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1.0 Allmänt 
 

1.1 Pumpgränser för applikation eller 
användning 

Detta utbud av pumpar har konstruerats för en 
mängd olika uppgifter, däribland: 

Serie G – allmän industriell, avlopp och 
transport av avloppsslam. 

Serie A – för hygieniska och antikorrosiva 
uppgifter. 

Tryck på upp till tio bar, varvtal på upp till 750 
varv/min och temperaturer upp till 200 °C kan 
uppnås för detta utbud av pumpar, beroende 
på pumpmodell och -storlek. Dessa villkor kan 
inte alltid uppnås samtidigt. 
Modelltypen/-storleken visas på typskylten som 
finns på pumpen. 

Pumpen/pumpenheten har valts utifrån 
pumpanvändarens specifika användning när 
det är känt och pumpens serienummer 
relaterar till detta. 

Om användaren inte har angett pumpens 
användningsområde eller behöver ändra det är 
det viktigt att bekräfta att 
konstruktionsmaterialen och 
produkttätningarna är kompatibla med 
pumpanvändningen och att lämplig NPSH, 
varvtal, tryck etc. är tillgängligt. 

Det rekommenderas därför starkt att 
användaren tar kontakt med leverantören och 
uppger: pumpmodell/-storlek, serienummer 
och systeminformation (t.ex. produkt, tryck, 
flöde etc.). 

1.2 Pumpens driftsförhållanden 

Pumpen bör endast användas för den uppgift 
som den har specificerats för. Driftstryck, 
varvtal och temperaturgränser har valts vid 
tidpunkten för beställningen och FÅR INTE 
överskridas för pumpen. Denna information 
finns i originaldokumentationen och om den 
inte är tillgänglig kan den erhållas från 
leverantören under uppgift om: pumpmodell 
och serienummer. 

 1.3 Bullernivåer 

Under vissa driftsförhållanden kan pumpar
och/eller drivningar och/eller de system de är
installerade i orsaka ljudtrycksnivåer som
överskrider 80 db[A]. 

Vid behov ska skyddsåtgärder vidtas mot 
buller. 

 

1.4 Krav på försörjning 

Strömförsörjning: 

Den här pumpen kan ha levererats baraxlad
eller kopplad till en drivenhet som kräver en
drivenhet/strömförsörjning. 

OBS! Pumpen kan även drivas av en 
diesel-/bensinmotor. 

Vattenförsörjning: 

Extra vattenförsörjning kan krävas om pumpen
är utrustad med spolningsanordning för
produkttätningen. Kontakta leverantören för
information om vilka spolningsvätskor som är
kompatibla med produkten som pumpas. 
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1.5 Säkerhetskrav 

Alla varningar i den här manualen 
sammanfattas på den här sidan. 

Var särskilt uppmärksam på instruktionerna 
nedan för att undvika allvarliga personskador 
eller skador på pumpen. 

Personal som utför installation, drift och 
underhåll av pumpen måste ha den erfarenhet 
som krävs. 

  Varningsskyltar: 

Allmänna säkerhetsinstruktioner 
föregås av den här symbolen. 

El-säkerhetsinstruktioner föregås av 
den här symbolen. 

Var försiktig vid användning av frätande 
medel. 

 

INSTALLATION 

 
: Läs alltid tekniska data. 

 
: Pumpen måste anslutas till elnätet av behörig elektriker. (Se motorinstruktionerna som

levereras tillsammans med drivenheten.) 

 
: Starta aldrig i fel riktning med vätska i pumpen. 

 
: För aldrig in händer eller fingrar i portanslutningarna 

DRIFT 

 
: Läs alltid tekniska data. 

 
: Rör aldrig vid pumpen eller rörledningarna vid pumpning av heta vätskor. 

 
: Stå aldrig på pumpen eller rörledningarna. 

 
: Kör aldrig pumpen med både sugsidan och trycksidan blockerad. 

 
: Hantera alltid giftiga och sura vätskor försiktigt. 

 
: För aldrig in händer eller fingrar i portanslutningarna. 

UNDERHÅLL 

 
: Läs alltid tekniska data. 
 

 
: Koppla alltid från pumpen från drivenheten och strömförsörjningen när underhåll ska

utföras på pumpen. 

 
: Pumpen får aldrig vara het när underhåll utförs på den. 

 
: Pumpen och rörledningarna får aldrig vara trycksatta när underhåll utförs på pumpen.

 
: För aldrig in händer eller fingrar i portanslutningarna. 

LÄS DENNA MANUAL NOGA 
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1.6 Hälso- och säkerhetsinformation 

Potentiella säkerhetsrisker 

Följande avsnitt ger information om hantering, 
förvaring och avfallshantering av delar och 
material som används i pumparna och som 
kan vara farliga för hälsan. 

Lämna denna information till 
säkerhetsansvarig, han kan behöva den för att 
uppfylla hälso- och säkerhetsbestämmelserna 
och COSHH-bestämmelserna. 

Elmotorer – pumpen kan ha en elmotor 
ansluten, se till att relevant 
brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. 

Informationen som lämnas här är kortfattad. 

 Allmän första hjälpen 

Om potentiellt farliga ämnen inandas av
misstag eller om hud och ögon kontamineras
ska följande grundläggande åtgärder vidtas. 

Inandning – För ut i frisk luft 

Hud – Tvätta med tvål och vatten 

Ögon – Spola med vatten, uppsök
läkare 

Vid alla fall ska läkare uppsökas om
symptomen kvarstår. 

 

MATERIAL ANVÄNDNING STÖRRE FARA 

SILIKONTÄTNINGSMEDEL VÄXELLÅDSTÄTLOCK, BAKLUCKA, 
ALLMÄN TÄTNING. 

FRIGÖR ÅNGA VID 
RUMSTEMPERATUR. 

TÄTNING (RÖD HERMATIT) VÄXELLÅDSTÄTLOCK, BAKLUCKA, 
ALLMÄN TÄTNING. 

FRIGÖR ÅNGA VID 
RUMSTEMPERATUR, MYCKET 
LÄTTANTÄNDLIGT, BEHANDLA 
SOM BRANDRISK. 

ANTIKÄRVNINGSMASSA LAGER APPLICERAD FRÅN AEROSOL. 
FRIGÖR ÅNGA. KASTA 
BEHÅLLAREN OM DEN ÄR 
TRYCKSATT. 

LIM (T.EX. PERMABOND) LAGERMUTTRAR, 
JUSTERINGSMUTTRAR. 

FRIGÖR ÅNGA VID 
RUMSTEMPERATUR. 

OLJA OCH FETT OLJA – ALLMÄNT SMÖRJFETT –
PRODUKTTÄTNINGAR, 
INSTÄLLNINGSDREV, ALLMÄN 
SMÖRJNING. 

IRRITERAR HUD OCH ÖGON. 

PLASTFÖRENINGAR (PTFE, 
POLYPROPYLEN, PVC) 

PTFE – O-RINGAR, LÄPPTÄTNINGAR, 
AXELTÄTNING. POLYPROPYLEN – 
PACKNINGSSKYDD. PVC – 
PACKNINGSSKYDD. 

FRIGÖR RÖK VID 
UPPVÄRMNING. 

ELASTOMERFÖRENINGAR (EP, 
VITON, NITRIL, NEOPREN) 

ALLA – O-RINGAR, LÄPPTÄTNINGAR. 
NITRIL, POLYURETAN – ROTORER 
(KALLAS FÖR GUMMI OCH URETAN). 

FRIGÖR RÖK VID 
UPPVÄRMNING. 

ARAMID AXELTÄTNING. AVGER SKADLIGT DAMM. 
FRIGÖR RÖK VID 
UPPVÄRMNING. 

FÄRG EXTERNA PUMPYTOR. FRIGÖR DAMM OCH ÅNGOR 
VID BEARBETNING. 
BEHANDLAS SOM BRANDRISK.
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2.0 Uppackning, hantering och förvaring 

För att undvika problem ska alltid följande 
göras när pumpen tas emot: 

2.1 Dokument 

1. Kontrollera följesedeln jämfört med varorna 
som mottagits. 

2. Om pumpen har levererats med en 
elmotor, kontrollera att 
motorbruksanvisningen finns med. 

2.2 Uppackning 

Var försiktigt när pumpen packas upp. Gör 
följande: 

1. Inspektera förpackningen för tecken på 
transportskador. 

2. Ta försiktigt av förpackningen från pumpen.

3. Inspektera pumpen för synliga tecken på 
skador. 

4. Ta bort förpackningsmaterial från pumpens 
anslutningar. 

5. Kontrollera att eventuell extrautrustning 
som exempelvis spolningsledningar inte 
har skadats. 

 
PELARMONTERAD PUMP 

 2.3 Hantering 

Se information om pumpens vikt innan
lyftutrustning används. Använd korrekt
lyftremmar för pumpens vikt (eller pump och
motor om så är fallet). 

Nedanstående bild visar hur pumpen ska
lyftas. 

Pump med fria axeländar:- lyftslingan ska 
placeras som bilden nedan visar för att lyfta
pumpen. 

Pump med drivenhet:- om pumpen är rakt 
eller pelarmonterad ska slingorna placeras
som bilden nedan visar. 

OBS!- För att hindra slingorna från att glida ska 
de alltid korsas på lyftkrokarna. 

 

PUMP MED FRIA AXELÄNDAR 

 

PUMP MED RAKT MONTERAD DRIVENHET

OBS! Öglor 
placerade runt 
båda portarna. 
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2.4 Pumpförvaring 

Om pumpen inte ska installeras direkt efter 
mottagning och inspektion ska den packas ner 
och placeras i på lämplig förvaringsplats. 
Följande punkter ska observeras: 

1. Plast- eller packningsliknande 
anslutningslock ska inte tas av. 

2. Pumpar som mottagits inlindade med 
korrosionshindrande material ska inte 
packas upp. 

3. Välj en ren, torr förvaringsplats som är fri 
från vibrationer. Om fuktig och dammig 
omgivning måste användas för förvaringen 
måste pumpen eller enheten skyddas 
ytterligare med fuktavvisande skydd tills 
den ska installeras. 

4. Rotera pumpen/pumpenheten för hand, en 
gång per vecka, för att förhindra att lager 
eller drev skadas. 

5. All tillhörande tilläggsutrustning ska 
behandlas på samma sätt. 

6. Om pumpen är utrustad med en 
diesel-/bensinmotor rekommenderar vi att 
koppla från pumpen och köra motorn 
varannan månad. 

2.5 Transport 

Lyft eller hissa aldrig på något annat sätt 
än det som beskrivs i den här manualen. 
Tappa alltid av pumpen och tillbehör från 
vätska. 
Se alltid till att smörjmedel inte kan läcka.
Transportera alltid pumpen i upprätt 
position. 
Se alltid till att enheten är säkert fäst under 
transport. 
Använd alltid originalförpackningen eller 
liknande under transport. 

 2.6 Information om återvinning 

Uppackning 
– Förpackningsmaterialet består av trä, 
plast, papplådor och i vissa fall metallband.
– Trä- och papplådor kan återanvändas, 
återvinnas eller användas för 
energiåtervinning. 
– Plast ska återvinnas eller brännas på en 
licensierad avfallsförbränningsstation. 
– Metallband ska skickas till 
materialåtervinning. 
 
Underhåll 
– Vid underhållsarbeten byts olja och 
slitagedelar i maskinen ut. 
– Alla metalldelar ska skickas till 
materialåtervinning. 
– Utsliten eller defekt elektronik ska 
skickas till en licensierad 
hanteringsanläggning för 
materialåtervinning. 
– Olja och slitagedelar som inte är av 
metall måste tas om hand i enlighet med 
lokala bestämmelser. 
 
Skrotning 
– Vid slutet av användningen ska 
utrustningen återvinnas i enlighet med 
lokala bestämmelser. Utöver själva 
utrustningen ska alla farliga rester av 
processvätskor betraktas och hanteras på 
korrekt sätt. Kontakta lokal 
SSP-återförsäljare vid tveksamma fall eller 
om det saknas lokala bestämmelser. 
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3.0 Beskrivning av pumpen eller pumpenheten 

3.1 Allmän pumpbeskrivning 

 

3.2 Driftsprincip 

Pumpprincipen förklaras bäst med hjälp av 
diagrammet nedan (a–d). I (a) har de 
motroterande rotorerna precis kommit ut från 
ingreppet vilket skapar ett minskat tryck i 
kammaren som sedan fylls med produkten. I 
(b) och (c) spärras produkten in i kamrarna och 
överförs runt utsidan av rotorhuset till utloppet. 
I (d) griper rotorerna i varandra och produkten 
matas ut. 

 Rotorerna synkroniseras av inställningsdrevet 
och griper i utan kontakt, därmed är torrkörning
möjlig om tätningssystemet tillåter det. Pumpar
kan köra i båda rotationsriktningarna. 

 

  

Produkttätningsområde Växellåda 

Drivaxel 

Frontkå
pa 

Rotorhus

Portar 

Den levererade pumpen är en förträngningspump
som kan levereras med eller utan drivenhet (se
nedan). Ritningen nedan visar pumpens olika
delar. 

Pump

Drivenhet

Kopplingsskydd 
(rymmer kopplingen)

Pump med drivenhet 

Pump med fria axeländar 
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3.3 Pumpmått 

 

ALLA MÅTT I MM 

PUMPMODE
LL 

A B C D E F G HB HT J K L LH M N P Q R S T U 

7-0550 154 225 276 588 22 55 110 190 362,5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 17

8-0745 145 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22
1 03

8 
1 12

5 
160 385 350 70 490 410 350 24

8-1149 190 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22
1 10

7 
1 20

2 
200 385 350 70 490 410 350 24

 
Ovanstående mått är endast vägledande och ska inte användas vid installation. Certifierade 
mått kan erhållas vid begäran. 

  

A 
port-
dia. 

4 
hål ”U”-d
iameter 

K-nyckelbredd

F axeldia. 

TOPPKA
RDANDR
IVNING 

BOTTENKA
RDANDRIV

NING 
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3.4 Vikt på pump och pumpenhet 

 

Pump med fria axeländar Pumpenhet – pump komplett med drivenhet
 

 

 

PUMPMODELL PUMP MED FRIA 
AXELÄNDAR KG 

PUMP MED DRIVENHET KG 

7-0550 307 700 

8-0745 590 1 000 

8-1149 700 1 200 

 

Ovanstående vikter är endast vägledande och varierar beroende på pumpens 
specifikationer, bottenplattan och drivenheten. 
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3.5 Pumpens slagvolym och kapacitet 

Följande tabell ger information om 
pumpkapaciteten för olika pumpmodeller 
Dessa siffror varierar beroende på varvtal, 
tryck, temperatur och vilken produkt som 
pumpas. 

  

 

PUMPMODEL
L 

SLAGVOLYM 
LITER/VARV 

MAX 
VARVTAL 
VATTEN 

(VARV/MIN)

MAXIMAL KAPACITET VID MAX 
VARVTAL M3/H 

7-0550 5,5 750 247,5 

8-0745 7,45 650 290,5 

8-1149 11,49 650 447,7 
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4,0 Systemdesign och installation 

4,1 Råd angående systemdesignen 

Vid design av pumpsystemet 

Kontrollera med NPSH-kraven (Net Positive 
Suction Head = pumpens lägsta 
tillåtna insugstryck) med 
leverantören eftersom detta är 
viktigt för att säkerställa jämn drift 
för pumpen och för att förhindra 
kavitation. 

Undvik sughöjder and grenrör/gemensamma 
sugledningar för två pumpar som 
kör parallellt, eftersom det kan 
orsaka vibration eller kavitation. 

Skydda pumpen mot igensättning av hårda, 
fasta föremål, t.ex. muttrar, skruvar 
etc. Skydda även pumpen mot 
oavsiktlig drift mot en stängd ventil 
på ett av följande sätt: 
avlastningsventiler, tryckbrytare, 
strömövervakning. 

Installera en motorströmkännare som 
automatiskt vänder pumpen när en 
överbelastning eller igensättning 
detekteras. 

OBS! Detta rekommenderas inte om 
backventiler har monterats. 

 Montera sug- och utloppstryckmätare för att 
övervaka trycken av diagnostiska 
skäl. 

Montera backventil för att förhindra turbinering
när höga tryck appliceras på 
pumpen när den inte används. 
Ventilerna rekommenderas även om 
två pumpar används på 
grenrör/gemensamma 
utloppsledningar 

Dra nödvändiga ledningar om spolning krävs
för tätningen. 

Upprätta ett slangrengöringssystem som hjälp
vid underhåll, kontrollera att 
drivenheten uppfyller 
specifikationerna för slangrengöring.

Utsätt inte pumpen för snabba
temperaturväxlingar under 
CIP-procedurer (Cleaning in Place –
rengöring på plats). 
PUMPKÄRVNING KAN BERO PÅ 
PLÖTSLIGA 
TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR.. 
Differentialtrycket över pumpen ska 
vara nära noll under rengöring. En 
lämplig bypass-ledning 
rekommenderas. 

  

PLAN VY 
SUGLEDNING 

TRYCKLEDNING
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4.2 Fundament 

Beroende på kraven på pumpen och 
drivenheten (om sådan medföljer) kan den 
levereras monterad på en bottenplatta. Våra 
standard bottenplattor har förborrade 
fixeringshål för fästskruvar. 

För ett permanent, stabilt stöd för fastsättning 
av pumpenheten krävs ett fundament, detta tar 
även upp vibrationer, spänningar eller stötar på 
pumpenheten. 

Fundamentets storlek 

Fundamentet ska vara ungefär 150 mm längre 
och bredare än enhetens sockel. Djupet på 
fundamentet ska vara proportionellt mot 
storleken på pumpenheten (pump komplett 
med drivning och bottenplatta). Till exempel 
ska fundamentet för en stor pump vara minst 
20 gånger fundamentbultarnas diameter. 

Bultplacering och mått 

Placeringen och måtten på de relevanta 
förankringshålen kan tillhandahållas av 
leverantören på en certifierad ritning. 

Vanliga fundamentbultar 

Ritningen nedan visar två metoder för 
förankring av fundamentbultarna. Hylsan ger 
utrymme för bultarna att röra sig något i sidled 
efter att fundamentet har gjutits. Använd en 
trasa eller papper för att förhindra att betong 
kommer in i hylsan när fundamentet gjuts. Det 
krävs alltid minst 14 dagar för betongen att 
härda före drift. 

D = fundamentbultarnas diameter 

 

 4.3 Installation 

Innan pumpen installeras rekommenderas att
överväga följande: 

Kontrollera alltid   att monteringsytan är
slät för att förhindra 
förvrängningar av bottenplattan. 
Det leder till felaktig inriktning av 
pump/motoraxel och skador på 
pumpen/motorenheten. 

Kontrollera  - uppriktningen av pumpaxeln 
mot motoraxeln när 
bottenplattan har fästs och 
justera vid behov. 

OBS! Lämna alltid minst en meter för åtkomst 
till pumpen/underhåll på alla sidor runt
pumpen. 

Vikt – Ta hänsyn till vikten på pumpen, 
drivningen och kraven på 
lyftutrustningen. 

Strömförsörjning – Kontrollera att lämplig
strömförsörjning nära 
pumpdrivenheten. Den ska vara 
kompatibel med den valda 
elmotorn. 

 

  

FIXERINGSHÅL I 
BOTTENPLATTAN 

Trasa som har lagts runt bulten
innan betong hälls i 

Fundamentytan lämnad
rå för förankringsbruk 

Hylsa 

Klack 
fastsvetsad 
på 
bulthuvudet

1D 
minumum 

½ D 
minumum 
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4.4 Felaktigt uppriktad koppling 

När pumpen och drivenheten installeras är det 
VIKTIGT att kontrollera att kopplingen INTE
vrids under installationen. Den vanligaste 
orsaken till felaktig uppriktning är att 
bottenplattan monteras på en ojämn yta. 

Kontrollera max vinkel- och parallellfel för 
kopplingarna innan pumpen startas. 

 PARALLELLFEL 

 
VINKELFEL 

 

KOPPLINGSTYP 
REKOMENDERAT MAX. 

PARALLELLFEL 
MAX VINKELFEL 

 STORLEK MM GRADER 

DAVID BROWN 
NYLICON FLEXIBLE 

3 0,4 ±1,5° 

WILLIAM KENYON 
 

FLEXILOK 

FL160   

FL200 0,5 1,0° 

FL250   

FENAFLEX 
FL80 2,1  

F90 2,4 
4° 

FLEXIBLA DÄCK 
F100 2,6 

F120 3,2  

 

OBS! Ovanstående tabell indikerar de vanliga kopplingstyperna som används för dessa pumpar. 
Information om andra kopplingstyper kan erhållas vid förfrågan. 
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4.5 Justering av skivremspänningen 

En felaktigt spänd rem orsakar att remmen 
glider och kort livslängd för remmen. En för 
hårt spänd rem överbelastar både rem och 
lager. ANVÄND ALLTID EN REMSPÄNNARE 
VID INSTÄLLNINGEN. 

ISOLERA drivenheten och pumpen från all 
strömförsörjning och styranordningar innan 
justering av remmarna utförs. 

1. Mät spännlängden. 

2. Beräkna nödvändig avböjning: ('x') 

100 mm spännlängd = 1 mm avböjning 
 
därför: 
 
400 mm spännlängd = 4 mm avböjning 
 

3. Se tabellen för rekommenderat min- och 
max-avböjningskraft för remskivor med 
liten diameter. 

Multiplicera med 0,02248 för att konvertera 
Newton till pounds. 
 
Multiplicera med 0,1020 för att konvertera 
Newton till kilogram. 
 

4. Använd en remspänningsmätare med 
siffror för att avgöra hur stor justering som 
behövs. 

5. Justering av remspänningen erhålls genom 
att justera muttrarna på pelarramen. 

6. Kontrollera slutligen att alla muttrar har 
dragits åt och att remmarna kan röra 
sig ”fritt” för hand (beroende på 
pumpstorlek och systemdesign). 

7. Kontrollera att remskivorna hålls vertikala 
och horisontella i förhållande till varandra 
och är uppriktade som diagrammen (A) 
och (B) visar. 

 

REMAVSNI
TT 

REMSKIVA MED 
LITEN DIAMETER 

REKOMMENDERAD 
AVBÖJNINGSKRAFT 

NEWTON 

MM MIN MAX

XPZ 56 7 11 

SPZ 60–63 8 13 

 67–71 9 14 

 75–80 10 15 

 85–95 11 16 

 100–125 13 19 

 132–180 16 24 

XPA 80–125 18 27 

SPA 132–200 22 31 

 
OBS! Ovanstående tabell indikerar de vanliga 
typerna av remskovor som används för dessa
pumpar. Information om andra remskivor kan
erhållas vid förfrågan. 

  

KRAFT

SP
ÄN
NVI
DD
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4.6 Rördragning 

Alla rörledningar MÅSTE ha stöd. Pumpen 
FÅR INTE bära upp någon del av 
rörledningens vikt. 

Kom ihåg – Rörledningsfästen måste även 
bära vikten på produkten som 
pumpas. 

Alltid: 

Ha – korta raka sugledningar för att 
minska friktionsförluster i 
rörledningarna och förbättra 
därmed tillgänglig NPSH. 

Undvik – T-kopplingar och avsmalningar 
nära pumpens sug- eller 
utloppssida. Använd böjar med 
lång radie där det är möjligt. 

Tillhandahåll – Isoleringsventiler på 
vardera sida om pumpen för att 
kunna isolera pumpen vid 
behov. 

  

 

Håll – rörledningarna horisontella där 
det är tillämpligt för att minska 
luftslussar. Inkludera 
excentriska reducerstycken på 
sugledningarna. 

Kontrollera – kopplingens uppriktning under 
installationen för att 
uppmärksamma problem med 
uppriktning av rör/stöd. 

 

 

  

Rörfäste 

Rörfäste 
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5.0 Idrifttagning 

5.1 Rekommenderade smörjmedel 

Specificerad olja för pumparna:- 

Pumpen levereras INTE fylld med olja, därför 
måste tabellen nedan användas för att välja 
rekommenderad olja. 

 

OLJEFYLLD 

-20 °C till +130 °C 

BP GR5150 
Castrol Alpha SN150 

Esso IL1947 
Mobil Glygoyle 30 
Shell Tivela WA 

Texaco Synlube SAE90 
 

 5.2 Smörja pumpen 

 

Byta olja: 

Första bytet – efter 150 driftstimmar. 

Nästa byte – Varje 3 000 driftstimmar, eller 
med ett intervall på två år, det som först 
inträffar. 

Använd endast oljetyperna som levereras av
din leverantör. 

Påfyllning av olja – Fyll på olja genom
påfyllningspluggen till den nivå 
som anges på synglaset. 

 

PUMPMO
DELL 

TOPPKAM
MARE liter 

BOTTENK
AMMARE 

liter 

TOTALT 
liter 

7-0550 1,5 1,5 3,0 

8-0745 2,2 3,6 5,8 

8-1149 2,2 3,6 5,8 
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5.3 Spolade tätningsanordningar 

En spolad tätningsanordning har monterats för 
att kyla tätningsområdet. 

Det är VIKTIGT att:- 

– Spolningen är korrekt ANSLUTEN. (Se 
omstående sida.) 

– En KOMPATIBEL spolningsVÄTSKA
används. 

– Spolningen sker vid KORREKT TRYCK
och FLÖDE. 

– Spolningen STARTAS
SAMTIDIGT/INNAN pumpen STARTAS
och stängs av samtidigt/efter att pumpen 
stängs av. 

 5.4 Ansluta spolningen 

Följande utrustning REKOMMEMDERAS 
STARKT vid användning av ett 
spolningssystem. 

– STYRVENTIL och TRYCKMÄTARE, för att 
möjliggöra att korrekt spolningstryck 
erhålls och övervakas. (En ventil med 
konstant flöde kan användas.) 

– ISOLERINGSVENTIL och 
KONTROLLVENTIL, så att spolningen kan 
stängas av och stoppa oönskade ämnen 
från att flöda i fel riktning. 

– En metod för att synligt indikera 
spolningsvätskans flöde, t.ex. med hjälp av 
en SAMLINGSTRATT. 
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5.5 Layout över spolningsledningarna 

Förslaget gäller DUBBLA MEKANISKA 
TÄTNINGAR och AXELTÄTNINGAR. Om 
pumpen har ENKEL MEKANISK TÄTNING
ska TRYCKMÄTARE och 
REGLERVENTILERNA monteras på 
systemets INLOPPSSIDA. 

  

 

FÖRSLAG TILL
SYNLIG 
FLÖDESINDIKERING KONTROLVÄRDE

TRYCKMÄTARE

 
FLÖDESUTLOPP 
– TILL AVLOPP RÖRLEDNINGAR OCH 

KOPPLINGAR 
LEVERERAS INTE AV 
SSP PUMPS 

KONTROLLVÄR
DE

ISOLERINGSVÄ
RDE

FLÖDESINLOPP 
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5.6 Anslutningar för spolade tätningar 

Tätningsspolningsanslutningarna är ¼" BSPT 
eller NPT enligt uppgift vid beställningen. 

 

5.7 Spolningsvätska 

Valet av spolningsvätska är beroende av 
pumpmediet och driftsförhållandena, dvs. tryck 
och temperatur. Vanligtvis används vatten för 
kylning eller spolning av vattenlösliga 
produkter. Kontakta leverantören för råd 
angående val av lämplig spolningsvätska. 

 

5.8 Spolningstryck och flöde 

Enkel mekanisk tätning – max. 0,5 bar 
Ytterligare ökning av trycket leder till fel på 
läpptätningen. 
 
Dubbla mekaniska 
tätningar/axeltätningar – 1.0 bar högre än 
trycket vid tätningen. 

 
Som vägledning är trycket vid tätningen 
ungefär ⅔ av pumptrycket. 

Spolningens flöde måste vara tillräckligt för att 
säkerställa att temperaturgränsen för 
tätningarna inte överskrids. Kontakta 
leverantören för ytterligare information om 
rekommenderat flöde för den monterade 
produkttätningen. 

  

  



Bruksanvisning 

21 

6.0 Uppstart, nerstängning och rengöring på plats 

6.1 Kontrollista för uppstart av pumpen JA NEJ 

1. Är ”stopp”-knappens placering tydlig?  
2. Har rörledningarna spolats genom för att

spola bort svetsslagg och andra hårda 
partiklar? 

 
3. Har alla hinder tagits bort från rörledningar

och pump?  
4. År pumpanslutningarna och 

rörledningarnas skarvar täta och läckfria?  
5. Finns det smörjmedel i pumpen och 

drivenheten?  
6. Har spolningsförsörjning monterats om

produkttätningarna behöver spolas? 
 

 
7. Är rörledningsventilerna öppna?  
8. ÄR alla skydd på plats?  
9. Starta och stoppa sedan pumpen, flödar

produkten i rät riktning?  
10. Är pumpens varvtals-/tryckinställningar

under pumpens max-gränser?  
 

ALLA FRÅGOR SKA BESVARAS MED ”JA” INNAN MAN FORTSÄTTER 

 

  

OM DET ÄR NÅGRA PROBLEM MED 
PUMPNINGEN, SE 

FELSÖKNINGSDIAGRAMMET 
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6.2 Pumpens avstängningsprocedur 

1. Stäng av pumpen. 

2. Isolera pumpen/drivenheten från all 
strömförsörjning/styrning. 

3. Stäng rörledningsventilerna för att isolera 
pumpen. 

4. Om pumpen ska demonteras, se 
demonteringsavsnittet. 

 

6.3 Rotationsriktning 

Flödesriktningen anges av drivaxelns 
rotationsriktning. Om man ändrar 
rotationsriktningen ändras flödesriktningen. 
Topp- och bottenaxeldrivna pumpar har 
motsatt flödesriktning som bilden visar. 

  

 
  

Utlopp

Toppaxel- 
drivning 

Sugledning Sugledning Utlopp 

Bottenaxel- 
drivning 
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6.4 Rengöring på plats (CIP) – gäller endast serie A 

Pumpen kan rengöras manuellt eller rengöras 
på plats (CIP). Följande är exempel på en 
vanlig CIP-procedur. Dock bör specifika röd 
inhämtas från pumpleverantören för varje 
tillämpning. 

  

 

 
Rör ALDRIG pumpen eller rörledningarna eftersom de blir extremt HETA! 

 

Utsätt inte pumpen för snabba temperaturväxlingar under CIP-procedurer eftersom det kan 
orsaka pumpen att kärva på grund av termisk chock. En lämplig bypass-ledning 
rekommenderas. 

 
Använd ALLTID gummihandskar och skyddsglasögon vid hantering av frätande ämnen. 

 
Skölj ALLTID noga med rent vatten efter användning av rengöringsmedel. 

 
Förvara/avfallshantera ALLTID rengöringsmedel i enlighet med gällande
bestämmelser/direktiv. 

Spola genom
systemet med kallt
vatten eller
brunnsvatten (6 ºC).
Se notering längst ner
på den här sidan. 

Kör igenom systemet
med varm
kaustiksoda (70–
80 °C) med 2,5 %
utspädning i 20–30
minuter. Se notering
längst ner på den här
sidan

Spola slutligen
genom med
kallvatten igen. Se
notering längst ner på
den här sidan. 
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7.0 Underhåll och inspektion 

7.1 Underhållsschema 

Vi rekommenderar att installera tryckmätare på 
vardera sida av pumpen så att eventuella 
problem i pumpen/rörledningarna upptäcks. 

VECKOSHCEMAT BÖR OMFATTA: 

● KONTROLLERA OLJENIVÅN I 
VÄXELLÅDAN 

● KONTROLLERA DE MEKANISKA 
TÄTNINGARNA FÖR LÄCKAGE OCH 
BYT VID BEHOV 

● FETTA IN DEN MEKANISKA 
AVLOPPSTÄTNINGEN (OM 
MONTERAD) 

● JUSTERA AXELTÄTNINGARNA FÖR 
ATT KONTROLLERA LÄCKAGE 

● KONTROLLERA OLJETÄTNINGARNA
FÖR LÄCKAGE 

● KONTROLLERA PUMPTRYCKEN 

 7.2 Rekommenderade reservdelar 

I tabellen nedan anges vilka reservdelar som 
rekommenderas att ni har i lager. 

 

 

Delbeskrivning Antal 

Läpptätning drivände 2 
O-ring frontkåpa 1 
Läpptätning axelände 2 
Rotorer 2 
Packning rotortätning 2 
Produkttätningar 2 
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7.3 Underhållsverktyg 

 

Demontering och montering av pumphuvudet 

Du behöver – Insexnycklar 
Skruvnycklar 
Hylssats 
Träkil 
Mjuk klubba 
Rengöringsslang 
Silikonfett 
Momentnyckel 
Rotorklämverktyg (medföljer till pumpen) 

 

Demontering och montering av växellådan 

Du behöver – en verkstad utrustad med: 

Ett kraftigt skruvstycke 
En press- och pressverktyg 
Vinschverk 
Induktionsvärmare 
EN metod för uppsamling av smörjmedel 
Spak med mjuk ände 
Träkil 
”C”-nyckel 
Vätskepackning 
Permabond 145 (eller likvärdigt) 
Momentnyckel 

  

Pumphuvud Växellåda 
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8.0 Rotorfäste 

Rotorerna hålls fast på axeln med hjälp av 
momentlåset. Varje rotor tätas vid änden med 
ett rotorlock och packning som i sin tur skruvas 
fast på rotorn. 

  

 

8.1 Monteringsinstruktioner för momentlås 

Vid montering av momentlåset är det viktigt att:

1. Momentlåset oljas in lätt på alla ytor för att 
uppnå rätt momentvärde och även för att 
underlätta frigöringen vid borttagning. 

2. När den har monterats i arbetsläget och 
innan den dras åt ska en tillfällig klämma 
och skruv användas för att säkerställa att 
rotorn är korrekt ansluten med 
momentlåset mot axelskuldran. Detta 
säkerställer att rotorns spel fram och bak 
upprätthålls. 

3. Spänn försiktigt skruvarna i momentlåset, 
ta av rotorklämman och dra sedan åt 
skruvarna med det momentvärde som 
anges på sidan 44. För bästa resultat 
rekommenderas att skruvarna dras åt 
korsvis, upprepa till korrekt moment. 

  

  

ROTORKLÄMM
A

ROTORKLÄMSK
RUV

MOMENTLÅS 

ROTOR 

AXEL 
O-RING 

AXELHYLSA 

MOMENTLÅS 

PACKNING

ROTORLOCK

ROTORLOCKSKRUVAR
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8.2 Instruktioner för frigöring av momentlåset 

Ta av rotorlockskruvarna och dra ut båda 
rotorlocken. Lossa alla skruvarna i 
momentlåset Momentlåset kan dras ut genom 
att ta av de tre skruvarna som sticker ut längre 
än de övriga. Under dessa tre skruvar finns 
M12 gängade utdragningsskruvar. Nu kan 
momentlåset dras ut med hjälp av de gängade 
hålen. Nu kan rotorn tas bort från rotorhuset 
med lämplig lyftutrustning. 

1. Ta av rotorlockskruvarna och dra ut båda 
rotorlocken. 

2. Lossa alla skruvarna i momentlåset korsvis 
i flera steg. Nu kan det lossade 
momentlåset tas av. 

3. För att dra av momentlåset från rotorn 
skruvas endast de tre skruvarna med 
brickor av. Skruva försiktigt i M12-skruvar i 
hålen (dessa hål har endast 3–5 gängor, 
dra inte åt) och dra ut momentlåset. 

  

 
Momentlås 

  

3. Skruvar med 
brickor. 
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9.0 Allmänt underhåll 

9.1 Före demontering av pumpen 

Innan demonteringen av pumpen påbörjas ska 
man ALLTID: 

  

 

 

Spola – 

pumpen och systemet om några skadliga produkter 
har pumpats. 

 

Isolera – 

pumpen/drivenheten från all strömförsörjning/styrning. 

 

Stäng – 

rörledningsventilerna för att isolera pumpen. 

 

Koppla från – 

pumpen från drivenheten. 

 

LÄS FÖRST DETTA AVSNITT INNAN Du FORTSÄTTER 
DEMONTERINGEN AV PUMPEN 
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9.2 Ta av rotorerna 

1. Innan demonteringen av pumphuvudet 
påbörjas ska drivenheten/pumpen isoleras 
från all strömförsörjning och styrning, spola 
systemet om farliga produkter har 
pumpats. 

2. Kontrollera att isoleringsventilerna till 
pumpen har stängts. 

3. Lossa försiktigt frontkåpans fästmuttrar, det 
kan finnas resttryck i systemet. 

4. Ta av frontkåpans fästmuttrar. Använd de 
medföljande gångjärnen, ta bort kåpan så 
att den är fri från rotorhuset. Försök inte 
bända loss frontkåpan med en skruvmejsel 
eller annat metallverktyg. 

5. Nu rekommenderas det att spola ur 
pumphuvudet innan demonteringen 
fortsätter. 

6. Ta av rotorns momentlås genom att följa 
instruktionerna för frigöring av 
momentlåset på sidan 25. 

7. Hjälp till med utdragningen av rotorerna. 

OBS! Lyftutrustning måste användas för
att dra ut rotorerna som bör glida ut från 
spåren, det kan vara nödvändigt att 
använda ett lämpligt verktyg som visas 
nedan för att bända loss rotorerna från 
axelspåren. Täck alltid över änden på 
verktyget för att förhindra att rotorerna 
skadas. 

 9.3 Ta av rotorhuset 

1. Ta av rotorerna enligt beskrivningen. 

2. Koppla först från sug- och 
utloppsledningen. 

3. Om pumpen är monterad med en 
axeltätning, lossa packningsflänsen. 

Om pumpen har en spolad tätning, ta av 
husets fästmuttar och lossa huset från 
rotorhuset. 

4. Ta av muttrarna till rotorhuset/växellådan. 

5. Kontrollera att rotorhuset har ordentligt 
stöd av lyftutrustningen. Nu kan rotorhuset 
knackas framåt med en mjuk hammare tills 
den släpper från tapparna. Om pumpen 
har mekaniska tätningar måste man vara 
försiktig så att rotorhuset stöds när det 
lossnar från tapparna, annars kan 
tätningarna skadas. 

6. När rotorhuset har tagits av kan man 
undersöka tätningarna/axeltätningen. 
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9.4 Byta den främre växellådspackningen

1. Följ instruktionerna för borttagning av 
rotorer och rotorhus. 

2. Ta bort den mekaniska tätningen eller 
axeltätningen och ringslingorna 

3. Tre sexkantskruvar håller tätningshållaren 
på plats, när de har tagits bort kan hållaren 
tas ut. En silikontätning eller en packning 
används för att täta ytorna. Det kan vara 
nödvändigt att försiktigt bända loss 
hållaren med en hävstång. 

4. När hållarna har tagits av från pumpen kan 
tätningarna pressas ut och de nya 
tätningarna pressas in med en lämplig 
stång. 

5. Kontrollera att ytan som tätningarna ligger 
mot är fri från repor. Om ytan är repad, 
rengör det skadade området med en fin 
slipduk. Kontrollera att alla spår av 
slipmaterial avlägsnas innan de nya oljade 
tätningarna sätts i. 

6. Innan tätningshållaren sätts tillbaka, rengör 
den gamla silikontätningen (om sådan 
använts) från den bakre ytan på 
tätningshållaren och från frontytan på 
växellådan. Täck den bakre ytan på 
hållaren med ny silikontätning eller sätt på 
en ny packning, skjut den på plats och sätt 
i de tre sexkantskruvarna. Dra åt skruvarna 
jämnt med rekommenderat 
åtdragningsmoment. 

7. Sätt tillbaka ringslingorna, montera 
samman tätningar och rotorhus, se 
relevant avsnitt för inställningsmått och 
monteringsinstruktioner. 

 9.5 Sätta tillbaka rotorhuset 

ANVÄND ALLTID LYFTUTRUSTNING NÄR 
ROTORHUSET MONTERAS TILLBAKA 

 
1. Ta av och rengör axelhylsans distanser 

eftersom detta bestämmer rotorns 
uppriktning. 

OBS! Var noga med att axelhylsans 
distanser sätts tillbaka på axeln som de 
togs av från. 

2. Sätt i tätningen enligt relevant avsnitt och 
kontrollera att korrekt 
tätningsinställningsmått har uppnåtts. 

3. Kontrollera att tätningsenheten har 
monterats korrekt. 

4. Placera rotorhuset/växellådans tappar i rätt 
position. 

5. Sätt tillbaka och dra åt muttrarna till 
rotorhus/växellåda med rätt 
åtdragningsmoment. 

OBS! Var försiktig när rotorhuset skjuts 
över axlarna så att inte de mekaniska 
tätningarna skadas. 
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9.6 Avtagning av bakre växelkåpan och 
byte av tätning 

1. Isolera motorn, ta av kopplingen eller 
kilremskydden. 

2. Om pumpen är direktkopplad är det 
nödvändigt att koppla från och ta av 
pumpen från bottenplattan för att komma åt 
den bakre oljetätningen. 

3. Om pumpen är remdriven, lossa 
spänningen på remmarna och ta av 
remskivan och drivnyckeln. 

4. Ta av avtappningspluggen och töm 
smörjmedlet i en ren behållare. 

När ändkåpan har tätats mot växellådan med 
en vätsketätning kan det krävas en hårt 
slag med en klubba och stans på sidan för 
att lossa den. 

6. Ta av ändkåpan och tryck ut oljetätningen 
och sätt i en ny tätning. 

7. Rengör ytorna på både växellåda och 
ändkåpa, täck ytorna med en lämplig 
vätsketätning och sätt tillbaka ändkåpan. 
Sätt i fästskruvarna och centrera sedan 
läpptätningen på axeln innan den de dras 
åt med rekommenderat 
åtdragningsmoment. 

8. Fyll pumpens växellåda med olja till 
inspektionsglaset. 

9.7 Återmontera rotorerna 

1. Alla rotorer i serierna A&G-pumputbud har 

 Vid återmonteringen av rotorerna
rekommenderas följande procedur: 

– rotera drivaxeln tills kilspåren är överst 
(inte viktigt). 

– hitta rotorns huvudlob, som har samma 
centrumlinje som splinekuggarna. Se 
nedan. 

– rikta upp huvudloben med axelspåret och 
skjut på rotorn på axeln. 

– hitta huvudloben för den andra rotorn på 
samma sätt. 

– skjut på rotorn så att båda rotorerna är i 
den position som visas nedan. 

 

Korrekt inställning har erhållits när pumpen
roterar fritt utan kontakt mellan rotorerna. Detta

Huvudlob 

Huvudlob 

axelns 
centrumlinje 

lobens 
centrumlinje 

splinekugg

LÄPPTÄTNING

RINGSLINGA

FRÄMRE 
TÄTNINGSHÅLLA
RE
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tätning med O-ringar enligt tidigare 
beskrivning. Kontrollera tillståndet för 
O-ringarna och byt dem vid behov. 

2. Rotorerna är helt utbytbara. När rotorerna 
monteras igen erhålls korrekt inställning 
genom att sätta tillbaka rotorerna i exakt 
samma position som när de togs av. Om 
drivhjulen har tagits bort eller om 
växellådan har demonterats måste 
pumpen ställas in enligt beskrivningen i 
avsnittet som beskriver inställningen. 

ska alltid kontrolleras innan pumpen startas. 

3. Montera åter ”momentlåset”. 

4. Kontrollera O-ringen och byt den om den 
är skadad innan frontkåpan monteras igen. 
Sätt på frontkåpan och dra åt muttrarna 
med rekommenderat åtdragningsmoment.
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10.0 Växellådans komponenter 

10.1 Inställningsdrev 

Pumpen är monterad med ett par 
inställningsdrev, som är placerade bakom 
kåpan till växellådan. De ger synkronisering av 
rotorerna, så att rotorerna inte har kontakt med 
varandra under normala arbetsförhållanden. 

Ett drev kilas på drivaxeln och hålls fast av 
låsmuttern. Återstående drev har ett 
momentlås i loppet som ger både drivning och 
fäste för inställningsdrevet. 

  

 
  

DREVKIL 

LÅSMUTTER 

MOMENTLÅS 

DRIVAXEL 

HJÄLPAXEL 
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10.2 Inställningsjustering 

Rotorinställningen (synkronisering) görs på 
fabrik. Om rotorerna blir osynkroniserade kan 
inställningen göras om med följande procedur.

ORSAKEN TILL FELET SKA 
FASTSTÄLLAS OCH ELIMINERAS INNAN 

MAN FORTSÄTTER. 
 
För att justera rotorernas inställning ska först 
växelkåpan tas bort. När kåpan har tagits bort 
blir inställningsdreven synliga. 

För återinställning av rotorerna måste 
momentlåsen i inställningsdreven på 
hjälpaxeln vara tillräckligt lösa så att rotorerna 
kan knackas på plats när de har 
synkroniserats. Rotorerna är korrekt 
synkroniserade när spelet är lika vid 
mätpunkterna. 

 10.3 Borttagning av inställningsdrevet 

För att ta av båda inställningsdreven
rekommenderas följande procedur. 

1. Tappa ur oljan från pumpen. 

2. Ta av växelkåpan. 

3. Lossa låsmuttern från drivaxelns 
inställningsdrev som är fastkilat i axeln. 

4. Lossa alla skruvarna på momentlåset på 
hjälpaxeldrevet. Det finns utdragningshål 
under de tre skruvhuvudena som sticker ut 
längre än resterande skruvar. Använd 
utdragningshålen för att ta av momentlåset 
följt av drevet från axeln. 

5. Det kilade drevet kan nu dras av med 
utdragningshålen och en hydraulisk 
avdragare. Drevet värms upp före 
montering och kan inte dras av enkelt 
(greppassning). 

 

Använd bladmått för att mäta spelet vid de 
positioner som bilden visar och justera tills de 
är lika, därefter är pumpen korrekt inställd. Dra 
åt skruvarna för inställningsdrevets momentlås.

  

  

Mätpunkt Mätpunkt 
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10.4 Montera inställningsdreven 

1. Sätt på rotorerna på axlarna för att göra 
inställningen. 

2. Smörj inställningsdrevet som hålls på plats 
av momentlåset och skjut den försiktigt på 
respektive axel, använd bladmått för att 
säkerställa att de har full kontakt med 
lagerytan. 

3. Olja och för in momentlåset i 
inställningsdrevets hål och dra åt 
skruvarna löst. 

4. Använd en induktionsvärmare för 
återstående kilade drev eller hetoljebad för 
att värma upp drevet till 110 °C. För 
försiktigt drevet över kilen i axeln och 
kontrollera att den ligger mot lagerringen. 

5. Sätt på låsmuttern på drivaxeln och dra åt 
den ordentligt, använd Permabond 
gänglåsning på gängan. 

6. Se avsnittet Inställningsjustering innan 
momentlåset dras åt ordentligt på 
hjälpaxeln. 

10.5 Läpptätning – uttagning och isättning

Lagerläpptätningen sitter bakom toppaxelns 
bakre lagerhus. Läpptätningen löper mot 
baksidan av inställningsdrevet och förhindrar 
att toppkammarens smörjmedel rinner ner i 
bottenkammaren. 

Om läpptätningen ska återanvändas ska man 
vara försiktig när den dras av så att inte 
tätningskanten skadas, annars måste en ny 
läpptätning monteras. För att återmontera en 
tätning trycks den jämnt in i hålet och en plan 
platta eller stång används för att trycka den på 
plats. 

 10.6 Borttagning av axeln 

1. Ta av rotorhusets frontkåpa, rotorerna och 
rotorhuset. 

2. Ta av produkttätningarna. Se anmärkning 
angående hantering av mekaniska 
tätningar på sidan 34. 

3. Tappa ur smörjmedel från varje kammare.

4. Ta bort växelkåpan och inställningsdreven.

5. Ta av växellådans främre tätningshållare 
och tätningsenheten. 

6. Nu kan axelenheten tas av genom den 
främre delen av växellådan, en mjuk 
klubba kan användas för att knacka ut 
dem. 

 
10.7 Lager – allmänt 

Pumparna levereras med två uppsättningar
lager för varje axel, en uppsättning för fram och 
bak på axeln. Var försiktig vid demonteringen
för att hålla isär lagren inför monteringen. 

 
10.8 Borttagning av lager 

Lagren greppassas på axlarna. Följande
procedur beskriver metoden för borttagning av
lagren. 

1. Ta av de bakre lagren med en lämplig 
lageravdragare. 

2. De främre lagerlåsmuttrarna och 
säkringsbrickan kan nu lossas och tas av. 

3. Använd slutligen lageravdragare eller 
pressa för att ta av de främre lagren. 
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10.9 Sätta på lager på axeln 

Främre lager 

1. Ta bort eventuella grader eller spån från 
axeln och se till att axeln har bekvämt stöd 
för att sätta på lagren. Ställ axeln vertikalt i 
rotorn. 

2. Olja lätt axellagertappen. 

3. Värm konenheterna till 120 °C (248 °F). 

4. Montera lagren på axeln i följande ordning.

– Kon 
– Kopp 
– Distansbricka (2 för bakre lager) 
– Kopp 
– Kon 
 

5. Låt svalna medan du kontrollerar att konen 
är korrekt placerad mot stödet på axeln. 

6. Skruva på båda låsmuttrarna med 
säkringsbrickan emellan dem på axeln. 

OBS! Böj säkringsbrickans vingar så att de 
griper i axelns fördjupning och låsmutterns 
vingar. 

 Bakre lager 

Värm och montera de bakre lagren på samma
sätt som de främre lagren. 
OBS! Använd en hydraulisk press, de bakre 
lagren 7-0550 ska förbelastas med tre ton. 

10.10 Isättning av axeln 

Med båda uppsättningarna lager monterade på
axeln kan axeln nu föras in i växellådan. 

Om nya främre lager har monterats leder detta
till en ändring av det främre och bakre spelet
på rotorn i rotorhuset. För att återställa
rotorspelet till specificerade gränsvärden görs 
justeringen genom att ändra storleken på
axelhylsdistanserna. Kontakta leverantören för
information om det bakre spelet. 

OBS! Om pumpen inte ska användas för 
livsmedel ska aldrig kärvning appliceras på
axeln innan axelhylsan sätts på. 

 

 

  

KON KOPP DISTANS 

SÄKRINGSBRIC
KA 

DISTANSER

FRÄMRE LAGER LÅSMUTTRAR BAKRE LAGER 
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11.0 Avtagning och montering av produkttätningar 

11.1 Enkel mekanisk tätning 

 

OBJEKT BESKRIVNING 

1 O-RING FÖR STATIONÄR YTA 
2 STATIONÄR YTA 
3 ROTERANDE YTA 
4 AXEL-O-RING 
5 INSTÄLLNINGSSKRUV 
6 FJÄDER 
7 DRIVRING 

 

Tätningen består av en roterande yta som 
tätas mot axeln med en O-ring. En fjäder 
används för att erhålla kontakt mellan ytorna. 
Rotationen erhålls av inställningsskruvar som 
dras åt på axeln. Den stationära ytan är 
placerad i rotorhuset och förhindras att rotera 
av tre stift. 

TÄTNINGSYTORNA ÄR ÖMTÅLIGA - 
HANTERAS MED EXTREM 

FÖRSIKTIGHET. 

 
Ta av den enkla mekaniska tätningen 

1. Lossa tätningen från axeln genom att lossa 
inställningsskruvarna. 

2. Ta av rotorhuset med den stationära 
tätningsytan kvar i hålet, var försiktig så att 
ytan inte skadas. 

3. Ta försiktigt av återstående del av 
tätningen från axeln. 

 

 

 

Montera den enkla mekaniska tätningen 

1. Torka av den överlappade ytan på 
tätningsytan med ett lösningsmedel tills 
den är helt ren, var extremt försiktig så att 
inte ytorna repas. 

2. Smörj O-ringen och axeländen lätt med ett 
silikonfett (livsmedelskvalitet vid behov).  

3. Tryck stadigt den stationära ytans O-ring 
mot den stationära ytans kant och placera 
den i rotorhusets hål över rullstiften. 

4. Markera axeln för att indikera 
tätningsinställningens längd. 

5. Tryck in O-ringen i tätningsytans hål och 
skjut försiktigt på tätningen på axeln tills 
den når inställningspositionen. 

6. Dra åt inställningsskruvarna. 

  

INSTÄLLNINGSMÅTT 
8-0745 och 8-1149 

INSTÄLLNINGSMÅTT 
7-0550 

AXEL 
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11.2 Enkel spolad mekanisk tätning 

 

Tätningen består av en roterande yta som 
tätas mot axeln med en O-ring. En fjäder 
används för att erhålla kontakt mellan ytorna. 
Rotationen erhålls av inställningsskruvar som 
dras åt på axeln. Den stationära ytan är 
placerad i rotorhuset och förhindras att rotera 
av tre stift. Ett tätningshus med läpptätning 
innesluter tätningen och löper på en axelhylsa.

TÄTNINGSYTORNA ÄR ÖMTÅLIGA - 
HANTERAS MED EXTREM 
FÖRSIKTIGHET. 

 
Ta bort enkel spolad mekanisk tätning 

1. Lossa tätningen från axeln genom att lossa 
inställningsskruvarna genom 
spolningsanslutningen. 

2. Ta av tätningshusets fästmuttrar och dra 
bort den från rotorhuset. 

3. Ta av rotorhuset med den stationära 
tätningsytan kvar i hålet, var försiktig så att 
ytan inte skadas. 

4. Ta försiktigt av återstående del av 
tätningen från axeln följt av tätningshuset, 
läpptätningen och distansen. 

 Montera enkel spolad mekanisk tätning 

1. Pressa in läpptätningen i tätningshuset. 

2. Smörj distansens O-ring, sätt i den i 
distansen och tryck på den på axeln. 

3. Styr försiktigt tidningshuset med 
läpptätningen över distansen. 

4. Torka av den överlappade ytan på 
tätningsytan med ett lösningsmedel tills 
den är helt ren, var extremt försiktig så att 
inte ytorna repas. 

5. Smörj O-ringen och axeländen lätt med ett 
silikonfett (livsmedelskvalitet vid behov). 

6. Tryck stadigt den stationära ytans O-ring 
mot den stationära ytan och placera dem i 
rotorhusets hål över rullstiften. 

7. Tryck in O-ringen i tätningsytans hål och 
skjut försiktigt på tätningen på axeln tills 
den når distansen. 

8. Dra åt inställningsskruvarna. 

9. Nu kan rotorhuset sättas tillbaka samtidigt 
som muttrarna till tätningshuset dras åt. 

  

spolningsanslutning

tätningshus 

läpptätning 

packning
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11.3 Dubbel mekanisk tätning 

 
 
 
 
 
 
 

OBJE
KT 

BESKRIVNING 

1 INSTÄLLNINGSSKRUV 
2 PACKNING 
3 ROTERANDE YTA 
4 TÄTNINGSHUS 
5 TÄTNINGSHUSETS O-RING 

 
 

 

 
ROTORHUS 

Tätningen består av två roterande ytor som 
tätas mot axeln med O-ringar. Rotationen 
erhålls av inställningsskruvar som dras åt på 
axeln. De två stationära ytorna är placerade i 
rotorhuset och tätningshusets hål. Rotationen 
förhindras av stift och klackar. Fjädrar används 
för att erhålla kontakt mellan ytorna. Ett 
tätningshus fäst vid rotorhuset innesluter och 
ställer in tätningen. 

TÄTNINGSYTORNA ÄR ÖMTÅLIGA - 
HANTERAS MED EXTREM 
FÖRSIKTIGHET. 

 
Ta bort dubbel mekanisk tätning 

1. Sätt i en insexnyckel genom de uppriktade 
hålen och lossa var och en av 
inställningsskruvarna i drivringen. 

2. Ta av tätningshusets fästmuttrar och dra 
bort tätningshuset från rotorhuset. 

3. Ta försiktigt av rotorhuset med den 
stationära ytan monterad. 

4. Skjut av de roterande ytorna följt av 
tätningshuset med kvarvarande stationär 
yta. 

 Montera dubbel mekanisk tätning 

1. Torka av den överlappade ytan på 
tätningsytan med ett lösningsmedel tills 
den är PERFEKT ren, var extremt försiktig
så att inte ytorna repas. 

2. Smörj O-ringarma och axeländen lätt med 
ett silikonfett (livsmedelskvalitet vid behov).

3. Tryck stadigt O-ringarna mot de stationära 
ytorna och placera dem i rotorhusets hål 
över och tätningshuset. 

4. Placera O-ringarna i de roterande ytorna. 

5. Montera försiktigt tätningshuset med den 
stationära ytan mot axeln. 

6. Tryck den roterande enheten på axeln tills 
den sätter sig mot tätningshusets 
stationära yta. 

7. Sätt i den nya tätningshuspackningen. 

8. Montera försiktigt rotorhuset och dra åt 
muttrarna till tätningshuset. 

9. Dra åt inställningsskruvarna genom de 
uppriktade hålen i tätningshuset 
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11.4 Arrangemang av packningsringar 

 

OBJEKT BESKRIVNING OBJEKT BESKRIVNING 

1 AXELTÄTNING 5 PACKNINGSSKIVA 

2 AXELHYLSA 6 LANTERNINRING 

3 ROTORHUS 7 PACKBOXSKRUV 

4 
DISTANS TILL AXELHYLSA 

8 
JUSTERINGSRING TILL 
PACKNING. 

 
DROPPLÄCKAGE ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR 
ATT FÖRHINDRA ÖVERHETTNING AV 
PACKNINGSOMRÅDET, I ANNAT FALL 
KAN PACKNINGARNA SKADAS 

 
Packningsringarna är placerade i rotorhusets 
packningsområde och spänns fast mot 
axelhylsan genom inställning av 
packningsskivan. För sköljda packningar 
ersätter en lanterninring packningens 
mellanring. 

Borttagning av packningsring 

1. Frigör och dra tillbaka packningsskivan. 

2. Ta bort rotorhuset med monterad packning.

3. Kontrollera och byt vid behov ut packning 
och axelhylsa. 

 Montering av packningsring 

1. För in packningsringen i rotorhuset och 
lanterninring (om det är slät 
packningsring). Se till att dessa är i rätt 
ordning och placerade med bladfogarna 
120° isär. 

2. Gör en lös placering av packningsskiva 
och muttrar. 

3. Montera tillbaka rotorhuset med 
packningsenhet över axelhylsorna. 

4. Justera packningsringen, se nästa sida. 

  

Packningsring 
Släta packningsringar 

SPOLNINGSANSLUT
NING 
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11.5 Justering av packningsring 

DROPPLÄCKAGE ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR 
ATT FÖRHINDRA ÖVERHETTNING AV 
PACKNINGSOMRÅDET, I ANNAT FALL 
KAN PACKNINGARNA SKADAS. 

 
Viktigt: 

Stoppa och ta bort packningsskyddet för att 
kontrollera kåpans temperatur och läckage. 
MONTERA ALLTID TILLBAKA SKYDDET 
INNAN ENHETEN STARTAS. 

1. Spänn packningsskivan försiktigt. 

2. Flöda pumphuvudet och avgör om 
packningsläckaget är acceptabelt. Spänn 
muttrarna till packningsskivan tills 
acceptabelt läckage erhålls. 

3. Starta pumpen och låt den gå i ungefär 10 
minuter. Om packningen blir markant 
varmare än övriga pumpdelar är 
packningen för hårt åtdragen. 

 4. Stäng av pumpen och låt den svalna, 
upprepa därefter ovanstående steg tills 
packningens temperatur är stabil och har 
ett svagt läckage. 

5. Kör pumpen i intervall om 10 minuter och 
spänn muttrarna till packningsskivan med 
1/6 varv tills läckaget är acceptabelt. 
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12.0 Fel, orsaker och åtgärder 

Ingen 
utmatning 

Underka
pacitet 

Oregelbu
nden 

utmatnin
g 

Primär 
har 

förlorats 
efter 
start 

Pumpe
n 

stannar 
vid 

start 

Pumpen 
överhetta

s 

Motorn 
överhetta

s 

Absorber
ar 

överdrive
n effekt 

Buller 
och 

vibration

Slitage 
på 

pumpel
ement 

Överdrive
t slitage 

på 
packning

sring 

Produkt
förlust 
genom 
packnin
gsring

Kärvnin
g 

ORSAKER 
 

ÅTGÄRDER 

*             Felaktig rotationsriktning 1 Ändra motorriktning. 
*             Pumpen är ej flödad. 2 Driv ut gas från matarledningen och pumpkammare och fyll på vätska. 
* * * *     *     Det finns för lite NPSH. 3 Öka diametern på matarledningen. Öka sughöjden. Förenkla 

matarledningens konfiguration och gör den kortare. Sänk hastigheten 
Sänk produkttemperaturen – kontrollera inverkan av ökad viskositet på 
tillgänglig och tillåten ineffekt. 

 * * *     *     Produkten förångas i matarledningen. 4 

* * * *     *     Det tränger in luft i matarledningen. 5 Gör om rörkopplingarna. Justera och gör om packningen. 
 * * *     *     Gas i matarledningen. 6 Driv ut gas från matarledningen och pumpkammare och fyll på vätska. 
* * * *     *     Otillräcklig höjd över matarkärlets utlopp. 7 Höj produktnivån. Sänk utloppets position. Öka matarledningens 

nedsänkning. 
  * *     *     Bottenventilens sil är igensatt eller 

blockerad. 
8 Servicebeslag. 

 *  * * * * * *     Produktens viskositet är över angivet 
värde. 

9 Sänk pumphastigheten. Öka produkttemperaturen. 

 *            Produktens viskositet är under angivet 
värde. 

10 Öka pumphastigheten. Sänk produkttemperaturen. 

     *   * *   * Produktens temperatur är över angivet 
värde. 

11 Kyl pumpkammaren. 

    *  * *      Produktens temperatur är under angivet 
värde. 

12 Värm upp pumpkammaren. (Kontrollera med pumptillverkaren). 

        * * * * * Oväntade fasta partiklar i produkten. 13 Rengör systemet. Montera sil på matarledningen. 
 * * * * * * * * *   * Matningstrycket är över angivet värde. 14 Kontrollera att det är fritt från hinder. Servicesystem och omarbetning 

för att förhindra återkommande problem. Förenkla utmatarledningen. 
     * * *   *  * Packningsringen för hårt åtdragen. 15 Lossa och justera packningen. 
  * *     *   *  Packningsringen för löst åtdragen. 16 Justera packningen. Se anteckning om packningsringar under 

rubriken ”Installation och underhåll”. 
          * *  Otillräcklig spolning av packningsring. 17 Kontrollera att vätskan rinner fritt över packningsringen. Öka flödet. 
      * *      Pumphastigheten är över angivet värde. 18 Sänk pumphastigheten. 
             Pumphastigheten är under angivet värde. 19 Öka pumphastigheten. 
      * *  *    Rotorhus påfrestat av rörnät. 20 Kontrollera rörens inriktning. Montera flexibla rör eller 

expansionsbeslag. Stötta upp rören. 
             Remdrivningen slirar. 21 Spänn enligt tillverkarens rekommendationer. 
             Felriktad flexibel koppling. 22 Kontrollera flänsinriktning och justera fästena vid behov. 
     *        Osäker infästning av pumpdrivning. 23 Montera låsbrickor för att säker fästen och spänn fast. 
    * *       * Slitage eller fel på axellager. 24 Se pumptillverkarens dokumentation för tips och reservdelar. 
     *       * Sliten, osynkroniserad 

inställningsmekanism. 
25 Se pumptillverkarens dokumentation för tips och reservdelar. 

    * * *  * *   * Fel mängd växellådsolja. 26 Se pumptillverkarens anvisningar. 
* *            Kontakt mellan pumpelementens 

metalldelar. 
27 Kontrollera angivet tryck och arbetstryck. Se pumptillverkarens 

information. 
 *    *        Slitna pumpelement. 28 Montera nya komponenter. 
 *       *     Läckage från frontens övertrycksventil. 29 Kontrollera tryckinställning och justera vid behov. Undersök och rengör 

stödytorna. Byt ut slitna delar. 
 *       *     Övertrycksventil skramlar. 30 Kontrollera om packningar, gejder, etc. är slitna – byt ut vid behov. 
             Övertrycksventil felaktigt inställd. 31 Justera fjäderkompressionen. Ventilen ska lyfta ungefär 10 % över 

arbetstrycket. 
DIAGNOSEN UNDERLÄTTAS OM MAN LÄSER AV TRYCKET UNDER ARBETE VID PUMPENS IN- OCH UTLOPP 
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13.0 Tekniska specifikationer 

13.1 Informationstabell för pumpen 

 

PUMPMOD
ELL 

FÖRTRÄNGNING KOPPLINGAR PÅ 
SUGLEDNING OCH 

UTLOPP 

MAX 
DIFFERENTIALT

RYCK 

MAX 
VARVTAL 
(VATTEN) 

MAX 
KAPACIT

ET 
(VATTEN)

   

    Kopplingsstorlek, 
internationella 

standarder  
Liter/ 
varv 

I gal/ 
100 varv 

US 
gallon/ 

100 
varv 

  

 mm tum bar lbf/in varv/min varv/min

7-0550 5,5 121 145 150 6 7 100 750 247,5 

8-0745 7,45 164 150 150 6 10 150 650 290,5 

8-1149 11,49 253 303 200 8 3,5 50 650 447,7 

 

 

 

13.2 Specifikationsschema, vridmoment 

 

BESKRIVNING 
MOMENT NYCKEL/SKRUVNYCKEL 

storlek Nm lbft 

MUTTRAR TILL FRONTKÅPA 
se 

anteckning

se 
antecknin

g 
24 

MUTTRAR TILL VÄXELLÅDA 
se 

anteckning

Se 
antecknin

g 
24 

MUTTRAR TILL VÄXELLÅDSHUS 27 20 6 

SKRUVAR TILL FRÄMRE TÄTNING 27 20 6 

ROTORLOCKSKRUVAR 35 26 6 

VÄXELLÅDSSKRUVAR 35 26 6 

 

ROTORLOCKSKRUVAR 7-0550 - 10 Nm (7 lbft) - nyckelstorlek 4 
 8-0745 och 8-1149 - 14 Nm (10 lbft) - nyckelstorlek 5 

OBS! PUMP 7-0550, 160 Nm (118 lbft) 
PUMPS 8-0745 och 8-1149, 233 Nm (172 lbft) 
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14.0 Sektionsritning av pumpen och reservdelslista 

Obje
kt 

Antal Beskrivning 

   
1 8 Rotorhus, bult 
2 8 Rotorhus 
3 4 Ögleskruv 
4 1 O-ring till frontkåpa 
5 6 Rotorlockskruvar 
6 2 Rotor 
7 1 Rotorhus 
8 3 Skruvar till främre fäste 
9 2 Främre fäste 
10 4 Främre lager 
11 2 Låsmutter 
12 2 Säkringsbricka 
13 2 Låsmutter 
14 2 Oljepåfyllning 
15 1 Drivaxel 
16 2 Bakre lager 
17 2 Bakre lagerdistans 
18 1 Tätningsring, O-ring 
19 1 Tätningsring 
20 1 Inställningsmekanism (med nyckel) 
21 1 Nyckel till inställningsmekanism 
22 8 Skruv till växellådshus 
23 1 Låsmutter till inställningsmekanism 
24 1 Läpptätning till växellåda 
25 1 Nyckel till drivaxel 
26 1 Rotorhus 
27 2 Rotorlock 
28 2 Packning till rotorlock 
29 2 Rotor (momentlåsenhet) 
30 2 Låspinne 
31 4 Mutter till rotorhus/växellådshus 
32 4 Bult, till rotorhus/växellådshus 
33 2 Ringslinga 
34 2 Främre läpptätningshållare 
35 2 Främre lagerdistans 
36 1 Växellåda 
37 1 Hjälpaxel 
38 2 Inspektionsglas 
39 1 Läpptätning till inställningsmekanism 
40 1 Inställningsmekanism (momentlås) 
41 2 Avtappningsplugg 
42 1 Inställningsmekanism (momentlås) 
43 1 Växellådshus 
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Alfa Laval Ltd 
Birch Road, Eastbourne 
East Sussex BN23 6PQ, England 
Tfn: +44 (0) 1323 412555 
Fax: +44 (0) 1323 414515 
www.ssppumps.com 

Informationen i detta dokument var korrekt vid 
tiden för utgivning men kan ändras utan 
föregående meddelande. 

 


