och konsul-
tera fabriken

Felaktigt monterad pump Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken

Pumpen kaviterar, otillräckligt till-
gänglig positiv sughöjd

Systemproblem, höj vätskenivån
eller sänk pumpen
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Symtom Orsak Åtgärd
Hög andel av fel på den mekanis-
ka tätningen

Otillräcklig tillgänglig positiv sug-
höjd

Höj vätskenivån eller sänk pum-
pen

För stor axelförskjutning Kontrollera axelkastet och konsul-
tera fabriken

För högt sugtryck Kontrollera vätskenivåerna och
det statiska sugtrycket

Felaktigt installerat lager Kontrollera lagerorienteringen på
sektionsritningen

Obalans i pumphjulet Kontroller pumpvibrationerna, ba-
lansera vid behov om pumphjulet

Överhettade tätningsytor Kontrollera spolflödet med tillver-
karens rekommendationer, öka
vid behov

Överdriven axelavböjning Kontrollera axeldiametern, slack
och böjning, konsultera fabriken

Brist på tätningsspolning av tät-
ningsytorna

Kontrollera axeldiametern, slack
och böjning, konsultera fabriken

Felaktigt installerad tätning Kontrollera tätningsmaterialen
jämfört med vätskan som pumpas
för att fastställa kompatibilitet

Pumpen torrkörs Fyll systemets rörsystem helt så
att pumphjulet är nedsänkt

Pumpen körs utanför konstruk-
tionspunkten

Kontrollera höjd och flöde, AF-
pumpar ska normalt köras mellan
75 % och 125 % av BEP

Sliten axel/axelhylsa Byt ut axeln eller axelhylsan efter
behov

Obalans i kopplingen Kontrollera vibrationsnivåerna för
pump- och drivenhetskomponen-
ter, balansera vid behov om kopp-
lingen

Felaktigt installerad bottenplatta Jämför installationen av pumpens
bottenplatta med instruktions-
handboken

Lagerfel Byt ut vid behov
Rörsystemet inte ordentligt föran-
krat

Kontrollera om för stora rörspänn-
ningar överförs till pumpflänsarna

Pumpen och/eller drivenheten inte
ordentligt fastsatta på bottenplat-
tan

Kontrollera fästelementen, kon-
trollera inriktningen och dra åt
dem om de är lösa

Den specifika vikten är högre än
vad som specificerats

Analysera vätskan som pumpas
och jämför med den specificerade
vikten

Viskositeten är högre än vad som
specificerats

Analysera vätskan som pumpas
och jämför med den specificerade
viskositeten

Felaktigt monterad pump Jämför pumpmonteringen med in-
struktionshandboken

Motorn kräver överdriven effekt Höjden högre än det nominella
värdet. Reducerat flöde

Kontrollera efter nedsmutsning i
rörsystemet eller blockering i ut-
loppet

Vätskan tynger än förväntat Kontrollera specifik densitet och
viskositet

Felaktig rotation Stegkör motorn och kontrollera ro-
tationen

Pumpen körs utanför konstruk-
tionspunkten

Kontrollera mätvärdena för höjd
och flöde jämfört med de specifi-
cerade värdena för höjd och flöde

För hårt åtdragen packboxpack-
ning

Justera om packningen. Byt ut om
den är sliten

Roterande delar kärvar, interna
spel för snäva

Kontrollera de interna slitdelarna
med avseende på rätt spel
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Dellistor och tvärsnittsritningar
Tvärsnittsritning (visas med tillvalet adapter för strypbussning)

Bild nr: 89 Tvärsnittsritning (visas med tillvalet adapter för strypbussning)
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Reservdelslista och material vid tillverkning
Tabell nr: 11 Reservdelslista och material vid tillverkning

Positi
on Delnamn

Standardkonstruktionsmaterial (legering)
Gjutj
ärn 304 316 Alloy 20 Duplex

SS 904L Monel Inconel Nickel Titan

100 Pumphus Legering101 Pumphjul
105 Lanternring Teflon
106 Packning Processberoende
107 Packbox Legering

112C Yttre lager Stål113A Oljeluftventil
119C Hållare för axiallager Gjutjärn
122 Axel Legering126 Axelhylsa

134C Lagerhus Gjutjärn
136 Lagerlåsmutter

Stål142B Bricka med kilspår
168C Inre lager
178 Pumphjulskil Legering178D Hylskil
179 Dropptråg 316 standard, (endast packad pump)
184 Packboxhus

Legering198 Pumphjulsskruv
199 Låsplatta för pumphjul
220 Packbox

222N Stoppskruv, oljehjul
Stål239A Ramfot, yttre

239B Ramfot, inre
248 Oljehjul Järn

251C Plugg, oljekopp Stål
315A Krök med hus Legering315B Foder, krök
332 Labyrinttätning, yttre Brons333 Labyrinttätning, inre

351A Packning, krökhus Processberoende351W Packning, packbox
353 Glandbult Nickelpläterat stål355 Packboxmuttrar

356A Justerskruvar Stål360W Hölje, oljekylning
361 Packning, oljekylning BUNA-N

370C HHCS-lagerhus/krök
Stål370F HHCS, oljekylning

370L HHCS SB-hölje-lagerhus
370M HHCS-pumphjul Legering
370Q Ramfot, bakre

Stål370Y Ramfotsskruvar
382 Låsbricka
383 Mekanisk tätning Tillämpningsberoende
400 Kopplingskil

Stål408 Plugg, avtappning
408A Sensorpluggar
408D Oljepåfyllningsplugg
408H Plugg, pumphjul Legering
412D O-ring, hylsa Processberoende
412T O-ring, pumphjulslock Processberoende
412Y O-ring, ändskydd BUNA-N
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Positi
on Delnamn

Standardkonstruktionsmaterial (legering)
Gjutj
ärn 304 316 Alloy 20 Duplex

SS 904L Monel Inconel Nickel Titan

443X Distans Stål
469D Stoppskruv, hylsa Legering
496 O-ring, packboxhölje Processberoende496C O-ring, pumphjulsnos

540C Packning, lagerhus BUNA-N
600Z HHCS, SBX/SBXCVR Stål
787H Justerstång

Stål788Z Skruvar för ändskydd
799C HHCS-hus
799D Muttrar, hus Stål
799E HHCS SB-skydd-ram Stål799F HHCS-fot, främre
799G Krök för dropptråg Standard rostfritt stål, andra alternativ finns tillgängliga
799H Skruvar för dropptråg Rostfritt stål
799J Justerklack, hus

Stål799K HHCS-justerskruv
799L HHCS-justerklack
998E Pumphjulshölje Legering
9727 Hankontakt Stål9728 Honkontakt
9841 Kylslinga Rostfritt stål
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Tvärsnitt, AF med packning, ingen utdragbar bakre enhet

Bild nr: 90 20 tum, 24 tum, 700 mm, 30 tum AF med packning, utan utdragbar bakre enhet

Tvärsnitt, AF med mekanisk tätning, ingen utdragbar bakre enhet

Bild nr: 91 20 tum, 24 tum, 700 mm, 30 tum, nr 36 AF med mekanisk tätning, utan utdragbar bakre
enhet
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Dellista och konstruktionsmaterial för fabricerade krökar
Tabell nr: 12 Reservdelslista och material vid tillverkning

Positio
n Delnamn

Standardkonstruktionsmaterial (legering)

Kolstål 316LSS
Duple
x 2205
(CD4)

904L Monel InconelNickel

101 Pumphjul Legering
105 Lanternring Teflon
106 Packning Processberoende
107 Packbox Legering108D Mekanisk tätningsadapter

112C Yttre lager

Stål113A Oljeluftventil
113M Koppling
113N Rörnippel
119C Hållare för axiallager Gjutjärn
122 Axel Legering126 Axelhylsa

134C Lagerhus Gjutjärn
136 Lagerlåsmutter

Stål142B Bricka med kilspår
168C Inre lager
178 Pumphjulskil Legering178D Hylskil
179 Dropptråg 316 standard, andra alternativ finns tillgängliga
198 Pumphjulsskruv

Legering199 Låsplatta för pumphjul
220 Packningskammare

222N Stoppskruv, oljehjul Stål239A Stativfot
248 Oljehjul Järn

251C Plugg, oljekopp Stål
315A Fabricerad krök Legering/stål
319 Synfönster Stål
332 Labyrinttätning, yttre Brons333 Labyrinttätning, inre

341C Skruv, sexkant (radial justering) Rostfritt stål
351W O-ring, packningskammare Processberoende351X O-ring, packningskammare
353 Glandbultar Nickelpläterat stål355 Packboxmuttrar

356A Justerskruvar
Stål356E HHCS, ram till krök (klack)

357A Sextantmutter, ram till krök
370 Skruv, insex - mekanisk tätningsadapter Rostfritt stål

370Y HHCS, ramfot Stål382 Låsbricka
383 Mekanisk tätning Tillämpningsberoende
400 Kopplingskil

Stål408 Plugg, avtappning
408A Sensorpluggar
408D Oljepåfyllningsplugg
412A O-ring, axel/pumphjul

Processberoende412D O-ring, hylsa
412T O-ring, pumphjulslock
412Y O-ring, ändskydd Buna N
415 Justerklack Stål
425 Sexkantmutter, packningskammare Rostfritt stål
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Positio
n Delnamn

Standardkonstruktionsmaterial (legering)

Kolstål 316LSS
Duple
x 2205
(CD4)

904L Monel InconelNickel

443X Distans Stål
469D Stoppskruv, hylsa Legering
497S O-ring, mekanisk tätningsadapter Processberoende
536W Bricka, mekanisk tätningadapter Rostfritt stål
788Z Skruvar för ändskydd Stål
799B Skruv, pumphjulslock Legering
799E Pinnbult - packningskammare Rostfritt stål
799G Krök för dropptråg

Standard rostfritt stål, andra alternativ finns tillgängliga799H Skruvar för dropptråg
799I Bricka för dropptråg
799O HHCS, ram till krök (undre) Stål
998E Pumphjulshölje Legering
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MXR-lagerkonfigurationer

Bild nr: 92 MXR-lagerkonfigurationer
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AF med separat hus

Bild nr: 93 AF med separat hus
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AF-alternativ

Bild nr: 94 AF-alternativ
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Bilaga
Lagerinriktning

Bild nr: 95 Detalj av kragen för lagerinriktning
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Maximala vridmomentsvärden för skruvar Nm | fotpund
Tabell nr: 13 Tabell över maximalt vridmoment för skruvar

Storlek
Kalldraget stål ASTM A108

grad 1213
316 rostfritt stål ASTM

A276 typ 316
Kalldraget legerat stål
ASTM A193 grad B7

Smord Torr Smord Torr Smord Torr
5/16-18 6 | 4 9 | 6 9 | 6 13 | 9 14 | 10 23 | 17
3/8-16 9 | 6 13 | 9 15 | 11 23 | 17 25 | 18 37 | 27
1/2-13 21 | 15 31 | 23 37 | 27 55 | 41 40 | 29 59 | 44
5/8-11 41 | 30 62 | 45 74 | 54 110 | 81 60 | 44 90 | 66
3/4-10 72 | 53 108 | 80 90 | 66 135 | 99 118 | 87 129 | 95
7/8-9 116 | 85 174 | 128 144 | 106 216 | 159 209 | 154 177 | 131
1-8 174 | 128 261 | 192 216 | 159 324 | 239 504 | 371 755 | 557

1 1/2-6 600 | 443 1200 | 885 500 | 369 745 | 550 1859 | 1371 2789 | 2057
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Bilaga II
Installation och borttagning av 30- och 36-tums pumphjul med
hjälp av Goulds pumphjulsmonteringsverktyg

Bild nr: 96 Pumphjulsmonteringsverktyg

Använda Goulds pumphjulsmonteringsverktyg på 30- och 36-tums pumphjul
1. Säkerställ att pumphjulshöljet och axelbrickan är borttagna.
2. Fäst pumphjulsplattan på monteringsverktyget (4) på pumphjulet med pumphjulsplattans

låsskruvar (10 eller 11).
3. Rotera axeln så att den vridbara lyftöglan (5) är i position kl. 12.
4. Använd en kran och flytta monteringsverktygets fäste (1) så att den vridbara lyftöglan (5)

sitter i fästets spår.
5. Fäst plattan (3) till fästet (1) med de medföljande skruvarna (8) och muttrarna (6).
6. Fäst monteringsverktygets ram (2) till pumphjulsplattan (4) med de medföljande skruvarna

(9) och muttrarna (7).
7. Fäst monteringsverktygets ram (2) till monteringsverktygets fäste (1) med de medföljande

skruvarna (13) och muttrarna (14).
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Bild nr: 97 Monteringsverktyg fastsatt på propellern i kröken
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