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Introduktion och säkerhet
Inledning
Handbokens syfte

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

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

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

Säkerhet
VARNING:

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

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

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

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

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

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

Säkerhetsterminologi och -symboler
Om säkerhetsmeddelanden

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

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

Introduktion och säkerhet
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Faronivåer
Faronivå Indikation

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

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

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

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

• Användning utan risk för personskador

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

ELEKTRISK RISK:  

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

• Krossrisk.
• Skärrisk
• Risk för ljusbåge

Ex-symbolen

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

Miljösäkerhet
Arbetsområdet

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

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

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

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

Riktlinjer för återvinning
Följ lokala lagar och regler angående återvinning.

Personsäkerhet
Allmänna säkerhetsregler

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

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

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

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

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

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

• Ordna med lämplig avspärrning runt arbetsområdet, exempelvis med ett skyddsräcke.
• Se till att alla skyddsräcken är på plats och är säkrade.
• Låt alla system- och pumpdelar kylas ner innan du hanterar dem.
• Se till att det finns en öppen reträttväg.
• Se till att pumpen inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.
• Se till att lyftutrustningen är i gott skick.
• Använd lyftsele, säkerhetslina och andningsapparat om så behövs.
• Se till att produkten är ordentligt rengjord.
• Förvissa dig om att det inte finns giftiga gaser inom arbetsområdet.
• Ha en första hjälpen-låda nära till hands.
• Koppla från och blockera strömförsörjningen före service.
• Kontrollera explosionsrisken före svetsningsarbeten eller användning av elektriska handverktyg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

från spänningsförsörjningen och styrkretsen så att de inte oavsiktligt kan spänningsförsörjas.
• Öppna inte produkten medan den är spänningssatt eller befinner sig i en explosiv atmosfär.
• Säkerställ att termokontakterna är anslutna till en skyddskrets i enlighet med produktens

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

monterade i zon 0.
• Sträckspänningen för fästelementen måste vara i enlighet med godkännande ritningen och

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

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

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

Introduktion och säkerhet
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Produktgaranti
Täckning

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

Begränsningar
Garantin täcker inte fel som orsakas av dessa situationer:

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

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

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

Introduktion och säkerhet
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Transport och förvaring
Inspektera leveransen
Inspektera paketet

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

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

Inspektera enheten
1. Ta bort emballeringsmaterial från produkten.

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

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

Riktlinjer för transport

Handhavande av pumpen

VARNING:
• Se till att pumpen inte kan välta eller ramla och skada personer eller utrustning.
• Dessa pumpar kan använda karbon- eller keramiska silikonkarbidkomponenter. Tappa inte pumpen

eller utsätt den för stötkrafter då det kan skada de interna keramiska komponenterna.

OBS!: Använd en tillräckligt stark gaffeltruck eller en takmonterad kran för att flytta pallen med
pumpaggregatet. Det kan i annat fall uppstå skador på utrustningen.

Lyftmetoder

VARNING:
• Monterade enheter och respektive delar är tunga. Om du inte lyfter och stöttar utrustningen på rätt

sätt kan det leda till allvarliga personskador och/eller skador på utrustningen. Lyft bara utrustningen i
de speciellt angivna lyftpunkterna. Lyftanordningar såsom lyftöglor, sling och ok måste vara klassade,
valda och användas för hela den last som ska lyftas.

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

• Fäst inte slingor på axeländarna.

Använd medföljande lyftöglor och lämpliga slingor för att lyfta upp hela pumpen till vertikal position, och
sänk sedan ned enheten i sumpen. Använd sedan lyftöglorna på motorn och lämplig slinga för att vinscha
motorn på plats. Använd en stödlina ansluten till pumphusets ände för att förhindra att pumpen svänger.

Transport och förvaring
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Exempel

Figur 1: Exempel på rätt motorlyft med luftöglor

Figur 2: Exempel på rätt pumplyft med slinga

Riktlinjer för lagring

Krav för förvaring av pumpen
Krav

Vertikalpumpar måste förberedas ordentligt inför förvaring, och underhållas regelbundet under
förvaringstiden. Pumpen betraktas som förvarad då den har levererats till arbetsplatsen och inväntar
installation.
Specifika krav för förvaring av olika typer av motorer och växlar får du genom att kontakta tillverkaren av
utrustningen.

Förberedelser för förvaring
Förhållande Förberedelse
Förvaringsområde inomhus (bästa
alternativet)

• Stenlägg området.
• Rengör området.
• Se till att området är torrt och att det inte kan översvämmas.

Förvaringsområde utomhus (när
inomhusförvaring inte är möjlig)

• Iaktta alla krav för inomhusförvaring.
• Använd väderbeständiga överdaag som t.ex. flamhärdiga

överdrag eller presenningar.
• Placera överdragen så att dränering och luftcirkulation

maximeras.
• Bind fast överdragen så att pumpen skyddas från skador

beroende på blåst.
Placering av pumpar och komponenter • Placera pumpen på skenor, pallar eller stöttor högre än 15

cm från marken för bra luftcirkulation.
• Sortera delarna så att det är lätt att komma åt för inspektion

och/eller underhåll utan alltför stora insatser.

Transport och förvaring
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Förhållande Förberedelse
Stapling av pumpar eller komponenter • Se till att rack, behållare eller lådor kan klara av pumpens

och/eller delarnas fulla vikt så att inga förskjutningar kan
ske.

• Se till att alla identifieringsmärkningar är väl synliga.
• Sätt direkt tillbaka överdrag som tagits bort för att komma åt

insidan bättre.
Rotera pump- och skålaxel • Rotera pump- och skålaxeln moturs, minst en gång i

månaden.
• Lämna aldrig axeln i samma läge som tidigare, eller i en

lateral position där den står rakt upp eller ned.
• Kontrollera att axeln roterar fritt.

Kontrollerade förvaringsplatser • Ha en jämn temperatur på minst 6 °C (10 °F) eller mer över
daggpunkten.

• Håll den relativa luftfuktigheten under 50 %.
• Se till att mycket lite eller inget damm förekommer.

Ej kontrollerade förvaringsplatser som
har ojämn temperatur, högre
luftfuktighet och/eller damm.

• Kontrollera pumpen regelbundet för att se till att alla
skyddsanordningar är intakta.

• Täck alla rörgängor och rörflänsar med tejp.

När pumpen inte används regelbundet
Om en pump har installerats, men inte används regelbundet under en längre tid – till exempel under
säsongsuppehåll – ska den köras minst 15 minuter varannan vecka om det är möjligt.

Förbereda pumpen för långvarig förvaring
När lagringsperioden omfattar mer än sex månader måste du följa kraven för pumplagring, samt denna
rutin:
1. Kontrollera smörjoljan och ledningarna för tätningsspolning, och fyll antingen ledningarna med

rostpreventiv olja, eller olja in ledningarna med jämna mellanrum för att undvika korrosion.
2. Placera 10 lbs (4,5 kg) fuktabsorberande torkmedel eller 5,0 lbs (2,3 kg) ångfasinhiberande kristaller

nära pumpens mitt.
3. Om pumpen är monterad, placera ytterligare ett halvt kilo i avloppsmunstycket och fäst munstycket

ordentligt vid avloppsarmbågen.
4. Installera en fuktmätare nära pumpens perimeter.
5. Täck över pumpen med svart polyetylen, minst 6,0 mil (0,15 mm) tjock, och försegla den med tejp.
6. Ordna med ett litet ventilationshål. cirka 12 mm (0,5 tum) i diameter.
7. Skydda pumpen från väder och vind genom att göra i ordning ett tak eller skjul.

Transport och förvaring
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Produktbeskrivning
Allmän beskrivning
Produktbeskrivning

Modellen API 3171 är en vertikal dränkt lagersump och processpump som uppfyller kraven för 10:e och
11:e utgåvorna av API Standard 610 (ISO 13709).
Denna modell är baserad på tre lagerramar med 17 pumpstorlekar. S/ST-gruppen har identiska lager med
en något annorlunda axel på pumphjulsänden för S och ST. M/MT-gruppen är identisk i alla aspekter av
effektänden. Vätskeänden på MT är dock likadan som för S-gruppen, förutom att MT är modifierad för
att acceptera en större axel. Det finns två MT-storlekar som är likadana som S/ST-gruppen.
Den här tabellen visar antalet pumpstorlekar som finns tillgängliga för varje motorstorleksgrupp. Lägg
märke till att du för varje pump kan välja mellan två olika utloppsrör, vilket resulterar i fyra kombinationer.

Motorstorleksgrupp Antal pumpstorlekar
S/ST 9

M/MT 8

L 2

Pumphus
Pumphuset har följande egenskaper:

• Ett tangentiellt utlopp
• Är självventilerande
• Har en integrerad lagerhållare
• Är precisionsborrad för att säkerställa permanent inriktning mellan kolonnhus, suglock och lager

Pumphjul
Pumphjulet är helt öppet, nycklat till axeln och hålls på plats av en självlåsande kupolskruv för att
säkerställa positiv låsning och undvika skada från reverserad rotation. Pumphjul är rotationsbalanserade
(enkelt plan) enligt ISO G2.5. Pumphjulet är försett med bakre skovlar för att reducera axialtrycket och
förhindra att det kommer in fasta ämnen.
Pumphjulen på denna pump uppfyller inte dimensionskraven för dynamisk balansering.

Sil
Den plana plattsilen är utformad för att maximera nerdragning i ett givet sumpdjup. Öppningarna är
storleksanpassade för att undvika intrång av stora solida partiklar som är vanliga i öppna sumpar.

Vinkelrör för utloppsledning
Utloppsledningens vinkelrör är utformat för att göra det möjligt att passa in pumpen i minsta tänkbara
öppning. En gängad koppling till utloppsröret gör det möjligt att byta rör utan att ta bort pumpen från
sumpen.

Kolonnrör
Kolonnröret har flänsade kopplingar som är maskinbearbetade för att säkerställa verklig parallellism och
för att hålla stödlager koncentriska med axeln.

Axel
Standardutformingen har en hel axel för att säkerställa exakt inriktning. Axeln är precisionslipad, polerad
och uträtad för att minimera vibration och deflektion. Standardlagervidd håller axeln väl under den första
kritiska hastigheten för alla storlekar.

Produktbeskrivning
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Lager
Axiallager smörjs med fett eller oljedimma och består av ett par med enkelradiga, vinkelformiga
kontaktkullager uppställda efter varandra. Lagret är försett med skuldra och fastlåst vid axel och hus. Detta
gör det möjligt för lagret att bära alla stötbelastningar och en del av den radiala belastningen. Alla
anpassningar är precisionstillverkade till industristandarder. Stödlagren är pressformade hylslager. Alla
anpassningar är utformade för optimal livstid vid alla driftsförhållanden.

Tätningar
Denna pump har tre tätningar:

Tätningstyp Beskrivning
Övre labyrinttätning Denna tätning används för att ta bort smuts och vatten från

axiallagret.

Nedre labyrinttätning Denna tätning används under axiallagret för att innehålla fett och
avlägsna eventuell kontaminering.

Huskrage av Carbon Teflon® Denna tätning är installerad omedelbart bakom pumphjulet för
att minimera återcirkulation tillbaka till sumpen och maximera
hydrauleffektivitet.

Motorstativ
Motorstativ är gjutkonstrktioner som precisionsmaskinbearbetats för att upprätthålla korrekt inriktning
mellan motor och pumpaxel med minimal shimning. Motorstativ är utformade för vertikala C-Face-
motorer som standard. P-basstativ och IEC-adaptrar är tillgängliga vid förfrågan.

Rotationsriktning
Axeln roterar medsols när du tittar ner längs pumpaxeln.

Sluten axel
Utformningen av den slutna axeln är bra för applikationer där det finns slipmedel i den pumpade vätskan,
eller när det behövs ett annat lagersmörjmedel än den pumpade vätskan.

Smörjsystem

AKTSAMHET:
Vätskan måste rinna kontinuerligt för att säkerställa kontinuerligt flöde från kolonnen. Om spolningen
stoppas kan vätskan i sumpen backas upp in i kolonnen. Detta förorenar lagren.

Huvudfunktionen i denna modifierade utformning är ett positivt smörjsystem för alla lager. Denna
utforming kräver minimal smörjvätska på grund av den bussning som finns längst ner i
kolonnadapterhuset direkt ovanför pumphjulet.

Acceptabla läckfrekvenser
I denna tabell visas läckor (flöden) över bussningen för vissa tryckdifferentialer. Högre tryck leder till
större läckage.
Tryckdifferential (PSI) Ungefärlig läckfrekvens (GPM)
3,0 0,33
5,0 0,44
7,5 0,60

Standard konstruktionsmaterial
• Flytande bussningar är hus av 18-8 rostfritt stål och fjäder med glasfylld teflonbussning.
• Spolrören är av stål.

Produktbeskrivning
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Ritning
Det måste alltid upprätthållas positivt flöde.

2

1

1. Spolningsinloppskoppling 1/tryck = 3 PSI + ”P” PSI
2. Maximal vätskenivå ”P” PSI över sug

Information på dataskylten
Viktig information för beställning

Varje pump har en dataskylt som ger information om pumpen. Dataskylten sitter på motorstativet.

Produktbeskrivning
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Identifiera följande pumpinformation när du beställer reservdelar:
• Modell
• Storlek
• Serienummer
• Artikelnummer för delar som krävs

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

Dataskylt på pumphuset som använder brittiska enheter

Tabell 1: Förklaring av dataskylt på pumphuset
Fält på
dataskylten

Förklaring

IMPLR. DIA. Pumphjulsdiameter i tum
MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter i tum
GPM Nominellt pumpflöde i gallons per minut
FT HD Nominell uppfordringshöjd, i fot
RPM Nominell pumphastighet, varv per minut
MOD. Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
STD. NO. Beteckning enligt ANSI-standard
MAT L. CONST. Material som pumpen är konstruerad av
SER. NO. Pumpens serienummer
MAX DSGN PSI
@ 100F

Maximalt tryck vid 100 °F i enlighet med pumpens konstruktion

Dataskylt på pumphuset som använder metriska enheter

Tabell 2: Förklaring av dataskylten på pumphuset
Fält på dataskylten Förklaring
IMPLR. DIA. Pumphjulsdiameter
MAX. DIA. Maximal pumphjulsdiameter

Produktbeskrivning
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Fält på dataskylten Förklaring
M3/HR Nominellt pumpflöde i kubikmeter per timme
M HD Nominell uppfordringshöjd, i meter
RPM Märkt pumphastighet, varv per minut
MOD. Pumpmodell
SIZE Pumpstorlek
STD. NO. Beteckning enligt ANSI-standard
MAT L. CONST Material som pumpen är konstruerad av
SER. NO. Pumpens serienummer
MAX. DSGN KG/CM3 @
20°C

Kilogram per kubikcentimeter vid 20 °C

ATEX-dataskylt

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

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

Tillåtna temperaturer
Kod Max. tillåten yttemperatur Max. tillåten vätsketemperatur
T1 450 °C (842 °F) 372 °C (700 °F)
T2 300 °C (572 °F) 277 °C (530 °F)
T3 200 °C (392 °F) 177 °C (350 °F)
T4 135 °C (275 °F) 113 °C (235 °F)
T5 100 °C (212 °F) Alternativ ej tillgängligt
T6 85 °C (185 °F) Alternativ ej tillgängligt

OBS!:
Kodklassificeringen på utrustningen måste vara i enlighet med det specificerade område där du planerar att
installera utrustningen. Om så inte är fallet, kontakta din ITT-representant innan du fortsätter.

Produktbeskrivning
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Installation
Förinstallation
Säkerhetsåtgärder

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

övervakningsutrustning. Testa jordledaren för att verifiera att den ärr korrekt ansluten.

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

Inspektera pumpen
1. Ta bort plastfraktpluggarna från ventilationshålen i huvudkolonnen och huset.

A

• ”A” visar var pluggarna sitter
2. Ta upp all utrustning ur fraktlårarna.
3. Rengör undersidan av stödplattan noggrant samt båda sidor av det valfria hålskyddet, som sådant

finns med.
4. Ta bort allt fett från maskinbearbetade ytor.

Installation
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Riktlinjer för pumpplacering

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

Riktlinje Förklaring/kommentar

Se till att utrymmet runt pumpen är tillräckligt
stort.

Det underlättar ventilation, inspektion, underhåll och
service.

Om lyftutrustning såsom en vinsch eller talja
krävs ska du se till att det finns tillräckligt
utrymme ovanför pumpen.

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

Skydda enheten från väder- och vattenskada
på grund av regn, översvämning och
temperaturer under 0 °C.

Detta är tillämpligt om inget annat är angivet.

Installera inte och använd inte utrustningen i
slutna system såvida systemet inte har korrekt
dimensionerade säkerhets- och
styranordningar.

Tillåtna anordningar:
• Tryckreduceringsventiler
• Tryckbehållare
• Tryckreglering
• temperaturreglering
• Flödesreglering
Kontakta ansvarig ingenjör eller arkitekt innan du kör
pumpen, om systemet inte har dessa anordningar.

Ta hänsyn till oönskad ljudnivå och
vibrationer.

Den bästa pumpplaceringen för absorption av ljud och
vibrationer är på ett betonggolv med undergrund under.

Krav på cementfundament
Krav

Kontrollera att följande krav uppfylls då du förbereder fundamentet för pumpen:
• Fundamentet måste kunna absorbera alla vibrationer.
• Fundamentet måste utgöra ett permanent och stabilt stöd för pumpenheten.
• Fundamentet måste vara tillräckligt kraftigt för att kunna bära pumpens och motorns hela vikt, plus

vikten för den vätska som passerar genom den.
• Det ska vara minst 12,7 mm mellan pumpens sidor och alla delar av gropen.

Typisk installation
En typisk installation har följande egenskaper:

• Bultar med en rörmuff  vars diameter är 2½ gång bultens diameter, inbäddade i cementen
• Korrekt dimensionerad

Installation
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• Placerad i enlighet med de mått som anges i exempelritningen
• Tillräckligt med utrymme i rörhylsorna för att tillåta att fundamentbultarnas positioner kan justeras

tillräckligt så att de kan passas in i hålen i fundamentplattan.

1
2
3

4

5

6

1. Sexkantsmutter
2. Bricka
3. Stödplatta
4. 12,5 mm ankarbult
5. Ankarbulthylsa
6. Grund (ordnad av kunden)
Figur 3: Exempel på en typisk installation

Installation av stödplatta
Installera stödplattan med ett hålskydd

Om åtkomst till nederdelen av hålskyddet inte är möjlig under installationsprocessen, måste du montera
och installera pumpen (utan motorn), stödplattan och hålskyddet som en enhet. Du måste installera
hålskyddet alldeles plant för att säkerställa att pumpen förblir rakt uppochner efter installation.
Det ångtäta tillvalet inkluderar maskinbearbetade, packningsförsedda fattningar mellan stödplatta/
phålskydd och hålskydd/fundament. Du måste installera dessa packningar för att säkerställa
emissionsprestanda. Bulta fast hålskyddet vid en metallsulplatta med en maskinbearbetad yta för att
säkerställa en lufttät förslutning.
1. Sänk försiktigt ner hålskyddet på fundamentbultarna.
2. Använd ett så långt vattenpass som möjligt för att nivellera hålskyddet åt alla håll med med shims eller

kilar.
3. Handdra ankarbultarna. Kontrollera vattenpasset och justera shimsen vid behov.
4. Dra åt alla ankarbultar i ett stjärnformat mönster för att inte förvränga hålskyddet.
5. Om åtkomst till undersidan är möjlig, sänk försiktigt ner pump och stödplatta på hålskyddet.
6. Installera alla bultar och dra åt dem för hand.
7. Kontrollera vattenpasset på stödplattan och justera shimsen vid behov.
8. Dra åt alla bultar i ett stjärnformat mönster för att inte förvränga stödplattan.

Installera stödplattan utan ett hålskydd
1. Sänk försiktigt ner pump och stödplatta på fundamentbultarna.
2. Nivellera stödplattan åt alla håll med shims och kilar.
3. Om du använder det ångtäta alternativet, utför då en av dessa åtgärder för att säkerställa att du har en

lufttät förslutning.

Installation
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Typ av
stödplatta

Åtgärd

Standard Sätt in den medföljande packningen mellan de två flänsarna. Bulta fast stödplattan
vid en metallsulplatta som har en maskinbearbetad yta.

Tankfläns Sätt in den medföljande packningen mellan de två flänsarna. Kontrollera att den
mötande flänsen på tanken är plan. Använd packningdmaterial mellan flänsarna
för att göra smärre justeringar.

Figur 4: Layout för en standardstödplata med det ångtäta tillvalet
4. Handdra ankarbultarna. Kontrollera vattenpasset och justera shimsen vid behov.
5. Dra åt alla ankarbultar i ett stjärnformat mönster för att inte förvränga stödplattan.

Installation av packbox
Pumpen har en sömlös design. Därför, när temperaturen överstiger 82 °C, måste du flytta undan
axiallagret från värmekällan i pumpen genom att lägga till den övre packboxen. Då kan luft cirkulera runt
lagret och hålla det svalt.
Den övre packboxen används också för att minimera ångemissioner när pumpen hanterar reglerade
substanser.

2

3

6

9
8

7

5

4

1

1. Motorstativ
2. Övre packbox
3. Packning
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4. Utloppsrör
5. Stödplatta
6. Packning
7. 76,2 mm NPT honkoppling
8. Hålskydd
9. Packning

Installera den packade packboxen

VARNING:
Packboxtätningar är inte tillåtna i en ATEX-klassificerad miljö.

Packboxen packas på fabriken. Packningen smörjs med en fettskål som medföljer pumpen.
1. Fyll fettskålen med valfritt litiumbaserat #2-fett.
2. Installera fettskålen på den gängade öppningen på packboxen.
3. Vrid hättan på fettskålen åtskilliga varv för att spruta in fettet i packningen.
4. Dra åt packboxbultarna för hand.

355

193I

494V

367B

106

221
107

353

355C
105

364A

190G

105 Lanternring 353 Glandbult
106 Packningssats 355 Packboxmuttrar
107 Packbox 355C Sätt i muttrar
190G Rörnippel 364A Isättning för packbox
193I Fettkopp 367B Sätt i packning
221 Packboxstöd 494V Rörkrök

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

Se kopplingstillverkarens instruktioner.

Installation
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Motorinstallation och kopplingsinriktning
VARNING:

• Följ förfarandena för axelns uppriktning för att förhindra katastrofiska fel på drivkomponenter eller
oavsiktlig kontakt med rörliga delar. Följ installations- och driftinstruktioner för kopplingen från dess
tillverkare.

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

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

Installera motorn
Använd NEMA vertikala C-Face-motorer till denna pump. P-basmotoradaptrar och IEC-motoradaptrar är
tillgängliga som tillval.
1. Installera båda kopplingshalvor innan du monterar motorn.

Se instruktionerna från kopplingstillverkaren.
2. Använd lyftöglorna på motorn för att försiktigt sänka ner motorn på pumpen.

Var noga med att rikta in bulthålen.
3. Innan du ansluter kopplingen, dra strömmen till motorn och kontrollera rotationsriktningen.

Rotationspilen sitter på motorstativet. Korrekt rotation är medsols när du tittar neråt från drivenheten
vid pumphjulet.

Justeringskontroller
När justeringskontroller ska utföras

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

Typer av justeringskontroller

Typ av kontroll När den används
Inledande justeringskontroll
(kalljustering)

Före drift när pumpen och motorn har omgivningens temperatur.

Slutlig justeringskontroll
(varmjustering)

Efter drift när pumpen och motorn har driftstemperatur.

Inledande justeringskontroller (kalljustering)

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

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

Efter att du anslutit rörsystemet Det här säkerställer att rörspänningar inte har ändrat på justeringen.
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Slutliga justeringskontroller (varmjustering)

När Varför
Efter första körningen Det här säkerställer en korrekt justering när både pumpen och motorn

har driftstemperatur.

Periodiskt Följer fabrikens driftförfaranden.

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

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

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

Rikta in kopplingen

VARNING:
• Koppla ifrån och blockera spänningsförsörjningen innan du installerar eller servar pumpen.
• Vid installation i en potentiellt explosiv miljö ska du kontrollera att motorn är korrekt certifierad.
• Kopplingen som används i en ATEX-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad.

Inriktning av pump och är extremt viktig för krångfelfri mekanisk drift. Inriktning med raka kanter av en
erfaren installatör räcker för de flesta installationer. Använd indikatorklockor för skivkopplingar och
applikationer där inriktning till strängare toleranser är önskvärda. I dessa fall, använd
standardindikatorklockprocedurer.
1. Kontrollera kopplingsjusteringen genom att antingen använda metoden omvänd indikatorklocka eller

laserjusteringsverktyg.
2. Flytta motorn tills du uppnår korrekt justering.

Hänvisa till kopplingstillverkarens litteratur för korrekta justeringskriterier.
3. Installera skivor mellan naven enligt tillverkarens anvisningar som medföljer pumpens

dataförpackning.
4. Dra åt alla motorbultar.

Installation av flottörkontroll
ITT levererar flera olika flottörkontroller. Se installationsinstruktionerna som medföljer flottörkontrollerna
angående korrekt installationsprocedur. Detta avsnitt beskriver flottörkontrollerna Square D 9036 Simplex
och Square D 9038 Duplex.

Så här fungerar flottörkontroller
På- och av-spakarna på Square D 9036 simplex och Square D 9038 duplex kontrolleras genom att du
justerar kragarna (335). När vätskenivån stiger, stiger flottören för att komma i kontakt med den övre
kragen och flottörstagets uppåtrörelse får den mekaniska brytaren inuti kontrollen att stängas. Detta
fullbodrar kretsen till startapparaten. Driften fortsätter tills vätskenivån sjunkit så mycket för att flottören
kommer i kontakt med den nedre kragen. Detta drar ner staget, öppnar brytaren och stänger av pumpen.
Den enda skillnaden mellan Square D 9036 simplex och Square D 9038 duplex ligger i driftssekvensen.
För Square D 9038 duplex startar den första pumpen när vattennivån stiger. Detta låter flottören komma i
kontakt med den övre kragen. När vattennivån sjunker och stänger av den första pumpen, kopplar en
spakarm inuti kontrollen mekaniskt över till den andra pumpen och den sätts på för nästa cykel.
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Om den första pumpen inte lyckas prestera efter behov, eller inte sätts på alls, sätter en fortsatt nivåstigning
på båda pumparna. Båda pumpara kör tills lågvattennivån har nåtts. Om båda pumpar inte lyckas prestera
efter behov, kan en larmbrytare för högvatten (tillval) placeras i generatorn för att stänga en brytare om
vattennivån stiger över den andra pumpens högnivå. Denna brytare kan kopplas till ett signalhorn eller en
lampa från kunden.

APEX högnivålarm
APEX högnivålarm är en fristående enhet som används för att känna av vätskenivå och stänga en brytare
som aktiverar ett separat larm. Brytaren är monterad på ett rör ovanför stödplattan. Röret måste sträcka sig
10-15 cm in i sumpen nedanför erforderlig aktiveringspunkt. När vätskenivån stiger i röret, får den fångade
luften bälgar inuti brytaren att svälla och utlösa en mikrobrytare. Därefter kan brytaren aktivera en lampa,
signalhorn, relä, solenoidventil eller annan elektrisk enhet.

1

2
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1. Högvattenlarm
2. Förminskningsadapter, 13,0 mm x 26,0 mm)
3. Nippel, 26,0 mm
4. Koppling, 26,0 mm
5. Hålskydd
6. Rör, 26 mm, 204 mm kortare än pumplängden.
7. Skär av röret 64 mm nedanför erforderlig brytaraktiveringspunkt.

Vätskenivåbrytare för Magnetrol-displacertyp.
Vätskenivåbrytaren för Magnetrol-displacertyp stängs med en magnetisk förslutning inuti ett tätat rör.
Brytardriften kontrolleras av bärigheten för viktade displacers upphängda på en fjäder. Nät vätskenivån
stiger, får den resulterande bärighetsförändringen fjädern att röra sig uppåt. Fjäderrörelsen får en
magnetisk hylsa att dra till sig en vridbar magnet, och stänger aktiveringsbrytaren. Se installationsguiden
från tillverkaren för korrekt installation och konfiguration.

Flottörkulebrytare
Flottörkulor är individuella brytare som används i flera konfigurationer för att kontrollera pumpkretsen.
Flottörkulorna är upphängda i sumpen tilll önskad kontrollnivå. Nät vätskenivån stiger och når
flottörkulan, börjar brytaren att flyta. Flottören är antingen förankrad i ett rör eller viktad. Detta gör det
möjligt för bryttaren att luta sig när vätskan fortsätter att stiga. När flottören lutar, stängs en brytare som
du kan använda för att sätta på pumpen, aktivera ett högnivålarm eller kontrollera en annan elektrisk enhet.

Installera flottörkontrollerna Square D 9036 simplex och 9038 duplex
En enkel flottör- och stagenhet används med flottörbrytaren 9036 på en simplex-enhet eller 9038
duplexgenerator. Se kopplingsschemat från tillverkaren för korrekt strömdragning för brytaren.
Om ett hålskydd levererats med pumpen, är flottörbrytarens stödrör (435) och övre stagguide (337)
installerade på fabriken. Om hålskyddet levereras av andra, måste du lokalisera, borra och gänga hålen
innan du installerar brytaren.
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1

2

3

4

5

67
Figur 5: Plats för flottör, stag och brytare

1. Diameter på skyddsplattta (A)
2. Radie (B)
3. CL för pump
4. Radie på 178,0 mm
5. 31,8 mm NPT flottörbrytare NTG-kolonn
6. 9,5 mm NPT för flottörstagguide
7. 203,0 mm diameter av flottör (standard)

Nummer Skyddsplattans diameter (A) Radie (B)
1 559 mm (22 tum) 368 mm (14,50 tum)
2 673 mm (26,50 tum) 419 mm (16,50 tum)
3 787 mm (31,00 tum) 470 mm (18,50 tum)

1. Innan du installerar pumpen i sumpen, anslut den nedre guidearmen (366) och flottörstagguiden (336)
till rätt suglocksbult (baserat på layouten).

2. Gänga flottörbrytarens stödrör (435) och den övre stagguiden (337) i hålskyddet.
3. Anslut flottörbrytarfästet (398) till flottörbrytarens stödrör.

Du kan rotera flottörbrytaren runt pumpens centerlinje på radien (B).
4. Installera flottörstag (334), flottör (342) och kragar (335).

Du måste bibehålla radien (4) mellan flottörbrytarkolonn och flottör.

339

435

335

398

337

437
335

342

335
334

336

366
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Checklista för rörsystem
Allmän checklista för rörsystem
Säkerhetsåtgärder

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

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

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

Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera
d

Kontrollera att hela rörsystemet
har separat, fristående stöttning
och är korrekt inriktade mot
pumpflänsen.

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

Använd så kort rörsystem som
möjligt.

Det hjälper till att minimera friktionsförluster.

Kontrollera att endast nödvändiga
tillbehör används.

Det hjälper till att minimera friktionsförluster.

Anslut inte rörsystemet till
pumpen förrän:
• Gjutningen för bottenplattan

eller fundamentplattan är hård.
• Pumpens och motorns

fästbultar är åtdragna.

—

Säkerställ att alla rörsystemskarvar
och -tillbehör är lufttäta.

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

Om pumpen hanterar korrosiva
vätskor kontrollerar du att
rörsystemet tillåter att du sköljer
ut vätskan innan du tar bort
pumpen.

—

Om pumpen hanterar vätskor vid
höga temperaturer ska du
säkerställa att expansionslyror och
-skarvar är korrekt installerade.

Det hjälper till att förhindra förskjutning på grund av
längdutvidgning av rörsystemet.

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

—

Säkerställ att isoleringsventilen
och backventilen är installerade i
utloppsledningen.

Leta rätt på backventilen som finns mellan
isoleringsventilen och pumpen. Det gör det möjligt att
inspektera backventilen. Isoleringsventilen behövs för att
flödet ska kunna regleras, och för att kontrollera och
underhålla pumpen. Backventilen förhindrar skada på
pump eller tätning på grund av reverserat flöde genom
pumpen när motorn stängs av.
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Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera
d

Använd dämpande enheter. På så vis skyddar du pumpen från strömspikar och
tryckslag, förutsatt att snabbstängningsventiler finns
installerade i systemet.

Justeringskriterier för pumpflänsar

Typ Kriterium
Axiell Flänspackningens tjocklek är ±0,8 mm.

Parallell Rikta upp flänsen så att den är inom 0,001 tum. till 0,03 tum. (0,025 mm/mm till 0,8 mm/
mm) av flänsdiametern.

Koncentrisk Du kan enkelt montera flänsbultarna för hand.

Sugrör för valfritt torrhål, yttre tankmontering, och ändrörsapplikationer
Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Installera ett vinkelrör vid pumpen. Utför alltid dessa åtgärder när det är möjligt:

• Använd vinkelrrör med lång radie.
• Flytta bort vinkelröret från suget.
• Eliminera överflödiga vinkelrör.

Kontrollera att sugröret har större diameter
än pumpsuget.

—

Installera separata sugledningar när mer än
en pump drivs med samma tillförselkälla.

—

Kontrollera att sugröret inte innehåller några
luftfickor.

—

Kontrollera att sugröret sluttar uppåt mot
pumpen.

—

Kontrollera att alla leder är täta. —

Ordna med en metod att flöda pumpen. För yttre tankmontering och
torrhålsapplikationer, låt vätskenivån inuti
tanken eller hålet stiga över husnivån.
I ändrörsapplikationer, sänk ner huset innan
du startar pumpen.

För yttre tankmontering och
torrhålsapplikationer, installera en
isoleringsventil i sugledningen minst två
rördiameter från suget.

Detta gör det möjligt att stänga ledningen
för pumpinspektion och underhåll.
Isoleringsventilen måste vara helt öppen
under drift.

Kontrollera att ingången till sugröret är
tillräckligt dränkt under den fria vätskeytan.

Detta förhindrar virvlar och luftinfångning.

För en yttre tankmonteringsapplikation, se till
att en kolonnenhet är installerad.

Kolonnenheten låter den vätska som
kommer genom de nedre bussningarna flöda
upp genom kolonnen och tillbaka genom
kopplingen överst på kolonnen och tillbaka
till tanken.
Koppla tillbaka röret överst på
pumpkolonnen till källtanken för att undvika
att vätska tränger in i axiallagret.
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Ångledningar
Checklista

Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollera
d

Innan du installerar pumpen,
kontrollera var ångledningarna
finns.

Det finns tre kopplingar ovanför stödplattan:
• Två ångkopplingar
• En kondensreturkoppling.
Ångkopplingarna är anslutna upptill på kolonner och
utloppsmantlar.

Bestäm vilken metod du ska
använda för att koppla
ångledningarna.

Det finns två metoder du kan använda för att koppla
ångledningarna:
• Du kan använda båda ångledningarna som inlopp för

ånga (föredragen metod).
• Du kan använda en ångledning som inlopp för ånga,

medan den andra ångledningen används som
genommatare för ytterligare pumpar.
Använd endast denna metod om det är absolut
nödvändigt, eftersom det är svårt att kontrollera ångan
vid efterföljande pumpar.

Innan du installerar pumpen,
kontrollera att fattningarna inte
läcker. Använd fabriksluft eller
högtrycksvatten.

Mantlarna är hydrotestade vid 100 psi i fabriken före
leverans. Rörfattningarna kan dock lossna under
transport.
Om du använder luft för att läcksöka, använd en
tvållösning vid varje led för att kontrollera om det bildas
luftbubblor.

Tillför ånga vid 35 psi och 149 °C. Ej idealiska förhållanden kräver ånga med högre tryck
för att bibehålla rätt temperatur.

När pumpen körts varm en första
gång ska den stängas ner tillfälligt
och pumphjulets spel justeras.

Se Inställning av pumphjulsspel i kapitlet Drift.

Slutlig checklista för rörsystem
Kontrollera Förklaring/kommentar Kontrollerad
Kontrollera att axeln roterar friktionsfritt. Rotera axeln manuellt. Kontrollera att axeln inte

gnider mot något som kan leda till kraftig
värmebildning eller gnistor.

Kontrollera justeringen igen för att vara
säker på att inte rörspänningar har
orsakat en förskjutning.

Om det finns rörspänningar måste rörsystemet
åtgärdas.
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Drifttagning, start, drift och avstängning
Förberedelse för start

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

personskada och haveri av utrustningen.
• Kör inte pumpen under lägsta märkflöde eller med stängda insugnings- eller utloppsventiler. Dessa

förhållanden kan leda till explosionsrisk beroende på förångning av vätskan som pumpas vilket snabbt
kan leda till pumphaveri och personskada.

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

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

Säkerhetsåtgärder

OBS!:
• Kontrollera motorns inställningar innan du startar en pump.
• Se till att uppvärmningshastigheten inte överskrider 1,4 °C per minut.

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

haveri i förtid vid den inledande starten.
• Se till att drift med variabel hastighet når märkvarvtalet så fort som möjligt.
• Kör en ny eller ombyggd pump vid ett varvtal som ger tillräckligt stort flöde för att spola och kyla

anliggningsytor i packboxbussningen.
• Om temperaturen på vätskan som pumpas kommer att överstiga 93 °C skall pumpen värmas upp före

drift. Låt en liten mängd vätska cirkulera genom pumpen tills pumphustemperaturen ligger inom 38
°C (200 °F) av vätsketemperaturen.

Vid första start ska du inte justera varvtalsregleringen eller kontrollera inställningarna för
varvtalsregulatorn och utlösningen av övervarv så länge varvtalsregleringen är kopplad till pumpen. Om
inställningarna inte har kontrollerats ska du koppla bort enheten och läsa tillverkarens anvisningar.

Kontrollera rotationen
VARNING:

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

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

1. Blockera strömförsörjningen till motorn.
2. Säkerställ att kopplingsnaven sitter fast ordentligt på axlarna.
3. Säkerställ att kopplingsdistansen är borttagen.

Pumpen transporteras med kopplingsdistansen är borttagen.
4. Koppla på strömförsörjningen till motorn.
5. Kontrollera att alla är redo och låt sedan motorn gå tillräckligt länge för att kunna avgöra om

rotationsriktningen motsvarar pilens riktning på lagerhuset, eller den direktkopplade flänsen.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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6. Blockera strömförsörjningen till motorn.

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

Fettsmörjning
Fettsmörjda lager har zerkfattningar installerade för varje lager. Lager har försmorts på fabriken. Skruva av
tillbehören och bekräfta att det finns fett i ledningen. Byt ut tillbehöret och lägg till fett om det behövs.

Ren oljedimsmörjning
Portarna för intag (IN), utlopp (OUT) och avtappningsventil (DRN) är stämplade på axiallagerhuset.
Porten DRN finns på botten av axiallagerhuset och finns under golvplattan på pumpar utan packbox.
Anslut försörjningen för systemet med oljedimma till porten IN på axiallagerhuset. Utloppet för
axiallagerhuset kan anslutas till port OUT eller port DRN. Rekommenderad olja för oljedimma är en ISO
VG 100. Se tabellen för rekommenderade luftflöden för oljedimma. Följ anvisningarna från leverantören
för oljedimsystemet. Oljedimsystemet måste vara sammankopplat med pumpen så att pumpen stängs av
om dimsystemet slutar fungera.
Dessa data är baserade på ett olja/luft-förhållande på 0,4 cubic inch (0,22 ounce) per hour per cfm.

Tabell 3: Rekommenderade luftflöden för oljedimman
Lagerbockstorlek Luftflöde i cfm (l/m)
S/ST 0,10 (2,83)
M/MT 0,16 (4,53)
L 0,22 (6,23)

Spola stödlager
Det sitter fem 1/4- tums NPT rörpluggar på standardstödplattan som du använder för att ansluta
spolledningarna. Varje plugg ansluts till ett av de fem lagren. Pumpar med färre än fem lager har ändå fem
pluggar, men endast det erforderliga antalet pluggar ansluts till lagren.
1. Ta bort pluggarna från hålen som är anslutna till spolledningar.
2. Anslut en extern källa med rent vatten till kranarna.

Vattenkällan måste kunna tillföra cirka 5-10 l/minut till varje lager.
3. Sätt på vattnet för att starta spolningen.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Tätade lager
Tätade lager har en flänstätning ovanför och nedanför lagret för att stänga ute smuts från lagret. Tätade
lager använder en fjäderbelastad fettskål för smörjning. Lagren försmörjs på fabriken, men fettskålarna
levereras i en separat låda för att undvika fraktskador. Fyll fettskålarna med fett och skruva in skålarna i de
tappar som är anslutna till lagren. Fyll på fettskålarna med nytt fett efter behov. Inspektera regelbundet
fettskålarna efter start för att kontrollera användningen och fastställa det bästa återsmörjningsintervallet.

123
333H

333H

369

197

213

369

123 Avledare

197 Stödlager

213 Hus, stödlager

333H Flänstätning

369 Hållarring, stödlager
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Smörj de tätade lagren med fettskålar
För modeller med fettsmorda lager, är de fjädermanövrerade automatiska fettskålarna utformade för att
bibehålla konstant smörjning av de mellanliggande pumplagren som är fästa vid det vertikala pumphuset.
Centerskaftet sticker ut ur huset när skålen är full och dras gradvis ner i huset i takt med att fettet används.
När vingmuttern är gängad mot skaftets zerkfattning ooch nederdelen av vingmuttern vilar mot fettskålens
hätta, är fettreserven slut och du måste fylla på.

1

2

3

4

1. Zerkfattning
2. Vingmutter
3. Fettbehållare
4. Strypskruv

Fylla huset
1. Vrid vingmuttern medsols till mittskaftet är helt upphöjt och det inte går att vrida vingmuttern längre.
2. Montera en trycksatt fettspruta på den översta zerkfattningen och pumpa fettskålen full tills en liten

mängd fett börjar tränga ut från husets sidoventilationshål.
3. Gänga ur vingmuttern för att energisätta fettskålen. Låt det interna fjädertrycket trycka in fett i lagrets

smörjlinje.
4. Om skaftet omedelbart sjunker tillbaka in i huset och lagret har spolats, utför dessa steg:

a) Gänga ur det övre locket för att ta bort toppen på fettskålen.
b) Kontrollera om det är något fel på kolven.
Om allt fett återfinns på baksidan av kolven, är den defekt och måste bytas ut.

Justera flödet (föredragen metod)
1. Gänga ur vingmuttern helt mot mot zerk-fattningen på centerskaftet.
2. Lossa strypskrtuvens sexkantsmutter och vrid den skårade skruven motsols cirka ett halvt varv åt

gången.
3. Sätt fast sexkantsskruven och övervaka skaftrörelsen.

Om fettet i fettskålen tar slut helt efter 1-2 veckors drift, är flödet korrekt och kommer att bibehålla rätt
mängd fett till lagren.

Justera flödet (alternativ metod)
Denna metod ger en mer exakt mängd fett till lagren oberoende av föränderliga driftstemperaturer och
omgivningsförhållanden. Du måste dock ha ett mer kontrollerat underhållsschema för att säkerställa att
detta görs regelbundet.
1. Lämna strypskruven låst och öppen.
2. Vrid tillbaka vingmuttern åtskilliga varv för varje 2-3 dagars drift.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Axeltätning med en mekanisk tätning
Säkerhetsåtgärder

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

OBS!:
• Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem. Annars kan värme genereras och

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

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

ventilering före drift. Underlåtenhet att göra det kan leda till kraftig värmebildning och skador på
tätningen.

Transport
Pumparna kan levereras med eller utan mekaniska tätningar installerade.

Mekanisk patrontätning
Mekanisk patrontätning används ofta. Patrontätningar är förinställda av tätningstillverkaren och kräver inga
inställningar på plats. Patrontätningar som installeras av användaren kräver att fästklämmorna först frigörs
så att tätningen kan glida på plats. 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.

Axeltätätning med packbox
Pumpen har en sömlös design. Därför, när temperaturen överstiger 82 °C, måste du flytta undan
axiallagret från värmekällan i pumpen genom att lägga till den övre packboxen. Då kan luft cirkulera runt
lagret och hålla det svalt.
Den övre packboxen används också för att minimera ångemissioner när pumpen hanterar reglerade
substanser.

Ångmantelpumpar (smält svavelkonstruktion)
Ångmantelkopplingarna sitter på stödplattan. ”Ånginledningen” är kopplad till en lämplig ångkälla,
och ”ångut/kondenskopplingar” baseras på installationskrav. En lämplig fälla ska användas.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Justering av pumphjulsspel
Betydelse av korrekt pumphjulsspel

Ett korrekt pumphjulsspel säkerställer att pumpen kör med hög prestanda.

VARNING:
• Förfarandet för justering av pumphjulsspelet måste följas. Underlåtenhet att ställa in spelet på rätt sätt

eller att inte följa korrekta förfaranden kan leda till gnistor, oväntad värmebildning och skador på
utrustningen.

Spelet ställs in på 0,4 mm (0,015 tum) från suglocket på fabriken men kan ändras när rörsystemet ansluts.

Ställa in pumphjulsspelet med mätklocka

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

1. Ta bort kopplingsskyddet.
2. Ställ in indikatorn så att knappen kommer i kontakt med antingen axeländen eller kopplingens

framsida.

370C 415

370D

A

• A—Indikatorklocka
3. Lossa låsmuttrarna (415 ) från pinnbultarna370D) och skruva sedan ut bultarna ca två varv.
4. Dra åt låsbultarna jämnt (370C) och dra ihop lagerhuset (134A) mot lagerbocken (228) tills

pumphjulet är i kontakt med pumphuset.
5. Vrid axeln för att kontrollera att pumphjulet och pumphuset är i kontakt med varandra.
6. Ställ in indikatorn på noll och lossa bultarna (370C) ca ett varv.
7. Skruva i pinnbultarna (370D) tills pinnbultarna har jämn kontakt med lagerbocken.
8. Dra åt pinnbultarna jämnt ca en gänga åt gången så att lagerhuset (134A) dras bort från lagerbocken

tills indikatorn visar rätt spel.
Se tabellen med pumphjulsspel för att få korrekt värde.

9. Dra åt bultarna jämt i denna ordning:
a) Dra åt bultarna (370C).
b) Dra åt pinnbultarna (370D).

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Se till att indikatorutslaget har rätt inställning.
10. Kontrollera att axeln roterar fritt.

Ställa in pumphjulsspelet med bladmått

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

1. Koppla ifrån motorns strömförsörjning och ta bort kopplingsskyddet.
2. Ta ut kopplingen, om det behövs.
3. Lossa låsmuttrarna från pinnbultarna (371D) och skruva sedan ut bultarna ca två varv.
4. Dra jämnt åt låsbultarna (370C) flera varv tills pumphjulet och suglocket är i kontakt med varandra

(182).
5. Vrid axeln för att kontrollera att pumphjulet och pumphuset är i kontakt med varandra.
6. Lossa bultarna (370C) tills ett 0,37 mm (0,015 tum) bladmått får plats mellan undersidan av bultens

skalle och lagerhuset (134).

A370C

240
134

370D

415

• A—Bladmått
7. Dra åt muttrarna jämnt (415).
8. Kontrollera att axeln roterar fritt.
9. Sätt tillbaka kopplingen.
10. Sätt tillbaka kopplingsskyddet.

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

AKTSAMHET:
Pumpen får inte köras torr.
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Starta aldrig pumpen förrän den är tillräckligt fylld. Sänk ner pumphuset helt innan du startar pumpen.
För torrhål/yttertankmoneringsenheter:
1. Kontrollera att sugtillförselledningen har ett adekvat vätskeinlopp för att fylla pumpen.
2. Öppna långsamt sugventilen.

Montera kopplingsskyddet
VARNING:

• Kör aldrig pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat.
• Koppla från och blockera alltid strömförsörjningen till motorn innan du utför någon form av

installations- eller underhållsarbete. Underlåtenhet att koppla från och blockera strömförsörjningen till
motorn kan leda till allvarlig personskada.

• Kopplingen som används i en Ex-klassad omgivning måste vara korrekt certifierad och konstruerad av
ett icke-gnistbildande material.

Pumpen levereras utan kopplingsskyddet installerat, eftersom inte heller motor och koppling är
installerade.
1. Linda den expanderade metallskölden (501) runt motorstativet.
2. Installera de två skyddsfjädrarna (501L).

Starta pumpen
AKTSAMHET:

• Iaktta omedelbart tryckmätarna. Om utloppstrycket inte snabbt uppnås stoppar du motorn, fyller på
pumpen igen och försöker starta om pumpen.

• Övervaka pumpens lagertemperatur och kraftiga vibrationer och hög ljudnivå. Om normala nivåer
överskrids måste pumpen stängas av och problemet åtgärdas.

Innan du startar pumpen måste du göra följande:
• Öppna återcirkulerings- eller kylledningar.
• Starta den yttre lagerspolningen, om detta är specificerat.
• Kontrollera att axeln roterar fritt.

1. Stäng utloppsventilen helt eller öppna den delvis beroende på betingelserna i systemet.
2. Starta motorn.
3. Öppna utloppsventilen långsamt tills pumpen når önskat flöde.
4. Kontrollera omedelbart tryckmätaren för att kontrollera att pumpen snabbt når rätt utloppstryck.
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5. Om pumpen inte når rätt tryck utför du följande steg:
a) Stoppa motorn.
b) Fyll pumpen igen.
c) Starta om motorn.

6. Övervaka pumpen när den körs:
a) Kontrollera pumpen med avseende på lagertemperatur, kraftiga vibrationer och hög ljudnivå.
b) Om pumpen överskrider normala nivåer ska du stänga av pumpen omedelbart och åtgärda

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

7. Upprepa steg 5 och 6 tills pumpen fungerar korrekt.

Säkerhetsåtgärder vid pumpdrift
Allmänna hänsyn

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

eftersom detta kan resultera i försämrade prestanda, oväntad värmealstring och skada på utrustningen.
• Överbelasta inte motorn. Överlastad drivmotor kan resultera i oväntad värmealstring och skada på

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

• 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.

Drift vid reducerad kapacitet

VARNING:
Kör aldrig ett pumpsystem med blockerad vakuum- eller utloppsledning. Även en kort stunds drift under
dessa betingelser kan göra att den inneslutna vätskan som pumpas överhettas vilket leder till en kraftig
explosion. Du måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att detta inträffar.

AKTSAMHET:
• Undvik för höga vibrationsnivåer. För höga vibrationsnivåer kan skada lagren, packboxen eller

tätningskammaren och den mekaniska tätningen, vilket kan leda till försämrad prestanda.
• Undvik ökad radiallast. Underlåtenhet att göra det kan leda till påfrestningar på axel och lager.
• Undvik värmeutveckling. Underlåtenhet att göra det kan leda till att delar skär ihop eller kärvar.
• Undvik kavitation. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada på pumpens invändiga ytor.

Drift vid temperaturer under 0 °C

OBS!:
Utsätt inte en pump som inte är i drift för temperaturer under 0 °C. Töm ut all vätska som finns i pumpen.
Underlåtenhet att göra det kan leda till att vätskan fryser och skadar pumpen.
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Stänga av pumpen
VARNING:
Pumpen kan hantera farliga och giftiga vätskor. Identifiera innehållet i pumpen och vidta nödvändiga
saneringsåtgärder för att eliminera möjlig exponering för eventuella farliga eller giftiga vätskor. Använd
korrekt personlig skyddsutrustning. Möjliga risker inkluderar men är inte begränsade till brännbara, sura,
frätande, explosiva vätskor samt hög temperatur och andra risker. Pumpad vätska ska hanteras och
omhändertas i enlighet med tillämpliga miljöbestämmelser.

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

Göra den slutliga justeringen av pumpen och motorn
VARNING:

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

• Följ förfarandena för axelns uppriktning för att förhindra katastrofiska fel på drivkomponenter eller
oavsiktlig kontakt med rörliga delar. Följ installations- och driftinstruktioner för kopplingen från dess
tillverkare.

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

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

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

Se Pump-till-motor justering i kapitlet Installation.
5. Sätt tillbaka kopplingsskyddet.
6. Starta om pumpen och motorn.

Drifttagning, start, drift och avstängning
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Underhåll
Underhållsschema
Underhållsinspektioner

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

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

Rutinunderhåll
Utför dessa åtgärder när du genomför rutinunderhåll:

• Smörj trycklagren.
• Inspektera tätning eller packning, om sådan finns.

Rutininspektioner
Utför dessa åtgärder när du kontrollerar pumpen vid rutininspektioner:

• Kontrollera ovanliga ljud, vibrationer och lagertemperaturer.
• Kontrollera med avseende på läckage i pumpen och rörsystemet.
• Analysera vibrationer.
• Inspektera utloppstrycket.
• Inspektera temperaturen.
• Kontrollera flottörstyrningarna med avseende på rätt inställning och drift.
• Kontrollera med avseende på läckage i tätningskammaren och packboxen.

• Säkerställ att den mekaniska tätningen inte läcker.
• Justera eller byt ut packningen i packboxen om du noterar stort läckage.

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.
• Kontrollera axelns justering och gör om justeringen vid behov.

Årliga inspektioner
Utför dessa inspektioner en gång om året:

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

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

Underhåll av lager
I de här avsnitten om lagersmörjning listas olika temperaturer på vätskan som pumpas. Kontakta din ITT-
representant om pumpen är ATEX-certifierad och temperaturen på vätskan som pumpas överskrider de
tillåtna temperaturvärdena.

Underhåll
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Axiallager
Pumpen levereras med ett fettsmort dubbelt axiallager. Lagret försmörjs på fabriken. Återsmörj lagret
enligt schemat i följande tabell.
Tabell 4: Smörjintervall baserat på driftstimmar
Motorstorleksgrup
p

Under 1800 RPM 1800 RPM 3000 RPM 3600 RPM

S/ST 2000 2000 1200 750
M/MT 2000 1800 800 450
L 2000 1200 — —

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

Rotera axeln långsamt för hand under spolningen.
2. Spola lagerhuset med rätt smörjolja för att säkerställa en bra oljekvalitet efter rengöring.

Krav på smörjfett
Säkerhetsåtgärder

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

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

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

Lagertemperatur
Lagertemperaturen är i allmänhet ca 18 °C (20 °F) högre än temperaturen på lagerhusets utvändiga ytor.
Den här tabellen visar typ av fett som krävs för pumpens driftstemperatur.
Lagertemperatur Typ av fett
-15 °C till +110 °C (5 °F till 230 °F) Använd ett litiumbaserat fett på mineraloljebas med

konsistensen NLGI 2.
Överskrider 177 °C (350 °F) Använd ett fett för höga temperaturer. Fett på

mineraloljebas ska ha antioxidationsmedel och
konsistensen NLGI 3.

Fettrekommendationer baserade på temperatur
De flesta pumpar använder Sunoco 2EP-fett. Pumpar för höga temperaturer som kan pumpa vätskor med
en temperatur över 350 °F (177 °C) använder Mobil SCH32.
Den här tabellen visar vilket fettfabrikat som ska användas för att smörja pumpen.
Fabrikat När temperaturen på den

pumpade vätskan är lägre än
350 °F (177 °C) – NLGI
konsistens 2

När temperaturen på den
pumpade vätskan är högre
än350 °F (177 °C) – NLGI
konsistens 3

Mobil Mobilux EP2 SCH32
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Multipurpose 2EP Ej tillämpl.
SKF LGMT 2 LGMT 3
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Återsmörja axiallager

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

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

reduceringshålen.
4. Se till att lagerbockens tätningar sitter i lagerhuset.

Om så inte är fallet trycker du dem på plats med avtappningsventilerna längst ned.
5. Sätt tillbaka fettreduceringspluggarna.
6. Torka bort överflödigt fett.
7. Kontrollera uppriktningen.

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

Stödlager
Kontrollera ID på huskragen (155) och stödlager (197) mot dimensionerna i tabellen för lagerpassform
och toleranser. Om ID är större än tillåtet, ta bort låsringen (369) och använd en lämplig hydraulpress för
att avlägsna dessa artiklar för utbyte. Om tätade lager har tillhandahållits, måste du även ta bort
flänstätningarna (333H).
Lager-ID är något större innan du trycker in det i huset för att möjliggöra ID-krympning efter det att du
tryckt in lagret på plats.

Underhåll av axeltätning
Underhåll av mekanisk tätning

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

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

OBS!:
• Tätningssystem som inte är självavluftande eller självventilerande, som plan 23, kräver manuell

ventilering före drift. Underlåtenhet att göra kommer att leda till kraftig värmebildning och skador på
tätningen.

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

• Den mekaniska tätningen måste ha ett lämpligt spolsystem, i annat fall kan kraftig värmebildning och
skador på tätningen uppstå.
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Referensritning
Tillverkaren tillhandahåller en referensritning i informationspaketet. Behåll den här ritningen för framtida
behov när du utför underhåll och justeringar av tätningarna. Ritningen över tätningen anger erforderlig
spolningsvätska och fästpunkter.

Innan du startar pumpen
Kontrollera tätningen och alla spolrörsystem.
Om pumpen levvereras med oljesmorda tätningar, se till att tätningsytorna alltid hålls oljesmorda.

Underhåll av packboxtätning

VARNING:
• Packboxtätningar är inte tillåtna i en ATEX-klassificerad miljö.
• Försök aldrig att byta ut packningen förrän motorn är korrekt blockerad och kopplingsdistansen har

tagits bort.

Smörjintervall
Smörjintervallen varierar och beror på temperatur och packboxens täthet. Se alltid till att fettskålen är full.
Vrid regelbundet fettskålens hätta åtskilliga varv medan du sprutar in nytt fett i packboxen. Kontrollera
pumpen dagligen vid igångsättningen, och förläng detta intervall efter behov.

OBS!:
Dra inte åt packboxen för hårt. Överdrivet tryck kan slita ut packningen i förtid och skada axeln allvarligt.

Byte av packning
Byt packning i denna sekvens:
1. Tre packningsringar
2. Lanternring
3. Två packningsringar
4. Packbox

Demontering
Säkerhetsåtgärder vid demontering

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

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

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

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

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

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

Verktyg som krävs
För att demontera pumpen behöver du dessa verktyg:

• Lageravdragare
• Mässingsdorn
• rengörings- och lösningsmedel
• indikatorklockor
• bladmått
• Hydraulisk press
• induktionsvärmare
• Lyftslinga
• Mikrometer
• Gummihammare
• Skruvmejsel
• Låsringstång
• Momentnyckel med hylsor
• Skruvnycklar

Tömma pumpen

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

1. Stäng isoleringsventilerna på pumpens sug- och trycksida.
Du måste tömma systemet om inga ventiler har installerats.

2. Öppna tömningsventilen.
Gå inte vidare förrän det slutar rinna vätska ur tömningsventilen. Om det fortsätter att rinna ut vätska
ur tömningsventilen är isoleringsventilerna inte tillräckligt tätade och du måste reparera dem innan du
går vidare.

3. Lämna tömningsventilen öppen.
Stäng inte tömningsventilen förrän monteringen är klar.

4. Töm ut vätskan ur rörsystemet och spola pumpen om det behövs.
5. Koppla bort alla extra rörledningar.
6. Ta bort kopplingsskyddet.
7. Koppla bort kopplingen.

Ta bort pumpen från sumpen
1. Ta bort motorbultarna (371).
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501L

338

371L 240

501

2. Placera slingan på motorlyftöglorna och ta bort motorn.
3. Ta bort stödplattans ankarbultar.
4. Anslut ögonbultarna till stödplattan.
5. Använd slingor av korrekt storlek för att lyfta bort pumpen från sumpen.

Se kapitlet Installation för korrekt handhavandeprocedur.
6. Lägg pumpen horisontellt på lämpliga stöttor där det finns tillräckligt med fritt utrymme för att

demontera pumpen.
7. Ta bort bultarna (317N) så att du kan ta av silen (187).

351A

 
 

 

 

  370H

182
187

317N

351

8. Ta bort suglocket (182).
9. Ta bort och kassera suglockets packning (351).

Sätt dit en ny packning vid återmonteringen.
10. Ta bort bultarna (370H) på utloppets vinkelrör.
11. Koppla bort alla spolslangar (190) för stödlager.
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Ta bort pumphjulet

AKTSAMHET:
Använd kraftiga arbetshandskar när du hanterar pumphjulen. De skarpa kanterna kan orsaka personskada.

1. Lossa stoppskruven på pumhjulsmutterns ände.
2. Lossa och ta bort pumphjulsmuttern.

Pumphjulsmuttern är vänstergängad.
3. Dra pumphjulet från axeln.

Använd en avdragare om det behövs.

100 101 178 199 198

122

4. Ta bort pumphjulskilen.
Spara kilen för återmontering om den inte är skadad.

5. Gör följande endast för modeller i grupp L:
a) Ta bort bultarna till huset (100) och adaptern (108).
b) Ta bort pumphuset. Ta inte bort kragen (155) från pumphuset just nu.
c) Ta bort bultarna till adaptern (108) och kolonnen.
d) Ta bort adaptern. Ta inte bort stödlagret (197) just nu.

192/30 370G 536G 357V
100

155
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Demontera kolonn
1. Ta bort kolonnen ner till stödlagerhusets bultar (372B).

Om din pump saknar mellanliggande stödlager (endast en kolonnsektion), hoppa över detta steg
eftersom du inte har någon kolonnförlängning (306) eller stödlagerhus (213).
a) Börja vid pumpens husände och ta bort kolonnförlängningar (306), stödlagerhus (213) och

avledare (123) en åt gången. Stötta axeln för att undvika böjning medan du tar bort dessa
sektioner.
Du behöver inte ta bort huvudkoloonnen (192). Ta inte bort stödlagren just nu. Se
inspektionsprocedurerna före borttagning.

192
213

369
357X

306
536E

197
123

372B

2. Ta bort pumpens halvkopplingsnav (233) och nyckel.
3. Ta bort låsbultarna (370C) och låt därefter lagerskalsenheten (134) med axeln glida ut genom

motorstativet (240).

AKTSAMHET:
Vid hantering av axlar längre än 274 cm (9 fot) krävs två personer. Felaktig hantering kan göra att axeln
böjs.

136
382

112

370C 193B
134

369A

332A 361A
370D

415 113 333 400 122

M/MT/L Only

4. Använd en skruvmejsel för att bända loss labyrinttätningen (332A) från lagerskalet (134).

OBS!:
Vi rekommenderar att du byter ut labyrinttätningen varje gång pumpen gås igenom.

5. Ta bort lagerlåsringen (361A).
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6. Låt lagerskalet (134) glida av lagret och axeln.
7. Ta bort låsmuttern (136) och låsbrickan (382).
8. Använd en lämplig lageravdragare för att ta bort lagret (112).

Var noga med att spara lagret för inspektion.
9. Placera axeln på ett bord där den får tillräckligt med stöd.

Du behöver inte demontera pumpen ytterligare, såvida du inte ska byta ut slitna delar.

Inspektioner före montering
Riktlinjer för utbyte
Kontroll och byte av pumphus

Inspektera om pumphuset har sprickor och är mycket slitet eller har ytskador med små gropar. Rengör
packningsytor och justeringspassningar noga för att ta bort rost och skräp.
Reparera eller byt ut pumphuset om du upptäcker ett av följande villkor:

• Slitage eller repor som är djupare än 3,2 mm (1/8 tum)
• Ytskador med små gropar djupare än 3,2 mm (1/8 tum).

197
100

155

100 Pumphus
155 Huskrage
197 Stödlager

• Kontrollera ID för huskrage (155) och stödlager (197) enligt dimensionerna i Lagerpassning och
toleranser. (sidan 49). Om ID är större än tillåtet, ta bort låsringen (369) och använd en lämplig
hydraulpress för att avlägsna dessa artiklar för utbyte. Om tätade lager har tillhandahållits, måste du
även ta bort flänstätningarna (333H).

• Inspektera hus-till-kolonn-anslutningsområdet för eventuella sprickor eller alltför stor
korrosionsskada. Om sådana skador föreligger, byt ut delen.

• Oregelbundenheter i sätesytan för pumphus-packning

Byte av pumphjul

Den
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Pumphjulsdelar När är det dags att byta
Pumphjulsskovlar • När reporna är djupare än 1,6 mm (1/16 tum),

eller
• när det är jämnt slitet mer än 0,8 mm (1/32

tum).
Bakskovlar När det är slitet eller böjt mer än 0,8 mm (1/32

tum).

Skovelkanter När du ser sprickor, ytskador med små gropar eller
rostskador

Byte av packningar, O-ringar, och säten.
• Byt ut alla packningar och O-ringar vid varje översyn och demontering.
• Inspektera sätena. De måste vara mjuka och inte ha några fysiska felaktigheter.
• Byt ut delar om sätena inte är möjliga att reparera.

Kolonnavsnitt
Kontrollera en eller flera kolonnsektioner (306, 192) med avseende på sprickor eller onormala
korrosionsskador. Byt ut vid behov.

Motorstativ
Inspektera motorstativet (240) med avseende på sprickor och stora rostskador. Byt ut vid behov.

Riktlinjer för byte av axel
Kontroll av axelmått

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

Kontroll av axelns rakhet
Kontrollera axelns rakhet. Använd V-block eller balansrullar för att stödja axeln i områdena för
lagerpassning. Byt ut axeln om avvikelsen överskrider 0,03 mm (0,001 tum).

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

Kontroll av axelyta
Kontrollera axelytan med avseende på skada, särkilt i områdena som indikeras med pilarna i följande bild.
Byt ut axeln om den är skadad och inte möjlig att reparera.

Inspektion av lager
Lagrens skick

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

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

åtgärda problemet innan pumpen tas i drift igen.
• Inspektera lagerbussningens (134) hål enligt måtten i tabellen Lagerpassningar och toleranser -

Passningar för axiallager. Byt ut om måtten överskrider dessa värden.
• Byt ut den nedre fettätningen (133) vid varje översyn.
• Inspektera visuellt efter sprickor och gropar. Var extra noggrann med låsringsspåret.

Lagerpassning och toleranser.
Tabellen hänvisar till lagerpassningar och toleranser enligt ISO 286 (ANSI/ABMA standard 7) i tum
(millimeter).
Tabell 5: Stödlagertoleranser
Beskrivn
ing

Lager-ID (pressad på plats) Hosöppning Driftspel (1/2 diametriskt
spel)

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

1,134
(28,753–
28,804)

1,633–
1,635
(41,478–
41,529)

2,258–
2,260
(57,353–
57,404)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,0055–
0,0035
(0,140–
0,089)

0,006–
0,004
(0,152–
0,102)

0,0065–
0,004
(0,165–
0,102)

Brons 1,129–
1,131
(28,677–
28,727)

1,629–
1,631
41,377–
41,427

2,256–
2,258
(57,302–
57,353)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,004–
0,002
(0,102–
1,051)

0,004–
0,002
(0,102–
1,051)

0,0055–
0,003
(0,140–
0,076)

Räfflad
elastomer

1,126–
1,130
(28,600–
28,702)

1,627–
1,632
(41,326–
41,453)

2,253–
2,257
(57,226–
57,328)

1,621–
1,623
(41,173–
41,224)

2,121–
2,123
(53,873–
53,924)

2,994–
2,996
(76,048–
76,098)

0,0035–
0,0005
(0,089–
0,013)

0,0045–
0,001
(0,114–
0,025)

0,005–
0,004
(0,127–
0,102)

Rulon 1,132–
1,134
(28,753–
28,804)

1,633–
1,635
(41,478–
41,529)

2,258–
2,260
(57,353–
57,404)

- - - 0,0055–
0,0035
(0,140–
0,089)

0,006–
0,004
(0,152–
0,102)

0,0065–
0,004
(0,165–
0,102)

Huskrage 1,183–
1,190
(30,048–
30,226)

1,678–
1,685
(42,621–
42,799)

2,299–
2,306
(58,395–
58,472)

1,811–
1,816
(45,999–
46,126)

2,243–
2,245
(56,972–
57,023)

3,243–
3,245
(82,372–
82,423)

0,0335–
0,029
(0,851–
0,737)

0,031–
0,0265
(0,787–
0,673)

0,029–
0,0245
(0,737–
0,622)

Tabell 6: Axiallagerpassform
Grupp Axel yd Skal ID
S/ST 0,9848/0,9844

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

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

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

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

4,7253/4,7240
(120,0226/119,9896)

Toleranser för axelkast
Följande axelkasttoleranser gäller alla pumpstorlekar:

• Kopplingsände: 0,051 mm (0,002 tum)
• Axelstomme: 0,0005 tum/fot
• Pumphjulsände: 0,127 mm (0,005 tum)

Underhåll

Model API 3171 Handbok för montering, drift och underhåll 49



Montering
Montera kolonn och stödplatta

1. Om du använder tillvalet packbox, anslut då packboxen (221) till stödplattan (189) med bultar (370L).
2. Anslut motorstativet (240):

Om ... Då ...
Du använder packboxen Anslut motorstativet (240) till packboxen med bultar (370J).

Du inte använder packboxen Anslut motorstativet (240) till stödplattan (189) med bultar (370J).

3. Anslut huvudkolonnen (192):

Om ... Då ...
Du använder packboxen Anslut huvudkolonnen (192) till packboxen med bultar (370M).

Du inte använder packboxen Anslut huvudkolonnen (192) till motorstativet med bultar (370M).

Kontrollera att ventilationshålen är närmare motorstativet.

240 370L 192

370M

189132

Montera det roterande elementet

AKTSAMHET:
Vid hantering av axlar längre än 274 cm (9 fot) krävs två personer. Felaktig hantering kan göra att axeln
böjs.

136

382 112
370C

193B 134 369A

122
400

333113
415

370D
361A

332A

M/MT/L
Only

1. För alla grupper förutom S/ST, installera hållarringen (369A) på axeln (122).
2. Installera axiallagret (112) på axeln.
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Det finns flera metoder som du kan använda för att installera lager. Den rekommenderade metoden är
att använda en induktionsvärmare samt att avmagnetisera lagren.

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

3. Installera låsbrickan (382) på axeln (122). Se till att en tand på låsbrickan placeras i axelns kilspår.
4. Skruva fast låsmuttern (136) på axeln och dra åt tills den ligger dikt an.
5. Böj in eventuellt överskott av låsbrickan i en av skårorna på låsmuttern. Dra åt låsmuttern om detta

krävs för att rikta in en låsbricksflick med en låsmutterskåra.
6. Tryck in fettätningen (333) i lagerskalet (134).
7. För lagerskalet över axelns pumpände och över lagret.
8. För in hållarringen (361A) i lagerskalsskåran. Var noga med att hålla den plana sidan mot lagret.
9. För labyrinttätningen (332A) över axelns kopplingsände in i lagerskalet tills den är jäms.
10. Med stödplattan i vertikalt läge, för axeln horisontellt genom motorstativet. Stöd axel och kolonn med

lämpliga stativ.
11. Installera nerhållningsbultar (370C) och jackbultar (370D) med låsmuttrar (415).

Montera kolonnen
Om mellanliggande stödlager krävs, behöver du ytterligare kolonnförlängningar (306) och stödlagerhus
(213).
1. Förbered stödlagerhusenheterna, om tillämpligt.

Du behöver inte centrera stödlagret exakt, och hålen i lagret behöver inte vara inriktade med hålen i
huset. Ett fördjupat område inuti huset (213) gör det möjligt för fettet att hitta öppningen i lagret.
a) Ta bort låsringen (369), om tillämpligt.
b) Använd en hydraulpress för att trycka ut det gamla stödlagret (197).
c) Tryck in det nya stödlagret.

En låsring (369) krävs inte längre tack vare passformen. Om din pump har en låsring, behöver du
inte installera den på nytt. Men låsringen krävs fortfarande på tätade lager.

2. För på husenheten på axeln och passa in husflänsen med kolonnflänsen.
Kontrollera atrt utloppsmunstycket är inriktat med utloppsrörhålet i stödplattan.

3. Installera bultarna (371G).

Montera pumphjul, suglock och sil
1. Tillför en oljefilm till axeln och placera pumphjulsnyckel (178) och pumphjul (101) på axeln.
2. Kontrollera att alla lagerskalbultar (370C and 370D) är helt tillbakadragna.
3. Installera pumphjulsbrickan (199) och pumphjulsskruven (198).

När du drar åt pumphjulsskruven, passas pumphjulet in på axeln. Pumphjulsskruven har en
nyloninssats som låser den på plats. Överskrid inte vridmomentvärdena när du drrar åt
pumphjulsskruven.

Grupp Vridmomentvärde
S/ST 56 Nm (500 in-lbs)

M/MT och L 102 Nm (900 in-lbs)
4. Installera suglockspackning (351), suglock (182) och sil (187) med bultar (317N).

Alloysilar har extra robusta distansbrickor (533) mellan sil och suglock. Om enheten är utrustad med
en nedre flottörskontrollsguidearm (366), använd då en extra lång bult i detta hål.

5. Kontrollera pumphjulets axialrörelse.
Om rörelsen är mindre än 0,762 mm, lägg då till extra packningar (351) för att åstadkomma minsta
möjliga rörelse.

6. Installera utloppsrörets vinkelrörspackning (351A) och vinkelrör (315) med bultar (370H).
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Exakt inriktning av vinkelröret är avgörandet för att säkerställa att flödet inte hindras genom
kopplingen.

7. Installera utloppsrör (195), rörmuttrar (242) och fläns (195S, om sådan används).
Kontrollera att rörmuttrarna är åtdragna och att pumpen inte utsätts för påfrestningar.

8. Rotera axeln för hand för att säkerställa att den inte kärvar.
9. Anslut alla extrarör.
10. Byt ut pumpens halvkopplingsnav (233) och smörj pumplagren.
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Felsökning
Felsökning vid drift
Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen levererar ingen
vätska.

Pumpen är inte fylld. Se till att sumpen är fylld med vätska över huset. På
torrsumpenheter måste huset och sugslangen vara
helt fyllda.

Tryckhöjden är för hög. Kontrollera totalhöjden, speciellt
friktionsförlusterna.

Motorns hastighet är för låg. Kontrollera motorhastigheten.

Sugledningen är igensatt. Ta bort hindren.

Pumphjulet, utloppsledningen eller sugfiltret är
igensatt.

Ta bort hindren eller backspola pumpen.

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

Sughöjden är för hög. Korta av sugledningen.

Mängden tillgänglig NPSH är otillräcklig. Kontrollera mängden NPSH som finns och som
krävs och justera.

Pumpen producerar inte
nominellt flöde eller
nominell uppfordringshöjd.

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

Tryckhöjden är högre än förväntat. Kontrollera totalhöjden, speciellt
friktionsförlusterna.

Pumphjulet, utloppsledningen eller sugfiltret är
igensatt.

Ta bort hindren eller backspola pumpen.

Motorns hastighet är för låg. Kontrollera motorhastigheten.

Sugledningen är igensatt. Ta bort hindren.

Sughöjden är för hög. Korta av sugledningen.

Pumphjulet är slitet eller trasigt. Inspektera och byt ut pumphjulet om så behövs.

Sugledningen har luft- eller gasfickor. Dra om rörledningen för att få bort luftfickorna.

Mängden tillgänglig NPSH är otillräcklig. Kontrollera mängden NPSH som finns och som
krävs och justera.

Pumpen startar och slutar
sedan att pumpa.

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

Flottörerna är felriktade. Kontrollera flottörerna.

Silen är igensatt. Kontrollera så att det inte finns större föremål i
silen som kan komma in i pumpen. Kontrollera om
lagren körs varma.

Sugledningen har luft- eller gasfickor. Dra om rörledningen för att få bort luftfickorna.

Sugledningen har en luftläcka. Åtgärda läckan.

Lagren körs varma. Pumpen och motorn är inte korrekt uppriktade. Justera om pumpen och motorn.

Smörjningen är otillräcklig. Kontrollera smörjmedlets lämplighet och nivå.

Smörjmedlet var inte tillräckligt kylt. Kontrollera kylsystemet.
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Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen låter mycket eller
vibrerar.

Pumpen och motorn är inte korrekt uppriktade. Justera om pumpen och motorn.

Pumphjulet är delvis igensatt. Backspola pumpen för att rensa pumphjulet.

Pumphjulet eller axeln är trasig eller böjd. Byt ut pumphjulet eller axeln om så behövs.

Fundamentet är inte fast. Dra åt pumpens och motorns fästbultar. Säkerställ
att bottenplattan är gjuten på rätt sätt utan tomrum
eller luftfickor.

Lagren är slitna. Byt ut lagren.

Roterande delar är lösa, trasiga eller gnider
emot varandra.

Byt delar efter behov.

Sug- eller utloppsledningen är inte ordentligt
förankrad eller uppstöttad.

Förankra sug- eller utloppsledningen om så behövs
enligt rekommendationerna i Hydraulic Institues
standardmanualer.

Pumpen kaviterar. Leta upp och åtgärda problemet i systemet.

Motorn förbrukar för
mycket effekt.

Uppfordringshöjden har sjunkit under det
nominella värdet och för mycket vätska
pumpas.

Installera en strypventil. Justera
pumphjulsdiametern om det inte hjälper. Kontakta
en ITT-representant om det inte hjälper.

Vätskan är tyngre än förväntat. Kontrollera specifik densitet och viskositet.

Roterande delar gnider emot varandra. Kontrollera att slitdelarna har rätt spel.

Motorns hastighet är för hög. Kontrollera motorhastigheten.

Pumphjulsspelet är för snävt. Justera pumphjulsspelet.

Felsökning vid montering
Tabell 7: Felsökning
Symtom Orsak Åtgärd
Motoraxelns spel är för stort. Lagrens interna spel är för stort. Byt ut lagren mot lager av rätt typ.

Axiallagrets ändskydd är löst. Dra åt skruvarna.

Det finns för många shims under
Axiallagrets ändskydd.

Ta bort de enskilda shimsen för att
uppnå rätt tjocklek.

Axelavvikelsen är för stor. Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Lagerbocksflänsens avvikelse är för stor. Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Lagerbockens fläns är vriden. Byt ut lagerbockens fläns.

Tätningskammarkåpans avvikelse är för stor. Tätningskammarkåpan sitter fel på
lagerbocken.

Byt ut eller bearbeta om
tätningskammarkåpan.

Tätningskammarkåpan är rostig eller
utsliten.

Byt ut tätningskammarkåpan.

Avvikelsen för pumphjulets slitring är för
stor.

Axeln är böjd. Byt ut axeln.

Slitringen är felaktigt bearbetad. Byt ut eller bearbeta om pumphjulet.

Felsökning

54 Model API 3171 Handbok för montering, drift och underhåll



Dellistor och tvärsnittsritningar
Tvärsnittsritning

240

332A
136
134

193B*
361A

369A** 

333
193I

494V
190G

540M
367B
106
105

364A
107

221

112C382

113*

189

192

123
213
197

536E

122

316
190

195

190

123
197

108
155

100 536E

351 101
182 187

199
198

178 351A
571E

315

A-A

B-B1 

B-B2

C-C

383

A-A Huvudpumpkomponenter B-B2 Övre packbox med mekanisk
tätning

* Endat fettsmörjning

B-B1 Övre packbox med
packning

C-C Detalj av B-B1 ** Endast M- och MT-
grupper
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Måttritningar
Sprängvy A

332A

382
361

370D
415

113 *
369A

333

240

107

105

364A

221

122

190G

494V

193I

134

193B *
370C

112C
136
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Sprängvy B

189

122

192

372B

123
197

213

357X

316

370G

123
197 100

155

101
182

317N

187
351

198

199
351A370H

315

195

190
178

Reservdelslista
Tabell 8: Reservdelslista och material vid tillverkning
Positio
n Antal Del S-1/S-4 S-3 S-5 S-6 S-8 A-8 D-1 D-2

100 1 Pumphus A216 WCB (1212)
A743
CF8M
(1203)

A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

101 1 Pumphjul
A536
65-45-12
(1018)

A436
typ 2
(1007)

A216
WCB
(1212)

A487
CA6NM
(1234)

A743
CF8M
(1203)

A743
CF8M
(1203)

A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

105 1 Lanternring Enligt specifikation
106 Sats Packning Enligt specifikation
107 1 Packbox 1000 eller 1203

108 1 Hus från adapter (endast L-
grupp) A216 WCB (1212)

A743
CF8M
(1203)

A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

112C 2 Axiallager Vinkelformig kontakt med maskinbearbetad lagerhållare av mässing
113 1 Smörjhål Stål

122 1 Axel A582 S41600 (2218)
A276
S31600
(2216)

A276
S31803
(2478)

A479
S32750
(3273)

123 1 Avledare Neopren
134 1 Lagerskal A216 WCB (1212)
136 1 Lagerlåsmutter Stål
155 1 Husbussning Karbonfylld PTFE (Teflon)
178 1 Pumphjulskil 2229 2248
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Positio
n Antal Del S-1/S-4 S-3 S-5 S-6 S-8 A-8 D-1 D-2

182 1 Suglock A216 WCB (1212)
A743
CF8M
(1203)

A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

187 1 Sil 3211
A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

189 1 Stödplatta 3201
190 1 Spolrör Enligt specifikation
190G 1 Rörnippel Stål

192 1 Huvudkolonn A53 grad F (6501)
A312
316L
(6545)

A790
S31803
(6762)

A790
S32750
(6682)

193B 1 Smörjnippel Stål
193I 1 Fettkopp Stål

195 1 Utloppsrör A53 grad F (6501)
A312
316L
(6545)

A790
S31803
(6762)

A790
S32750
(6682)

197 1 Stödlager Karbon eller enligt specifikation
198 1 Pumphjulsskruv 2229 2248
199 1 Pumphjulsbricka 2229 2248

213 1 Stödlagerhus A216 WCB (1212)
A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

221 1 Packboxstöd 1000
240 1 Motorstativ 1000

306 1 Kolonnförlängning A53 grad F (6501)
A312
316L
(6545)

A790
S31803
(6762)

A790
S32750
(6682)

315 1 Vinkelrör för utloppsledning A216 WCB (1212)
A351
CF3M
(1296)

A890
grad 4A
(1360)

A890
grad 5A
(1361)

332A 1 Labyrinttätning, övre Brons INPRO
333 1 Labyrinttättning, nedre Brons INPRO
351 1 Packning, suglock till hus Nitrilakryl

351A 1 Packning, utloppsledningens
vinkelrör till hus Nitrilakryl

361A 1 Hållarring, axiallager Stål
364A 1 Packbox 1203
367B 1 Packning, packboxinlägg Nitrilakryl
369A 1 Lagerkrage Stål
370C 3 Klämskruv 2210
370D 3 Justerbult 2210
370G 6 Bult, kolonn till hus A193 B8M (2272) 2248
370H 4 Bult, vinkelrör till hus A193 B8M (2272) 2248

370M 6 Bult, huvudkolonn-till-
motorstativ A193 B8M (2272)

372B 6 Bult, huvudkolonn-till-
kolonn-förlängning Enligt specifikation

382 1 Låsbricka lager Stål
383 1 Mekanisk tätning Enligt specifikation
415 3 Låsmutter för justerbult 2210
494V 1 Rörkrök 1000
536E 1 Rörtillbehör, stödlager Enligt specifikation
540M 1 Packning, övre packbox Enligt specifikation
543E 1 Rörtillbehör, stödplatta Enligt specifikation
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Positio
n Antal Del S-1/S-4 S-3 S-5 S-6 S-8 A-8 D-1 D-2

571E 1
Fläns till vinkelrör för
utloppsledning (endast L-
grupp)

A216 WCB (1212)
A351
CF3M
(1296)

A890 grad 4A
(1360)

1Kvantiteten är beroende av pumpens längd.

Tabell 9: Materialkodskorsreferens
Goulds kod ASTM-nummer
1000 A48 CL25B gjutjärn
1007 A436 typ 2 Ni-Resist
1018 A536-84 60-42-10 duktiljärn
1203 A743 CF8M 316 rostfritt
1212 A216 WCB karbonstål
1234 A487 GR CA-6NM klass A
1296 A351 GR CF-3M
1360 A890 grad 4A 22Cr-5Ni-Mo-N
1361 A890 grad 5A 25Cr-7Ni-Mo-N
2210 A108 Gr1211 karbonstål
2216 A276 316 rostfri, slipad, polerad
2218 A582 typ 416 rostfritt stål
2229 A276-91A rostfritt
2248 B574 C-276 Hastelloy C
2272 A193 B8M AISI grad 316 legeringsstål
2478 A479 typ S 31083
3201 A283 grad D karbonstålplatta
3211 A240 316 stålplatta
3273 A479 legering 2507 (härdad) urholkad, slipad och polerad
6501 A53 typ F karbonstål schema 40 rör
6545 A312 316L rostfritt stål schema 40 rör
6682 A790 legering 2507 schema 40 rör
6762 A790 GR S 31803 svetsat rör av rostfritt stål
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Annan relevant dokumentation eller
manualer
För ytterligare dokumentation

Kontakta din ITT-representant för all annan relevant dokumentation och andra relevanta handböcker.
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Lokala ITT-kontaktuppgifter
Regionkontor
Region Adress Telefon Fax
Nordamerika (huvudkontor) ITT – Goulds Pumps

240 Fall Street
Seneca Falls, NY13148
USA

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

Asien/Stilla havsområdet ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

Europa ITT – Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latinamerika ITT – Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile

+562–544–7000 +562–544–7001

Mellanöstern och Afrika ITT – Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Grekland

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642
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Besök vår webbplats för den senaste versionen av det här dokumentet och mer information
http://www.gouldspumps.com

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