
 BRUGERVEJLEDNING 

 

 
 
 

Durco Mark 3 pakkede metalliske 
pumper 

Installation 
Betjening 

Vedligeholdelse 

Mark 3 Standard, In-Line, Lo-Flo, Tilbagetrukket pumpehjul, 
Ensartet selvspædning og Sealmatic pumper 

PUIOM000712-00 (DA) 05-17 
Formerly 71569111 
 

 

 

 

 
 

 Denne vejledning skal læses før installation, betjening, 
anvendelse og vedligeholdelse af udstyret. 

 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 2 af 72 flowserve.com 

INDHOLD 
SIDE 

1  INDLEDNING OG SIKKERHED ........................... 3 
1.1  Generelt .......................................................... 3 
1.2  CE-mærkning og godkendelser ...................... 3 
1.4  Copyright ........................................................ 3 
1.5  Arbejdsbetingelser .......................................... 3 
1.6  Sikkerhed ....................................................... 4 
1.7  Fabriksskilt og sikkerhedsmærkater ............... 8 
1.8  Støjniveau ...................................................... 8 

2  TRANSPORT OG OPBEVARING ........................ 9 
2.1  Modtagelse og udpakning af forsendelsen ..... 9 
2.2  Håndtering ...................................................... 9 
2.3  Løftning .......................................................... 9 
2.4  Opbevaring .................................................... 11 

3  BESKRIVELSE ................................................... 12 
3.1  Konfiguration ................................................ 12 
3.2  Navnenomenklatur ....................................... 12 
3.3  Designbeskrivelse af større pumpedele ....... 12 

4  INSTALLATION .................................................. 19 
4.1  Placering ...................................................... 19 
4.2  Samling af dele ............................................. 19 
4.3  Underlag ....................................................... 19 
4.4  Støbning ....................................................... 21 
4.5  Den første justering ...................................... 22 
4.6  Rørsystem .................................................... 23 
4.7  Elektriske forbindelser .................................. 33 
4.8  Afsluttende kontrol af akseljustering ............. 33 
4.9  Beskyttelsessystemer ................................... 34 

5  IDRIFTTAGNING, OPSTART, BETJENING  
OG NEDLUKNING ............................................. 34 

5.1  Før idrifttagning ............................................ 34 
5.2  Pumpesmøremidler ...................................... 34 
5.3  Mellemrum for pumpehjul ............................. 37 
5.4  Rotationsretning ........................................... 37 
5.5  Afskærmning ................................................ 38 
5.6  Spædnings- og aflastningsforsyning ............ 39 
5.7  Start pumpen ................................................ 39 
5.8  Kørsel eller drift ............................................ 39 
5.9  Stop og nedlukning ....................................... 40 
5.10  Hydraulisk, mekanisk og elektrisk arbejde . 40 

 
SIDE 

6  VEDLIGEHOLDELSE ......................................... 41 
6.1  Vedligeholdelsesprogram ............................. 41 
6.2  Reservedele ................................................. 42 
6.3  Anbefalede reservedele og forbrugsstoffer ... 42 
6.4  Nødvendigt værktøj ...................................... 42 
6.5  Tilspændingsmoment ................................... 43 
6.6  Indstilling af mellemrum for pumpehjul  

og udskiftning af pumpehjul .......................... 43 
6.7  Afmontering .................................................. 46 
6.8  Undersøgelse af pumpedele ........................ 48 
6.9  Samling af pumpe og tætning ....................... 52 

7  FEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER ................... 58 
8  STYKLISTER OG TEGNINGER ......................... 61 

8.1  Standard Mark 3 pumpe, Gruppe 1 .............. 61 
8.2  Standard Mark 3 pumpe, Gruppe 2  

 og Gruppe 3 ................................................. 62 
8.3  Mark 3 Sealmatic pumpe, Gruppe 2 ............. 63 
8.4  Mark 3 Lo-Flo, Gruppe 2 .............................. 63 
8.5  Mark 3 Ensartet Selvspædende pumpe, 

 Gruppe 2 ...................................................... 64 
8.6  Mark 3 Tilbagetrukket Pumpehjul pumpe, 

 Gruppe 2 ...................................................... 64 
8.7  Mark 3 In-Line pumpe, Gruppe 1 .................. 65 
8.8  Mark 3 In-Line pumpe, Gruppe 2 .................. 66 
8.9  Mark 3 C-Face Adapter, Gruppe 1  

 og Gruppe 2 ................................................. 67 
8.10  Tegning af generel opstilling ....................... 67 

9  CERTIFICERING ................................................ 68 
10  ANDEN RELEVANT DOKUMENTATION OG 

VEJLEDNINGER ................................................ 68 
10.1  Supplerende brugervejledning .................... 68 
10.2  Ændringsoplysninger .................................. 68 
10.3  Kilder med yderligere oplysninger .............. 68 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 3 af 72 flowserve.com 

1  INDLEDNING OG SIKKERHED 
 
1.1  Generelt 

 Denne vejledning skal altid opbevares tæt 
ved det sted, hvor produktet betjenes eller direkte 
sammen med produktet. 
 
Flowserves produkter er designet, udviklet og fremstillet 
ved hjælp af den nyeste teknologi i moderne faciliteter.  
Enheden er fremstillet med megen omhu og 
engagement og en løbende kvalitetskontrol ved hjælp af 
avancerede kvalitetsteknikker og sikkerhedskrav. 
 
Flowserve har forpligtet sig til at foretage løbende 
kvalitetsforbedringer og til at være til rådighed med 
yderligere oplysninger om produktet i forbindelse med 
dets installation og betjening eller med støtteprodukter, 
reparation og fejlfinding. 
 
Denne vejledning er beregnet til at gøre Dem bekendt 
med produktet og dets godkendte brug.  Det er vigtigt 
at betjene produktet i overensstemmelse med denne 
vejledning for at bidrage til pålidelighed i produktets 
anvendelse og undgå risici.  Vejledningen tager 
muligvis ikke hensyn til lokale bestemmelser.  De skal 
sørge for, at sådanne bestemmelser overholdes af 
alle herunder de personer, som installerer produktet.  
De skal altid koordinere reparation med det 
personale, som betjener produktet og følge alle 
fabrikkens sikkerhedskrav og gældende sikkerheds- 
og sundhedslove og øvrige bestemmelser. 

 Denne vejledning skal læses før installation, 
betjening, anvendelse og vedligeholdelse af 
udstyret på et givet sted i verden.  Idrifttagning af 
udstyret må ikke ske før alle de 
sikkerhedsbetingelser, som fremgår af 
vejledningen, er opfyldt. 
 
1.2  CE-mærkning og godkendelser 
Det er et lovbestemt krav, at alle maskiner og udstyr, 
som sættes i drift rundt omkring steder i verden skal 
opfylde de gældende CE-mærkningsdirektiver for 
maskiner og, hvor det er relevant, lavspændingsudstyr, 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMK), direktivet om 
trykbærende udstyr (PED) og udstyr til anvendelse i 
eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX). 
 
Hvor det er relevant, omfatter direktiverne og 
yderligere godkendelser vigtige sikkerhedsmæssige 
aspekter vedrørende maskiner og udstyr og 
opfyldelse af bestemmelser i tekniske dokumenter og 
sikkerhedsanvisninger.  Hvor det er relevant, 
indarbejder dette dokument de oplysninger, som er 
relevante for disse direktiver og godkendelser. 

For at kontrollere de godkendelser, som er gældende 
og om produktet er CE-mærket, kontrolleres 
serienummeret og certificeringen.  (Se afsnit 9, 
Certificering.) 
 
Oplysningerne i denne brugervejledning anses 
for pålidelige.  På trods af det arbejde, som 
Flowserve har gjort for at forsyne Dem med 
korrekte og alle de nødvendige oplysninger, så 
kan indholdet af denne vejledning synes 
utilstrækkeligt, og Flowserve garanterer ikke, at 
vejledningen er fuldstændig og korrekt. 
 
Flowserve fremstiller produkter i henhold til krævende 
internationale standarder for valitetsstyringssystemer, 
som certificeres og inspiceres af eksterne 
kvalitetssikringsorganisationer.  De originale dele og 
det originale tilbehør er udviklet, afprøvet og 
indarbejdet i produkterne for at sikre en løbende 
produktkvalitet og ydelse i anvendelsen.  Da 
Flowserve ikke kan afprøve dele og tilbehør, som 
kommer fra andre leverandører, kan forkert 
indarbejdning af disse dele og dette tilbehør have en 
negativ indvirkning på produkternes ydelse og 
sikkerhed.  Forkert valg, installation eller anvendelse af 
autoriserede Flowserve-dele og -tilbehør anses for at 
udgøre misbrug.  Beskadigelse eller fejl som følge af 
misbrug dækkes ikke af Flowserves garanti.  
Endvidere vil modificering af Flowserves produkter 
eller fjernelse af originale komponenter kunne forringe 
sikkerheden af disse produkter i deres anvendelse. 
 
1.4  Copyright 
Alle rettigheder forbeholdes.  Ingen del af denne 
vejledning må gengives, gemmes i et andet system, 
hvor den kan hentes frem igen, eller udsendes i 
noget format eller på nogen måde uden forudgående 
tilladelse fra Flowserve Pump Division. 
 
1.5  Arbejdsbetingelser 
Dette produkt er udvalgt til at opfylde specifikationerne i 
Deres købsordre.  Anerkendelsen af disse betingelser 
er sendt for sig selv til Køber.  Der skal opbevares en 
kopi heraf sammen med denne vejledning. 

 Produktets betjening må ikke overskride de 
parametre, som er bestemt for dets anvendelse.  
Hvis der er tvivl om bæredygtigheden af 
produktet i forhold til den tilsigtede anvendelse 
skal De kontakte Flowserve for at få vejledning 
(husk at opgive Deres serienummer). 
 
Hvis servicebetingelserne på Deres købsordre 
ændres (for den væske som pumpes, temperatur 
eller driftsform) skal brugeren forinden indhente 
skriftlig godkendelse hertil fra Flowserve. 
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1.6  Sikkerhed 
 
1.6.1  Opsummering af sikkerhedsmærkninger 
Denne brugervejledning indeholder bestemte 
sikkerhedsmærkninger, hvis manglende overholdelse vil 
medføre fare.  De specifikke sikkerhedsmærkninger er 
som følger: 

Dette symbol angiver elektriske 
sikkerhedsanvisninger, hvis manglende overholdelse 
vil indebære en høj risiko for den personlige 
sikkerhed eller for dødsfald. 

 Dette symbol angiver sikkerhedsanvisninger, 
hvis manglende overholdelse kan påvirke den 
personlige sikkerhed og medføre dødsfald. 

 Dette symbol angiver sikkerhedsanvisninger for 
“farlig og giftig væske”, hvis manglende overholdelse 
kan påvirke den personlige sikkerhed og medføre 
dødsfald. 

 Dette symbol angiver sikkerheds- 
anvisninger, hvis manglende overholdelse indebærer 
en vis risiko for den sikre betjening og den personlige 
sikkerhed og kan beskadige udstyr eller ejendom. 

 Dette symbol angiver en eksplosiv atmosfære, 
der er mærket i henhold til udstyr til anvendelse i et 
eksplosionsfarligt miljø.  Det anvendes i forbindelse 
med sikkerhedsanvisninger, hvis manglende 
overholdelse i det farlige område kan medføre risiko 
for eksplosion. 

 Dette er ikke et sikkerhedssymbol men 
en vigtig anvisning i samleprocessen. 
 
1.6.2  Kvalificering og uddannelse af personale 
Alt personale, som deltager i betjeningen, 
installationen, inspektionen og vedligeholdelsen af 
enheden, skal være kvalificeret til at udføre deres 
arbejde.  Hvis det pågældende personale ikke 
allerede har den nødvendige viden og færdighed, 
skal passende uddannelse og instruktion gives.  Om 
nødvendigt kan operatøren bede producenten/ 
leverandøren om at sørge for passende uddannelse. 
 
Koordiner altid reparation med betjenings-. 
sundheds- og sikkerhedspersonalet og følg alle 
fabrikkens sikkerhedskrav og gældende sikkerheds- 
og sundhedslove og øvrige bestemmelser. 
 

1.6.3  Sikkerhedsforanstaltninger 
 
Dette er et sammendrag af betingelser og 
foranstaltninger rettet mod at undgå skade på 
personale og beskadigelse af miljø og udstyr.  For 
produkter, som anvendes i en eksplosionsfarlig 
atmosfære, er afsnit 1.6.4 også gældende. 

 FORETAG ALDRIG 
VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE, NÅR ENHEDEN 
ER TILSLUTTET STRØM 
(Sluk.) 

 TØM PUMPEN OG ISOLER 
RØRINSTALLATIONEN FØR AFMONTERING AF 
PUMPEN 
Der skal tages passende sikkerhedsforholdsregler, hvis 
der pumpes farlig væske. 

 FLUORO-ELASTOMER (hvis monteret) 
Når en pumpe oplever temperaturer over 250 ºC  
(482 ºF), sker der en delvis nedbrydning af fluoro-
elastomerne (fx: Viton).  Under disse betingelser er 
de særdeles farlige og kontakt med huden skal 
undgås. 

 HÅNDTERING AF KOMPONENTER 
Mange præcisionsdele har skarpe hjørner og der skal 
bæres passende sikkerhedshandsker og -udstyr ved 
håndtering af disse komponenter.  For at løfte tunge 
emner på mere end 25 kg (55 lb) anvendes en kran, 
som er passende i forhold til massen og som opfylder 
de gældende lokale bestemmelser. 

 BETJEN ALDRIG PUMPEN UDEN, AT 
KOBLINGSAFSKÆRMNINGEN OG ALLE ANDRE 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ER 
TILSLUTTET KORREKT 

 AFSKÆRMNING MÅ IKKE FJERNES, MENS 
PUMPEN BETJENES 

 TERMISK CHOK 
Hurtige temperaturændringer i væsken i pumpen kan 
medføre et termisk chok, som kan resultere i 
beskadigelse eller ødelæggelse af komponenter og 
skal derfor undgås. 

 BRUG ALDRIG VARME TIL AT FJERNE 
PUMPEHJUL 
Indespærret smøremiddel eller damp kan forårsage 
en eksplosion. 
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 VARME (og kolde) DELE 
Hvis varme eller frysende komponenter eller ekstra 
opvarmningsudstyr kan udgøre en fare for brugere 
eller andre, der kommer i umiddelbar nærhed af 
pumpen, skal der foretages foranstaltninger, der 
hindrer berøringer ved et uheld (eksempelvis 
afskærmning).  Hvis fuldstændig beskyttelse ikke er 
mulig, skal adgang til maskinen begrænses til 
vedligeholdelsespersonalet med tydelige, visuelle 
advarsler og mærkning for vedkommende, som 
kommer ind i det umiddelbare område.  Bemærk: 
lejehuset må ikke isoleres og drevmotorer og lejer 
kan være varme. 
 
Hvis temperaturen er over 80 °C (175 °F) eller 
under -5 °C (20 °F) i en begrænset zone eller 
overskrider de lokale bestemmelser, skal 
ovenstående foranstaltninger følges. 

 FARLIGE VÆSKER 
Når pumpen benyttes til farlige væsker, skal det 
sikres, at personer ikke udsættes for berøring, ved en 
passende placering af pumpen, begrænset adgang 
og passende bruger oplæring.  Hvis væsken er 
brandfarlig og/eller eksplosiv, skal stramme 
sikkerhedsprocedurer gøres gældende. 
 
Tætningspakninger må ikke anvendes ved 
pumpning af farlige væsker. 

 UNDGÅ OVERDREVEN 
BELASTNING AF EKSTERNE RØR 
Brug ikke pumpen til understøtning af rørsystemet.  
Monter ikke ekspansionsforbindelser medmindre det 
tillades skriftligt af Flowserve, således at kraften, som 
følger af det interne tryk, virker på pumpeflangen. 

 SØRG FOR KORREKT SMØRING 
(Se afsnit 5, Idrifttagning, opstart, betjening og 
nedlukning.) 

 OVERSTIG ALDRIG MAKSIMUM 
DESIGNTRYK (MDP) SOM ANGIVET FOR 
TEMPERATUREN VIST PÅ PUMPENS 
FABRIKSSKILT 
Se afnist 3 for tryk ct. temperaturrater, baseret på 
konstruktionsmaterialer. 

 BETJEN ALDRIG PUMPEN MED 
LUKKET AFLØBSRØR 
(Medmindre det er specifikt angivet i bruger 
vejledningen.) 
(Se afsnit 5, Idrifttagning opstart, betjening og 
nedlukning.) 

 LAD ALDRIG PUMPEN KØRE TØR 
ELLER UDEN DEN RETTE SPÆDNING 
(Oversvømmet kappe) 

 BETJEN ALDRIG PUMPEN, NÅR 
INDSUGNINGSVENTILEN ER LUKKET 
Den bør være helt åben når pumpen kører. 

 BETJEN ALDRIG PUMPEN UDEN 
GENNEMSTRØMNING ELLER I LÆNGERE 
PERIODE UNDER DEN PÅKRÆVEDE FORTSATTE 
MINIMUMSGENNEMSTRØMNING. 

 PUMPEAKSELEN SKAL DREJE 
MED URET NÅR DER KIGGES FRA MOTORENDEN 
Før afstandsstykket installeres og pumpen startes, er 
det helt essentielt at motorrotationen undersøges. 
Hvis pumpen ikke roterer som den skal, kan det, selv 
efter en kort periode, skrue pumpehjulet løs og fører 
til betydelige skader. 
 
1.6.4  Produkter anvendt i en eksplosionsfarlig 
atmosfære 

 Der skal tages forholdsregler med henblik på 
følgende: 
• Undgå for høj temperatur 
• Undgå opbygning af eksplosive blandinger 
• Undgå dannelse af gnister 
• Undgå udsivninger 
• Vedligehold pumpen for at undgå fare 
 
Følgende anvisninger for pumper og pumpeenheder, 
som installeres i en eksplosionsfarlig atmosfære, skal 
følges for beskyttelse mod eksplosionsfare.  Både 
elektrisk og andet udstyr skal opfylde kravene i EU-
direktivet 2014/34/EU. 
 
1.6.4.1  Omfanget af overholdelse 

 Brug kun udstyret i den zone, hvor det er 
passende.  Kontroller altid at drev, drevkoblingens 
samling, tætning og pumpeudstyr er korrekt 
kategoriseret og/eller certificeret i forhold til 
klassificeringen af det pågældende miljø, hvor det 
installeres. 
 
Hvis Flowserve kun har leveret den egentlige 
akselpumpe, er Ex-klassificeringen kun gældende for 
pumpen.  Det er vedkommende, som er ansvarlig for 
at samle pumpen, som vælger kobling, drev og 
eventuelt yderligere udstyr, med det nødvendige EU-
certifikat og overensstemmelseserklæring, som 
fastlægger, at det er egnet til det område, hvor det 
skal installeres. 
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Outputtet fra et drev med variable frekvens (VFD) kan 
skabe yderlige varmepåvirkning af motoren.  På pumpe, 
der styres af et VFD skal det fremgå af motorens ATEX-
certifikat, at den dækker situationer hvor 
strømforsyningen kommer fra et VFD.  Det krav gælder 
fortsat, selvom VFD befinder sig et sikkert sted. 
 
1.6.4.2  Mærkning 
Herunder vises et eksempel på mærkning af udstyr til 
anvendelse i en eksplosionsfarlig atmosfære.  Den 
faktiske klassificering af pumpen indgraveres på 
fabriksskiltet. 

 II 2 GD c IIC 135 ºC (T4) 
 

Udstyrsgruppe 
I  = Minedrift 
II = Ikke minedrift 
 

Kategori 
2 eller M2 = Højt beskyttelsesniveau 
3 = Normalt beskyttelsesniveau 
 

Gas og/eller støv 
G = Gas 
D = Støv 
 

c = Byggesikkerhed 
(i henhold til En13463-5) 

 

Gasgruppe (Kun for udstyrskategori 2) 
IIA – Propan (typisk) 
IIB – Ætylen (typisk) 
IIC – Brint (typisk) 
 

Maksimal overfladetemperatur (temperaturklasse) 
(Se afsnit 1.6.4.3.) 
 
1.6.4.3  Undgå for høj overfladetemperaturer 

 SØRG FOR AT UDSTYRETS TEMPERATUR- 
KLASSE PASSER TIL FAREZONEN 
 
Pumpens væsketemperatur 
Pumpens temperaturklasse angives på udstyr til 
anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Ex-
klassificeringen fremgår af fabriksskiltet.  Der 
forudsættes en maksimal omgivende temperatur på 
40 °C (104 °F). 
 
Pumpens overfladetemperatur påvirkes af 
temperaturen af den væske, som behandles.  Den 
højeste tilladte væsketemperatur afhænger af 
temperaturklassen og må ikke overstige værdierne i 
den tilsvarende nedenstående tabel.  De angivne 
temperaturer tager hensyn til temperaturstigningen i 
forbindelse med tætninger og lejer og som følge af 
den mindst tilladte gennemstrømning. 

Maxisimale tilladte væsketemperaturer for 
pumper 

Temperatur-
klasse for  

EN 13463-1 

Makismal 
overflade- 
temperatur 

Temperaturgrænse for væske, 
der håndteres (* afhænger af 

materiale- og 
konstruktionsvarianter – 

undersøg hvilken der er lavest)  
T6 
T5 
T4 
T3 
T2 
T1 

85 °C (185 °F) 
100 °C (212 °F) 
135 °C (275 °F) 
200 °C (392 °F) 
300 °C (572 °F) 
450 °C (842 °F) 

Kontakt Flowserve 
Kontakt Flowserve 
115 °C (239 °F) * 
180 °C (356 °F) * 
275 °C (527 °F) * 
400 °C (752 °F) * 

Maksimale tilladte væsketemperaturer for pumper 
med selvspædendende kappe. 

Temperatur-
klasse for  

EN 13463-1 

Makismal 
overflade- 
temperatur 

Temperaturgrænse for væske, 
der håndteres (* afhænger af 

materiale- og 
konstruktionsvarianter – 

undersøg hvilken der er lavest)  
T6 
T5 
T4 
T3 
T2 
T1 

85 °C (185 °F) 
100 °C (212 °F) 
135 °C (275 °F) 
200 °C (392 °F) 
300 °C (572 °F) 
450 °C (842 °F) 

Kontakt Flowserve 
Kontakt Flowserve 
110 °C (230 °F) * 
175 °C (347 °F) * 
270 °C (518 °F) * 
350 °C (662 °F) * 

 
Det er fabriksoperatørens ansvar at sørge for 
overholdelse af den angivne maksimale 
væsketemperatur. 
 
Temperaturklassificeringen “Tx” anvendes, når 
væsketemperaturen varierer og pumpen kan være 
installeret i forskellige farlige miljøer.  I denne 
forbindelse er brugeren ansvarlig for at sikre, at 
pumpens overfladetemperatur ikke overskrider den 
tilladte temperatur for det pågældende farlige miljø. 
 
Prøv ikke at kontrollere rotationsretningen når 
koblingselementet/-stifterne er monteret, da det kan 
føret til meget uhensigtsmæssig kontakt imellem 
roterende og faste dele. 
 
Hvis de eksplosive forhold eksisterer under 
installationen, skal De ikke forsøge at kontrollere 
rotationsretningen ved at starte pumpen, mens den er 
tom.  Selv kort anvendelse kan medføre høj 
temperatur som følge af kontakt mellem de roterende 
og stationære komponenter. 
 
Undgå mekanisk, hydraulisk eller elektrisk 
overbelastning ved at lade motoren foretage 
overbelastningsløb, temperaturovervågning eller 
strømovervågning og ved rutinemæssigt at overvåge 
vibrationerne. 
 
Under snavsede eller støvede forhold skal der 
foretages løbende kontrol og snavs skal fjernes fra 
områder omkring mellemrum, lejehus og motorer. 
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Yderligere krav til pumper med selvspædende 
kapper 
Når systembetjeningen ikke indebærer kontrol med 
spædning, som det defineres i Brugervejledningen og 
det kan ske, at den maksimalt tilladte 
overfladetemperatur på T-klassen overstiges, 
anbefales det, at brugeren installerer en ekstern 
beskyttelsesordning for overfladetemperaturer. 
 
1.6.4.4  Undgå opbygning af eksplosive 
blandinger 

 SØRG FOR AT PUMPEN ER KORREKT 
FYLDT OP OG VENTILERET OG IKKE KØRER TØR 
 
Sørg for at pumpen og det relevante indsugnings- og 
afløbsrørsystem er helt fyldt op med væske på 
ethvert tidspunkt, mens pumpen anvendes, således 
at eksplosive forhold undgås.  Endvidere er det 
afgørende at sørge for, at tætningskamre, 
aflastningssystemer med akseltætningsringe og 
varme- og kølesystemer er korrekt fyldt op. 
 
Hvis sådanne forhold ikke kan undgås ved betjening 
af systemet, anbefales det, at der monteres en 
passende beskyttelsesordning imod tomgang 
(væskeregistrering eller strømovervåging). 
 
For at undgå fare ved flygtige emissioner af damp 
eller gas skal omgivelserne være godt ventileret. 
 
1.6.4.5  Undgå gnister 

 For at undgå en potentiel fare ved mekanisk 
kontakt skal koblingsafskærmningen være gnistfri. 
 
For at undgå potentiel fare ved en tilfældig induceret 
strøm, som skaber en gnist, skal jordkontakten på 
bundpladen anvendes. 

 Undgå elektrostatisk ladning: undgå at gnubbe 
på ikke-metalliske overflader med en tør klud men 
sørg for at kluden er fugtig. 
 
Koblingen skal vælges, så den opfylder direktiv 
2014/34/EU og korrekt justering skal fastholdes. 
 
Yderligere krav til pumper på ikke-metalliske 
bundplader 
Når metalliske komponenter er monteret på en ikke-
metallisk bundplade, skal disse jordes være for sig. 
 

1.6.4.6  Undgå udsivning 

 Pumper med mekaniske pakninger.  Pumpen 
må kun anvendes til at håndtere væsker, som den er 
godkendt til, af hensyn til korrekt korrosionresistans. 
 
Undgå at væske indespærres i pumpen og det 
tilhørende rørsystem som følge af lukning af 
indsugnings- og afgangsventiler, som kan medføre et 
farligt overtryk, hvis der tilføres varme til væsken.  
Det kan ske, hvis pumpen er stationær eller kørende. 
 
Sprængning af væske, som indeholder dele, som 
følge af frysning, skal undgås ved at dræne og 
beskytte pumpen og dens hjælpesystemer. 
 
Hvis der er potentiel fare for tab af tætnings-
spærringsvæske eller ekstern skylning, skal væsken 
overvåges. 
 
Hvis udsivning af væske til omgivelserne kan 
medføre fare, anbefales det at installere en 
væskeregistreringsandordning. 
 
1.6.4.7  Vedligeholdelse af centrifugalpumpen for 
at undgå en faresituation 

 DER KRÆVES KORREKT 
VEDLIGEHOLDELSE FOR AT UNDGÅ POTENTIEL 
FARE MED HØJ EKSPLOSIONSRISKO 
 
Det er fabriksoperatørens ansvar at sørge for 
overholdelse af vedligeholdelsesanvisningerne. 
 
For at undgå eksplosionsfare under vedligeholdelsen 
må de værktøjer, rengørings- og malematerialer, som 
anvendes, ikke give anledning til gnister eller have en 
negativ effekt på omgivelserne.  Hvor disse værktøjer 
eller materialer indebærer en risiko, skal 
vedligeholdelse udføres på et sikkert sted. 
 
Det anbefales at indføre en vedligeholdelsesplan og 
et vedligeholdelsesprogram.  (Se afsnit 6, 
Vedligeholdelse.) 
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1.7  Fabriksskilt og sikkerhedsmærkater 
 
1.7.1  Fabriksskiltet 
For oplysninger om fabriksskiltet se 
Overensstemmelseserklæringen og afsnit 3. 
 
1.7.2  Sikkerhedsmærkater 

 

 

Kun for enheder med oliesmøring: 

 
Kun for DurcoShieldTM (Sprøjte/Akselafskærmning): 

 
 
1.8  Støjniveau 
Vær opmærksom på hvorvidt personalet er udsat for 
støj.  Lokal lovgivning vil fastslå, hvorvidt det er 
nødvendigt at give personalet instruktioner i 
støjbegrænsning og hvornår begrænsninger af 
støjudsættelse er lovkrav.  Dette er typisk imellem 80 
og 85 dBA. 
 
Den normale tilgang er begrænsninger i den tid 
personalet er udsatte for støj eller at indkapsle 
maskinen for at mindske den udsendte lyd.  Der er 
måske allerede fastlagt en støjgrænse ved 
bestillingen af udstyret, men skulle sådanne ikke 
være fastlagte henledes opmærksomheden på 
følgende tabel, der kan give en indikation på 
udstyrets støjniveau, så de passende forholdsregler 
på fabrikken kan tages. 

Pumpens støjniveau afhænger af en række 
driftsfaktorer, gennemstrømningsrate, rørdesign og 
bygningens akustiske karakteristika derfor kommer 
de angivne værdier med en fejlmargin på 3 dBA og 
kan ikke tages som garantier. 
 
Ligeledes antages motorstøjen under ”pumpe og 
motorstøj”, som værende den der kan forventes fra 
standard motorer med høj efficiens, når de belastes 
med direkte drift af pumpen.  Bemærk, at motorer 
drevet af en vekselretter kan udsende ekstra støj ved 
visse hastigheder. 
 
Hvis en pumpe er blevet indkøb alene, og sat sammen 
med Deres eget drivmiddel, bør “kun pumpe”-felterne i 
tabellen kombineres med støjniveauet for drevet, som 
kan indhentes fra forhandleren.  Kontakt Flowserve eller 
en støjspecialist, hvis der er behov for hjælp med at 
kombinere værdierne. 
 
Det anbefales, at hvis støjudsættelsen nærmer sig de 
satte begrænsninger, bør der foretages støjmålinger 
på stedet. 
 
Værdier er angivet på støjtryksniveau LpA ved en 
afstand på 1 m (3.3 ft) fra maskinen under ”uhindret 
mellemrum over en gengivende overflade”. 
 
For måling af lydstyrke LWA (re 1pW) tilføjes 14 dBA 
til lydtryksniveauet. 
 

 
 

DENNE ANORDNING ER IKKE ET FULDT 
INDÆMNINGSSYSTEM OG EJ HELLER ET 
BACKUPSYSTEM FOR TÆTNINGEN. DET 
ER EN BEGRÆSET 
ESKYTTELSESANORDNING 
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Motorstørrelse og 
hastighed 

 
kW (hp) 

Typisk støjtryksnivea LpA ved 1 m refererende til 20 μPa, dBA 

3 550 r/min 3 550 r/min 3 550 r/min 3 550 r/min 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
Kun  

pumpe 
<0.55(<0.75) 72 72 64 65 62 64 62 64 

0.75 (1) 72 72 64 66 62 64 62 64 
1.1 (1.5) 74 74 66 67 64 64 62 63 
1.5 (2) 74 74 66 71 64 64 62 63 
2.2 (3) 75 76 68 72 65 66 63 64 
3 (4) 75 76 70 73 65 66 63 64 
4 (5) 75 76 71 73 65 66 63 64 

5.5 (7.5) 76 77 72 75 66 67 64 65 
7.5 (10) 76 77 72 75 66 67 64 65 
11(15) 80 81 76 78 70 71 68 69 
15 (20) 80 81 76 78 70 71 68 69 

18.5 (25) 81 81 77 78 71 71 69 71 
22 (30) 81 81 77 79 71 71 69 71 
30 (40) 83 83 79 81 73 73 71 73 
37 (50) 83 83 79 81 73 73 71 73 
45 (60) 86 86 82 84 76 76 74 76 
55 (75) 86 86 82 84 76 76 74 76 

75 (100) 87 87 83 85 77 77 75 77 
90 (120) 87 88 83 85 77 78 75 78 
110 (150) 89 90 85 87 79 80 77 80 
150 (200) 89 90 85 87 79 80 77 80 
200 (270) 1 1 1 1 85 87 83 85 
300 (400) – 87 90 85 86 

1 Støjniveauet for maskiner indenfor denne ramme  vil sandsynligvis ,vil sandsynligvis være sådanne som kræver støjbegrænsning, men 
typiske værdier er upassende. 
Bemærkninger: for 1 180 og 960 r/min reducer 1 450 r/min værdier med 2 dBA.  For 880 og 720 r/min reducer 1 450 r/min værdier med 3 dBA. 
 
2  TRANSPORT OG OPBEVARING 
 
2.1  Modtagelse og udpakning af 
forsendelsen 
Umiddelbart ved modtagelsen af udstyret skal indholdet 
kontrolleres i forhold til leverings- og 
forsendelsesdokumenterne for at sikre, at forsendelsen 
er komplet og at der ikke er opstået skader under 
transporten.  Enhver mangel eller beskadigelse skal 
rapporteres med det samme til Flowserve og være 
modtaget skriftligt senest en måned efter modtagelse af 
udstyret.  Senere krav accepteres ikke. 
 
Kontroller enhver kasse, boks og indpakning for 
tilbehør eller reservedele, som måtte være pakket for 
sig selv eller sammen med udstyret eller fæstnet på 
siderne af boksen eller udstyret. 
 
Hvert produkt har et unikt serienummer.  Kontroller  
at nummeret svarer til det oplyste og opgiv altid 
nummeret ved henvendelse og bestilling af 
reservedele eller yderligere tilbehør. 

2.2  Håndtering 
Bokse, kasser, paller eller æsker kan aflæsses ved 
hjælp af en gaffeltruck eller hejsetorv afhængigt af 
størrelse og konstruktion. 
 
2.3  Løftning 

 Pumper og motorer har ofte 
indbyggede løftehanke og øjenskruer.  Disse er 
tiltænkt til at løfte det enkelte stykke udstyr med. 

 Benyt ikke øjenskruen eller indstøbte 
løftehanke til at løfte de samlede pumper, motorer 
eller bundplader. 

 For at undgå forvridning skal pumpe- 
enheden løftes som vist herunder. 

 Vær forsigtig når komponenter eller 
samlede dele løftes over deres tyngdepunkt, for at 
undgå at enheden vipper. Dette gælder især for  
In-Line pumper. 
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2.3.1  Løftelse af pumpekomponenter 
 
2.3.1.1  Kappen [1100] 
Benyt et kvælerspænde, der sidder stramt fast 
omkring afløbsrøret. 
 
2.3.1.2  Bagplade [1220] 
Benyt en øjenkrog indsat i det borede eller udfasede 
hul i pladen. Benyt enten en slynge eller en krog, sat 
igennem øjenskruen. 
 
2.3.1.3  Lejehus [3200] 
 
Gruppe 1: indsæt en slynge imellem den over og 
nedre støtteribbe imellem husrøret og kappens 
vedhæftningsflange, brug et kvælerspænde sammen 
med slyngen (sørg for, at der ikke er nogen skarpe 
kanter på undersiden af ribberne, for at undgå, at 
slyngen sprættes op.) 
 
Gruppe 2 og 3: indsæt enten en slynge eller en krog 
igennem løftehanken, der forefindes på oversiden af 
huset. 
 
2.3.1.4  Strømenden 
På samme vis som lejehuset. 
 
2.3.1.5  Pumpen for sig selv 
 
Vandrette pumper: Brug forskellige slynger til 
henholdsvis til lejehusets ydre ende og afløbsrøret. 
Kvælerspænder skal bruges ved begge 
fæstningspunkter, og skal sidde stramt.  Sørg for, at 
kvælerspændet på afløbsrøret vender imod 
pumpeakselens koblingende, som vist på figur 2-1.  
Slyngernes længde skal justeres så læsset 
balancerer, før løftekrogen vedhæftes. 
 
In-Line pumper: Løft med to slinger igennem pumpens 
adapter på de to modstående sider af røret.  (Figur 2-2.) 
 
Pumpe med motoradapter (kun In-Line): løft med to 
slinger igennem motoradapterens akselhuller.  Denne 
metode benyttes også til at løfte motoradapteren 
alene.  (Figur 2-2.) 
 
2.3.2  Løftning af den samlede pumpe,motor eller 
bundplade 
 
2.3.2.1  Vandrette samlede enheder 
Hvis bundpladen har løftehuller skåret ind i siderne 
på enden (Type A Gruppe 3, Type D og Type E 
bunde) skal S løftekroge indsættes i de fire hjørner 
og slynger eller kæder bruges til at forbinde disse til 
løfteøjet.  (Figur 2-1.)  Benyt ikke slynger direkte 
igennem løftehullerne. 

  Figur 2-1 
 

    
 

  Figur 2-2 
 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 11 af 72 flowserve.com 

For andre bundplader benyttes slinger rundt om 
pumpens afløbsrør, og omkring motorrammens ydre 
ende, ved brug af stramtsiddende kvælerspænder.  
(Figur 2-1.) 
 
Slyngen skal fastgøres således, at vægten ikke bæres 
via motorens ventilatorhus.  Sørg for, at 
kvælerspændet ved afløbsrøret vender imod 
pumpeakselens koblingsende, som vist i figur 2-1. 
 
2.3.2.2  Samlede In-Line-enheder 
Hvis pumpen skal løftes som en samlet enhed, skal 
løftehankerne på motoren benyttes, for at sikre, at 
den samlede enhed ikke viper over.  Kontrollér 
hankenes løfteevne hos motorleverandøren, hvis der 
er tvivlsspørgsmål.  Er der nogen form for usikkerhed 
bør motoren fjernes inden pumpen løftes (Figur 2-2.). 
 
2.4  Opbevaring 

 Pumpen skal opbevares på et rent og 
tørt sted uden vibrationer.  Lad rørsystemets 
forbindelsesdæksel blive på plads for at holde snavs og 
andre fremmede stoffer væk fra pumpehuset.  Vend 
pumpen med mellemrum for at undgå forrykkelse af 
lejer og tætningsfladen, hvis disse er monteret. 
 
Pumpen kan opbevares på denne måde i op til 6 
måneder.  Kontakt Flowserve for oplysninger om 
beskyttelse ved længere opbevaring. 
 
2.4.1  Korttidsopbevaring pg indpakning 
Normal indpakning er designet til at beskytte pumen 
og de enkelte dele under transporten og opbevaring i 
op til seks måneder på et tørt, indendørs sted.  Her 
følger en indsigt over vores normale indpakning: 
• Alle løse umonterede dele, kommer i en vandtæt 

plasticpose og er lagt under 
koblingsafsakærmningen 

• Lejehusets indre overflader, samt akselen 
(området igennem lejehuset) og lejerne er 
beklædt med Cortec VCI-329 rustbeskyttelse 
eller noget tilsvarende. 

 Lejehuset er ikke blevet smurt med 
olie inden afskibning 

• Gensmørelige lejer er pakket med smøring 
(EXXON POLYREX EM for vandrette pumper og 
EXXON UNIREX N3 for In-Line pumper) 

• De interne overflader på porrøse kapper, dækker, 
dækseloverflader og pumpehjulets overflade er 
sprøjtet med Cortec VCI-389, eller noget 
tilsvarende 

• Udsatte aksler er indpakket i Polywrap 
• Flangedæksler er fastgjorte til bade indsugnings 

og afløbsflangerne 

• I nogle tilfælde hvor maskiner er blevet bestilt med 
udvendige rørsystemer, kan disse være adskilte 
inden afskibningen 

• Pumpen skal opbevares på et overdækket tort sted. 
 
2.4.2  Langtidsopbevaring og indpakning 
Langtidsopbevaring defineres som værende mere 
end seks, men mindre end 12 måneder.  Flowserves 
procedurer for langtidsopbevaring gives nedenfor.  
Disse kommer ovenpå procedurerne til 
korttidsopbevaring. 
• Hver samlet enhed forsegles hermetisk (varme) 

imod omgivelserne, ved hjælp af klæbende 
indsvøbningsdækkener og gummibøsninger 
(monteringshuller) 

• Poser med tørremiddel er placeret inden under 
den klæbende indpaknink 

• Den samlede enhed opbevares i en trækasse 
 
Denne indpakning giver beskyttelse i op til tolv 
måneder imod fugt, salt i luften, støv osv. 
 
Efter udpakning er beskyttelse af enheden brugerens 
ansvar. Oliering af lejehuset vil fjerne 
rustbeskyttelsen.  Hvis enheder skal stå ubenyttede 
hen i længere perioder efter smøring, bør 
rustbeskyttende olier eller fedt benyttes.  Hver tredje 
måned bør pumpeakselen køre mindst 10 omgange. 
 
2.5  Genbrug og levetid 
Når produktet eller en del når slutningen af sin levetid, 
da skal de pågældende materialer og dele genbruges 
eller bortskaffes på en miljømæssig acceptabel måde 
og i henhold til de lokale bestemmelser.  Hvis produktet 
indeholder stoffer, som er miljøskadelige, skal de fjernes 
og bortskaffes i overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser.  Det gælder endvidere for væsker 
og/eller gasser, som anvendes i "tætningssystemet" 
eller i andre forbindelser. 

 Sørg for at farlige stoffer bortskaffes på sikker 
vis og at det rette personlige beskyttelses-udstyr 
anvendes.  Sikkerhedsspecifikationerne skal være i 
overensstemmelse med de til enhver tid gældende 
bestemmelser. 
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3  BESKRIVELSE 
 
3.1  Konfiguration 
Durco Mark 3 kemiske procespumper er metalliske, 
enfasede, fortættede og centrifugale pumper.  Den 
vandrette familie overholder ASME B73.1M, der 
kræver et centreret aføb og respræsenteres ved 
vores Standard, Sealmatic, ensartet selvspædning, 
tilbagetrukket pumpehjul og Lo-Flo pumpemodeller.  
Den lodrette pumpe eller In-Line pumpen uverholder 
ASME B73.2M. 
 
Figur 3-1: Fabriksskilt monteret på huset 

 
Prima3 ™ er en ANSI 3A strømforsyning der kan 
tilpasses til andre pumpemodeller fra Flowserve eller 
andre pumpefabrikanter.  Der må kun benyttes de i 
denne brugervejledning angivne oplysning for 
installering, drift og vedligeholdelse med en ANSI 3A 
strømforsyning af pumper der er blevet opgraderet til  
Prima3 ™.  Alle andre oplysninger angående 
pumpetypen, skal indhentes fra den originale 
Brugervejledning fra pumpefabrikanten. 
 
3.2  Navnenomenklatur 
Pumpens størrelse indgraveres normalt på 
fabriksskiltet på denne måde: 

 

2 K 6 X 4 M - 13 A /12.5 RV 
 

• Rammestørrelse 
“2" indikerer en pumperamme i mellemstørrelse (i 
dette eksempel en gruppe 2) 
1 = Gruppe 1 (lille ramme) 
2 = Gruppe 2 (mellemstor ramme) 
3 = Gruppe 3 (stor ramme) 

• Strømforsyning 
K = Mark 3 strømforsyningsstil 
Mark 3A – Standard 
ANSI 3A – Tilvalg (3 års garanti) 
J = Mark 3 PE-stil tiltænkt til en Mark 2 våd ende 
(Hvis der ikke er noget foranstående bogstav 
eller nummer indikerer det en Mark 2 
strømforsyning) 

• “6” = nominal størrelse på indsugningsport (in.) 
• “4” = Nominal størrelse på afløbsport (in.) 

• Benævner til  “specialpumper” 
Blank eller intet bogstav = standardpumpe 
M = Sealmatic 
R = Tilbagetrukket pumpehjul 
US = ensartet selvspædning 
V = lodret In-Line 
LF = Lo-Flo 

• Nominal maksimal pumpehjulsdiameterr.  “13” = 
13 in. 

• Variationer i pumpedesign 
A = Denne pumpe er et gendesign af en tidligere 

version. Pumpehjul og kappe kan ikke længere 
benyttes sammen med den tidligere udgave. 

H = Denne pumpe er designet til en højere 
gennemstrømningskapacitet end en anden 
pumpe med samme grundlæggende 
betegnelse.  (Eksempler: 4X3-10 og 4X3-10H; 
6X4-10 og 6X4-10H; 10X8-16 og 10X8-16H. 

HH = Denne pumpe er designet til en højere 
trykhøjde end en anden pumpe med samme 
grundlæggende betegnelse.  (Eksempelvis: 
4X3-13 og 4X3-13HH.) 

• Faktisk pumpehjulstørrelseze 
“12.5” = 12 ½ in. diameter; 8.13 = 8 ⅛ in; 
10.75 = 10 ¾ in 
(Tidligere annotering: 124 = 12 4/8 or 12 ½ in. 
diameter; 83 = 8 ⅜ in.) 

• Pumpehjulsstørrelse 
 RV = Pumpehjul med omvendt vindfløj; 

OP = Åbent pumpehjul 
 
3.3  Designbeskrivelse af større 
pumpedele 
 
3.3.1  Pumpehus 
Det er ikke nødvendigt af fjerne kappen, når 
vedligeholdelse af rotorelementet skal foretages.  
Pumpen er designet med en pakning lodret på 
akselen, så rotorelementet nemt kan fjernes (trækkes 
ud af bagenden). 
 
3.3.2  Pumpehjul 
Alt afhængig af produktet, er pumpehjulet enten med 
omvendt vindfløj eller åben. 
 
3.3.3  Aksel/hulning 
Massive og hule aksler kan leveres.  Disse støttes på 
lejer, pumpehjulsende med gevind og drevene med 
fæstninger. 
 
3.3.4  Pumpelejer og -smøring 
Kuglelejer er installerede som standard, og kan 
smøres med enten olie eller fedt. 
 

 

Serienummer 
Udstyrsnummer.  

Ordrenummer 
Model 

Størrelse 
MDP 

Material 
Dato DD/MMM/ÅÅ 

2K6X4 M-13A/12.5 RV 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 13 af 72 flowserve.com 

3.3.5  Lejehus 
Stort oliebadsreservoir. 
 
3.3.6  Tætningskammer (dækplade) 
Tætnigskammeret har en hane (false) monteret 
imellem pumpekappen og lejehuset for at sikre den 
oåptimale koncentricitet.  Dette design muliggør 
monteringen af en række tætninger. 
 
3.3.7  Akseltætningsring 
De mekaniske tætningsringe på pumpens aksel 
forsegler den pumpede væske fra omgivelserne.  
Tætningspakninger kan monteres som en valgfri 
løsning. 
 
3.3.8  Drivkraft 
Den normale drivkraft består af en elektrisk motor.  
Der kan vælges en anden konfiguration såsom 
interne forbrændingsmotorer, turbiner, hydrauliske 
motorer, osv., med koblinger, remtræk, gearkasser, 
drevaksler, osv. 
 
3.3.9  Tilbehør 
Tilbehør kan monteres, når det vælges af kunden. 
 
3.4  Begrænsninger i ydelse og drift 
Produktet er udvalgt til at opfylde specifikationerne i 
Deres ordre.  Se afsnit 1.5. 
 
Følgende data indgår som yderligere oplysninger for 
at hjælpe Dem med Deres installation.  De er typiske 
data og faktorer såsom den vædske, der pumpes 
igennem, temperaturer, konstruktionsmaterialer og 
tætningstyper kan influere på disse data.  Hvis det 
kræves, kan De få oplyst de definitive tal i forhold til 
Deres anvendelse fra Flowserve. 
 
3.4.1  Krydstabel for legeriringer 
Figur 3-2 er et referanceskema for legeringer for alle 
Mark 3 pumper. 
 
3.4.2  Tryk-temperaturrater 
Tryk-temperaturrater (P-T) for Mark 3 pumper vises i 
figurerne 3-3 og 3-4.  Fastslå det passende 
”materialegruppenr.” for kappen via Figur 3-2.  
Ekstrapolering kan benyttes for at finde trykraten for 
en specific temperatur. 
 
Eksempel: 
Tryk-temperaturraten for en ANSI standard GP2-10 in. 
pumpe med Klasse 300 flanges og CF8M konstruktion 
med en driftstemperatur på 149 ˚C findes på følgende 
vis: 
a) Den korrekte tryk-temperatur oversigt er Figur  

3-4C. 

b) Udfra Figure 3-2, er den korrekte 
materialegruppe for CF8M 2.2. 

c) Udfra Figur 3-4C ses, at tryk-temperaturraten er 
på 21.5 bar. 

 Det maksimale afløbstryk skal være mindre end 
eller lig med P-T raten.  Afløbstrykket kan udregnes 
ved at lægge indsugningspresset sammen med det 
trykhøjdedifferentialet som pumpen opbygger. 
 
3.4.3  Grænser for indsugningstryk 
Grænseværdierne  for Mark 3 pumper med 
pumpehjul med omvendte vindfløje angives af 
værdierne i Figur 3-5 og af P-T raterne. 
 
Indsugningspres for pumpestørrelserne 10x8-14, 
8x6-16A, 10x8-16 og 10x8-16H (op til en maksimal 
væskespecifik tyngdekraft på 2.0) begrænses 
udelukkende af P-T raterne.  Indsugningspresset for 
pumper med åbne pumpehjul begrænses også kun af  
P-T raterne. 
 
Grænseværdierne for indsugningspresset på 
Sealmatic pumper fastlåes af trykhøjdekapaciteten 
som den findes i Bulletin P-18-102e. 
 
3.4.4  Mindste fortsatte gennemstrømningsniveau 
Det mindste fortsatte gennemstrømningsniveau (MCF) 
er baseret på en procentsats af Højeste efficienspunkt 
(BEP).  Figur 3-7 angiver MCF for alle Mark 3 
pumpemodeller, bortset fra Lo-Flo pumpeserien; MCF 
har ingen relevans for denne produktserie. 
 
3.4.5  Minimumsnedsækning af indsugningrør 
Minimumsnedsækningen vises i figur 3-8 og i 3-9 for 
Ensartede selvspædningspumper. 
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Figur 3-2: Krydstabel for legeringer 
Flowserve 

materialekode Navn 
Durco-

seriekoder 
ACI 

designering 

Tilsvarende 
produceret 
designering 

ASTM 
specifikationer 

Materiale-
gruppenr. 

E3020 Blødt jern DCI Ingen Ingen A395, Gr. 60-40-18 1.0 
E3033 Højkromsjern CR28 Ingen Ingen A532 klasse 3 Cr 
E4027 Højkromsjern CR29 Ingen Ingen Ingen Cr 
E4028 Højkromsjern CR35 Ingen Ingen Ingen Cr 
C3009 Karbonstål DS Ingen Karbonstål A216 Gr. WCB 1.1 
C3062 Durco CF8 D2 CF8 304 A744, Gr. CF8 2.1 
C3069 Durco CF3 D2L CF3 304L A744, Gr. CF3 2.1 
C3063 Durco CF8M D4 CF8M 316 A744, Gr. CF8M 2.2 
C3067 Durco CF3M D4L CF3M 316L A744, Gr. CF3M 2.2 

C3107 Durcomet 100 CD4M CD4MCuN FerraliumÒ A995, Gr. 
CD4MCuN 2.8 

C4028 Durimet 20 D20 CN7M Legering 20 A744, Gr. CN7M 3.17 
C4029 Durcomet 5 DV Ingen Ingen Ingen 2.2 
K3005 Durco CY40 DINC CY40 InconelÒ 600 A494, Gr. CY40 3.5 
K3007 Durco M35 DMM M351 MonelÒ 400 A494, Gr. M35-1 3.4 
K3008 Nikkel DNI CZ100 Nikkel 200 A494, Gr. CZ100 3.2 
K4007 Chlorimet 2 DC2 N7M HastelloyÒ B A494, Gr. N7M 3.7 
K4008 Chlorimet 3 DC3 CW6M HastelloyÒ C A494, Gr. CW6M 3.8 

E3041 DurironÒ D Ingen Ingen A518, Gr. 1 Ingen 
belastning 

E3042 Durichlor 51Ò D51 Ingen Ingen A518, Gr. 2 Ingen 
belastning 

E4035 SuperchlorÒ SD51 Ingen Ingen A518, Gr. 2 Ingen 
belastning 

D4036 Durco DC8 DC8 Ingen Ingen Ingen - 
H3004 Titanium Ti Ingen Titanium B367, Gr. C3 Ti 
H3005 Titanium-Pd TiP Ingen Titanium-Pd B367, Gr. C8A Ti 
H3007 Zirkonium Zr Ingen Zirkonium B752, Gr. 702C Ti 

Ò  Duriron, Durichlor 51 og Superchlor er registrerede varemærker fra Flowserve Corporation. 
Ò  Ferralium er et registreret varemærke fra Langley Alloys. 
Ò  Hastelloy er et registreret varemærke fra Haynes International, Inc. 
Ò  Inconel and Monel er registrerede varemærker fra International Nickel Co. Inc. 
 
Bemærkninger: 
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Figur 3-3: Klasse 150 flanger  
Temp 

ºC 
( ºF) 

Materialegruppenr 
1.0 1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti Cr 

bar (psi) 
-73 

(-100) – – 19.0 
(275) 

19.0 
(275) 

19.7 
(285) 

9.7 
(140) 

15.9 
(230) 

15.2 
(220) 

20.0 
(290) 

20.0 
(290) 

15.9 
(230) 

20.0 
(290) – 

-29 
(-20) 

17.2 
(250) 

19.7 
(285) 

19.0 
(275) 

19.0 
(275) 

19.7 
(285) 

9.7 
(140) 

15.9 
(230) 

15.2 
(220) 

20.0 
(290) 

20.0 
(290) 

15.9 
(230) 

20.0 
(290) – 

-18 
(0) 

17.2 
(250) 

19.7 
(285) 

19.0 
(275) 

19.0 
(275) 

19.7 
(285) 

9.7 
(140) 

15.9 
(230) 

15.2 
(220) 

20.0 
(290) 

20.0 
(290) 

15.9 
(230) 

20.0 
(290) 

12.6 
(183) 

38 
(100) 

17.2 
(250) 

19.7 
(285) 

19.0 
(275) 

19.0 
(275) 

19.7 
(285) 

9.7 
(140) 

15.9 
(230) 

15.2 
(220) 

20.0 
(290) 

20.0 
(290) 

15.9 
(230) 

20.0 
(290) 

12.6 
(183) 

93 
(200) 

16.2 
(235) 

17.9 
(260) 

15.9 
(230) 

16.2 
(235) 

17.9 
(260) 

9.7 
(140) 

13.8 
(200) 

13.8 
(200) 

17.9 
(260) 

17.9 
(260) 

13.8 
(200) 

17.9 
(260) 

12.6 
(183) 

149 
(300) 

14.8 
(215) 

15.9 
(230) 

14.1 
(205) 

14.8 
(215) 

15.9 
(230) 

9.7 
(140) 

13.1 
(190) 

12.4 
(180) 

15.9 
(230) 

15.9 
(230) 

12.4 
(180) 

15.9 
(230) 

12.6 
(183) 

171 
(340) 

14.4 
(209) 

15.0 
(218) 

13.7 
(199) 

14.3 
(207) 

15.0 
(218) 

9.7 
(140) 

13.0 
(188) 

12.1 
(176) 

15.0 
(218) 

15.0 
(218) 

11.9 
(172) 

15.0 
(218) 

12.6 
(183) 

204 
(400) 

13.8 
(200) 

13.8 
(200) 

13.1 
(190) 

13.4 
(195) 

13.8 
(200) 

9.7 
(140) 

12.8 
(185) 

11.7 
(170) 

13.8 
(200) 

13.8 
(200) 

11.0 
(160) 

13.8 
(200) – 

260 
(500) 

11.7 
(170) 

11.7 
(170) 

11.7 
(170) 

11.7 
(170) 

11.7 
(170) 

9.7 
(140) 

11.7 
(170) 

11.0 
(160) 

11.7 
(170) 

11.7 
(170) 

10.3 
(150) 

11.7 
(170) – 

316 
(600) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) 

9.7 
(140) – 

343 
(650) 

8.6 
(125) 

8.6 
(125) 

8.6 
(125) 

8.6 
(125) – – 8.6 

(125) 
8.6 

(125) 
8.6 

(125) 
8.6 

(125) – 8.6 
(125) – 

371 
(700) – 7.6 

(110) 
7.6 

(110) 
7.6 

(110) – – 7.6 
(110) 

7.6 
(110) 

7.6 
(110) 

7.6 
(110) – 7.6 

(110) – 

 
Figur 3-4A: Gruppe 2 – 13 in. In-Lines og Gruppe 3 pumper med Klasse 300 flanger 

Temp 
ºC 

( ºF) 

Materialegruppenr 
1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti 

bar (psi) 
-73 

(-100) – 24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

-29 
(-20) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

-18 
(0) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

38 
(100) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

93 
(200) 

22.0 
(319) 

20.1 
(292) 

20.8 
(301) 

23.2 
(336) 

17.4 
(252) 

21.3 
(309) 

22.9 
(332) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

20.9 
(303) 

21.4 
(310) 

149 
(300) 

21.4 
(310) 

18.1 
(263) 

18.8 
(272) 

21.4 
(310) 

17.4 
(252) 

19.9 
(289) 

21.4 
(310) 

23.5 
(341) 

23.5 
(341) 

18.7 
(271) 

18.7 
(271) 

204 
(400) 

20.7 
(300) 

16.6 
(241) 

17.3 
(250) 

19.8 
(287) 

17.4 
(252) 

19.3 
(280) 

19.9 
(288) 

22.7 
(329) 

22.7 
(329) 

16.9 
(245) 

15.9 
(231) 

260 
(500) 

19.6 
(284) 

15.3 
(222) 

16.1 
(233) 

18.5 
(268) 

17.4 
(252) 

19.1 
(277) 

19.3 
(280) 

21.4 
(310) 

21.4 
(310) 

15.7 
(228) 

13.2 
(191) 

316 
(600) 

17.9 
(260) 

14.6 
(211) 

15.1 
(219) 

17.9 
(259) 

17.4 
(252) 

19.1 
(277) 

19.2 
(278) 

19.5 
(282) 

19.5 
(282) 

14.5 
(210) 

10.5 
(152) 

343 
(650) 

17.4 
(253) 

14.4 
(209) 

14.9 
(216) – – 19.1 

(277) 
19.0 
(276) 

19.0 
(275) 

19.0 
(275) – 9.1 

(132) 
371 

(700) 
17.4 
(253) 

14.2 
(207) 

14.4 
(209) – – 19.1 

(277) 
18.9 
(274) 

18.3 
(266) 

18.3 
(266) – 7.7 

(112) 
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Figur 3-4B: Gruppe 2 - 13 in. Lo-Flo pumper med Klasse 300 flanger 
  

Temp 
ºC 

( ºF) 

Materialegruppenr 
1.0 1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti 

bar (psi) 
-73 

(-100) – – 31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

24.1 
(350) 

31.0 
(450) 

-29 
(-20) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

24.1 
(350) 

31.0 
(450) 

-18 
(0) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

24.1 
(350) 

31.0 
(450) 

38 
(100) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

24.1 
(350) 

31.0 
(450) 

93 
(200) 

29.1 
(422) 

28.3 
(410) 

25.9 
(375) 

26.7 
(388) 

29.8 
(432) 

17.4 
(252) 

21.3 
(309) 

26.1 
(379) 

31.0 
(450) 

31.0 
(450) 

20.9 
(303) 

27.5 
(399) 

149 
(300) 

27.4 
(397) 

27.5 
(398) 

23.3 
(338) 

24.1 
(350) 

27.5 
(399) 

17.4 
(252) 

19.9 
(289) 

24.4 
(354) 

30.2 
(438) 

30.2 
(438) 

18.7 
(271) 

24.0 
(348) 

204 
(400) 

25.5 
(369) 

26.6 
(386) 

21.3 
(309) 

22.2 
(322) 

25.4 
(369) 

17.4 
(252) 

19.3 
(280) 

22.7 
(330) 

29.2 
(423) 

29.2 
(423) 

16.9 
(245) 

20.5 
(297) 

260 
(500) 

24.0 
(348) 

25.2 
(365) 

19.7 
(285) 

20.7 
(300) 

23.8 
(345) 

17.4 
(252) 

19.1 
(277) 

22.1 
(320) 

27.5 
(399) 

27.5 
(399) 

15.7 
(228) 

17.0 
(246) 

316 
(600) 

22.5 
(327) 

23.1 
(334) 

18.7 
(272) 

19.4 
(281) 

23.0 
(333) 

17.4 
(252) 

19.1 
(277) 

21.9 
(318) 

25.0 
(363) 

25.0 
(363) 

14.5 
(210) 

13.4 
(195) 

343 
(650) 

21.8 
(316) 

22.4 
(325) 

18.5 
(269) 

19.2 
(2780 – – 19.1 

(277) 
21.8 
(316) 

24.4 
(354) 

24.4 
(354) – 11.7 

(170) 
371 

(700) – 22.4 
(325) 

18.3 
(266) 

18.5 
(269) – – 19.1 

(277) 
21.6 
(313) 

23.6 
(342) 

23.6 
(342) – 9.9 

(144) 
 
Figur 3-4C: Alle andre Klasse 300 flanger  

Temp 
ºC 

( ºF) 

Materialegruppenr. 
1.1 2.1 2.2 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti 

bar (psi) 
-73 

(-100) – 27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

-29 
(-20) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

-18 
(0) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

38 
(100) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

17.4 
(252) 

24.1 
(350) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

24.1 
(350) 

27.6 
(400) 

93 
(200) 

25.2 
(365) 

23.0 
(333) 

23.7 
(344) 

26.5 
(384) 

17.4 
(252) 

21.3 
(309) 

22.9 
(332) 

27.6 
(400) 

27.6 
(400) 

20.9 
(303) 

24.5 
(355) 

149 
(300) 

24.4 
(354) 

20.7 
(300) 

21.5 
(311) 

24.5 
(355) 

17.4 
(252) 

19.9 
(289) 

21.4 
(310) 

26.8 
(389) 

26.8 
(389) 

18.7 
(271) 

21.3 
(309) 

204 
(400) 

23.7 
(343) 

19.0 
(275) 

19.7 
(286) 

22.6 
(328) 

17.4 
(252) 

19.3 
(280) 

19.9 
(288) 

25.9 
(376) 

25.9 
(376) 

16.9 
(245) 

18.2 
(264) 

260 
(500) 

22.4 
(324) 

17.5 
(253) 

18.4 
(267) 

21.1 
(307) 

17.4 
(252) 

19.1 
(277) 

19.3 
(280) 

24.5 
(355) 

24.5 
(355) 

15.7 
(228) 

15.1 
(219) 

316 
(600) 

20.5 
(297) 

16.7 
(242) 

17.2 
(250) 

20.4 
(296) 

17.4 
(252) 

19.1 
(277) 

19.2 
(278) 

22.2 
(323) 

22.2 
(323) 

14.5 
(210) 

12.0 
(173) 

343 
(650) 

19.9 
(289) 

16.5 
(239) 

17.0 
(247) – – 19.1 

(277) 
19.0 
(276) 

21.7 
(315) 

21.7 
(315) – 10.4 

(151) 
371 

(700) 
19.9 
(289) 

16.3 
(236) 

16.5 
(239) – – 19.1 

(277) 
18.9 
(274) 

21.0 
(304) 

21.0 
(304) – 8.8 

(128) 
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Figur 3-5a: Grænser for indsugningspres 1 750 r/min 

 
 
Figur 3-5b: Grænser for indsugningspres 3 500 r/min 

 

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4

Specific Gravity

M
ax

im
um

 A
llo

w
ab

le
 S

uc
tio

n 
Pr

es
su

re
 - 

ba
r

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

M
ax

im
um

 A
llo

w
ab

le
 S

uc
tio

n 
Pr

es
su

re
 - 

ps
i

11

5

7

8

6
4

1

3

2

9

10

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

22.5

25

27.5

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4

Specific Gravity

M
ax

im
um

 A
llo

w
ab

le
 S

uc
tio

n 
P

re
ss

ur
e 

- b
ar

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

M
ax

im
um

 A
llo

w
ab

le
 S

uc
tio

n 
P

re
ss

ur
e 

- p
si

42 65

10
3

1

13
14

12

987

11

15
16

18

17

H
øj

es
t t

ill
ad

te
 in

ds
ug

ni
ng

st
ry

k 
– 

ba
r 

Specifik tyngdekr aft 

H
øj

es
t t

ill
ad

te
 in

ds
ug

ni
ng

st
ry

k 
– 

ps
i 

Specifik tyngdekr aft 

H
øj

es
t t

ill
ad

te
 in

ds
ug

ni
ng

st
ry

k 
– 

ba
r 

H
øj

es
t t

ill
ad

te
 in

ds
ug

ni
ng

st
ry

k 
– 

ps
i 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 18 af 72 flowserve.com 

Figur 3-6: Referencetal for indsugningspres 
Pumpe- størrelse 1 750 3 500 

1K 1.5x1-6 7 10 
1K 3x1.5-6 10 15 
1K 3x2-6 10 12 
1K 2 x1.5V-6 PT 18 
1K 1.5x1-8 
1K 1.5x1.5US-8 7 6 

1K 2x1.5V-8 PT 16 
1K 3x1.5-8 4 4 
1K 3x2V-7 PT 11 
2K 3x2-8 10 7 
2K 4x3-8 10 13 
2K 2x1-10A 8 3 
2K 2x1.5V-10A 
2K 2x1.5US-10A 8 3 

2K 3x1.5-10A 10 17 
2K 3x2-10A 
2K 3x2V-10 In-Line 

10 
11 

14 
9 

2K 4x3-10 6 2 
2K 4x3-10H 3 n.a. 
2K 6x4-10 5 8 
2K 6x4-10H 10 n.a. 
2K 3x1.5-13 9 5 
2K 3x2-13 5 1 
2K 4x3-13/13 1 n.a. 
2K 4x3-13/12 1 n.a. 
2K 4x3-13/11 Maksimum 1 2 
2K 4x3-13HH 10 n.a. 
2K 6x4-13A  1 n.a. 
2K 6x4-13A/10.25 1 ? 
3K 8x6-14A 2 n.a. 
3K 10x8-14 PT n.a. 
3K 6x4-16 PT n.a. 
3K 8x6-16A PT n.a. 
3K 10x8-16 & 16H PT n.a. 
3K 10x8-17 3 n.a. 
Tilbagetrukket pumpehjul PT PT 
Lo-Flo pumper PT PT 
Åbne pumpehjul   PT PT 

Bemærkninger: 
1.  Sevlspædende pumper og In-Line pumper, der ikke specifikt er 

angivne ovenfor, skal bruge de angivne værdier for 
standardpumper.  Eksempelvis: 2K 3x2V-13 og 2K 3x2US-13 
pumper benytter standardraterne for 2K 3x2-13. 

2.  P-T: Kun begrænset af Tryk-Temperaturrater. 
3.  Pumper med åbne eller tilbagetrukne pumpehjul samt Lo-Flo 

produkter begrænses for indsugningstryk alene af Tryk-
Temperaturrater. 

4.  Sealmatic-pumpers indsugningstryk begrænses af pumpehjulet. 
 

Figur 3-7: Minimum for forsat 
gennemstrømningsniveau 

Pumpe- 
størrelse 

MCF % af BEP 
3 500/ 
2 900 
r/min 

1 750/ 
1 450 
r/min 

1 180/ 
960 

r/min 
1K3x2-6 20% 10% 10% 
1K3x2-7 25% 10% 10% 
2K3x2-8 20% 10% 10% 
2K4x3-8 20% 10% 10% 
2K3x2-10 30% 10% 10% 
2K4x3-10 30% 10% 10% 
2K6x4-10 40% 10% 10% 
2K6x4-10H n.a. 20% 10% 
2K3x1.5-13 30% 10% 10% 
2K3x2-13 40% 10% 10% 
2K4x3-13 40% 20% 10% 
2K4x3-13HH n.a. 50% 30% 
2K6x4-13 60% 40% 10% 
3K8x6-14 n.a. 40% 15% 
3K10x8-14 n.a. 40% 10% 
3K6x4-16 n.a. 50% 10% 
3K8x6-16 n.a. 50% 10% 
3K10x8-16 n.a. 50% 10% 
3K10x8-17 n.a. 50% 10% 
Alle andre størrelser 10% 10% 10% 

 
Figur 3-8: Mindste nedsænkning  

 
 
Figur 3-9: Minimum nedsænkning 
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4  INSTALLATION 
 
Zirkonium 702 eller højkromsjernkomponenter 

 Hvis nogen som helst dele af 
pumpen er lavet af zirkonium eller højkromsjern, skal 
de følgende forholdsregler følges: 
• Benyt håndskruenøgler i stedet for 

stødskruenøgler 
• Udstyr bør ikke udsættes for pludselige 

ændringer i tryk eller temperatur. 
• Undgå slag og stød imod udstyret 
 
Zirkonium 705 og højkromsjernkomponenter 

 Undgå svejsninger på komponenter 
af zirkonium 705 eller højkromsjern, hvad end det er 
for modificering eller reparation. 
 
4.1  Placering 
Pumpen skal placeres, så der er plads til adgang, 
ventilation, vedligeholdelse og inspektion med rigelig 
frihøjde til at foretage løft og skal være placeret så 
tæt som muligt på forsyningen af den væske, som 
skal pumpes. 
 
Der henvise til den generelle tegning af pumpesættes 
layout. 
 
4.2  Samling af dele 
Forsyningen af motorer og bundplader, skal ses som 
et tilbud.  Derfor er, det er installatørens ansvar at 
sikre, at motoren monteres på pumpen og opstilles 
om angivet i afsnit 4.5 og 4.8. 
 
4.3  Underlag 
 
4.3.1  Beskyttelse af gevind og åbninger 
Under transporten er alle gevindene og åbningerne 
på pumpen tildækkede.  Denne tildækning bør ikke 
fjernes før pumpen er installeret.  Hvis pumpen, af 
alle tænkelige årsager, tages ud af drift bør gevind og 
åbninger tildækkes igen. 
 
4.3.2  In-Line pumpemontering 
Mark 3 In-Line kan hvile på flere underlag: 
• Pumpen kan være understøttet af rørsystemet; I 

dette tilfælde anbefales det, at indsugnings- og 
afløbsrør understøttes ved siden af 
pumpemundingerne 

• Pumpen kan hvile på kappefoden eller det tilbudte 
“pumpestativ”. 

 

“Pumpestativet” lader pumpen ståfrit uden hjælp fra 
rørsystemet.  Pumpestativet kan skrues ned (eller 
faststøbes) på stedet. I dette tilfælde skal rørsystemet 
indgrænses af kappen og pumpestativet som det ses 
i afsnit 4.6. 
 
Den mest fordelagtige metode, er at gøre det muligt, 
for pumpen at bevæge sig med rørsystemet.  Dette 
fjerner problemet med varmeudvidning, da pumpen 
er designet til modstå de kræfter, som rørsystemet 
normaltvist kan udløse. 
 
4.3.3  Stive bundplader - oversigt 
Formålet med bundplader er at give et fast underlag 
for og dens drivmiddels, der sikrer, at deres tilpasning 
forbliver uændret. Overordnet kan bundplader 
klassificeres i to kategorier: 
• Underlagsmonteret, faststøbt design.  (Figur 4-1.) 
• Monteret på fodstativer, eller fritstående (Figur 4-2.) 
 

Figur 4-1 

 
Figur 4-2 

 
 

Bundplader, der er tiltænkt til faststøbning er designet 
således, at cementen bidrager til afstivningen.  
Bundplader placeret på fodstativer, derimod, er 
designet så de tilvejebringer deres egen afstivning. 
Derfor har de to typer and bundplader normalt 
forskellige designs. 
 
Uanset hvilken type bundplade, der benyttes, bør den 
udføre en række funktioner for at sikre en pålidelig 
installation.  Tre af disse funktioner er: 
1. Bundpladen må give tilpas afstivning, for at sikre, 

at det samlede apparat kan transporteres og 
installeres uden skader, når det håndteres med 
forventelig forsigtighed. Apparatet skal også være 
afstivet nok, til at kunne modstå 
driftsbelastninger. 
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2. Bundpladen bør også give en rimelig flad 
monteringsoverflade til pumpen og dens drivmiddel.  
Ujævne overflade kan gøre underlaget ustabilt og 
besværliggøre tilpasning imellem pumpe og 
drivmiddel.  Erfaringer indikerer, at bundplader med 
overflade-fladhed på 1.25 mm/m (0.015 in./ft), set fra 
modstående hjørner på bundpladen, giver et sådant 
monteringsunderlag.  Det er derfor disse standarder 
vi har i designet af vores bundplader.  Nogle brugere 
kan have et ønske om en endnu mere flad 
overflade, der kan smiddiggøre installation og 
tilpasning.  Flowserve kan producere fladere 
bundplader på bestilling, og til merpris.  Eksempelvis 
med monteringsoverflade-fladhed på 0.17 mm/m 
(0.002 in./ft) tilbydes med Flowserve Type E “Ten 
Point” bundplade, der er vist i Figur 4-1. 

3. Bundpladen skal være designet så brugeren, kan 
foretage endelig tilpasning på stedet, så det passer 
til deres særlige behov, og for at kompensere for 
forskydning imellem pumpe og drivmiddel, der 
matte være forekommet under transporten.  Det er 
normal praksis i industrien, at opnå endelig 
tilpasning ved at flytte på motoren så den passer til 
pumpen.  Flowserves praksis er at bekræfte på 
vores faciliteter, at pumpeapparatet kan blive 
nøjagtigt tilpasset. Inden afskibning sikrer fabrikken 
sig at der er nok vandret bevægerum, så en 
’perfekt’ endelig tilpasning kan opnås, når 
installatøren indsætter bundpladen under højest 
planerede, ustressede forhold. 

 
4.3.4  Fodstativ- eller fjedermonterede bundplader 
Flowserve udbyder bundplader monterede på 
fodstativer eller fjedre.  (Se Figur 4-2 for den 
fodstativsmonterede mulighed.)  Mark 3 pumpernes 
lave vibrationsniveau, gør det mulligt at benytte 
sådanne bundplader - såfremt de er tilstrækkeligt 
afstivede.  Bundpladen placeres på et fladt underlag, 
uden at skulle skrues fast eller forankres til gulvet på 
anden vis. 
 
Almen vejledning i samlingen af disse bundplader 
angives nedenfor.  For oplysninger om dimensionerne 
henvises til Flowserves tilsvarende “Salgsoversigt.” 
 
4.3.4.1  Samlevejledning for fodstativmonterede 
bundplader 
Der henvises til Figur 4-3. 
a) Hæv eller stabl bundpladen/pumpen op over 

gulvet så fodstativerne kan samles. 
b) Fastslå på forhånd eller mål bundpladens 

ønskede højde over gulvet. 
c) Indstil bundskruerne [2] ovenover stativets 

skruehoved [1] til den ønskede højde. 
d) Saml spændskiven [3] nedover stativskruen. 

e) Saml stativskruen op igennem hullet i 
bundpladen og hold den fast. 

f) Saml spændskiven [3] og skruehovedet [2] på 
stativskruen. Stram skruehovedet fast på 
spændskiven. 

g) Efter, at alle fire fodstativer er blevet samlet, så 
placer bundpladen hvor den skal stå ovenover 
gulvkopperne [4] under hver stativplacering og 
sænk bundpladen mod gulv. 

h) Planér og foretag endelige højdejusteringer for 
indsugnings- og afløbsrørene, ved først at løsne 
de øverste skruehoveder og benyt de nedre 
skruehoveder til at sænke og hæve bundpladen.  

i) Stram først de øverste og nederste skruehoved 
ved spændskiven [3] og stram så de resterende 
skruehoveder. 

j) Det bør bemærkes, at de forbundne rørledninger 
skal understøttes for sig og, at den 
fodstativmonterede bundplade ikke er tiltænkt at 
skulle bære hele rørkonstruktionen. 

 

Figur 4-3 

 
 
4.3.4.2  Samlevejledning for 
fodstativ/fjedermonterede bundplader. 
Der henvises til Figur 4-4. 
a) Hæv eller stabl bundpladen/pumpen op fra 

gulvet så fodstativerne kan samles. 
b) Indstil de nedre skruehoveder [4] ovenover 

stativskruen [1].  Dette muliggør 51 mm (2 in.) 
bevægelse opad, til den endelige højdejustering 
af indsugnings/afløbsflangerne. 

c) Saml spændskiven [6] fladskiven [5] og 
bundkopperne/fjederkonstruktionerne [2] 
nedover stativskruen [1]. 

d) Saml stativskruen op igennem hullet i 
bundpladen og hold den fast. 

e) Saml topkopperne/fjederkonstruktionerne [3] 
nedover stativskruen. 

f) Saml fladskriven [5], spændskiven [6] og 
skruehovederne [4] på stativskruen. 

1.  Stativskrue 
2.  Skruehoveder 
3.  Spændskive 
4.  Bundkop 
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g) Stram de øverste skruehoveder, ved at 
sammenpresse topfjederen, med ca. 13 mm  
(0.5 in.).  For at stabilisere bundpladen kan 
yderligere sammenpresning være påkrævet.  

h) Efter, at alle fire fodstativer er blevet samlet, så 
placer bundpladen hvor den skal stå ovenover 
gulvkopperne [7] under hver stativplacering og 
sænk bundpladen mod gulv. 

i) Planér og foretag endelige højdejusteringer for 
indsugnings- og afløbsrørene, ved først at løsne 
de øverste skruehoveder og benyt de nedre 
skruehoveder til at sænke og hæve bundpladen. 

j) Sammenpres den øverste fjeder igen, til den i 
punkt g) og lås skruehovederne. 

k) Det bør bemærkes, at de forbundne rørledninger 
skal understøttes for sig og, at den 
fjedermonterede bundplade ikke er tiltænkt at 
skulle bære hele rørkonstruktionen. 

 

Figur 4-4 

 
 

4.3.4.3  Fodstativ/fjedermonterede bundplader -
motortilpasning 
Proceduren for motortilpasning på fodstativ- eller 
fjedermonterede bundplader er den samme som for 
faststøbte bundplader.  Forskellen ligger primært i 
hvorledes bundpladen planes. 
a) Planér bundpladen ved at bruge 

tilpasningsmekanismerne på stativerne.  
(Mellemlæg er ikke nødvendige som de er med 
faststøbte bundplader.) 

b) Når bunden er plan, låses den fast ved at fastlåse 
stativernes tilpasningsmekanismer. 

c) Herefter skal pumpens oprindelige tilpasning 
kontrolleres.  Den lodrette justeringsmulighed, som 
fodstativerne giver, gør det muligt at vride 
bundpladen en smule.  Er der ikke sket nogen 
skader under transporten eller vridning af 
bundpladen da fodstativerne blev justeret, burde 
pumpen og drivmidlet være parallelle med 0.38 mm 
(0.015 in.) og vinkelforskudte med 0.0025 mm/mm 
(0.0025 in./in.).  Er det ikke tilfældet, så kontrollér 
om motorens monteringslukninger er centreret i 
motorens fodhuller. 

d) Er lukningerne ikke centreret, kan det sandsynligvis 
skyldes ejn transportskade.  Centrér lukningerne 
igen og udfør en indledende tilpasning til de ovenfor 
givne parametre, ved at indskyde mellemlæg under 
motoren for lodret tilpasning og ved at flytte pumpen 
for vandret tilpasning. 

e) Hvis lukningerne er centrerede kan bundpladen 
være blvet forvredet.  Justér let (ét drej på 
skruehovedet) stativerne på motorsiden af 
bundpladen, og kontrollér om de ovenfor givne 
parametre er nået.  Gentag efter behov alt imens 
pumpens afløbsflange holdes plan. 

f) Fastlås stativernes  tilpasningsmekanismer. 
De resterende trin gælder for nye faststøbte bundplader. 
 
4.4  Støbning 
a) Pumpens fundament bør placeres så tæt på 

væsken, som skal pumpes som det er praktisk 
muligt. 

b) Der bør være tilstrækkelig plads til at  operatører 
kan installere, drive og vedligeholde pumpen. 
Fundamentet bør være tilstrækkeligt stærkt til at 
absorbere enhver vinration og give en afstivet 
understøttelse til pumpe og motor. 

c) Den anbefalede størrelse på fundamentet er tre 
gange større end den samlede størrelse på pumpe, 
motor og bundplade.  Der henvises til Figur  4-5. 

 Fundamentskruer er indlejret i 
betonen i en lomme, der tillader en vis 
bevægelighed for skruen. 

 

Figur 4-5 

 
 
d) Planér den samlede pumpe med bundplade. 

Hvis bundpladen har maskinudregnede planede 
monteringsoverfladet, bør disse maskinudregnede 
overflader konsulteres, når bundpladen planes.  
Dette kan betyde, at pumpen og motoren skal 
fjernes fra bundpladen så de maskinudregnede 
overflader kan konsulteres.  Har bundpladen ikke 
maskinudregnede planede monteringsoverflader, 
skal motoren og pumpen blive stående på 
bundpladende.   

1. Stativskrue 
2. Bundfjeder (3 ¼ in.  

[83 mm] UD x 4 in.  
[102 mm] bundkopper 

3. Topfjeder (2 in. (51 mm) 
UD x 4 in. (102 mm) 
bundkopper) 

4. Skruehoveder 
5. Fladskive 
6   S d ki  

   
 

1 in. (25 mm) ca. starthøjde 

Bundplade 
Plasticrør 

omkring skruen Støbning 

 

Betonfundament 
 Skive Ankerskrue Låsetab svejset 

til skrue 

Lomme 

Pakning 

Kile 

Dæmning 
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De rette overflader at konsultere i forbindelse med 
plannering af bundpladen er indsugnings- og 
afløbsflangerne.  LÆG IKKE pres på bundpladen. 

e) Skru ikke pumpens indsugnings- og afløbsflanger til 
rørsystemet før bundpladens fundament er 
færdiginstalleret.  Haves det, kan donkraft også 
benyttes til planering af bundpladen.  Hvis der ikke 
fulgte donkrafter med, bør der benyttes melleml;g 
og kiler.  (Se Figur 4-5.)  Kontrollér om der er 
planering både i vandret og lodret retning.  Der bør 
mellemlæg ved alle fundamentets ankerskruer, og 
ved bundpladens mellemste kant, hvis bundpladen 
er længere end 1.5 m (5 ft).  Man bør ikke forlade 
sig på, at bunden af bundpladen er flad.  
Undersider på standardbundplader er ikke 
maskinudregnede, og det er ikke sandsynligt, at det 
faktiske monteringsunderlag er plant. 

f) Efter, at bundpladen er blevet planeret skal 
ankerskruerne strammes.  Hvis mellemlæg er 
benyttet, så sørg for, at bundpladen blev lagt på 
mellenlæg tæt på ankerskruerne før disse 
strammes.  Gøres dette ikke kan bundpladen 
blive forvredet, og det kan gøre den endelige 
tilpasning umulig. 

g) Kontrollér om bundpladen stadig er plan, for at 
sikre, at dette ikke blev forstyrret da ankerskruerne 
blev strammet.  Fandt denne påvirkning sted så 
tilpas donkrafter og mellemlæg efter behov. 

h) Fortsæt med justeringen af donkrafter og 
mellemlæg samt stramning af ankerskurer indtil 
bundpladen er plan. 

i) Kontrollér den oprindelige tilpasning.  Hvis pumpen 
og motorem blev flyttet fra bunmdpladen, så gå 
frem efter trin j), herefter skal pumpen og motoren 
geninstalleres på bundpladen, ved brug af 
Flowserves indledende tilpasningsprocedurer brugt 
på deres egne faciliteter og beskrevet i afsnit 4.5, 
og fortsæt som følger.  Som beskrevet ovenfor 
gennemgår pumperne en indledende tilpasning på 
fabrikken.  Denne indledende tilpasning foretages 
på en måde, der sikrer at såfremt installøren kan 
genskabe fabriksforrholdene vil der være nok frirum 
imellem de skruer, der holder motoren fast og og 
motorens fodhuller, så motoren kan flyttes til den 
endelige tilpasning.  Blev pumpen og motoren 
korrekt geninstalleret på bundpladen eller blev de 
slet ikke flyttet, og der ikke er opstået 
transportskader, og de ovenstående trin er blevet 
fulgt korrekt bør pumpen og drivmidlet være  
0.38 mm (0.015 in.) FIM (Full Indicator Movement) 
parallelle, og 0.0025 mm/mm (0.0025 in./in.) FIM 
vinkelforskudte.  Er dette ikke tiIfældet skal det først 
kontrolleres hvoprvidt motorens lukninger er 
centrerede i fodhullernme.  Er de ikke det, så 
gencentrér lukningerne og foretag en indledende 
tilpasning til de ovenfor givne parametre ved at 

skyde mellemlæg ind under motoren for lodret 
tilpasning og ved at flytte pumpen for vandret 
tilpasning. 

j) Faststøb bundpladen. Der bør benyttes en ikke 
sklrumbende støbemasse. Sørg for, at støbningen 
fylder området under bundpladen ud.  Efter betonen 
har sat sig, så kontrollér fpor tomrum og fyld disse 
ud.  Donkrafter, mellemlæg og kiler bør fjernes fra 
bundpladen på dette tidspunkt.  Blev de efterladt 
dér kan de ruste og svulme, og på den måde 
forstyrre bundpladens positionering. 

k) Forbind pumpens indsugning og afløb med et 
rørsystem.  Dette bør ikke belaste pumpen med 
yderligere vægt. Kontrollér, at pumpen ikke er 
blevet belastet med betydelig øget vægt. 

 
4.5  Den første justering 
 
4.5.1  Indledende vandret tilpasningsprocedurer 
Formålæet med tilpasning på fabrikken er at sikre 
nok frirum i motorhullerne, så endelig tilpasning kan 
ske på funktionsstedet.  For at opnå dette, 
udspecificerer fabrikstilpasningnsproceduren, at 
pumpen tilpasses på det vandrette plan i forhold til 
motoren og motorens fodskruer centrerede i 
motorhullerme.  Denne procedure sikrer, at der er 
tilstrækkeligt frirum i motorhullerne, så kunden kan 
tilpasse motoren til pumpen på funktionsstedet uden 
afvigelser.  Denne filosofi kræver, at kunden er i 
stand til at placere bundpladen under de samme 
forhold, som fandtes på fabrikken.  Derfor foretagesa 
fabrikstilpasningen under ubegrænsede forhold på et 
fladt og plant underlag.  Denne standard understreger 
også behovet for at sikre at akselmellemrummet er 
tilstrækkeligt stort til, at der er plads til den 
specificerede kobling. 
 
Fabrikkens tilpasningsprocedure er opsummeret 
nedenfor. 
a) Bundpladen er placeret på et fladt og plant 

arbejdsbord i en fri og ubegrænset position. 
b) Bundpladen planeres efter behov.  Planering 

foretages ved at placere mellemlæg under 
bundpladens skinner ved de passende 
ankerskruehuller.  Det kontrolleres både vandret 
og lodret om konstruktionen er plan. 

c) Motoren og dens tilhørende monteringsmateriel 
placeres på bundpladen, og det kontrolleres 
hvorvidt underlaget er stabilt. Er det ikke det, rettes 
dette med mellemlæg. 

d) Motorens fodhuller centreres på motorens 
lukningshuller.  Dette gøres med et skruehoved 
som vist på Figur 4-6. 
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Figur 4-6 

 
e) Motoren fatsgøres i placering ved at stramme 

skruehovederne på to diagonale beslagssøm. 
f) Pumpen placeres på bundpladen og planeres.  

Fodstykket under lejehuset er justérbart.  Den kan, 
hvis nødvendigt bruges til at planere pumpen. 
Mark 3A og ANSI 3A design 
Hvis justering er nødvendigt så tilfæj eller fjern 
mellemlæg [3126.1] imellem fodstykket og lejehuset. 
Mark 3 design (gammelt) 
Hvis justering er nødvendig benyttes 
justeringsskruen [6576] til at flytte fodstykket op 
og ned. 

g) Mellemrummet til afstandsstykket kontrolleres. 
h) Parallel og vinkelforskudt lodret tilpasning sker 

ved at skyde mellemlæg ind under motoren. 
i) Motorens fodhuller centreres igen på motorens 

monteringssøm ved brug af centreringsskruen.  
På dette tidspunkt fjernes centreringsskruen og 
udskiftes med et standardskruehoved.  Dette 
giver maksimal potentiel vandret mobilitet til 
motoren, til den endelige tilpasning på 
funktionsstedet.  Alle fire motorfødder skrues fast. 

j) Pumpens og motorens aksler tilpasses herefter 
vandret, både parallelt og vinkelforskudt, ved at 
flytte pumpen i forhold til den faststående motor.  
Pmpeføddeerne skrues fast. 

k) Både vandret og lodret tilpasning kontrolleres 
endeligt igen, og ligeså bliver mellemrummet til 
afstandsstykket.. 

Se afsnit 4.8, Endelig tilpasning af akselen. 
 
4.5.2  In-Line indledende tilpasningsprocedurer 
Fabrikkens tilpasningsprocedure sikrer at enheden kan 
tilpasses på funktionsstedet.  Den indledende tilpasning 
er ikke mere skæv end 0.38 mm (0.015 in.) parallelt, og 
0.0025 mm/mm (0.0025 in./in.) vinkelforskudt. 
 
Mark 3 In-Line indbefatter muligheder for 
motortilpasning.  Parallel tilpasning opnås ved at 
flytte motoradapteren og motoren som en enhed i 
forhold til strømenden.  Fire justeringsskruer (som 
vist i Figurrne 4-7 og 4-8) muliggør præcise 
ændringer i den parallelle tilpasning.  Vinkelforskudt 
tilpasning styres af maskinudregnede parametre, 
men kan ikke afværge ujævn sammenpresning af 
dækpakninger. 

a) Kontrollér vinkelforskudt tilpasning.  De rette 
kappeskruer kan strammes yderligere, så korrekt 
tilpasning opnås. 

b) Kontrollér parallel tilpasning indenfor et pålant 
område defineret af tilpasningsmekanismer i 
motoradapterens modstående hjørner.  For aat 
foretage rettelser, skal justeringsskruehovederne 
[6580.3] løsnes let, så motoradapteren kan 
bevæges.  Alle justeringsmekanismer skal 
løsnes, bortset fra den i hvis retning motoren skal 
bevæges, når der justeres.  Stram skruehovedet 
imod sømmet langsomt indtil de ønskede 
tilpasningstal er opnået. 

c) Kontrollér den parallelle tilpasning indenfor et 
plant område 90 grader forskudt fra det første.  
Rettelser foretages som på det foregående trin.. 

d) Det kan forekomme at dette skal gentages 
adskillige gange.  Stram alle lukninger og 
kontrollér tilpasning igen. 

 Figur 4-7 
 

  Figur 4-8 
 
4.6  Rørsystem 

 Beskyttende afskærmninger er sat på 
både indsugnings og afløbsflangen og skal fjernes før 
pumpen forbindes til et rørsystem. 
 

 
Skruehoved 

 
Mellemlæg 
(til lodr. 
tilpåasning) 

Tilpasningsmekanisme til 
vandret tilpasning 

Motorfod 

Bundplade 
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4.6.1  Indsugning og afgang af rørinstallation 
Alle rørsytemer skal understøttes separat, skal tilpasses 
nøjagtigt og helst forbindes med pumpen med en kort 
fleksibel rørledning.  Pumpen bør ikke skulle bære 
rørets vægt eller kompensere for skævheder.  Det bør 
være muligt at installere indsugnings- og afløbsskruer til 
de modsvarende flanger, uden at disse skal trækkes 
eller slides i.  Alle rørsytemer skal være tætte.  Pumper 
kan blive luftblokerede hvis luft slipper ind i rørsystemet.  
Hvis pumpeflangerne har prilkkede huller, skal der 
vælges flangelukningerne med gevindsgreb, der mindst 
svarer til lukningens diameter, men som ikke når 
bunden inden forbindelsen er stram. 
 
4.6.2  Indsugningsrørsystem 
For at undgå NPSH og indsugningsproblemer bør 
indsugningsrørsytemet være mindst ligeså stort som 
pumpens indsugningsdyse.  Benyt aldrig rør eller 
tilslutninger til indsugningen, som er mindre i diameter 
end pumpens indsugningsstørrelse. 
 
Figur 4-9 illustrerer den ideelle pumpekonfiguration med 
et minimum på 10 rørdiametre imellem kilden og 
pumpens indsugning.  I dette tilfælde bør vandrette 
reduceringsrør være excentriske og monteret med den 
flade side opad, som vist på figur 4-10 og maksimal 
reducere med én rørstørrelse.  Montér aldrig 
excentriske reduceringsrør med den flade side nedad.  
Vandret monterede koncentriske reduceringsrør bør 
ikke benyttes, hvis der er mulighed for, at luft slipper ind 
med procesvæsken.  Lodret monterede koncentriske 
reduceringsrør er acceptable.  På steder hvor væsken 
er fuldstændig luftfri og uden nogen form for damp eller  
løsthængende tørstof, er koncentriske reduceringsrør at 
foretrække frem for excentriske reduceringsrør. 
 
Figur 4-9                                 Figur 4-10 

   
Undgå drosling af pumpen på indløbssiden.  
Opstartsfiltre skal fjernes umiddelbart efter 
igangssætning.  Hvis pumpen installeres lavere end 
forsyningskilden, bør en ventil installeres på 
indsugningslinien for at sikre, at pumpen isoleres og 
for at tillade pumpeinspektion og vedligeholdelse.  
Placér dog aldrig en ventil direkte på pumpens 
indsugningshane. 
 
Der henvises til Durco Pump Engineering Manual og 
Centrifugal Pump IOM-afsnittet i Hydraulic Institute 

Standards for yderligere anbefalinger angående 
indsugningsrørsystemer.  (Se afsnit 10.) 
 
Der henvises til afsnit 3.4 for præstations- og 
driftsbegrænsninger. 
 
4.6.2.1  Mark 3 Selvspædendende Pumper 
Indsugningsrørsytemet skal være så kort som muligt, og 
så tæt som det er praktisk muligt på indsugningshanens 
diameter.  Pumpen virker ved at fjerne den luft, som 
befinder sig i indsugningsrørsystemet.  Når denner er 
fjernet, fungerer den ligesom den oversvømmede 
indsugning på en standardpumpe.  Længere og større 
rørsytemer vil have en større mængde luft som skal 
fjernes, og spædning tager derfor længere tid. 
Indsugningsrørsytemet og tætningskammeret skal være 
lufttætte så spædning kan finde sted.  Hvor det er muligt 
anbefales det at indsugningsrørsytemet hælder en 
smule imod kappen for at mindske tab af 
spædningsvæske langs indsugningslinien under 
spædnoing og nedlukning. 
 
4.6.3  Afløbsrørsystem 
Installér en ventil på afløbslinien..Denne ventil er 
påkrævet for regulere gennemstrømning og-eller for 
at isolere pumpen for inspektion og vedligeholdelse. 

 Når væsken i røret har høj 
hastighed, eksempelvis med 3 m/s (10 fd/sek) eller 
højere kan en hurtiglukkende afløbsventil føre til 
overtryk.  Der bør være afdæmpende foranstaltninger 
i forbindelse med rørsystemet. 
 
4.6.3.1  Mark 3 Selvspædende pumper 
Under spædningscyklussen bliver luft fra 
indsugningsrørsytemet ført over i afløbssystemet.  
Denne luft skal have en udgangsvej.  Hvis luft ikke frit 
kan løbe over i afløbsrøret, anbefales det typisk at 
installere en overføringslinie.  Denne linie forbindes 
typisk imellem afløbsrøret og pumpen.  Vær forsigtig 
med at forhindre at luften fra at strømme tilbage til 
indsugningsrøret. 
 
4.6.4  Tilladt hanebelastning 
Flowserves pumper til kemiske processer opfylder og 
overstiger de tilladte hanebelastninger angivet i 
ANSI/HI 9.6.2.  De følgende afsnit beskriver hvordan 
tilladte belastninger udregnes for hver enkel 
pumpetyper og hvordan det fastslås om de anvendte 
belastninger er acceptable.  Den første konfiguration, 
der dækkes er ASME B73.1M pumper, inklusive Mark 
3 Standard, Sealmatic, Lo-Flo, Tilbagetrukket 
pumpehjul og ensartede selvspædende pumper.  
Den anden konfiguration der dækkes er ASME 
B73.2M, lodrettel, Mark 3 In-Line pumper. 

Diameter 

Indsugning 
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4.6.4.1  Mark 3 vandrette pumper (ASME B73.1M) 
De følgende trin er baseret på ANSI/HI 9.6.2. Alle 
nødvendige oplysninger for den fuldstændige 
evaluering gives nedenfor. Gennemgå venligst 
standarden for de fuldstændige oplysninger. 
a) Fastslå det korrekte "materialegruppenr." 

Udfra Figur 3-2. 
b) Find “Korrektionsfaktoren for kappematerialer” i 

Figur 4-11 baseret på “Materialegruppenr.” og 
driftstemperatur.  Ekstrapolering kan benyttes for 
at fastslå korrektionsfaktoren for en specifik 
temperatur. 

c) Find “Korrektionsfaktoren for Bundplader” i Figur 
4-12.  Korrektionsfaktoren afhænger hvor lavt det 
påtænkes at installere bundpladen. 

d) Find frem til den pumpemoideol, som skal 
evalueres i Figur 4-16 og gang hver 
belastningsrate op med korrektionsfaktoren for 
kappen. Skriv de "justerede Figur 4-16 
belastninger” ned. 

e) Find frem til pumpemodellen, som skal evalueres 
i Figurrne 4-17 og 4-18 og gang hver 
belastningsrate op med korrektionsfaktoren for 
bundpladen.  Skriv de justerede Figur 4-17 og 4-
18 belastninger ned. 

f) Sammenlign “justerede Figur 4-16 belastninger” 
med værdierne vist i figur 4-15.  Den lavere af de to 
værdier bør benyttes som den justerede figur 4-15 
værdi.  (HI-standarden beder også om at figur 4-15 
belastninger reduceres hvis figur 4-17 eller 4-18 
værdier er lavere.  Flowserve følger ikke dette trin.) 

g) Udregn de anvendte belastninger ved 
kappeflangerne udfra koordinatsystemet i Figur 
4-13.  De 12 kræfter og momentummer er Fxs, 
Fys, Fzs, Mxs, Mys, Mzs, Fxd, Fyd, Fzd, Mxd, 
Myd og Mzd.  Eksempelvis betegner Fxd en kraft 
i “x” retningen på afløbsflangen.  Mys betegner 
momentum på “y”-aksen på indsugningsflangen. 

h) Figur 4-14 giver kriterier for acceptligninger.  For 
lange, parrede pumper, skal ligningerne 1 til og 
med 5 opfyldes.  For tæt parrede og C-face 
pumper behøver kun ligningsættene 1 og 2 at 
være opfyldte. 

i) Ligningssæt 1.  Hver anvendt belastning skal 
divideres ,ed den tilsvarende justerede Figur 4-15 
værdi.  Den absolutte værdi for hver brøk skal 
være lig med eller mindre end 1. 

j) Ligningssæt 2.  Summen af de absolutte værdier for 
hver brøk skal være lig med eller mindre end 2.  
Brækerne findes ved at dividere den anvendte 
beælastning med de justerede Figur 4-16 værdier. 

k) Ligningssæt 3 og 4.  Disse ligninger kontrollerer for 
skævheder i parringer, der skyldes hane 
belastninger på hver akse. Hver anvendt belastning 
deles med den tilsvarende belastning fra Figur 4-17 
og 4-18.  Resultatet for hver ligning skal være 
imellem 1 og minus 1. 

l) Ligningssæt 5.  Denne ligning udregler den 
samlede akselbevægelse udfra resultaterne i 
ligning 3 og 4.  Resultatet skal være mindre end 
eller lig med 1. 

 
 
 
Figur 4-11: Korrektionsfaktorer for kappe 

Temp 
˚C 

Temp 
˚F 

Materialegruppenr. 
1.0 1.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 3.17 Ti  Cr 

DCI 
Karbon

stål 

Austenitisk stål Nikkel og nikkelegeringer 
Ti, 
Ti-
Pd, 
Zr 

Højkrom 
-18 til 

171 ˚C 
340 ˚F) 

Type 
304 
og 

304L 

Type 
316 
og 

316L 
Type 
321 

CD-
4MCu Nikkel Monel Inconel 

Hast 
B 

Hast 
C 

Alloy 
20 

-129 -200 – – 1.00 1.00 1.00 – 0.50 – – – – 0.83 – – 
-73 -100 – – 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.83 0.93 1.00 1.00 0.83 0.89 – 
-29 -20 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.83 0.93 1.00 1.00 0.83 0.89 0.65 
38 100 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.83 0.93 1.00 1.00 0.83 0.89 0.65 
93 200 0.83 0.94 0.83 0.86 0.93 1.00 0.50 0.74 0.88 1.00 1.00 0.72 0.86 0.65 

150 300 0.78 0.91 0.75 0.78 0.83 0.92 0.50 0.69 0.82 1.01 1.01 0.65 0.81 0.65 
205 400 0.73 0.88 0.69 0.72 0.69 0.85 0.50 0.67 0.77 0.98 0.98 0.58 0.69 0.65 
260 500 0.69 0.83 0.63 0.67 0.64 0.80 0.50 0.66 0.74 0.92 0.92 0.54 0.57 – 
315 600 0.65 0.76 0.60 0.63 0.60 0.77 0.50 0.66 0.74 0.84 0.84 0.50 0.45 – 
344 650 0.63 0.74 0.60 0.62 0.60 – – 0.66 0.73 0.82 0.82 – 0.39 – 
370 700 – 0.74 0.59 0.60 0.58 – – 0.66 0.73 0.79 0.79 – 0.33 – 
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Figur 4-12: Korrektionsfaktorer for bundplader 
Bundpladetype Fasstøbt Fastskruet Fodstativmonteret 
Type A 1.0 0.7 0.65 
Type B - 
Polybase 1.0 n/a 0.95 

Type C n/a 1.0 1.0 
Type D 1.0 0.8 0.75 
Type E – PIP 1.0 0.95 n/a 
Polyshield - 
bundplade/ 
fundament 

1.0 n/a n/a 

 

Figur 4-13: Koordinatsystem 

 
 

 
Figur 4-14: Ligninger for acceptable kriterier 

Sæt Ligninger Figur Bemærknin
ger 

1  Justeret 
 4-15 

Maksimal 
individuel 
belastning 

2  Justeret 
 4-16 

Hanepres, 
skruepres, 
kraftytab i 

pumpe 

3 
 

 
 

Justeret 
 4-17 

Bevægelse 
på y-akse 

4 
 

 
 

Justeret 
 4-18 

Bevægelse 
på z-akse 

5  - 
Kombineret 

aksebevæge
lse 

Note: Alle ligninger ovenfor er fundet ved at dividere rørbelastninger med de justerede figurværdier. 
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Figur 4-15: Maksimal individuel belastning 

Pumpestørrelse 
Indsugningsflange Afløbsflange 

Kræfter  N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) Kræfter  N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) 
Fxs Fys Fzs Mxs Mys Mzs Fxd Fyd Fzd Mxd Myd Mzd 

1K 1.5x1-LF4 4 670 
(1 050) 

3 336 
(750) 

3 336 
(750) 

976 
(720) 

231 
(170) 

231 
(170) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1350) 

13 344 
(3 000) 

556 
(410) 

556 
(410) 

556 
(410) 

1K 1.5x1-6 4 670 
(1 050) 

3 336 
(750) 

3 336 
(750) 

976 
(720) 

231 
(170) 

231 
(170) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1350) 

13 344 
(3 000) 

556 
(410) 

556 
(410) 

556 
(410) 

1K 3x1.5-6 4 670 
(1 050) 

5 516 
(1 240) 

5 560 
(1 250) 

1 220 
(900) 

664 
(490) 

664 
(490) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1 350) 

13 344 
(3 000) 

678 
(500) 

746 
(550) 

692 
(510) 

1K 3x2-6 4 670 
(1 050) 

4 670 
(1 050) 

4 670 
(1 050) 

1 220 
(900) 

298 
(220) 

298 
(220) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1 350) 

13 344 
(3 000) 

678 
(500) 

1 356 
(1 000) 

692 
(510) 

1K 1.5x1-8 & LF8 4 670 
(1 050) 

5 382 
(1 210) 

5 382 
(1 210) 

976 
(720) 

258 
(190) 

258 
(190) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1 350) 

13 344 
(3 000) 

488 
(360) 

488 
(360) 

488 
(360) 

1K 1.5x1.5US-8 4 670 
(1 050) 

5 382 
(1 210) 

5 382 
(1 210) 

976 
(720) 

258 
(190) 

258 
(190) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1 350) 

13 344 
(3 000) 

488 
(360) 

488 
(360) 

488 
(360) 

1K 3x1.5-8 4 670 
(1 050) 

5 516 
(1 240) 

5 560 
(1 250) 

1 220 
(900) 

664 
(490) 

664 
(490) 

3 558 
(800) 

6 005 
(1 350) 

13 344 
(3 000) 

597 
(440) 

597 
(440) 

597 
(440) 

2K 3x2-8 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

814 
(600) 

814 
(600) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 4x3-8 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

475 
(350) 

475 
(350) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 2x1-10A & LF10 10 408 
(2 340) 

4 270 
(960) 

4 270 
(960) 

1 722 
(1 270) 

298 
(220) 

298 
(220) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 2x1.5US-10A 10 408 
(2 340) 

4 270 
(960) 

4 270 
(960) 

1 722 
(1 270) 

298 
(220) 

298 
(220) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 2x2R-10 10 408 
(2 340) 

4 270 
(960) 

4 270 
(960) 

1 722 
(1 270) 

298 
(220) 

298 
(220) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 3x1.5-10A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

570 
(420) 

570 
(420) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

502 
(370) 

502 
(370) 

502 
(370) 

2K 3x2-10A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 583 
(1 480) 

1 763 
(1 300) 

420 
(310) 

420 
(310) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

759 
(560) 

759 
(560) 

759 
(560) 

2K 3x2US-10 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 583 
(1 480) 

1 763 
(1 300) 

420 
(310) 

420 
(310) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

759 
(560) 

759 
(560) 

759 
(560) 

2K 3x3R-10 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 583 
(1 480) 

1 763 
(1 300) 

420 
(310) 

420 
(310) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

759 
(560) 

759 
(560) 

759 
(560) 

2K 4x3-10 & 10H 10 230 
(2 300) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

420 
(310) 

420 
(310) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 4x3US-10H 10 230 
(2 300) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

420 
(310) 

420 
(310) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 6x4-10 & 10H 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

1 492 
(1 100) 

1 492 
(1 100) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

2K 3x1.5-13 & LF13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

909 
(670) 

909 
(670) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

719 
(530) 

719 
(530) 

719 
(530) 

2K 3x2-13 8 540 
(1 920) 

5 471 
(1 230) 

5 471 
(1 230) 

1 763 
(1 300) 

475 
(350) 

475 
(350) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

1 722 
(1 270) 

936 
(690) 

2K 3x2US-13 8 540 
(1 920) 

5 471 
(1 230) 

5 471 
(1 230) 

1 763 
(1 300) 

475 
(350) 

475 
(350) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

1 722 
(1 270) 

936 
(690) 

2K 4x3-13 & 13HH 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

542 
(400) 

542 
(400) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

2K 4x3US-13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

542 
(400) 

542 
(400) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

2K 4x3R-13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

542 
(400) 

542 
(400) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

2K 6x4-13A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

1 763 
(1 300) 

1 492 
(1 100) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

2K 6x4US-13A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

1 763 
(1 300) 

1 492 
(1 100) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

2K 6x4R-13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 672 
(1 500) 

1 763 
(1 300) 

1 763 
(1 300) 

1 492 
(1 100) 

6 227 
(1 400) 

6 005 
(1 350) 

14 456 
(3 250) 

1 627 
(1 200) 

2 034 
(1 500) 

936 
(690) 

3K 8x6-14A 15 568 
(3 500) 

14 145 
(3 180) 

8 896 
(2 000) 

2 034 
(1 500) 

1 587 
(1 170) 

1 587 
(1 170) 

6 672 
(1 500) 

13 344 
(3 000) 

15 568 
(3 500) 

1 695 
(1 250) 

3 851 
(2 840) 

3 851 
(2 840) 

3K 10x8-14 15 568 
(3 500) 

14 145 
(3 180) 

8 896 
(2 000) 

2 034 
(1 500) 

2 712 
(2 000) 

2 915 
(2 150) 

6 672 
(1 500) 

13 344 
(3 000) 

15 568 
(3 500) 

1 695 
(1 250) 

3 851 
(2 840) 

3 851 
(2 840) 

3K 6x4-16 15 568 
(3 500) 

12 721 
(2 860) 

8 006 
(1 800) 

1 831 
(1 350) 

1 431 
(1 055) 

1 431 
(1 055) 

6 005 
(1 350) 

12 010 
(2 700) 

14 011 
(3 150) 

1 526 
(1 125) 

3 465 
(2 555) 

3 465 
(2 555) 

3K 8x6-16A 15 568 
(3 500) 

14 145 
(3 180) 

8 896 
(2 000) 

2 034 
(1 500) 

2 007 
(1 480) 

2 007 
(1 480) 

6 672 
(1 500) 

13 344 
(3 000) 

15 568 
(3 500) 

1 695 
(1 250) 

3 851 
(2 840) 

3 851 
(2 840) 

3K 10x8-16 & 16H 15 568 
(3 500) 

14 145 
(3 180) 

8 896 
(2 000) 

2 034 
(1 500) 

1 532 
(1 130) 

1 532 
(1 130) 

6 672 
(1 500) 

13 344 
(3 000) 

15 568 
(3 500) 

1 695 
(1 250) 

3 851 
(2 840) 

3 851 
(2 840) 

3K 10x8-17 15 568 
(3 500) 

14 145 
(3 180) 

8 896 
(2 000) 

2 034 
(1 500) 

1 532 
(1 130) 

1 532 
(1 130) 

6 672 
(1 500) 

13 344 
(3 000) 

15 568 
(3 500) 

1 695 
(1 250) 

3 851 
(2 840) 

3 851 
(2 840) 
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Figur 4-16: Maksimal kpombineret belastning 

Pumpestørrelse 
Indsugningsflange Afløbsflange 

Kræfter  N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) Kræfter  N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) 
Fxs Fys Fzs Mxs Mys Mzs Fxd Fyd Fzd Mxd Myd Mzd 

1K 1.5x1-LF4 8 985 
(2 020) 

3 336 
(750) 

3 336 
(750) 

2 481 
(1 830) 

231 
(170) 

231 
(170) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

556 
(410) 

556 
(410) 

556 
(410) 

1K 1.5x1-6 8 985 
(2 020) 

3 336 
(750) 

3 336 
(750) 

2 481 
(1 830) 

231 
(170) 

231 
(170) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

556 
(410) 

556 
(410) 

556 
(410) 

1K 3x1.5-6 8 985 
(2 020) 

5 516 
(1 240) 

9 385 
(2 110) 

3 105 
(2 290) 

664 
(490) 

664 
(490) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

746 
(550) 

746 
(550) 

692 
(510) 

1K 3x2-6 8 985 
(2 020) 

4 670 
(1 050) 

4 670 
(1 050) 

3 105 
(2 290) 

298 
(220) 

298 
(220) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

1 397 
(1 030) 

1 397 
(1 030) 

692 
(510) 

1K 1.5x1-8 & LF-8 8 985 
(2 020) 

5 382 
(1 210) 

5 382 
(1 210) 

2 481 
(1 830) 

258 
(190) 

258 
(190) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

488 
(360) 

488 
(360) 

488 
(360) 

1K 1.5x1.5US-8 8 985 
(2 020) 

5 382 
(1 210) 

5 382 
(1 210) 

2 481 
(1 830) 

258 
(190) 

258 
(190) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

488 
(360) 

488 
(360) 

488 
(360) 

1K 3x1.5-8 8 985 
(2 020) 

5 516 
(1 240) 

7 295 
(1 640) 

3 105 
(2 290) 

664 
(490) 

664 
(490) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

597 
(440) 

597 
(440) 

597 
(440) 

2K 3x2-8 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

11 076 
(2 490) 

5 058 
(3 730) 

814 
(600) 

814 
(600) 

8 763 
(1 970) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 4x3-8 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

8 184 
(1 840) 

5 058 
(3 730) 

475 
(350) 

475 
(350) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

1 980 
(1 460) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 2x1-10A & LF10 10 408 
(2 340) 

4 270 
(960) 

4 270 
(960) 

4 936 
(3 640) 

298 
(220) 

298 
(220) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 2x1.5US-10A 10 408 
(2 340) 

4 270 
(960) 

4 270 
(960) 

4 936 
(3 640) 

298 
(220) 

298 
(220) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 2x2R-10 10 408 
(2 340) 

4 270 
(960) 

4 270 
(960) 

4 936 
(3 640) 

298 
(220) 

298 
(220) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

895 
(660) 

895 
(660) 

895 
(660) 

2K 3x1.5-10A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

8 496 
(1 910) 

5 058 
(3 730) 

570 
(420) 

570 
(420) 

8 629 
(1 940) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

502 
(370) 

502 
(370) 

502 
(370) 

2K 3x2-10A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 583 
(1 480) 

5 058 
(3 730) 

420 
(310) 

420 
(310) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

759 
(560) 

759 
(560) 

759 
(560) 

2K 3x2US-10 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 583 
(1 480) 

5 058 
(3 730) 

420 
(310) 

420 
(310) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

759 
(560) 

759 
(560) 

759 
(560) 

2K 3x3R-10 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

6 583 
(1 480) 

5 058 
(3 730) 

420 
(310) 

420 
(310) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

759 
(560) 

759 
(560) 

759 
(560) 

2K 4x3-10 & 10H 10 230 
(2 300) 

6 005 
(1 350) 

7 295 
(1 640) 

5 058 
(3 730) 

420 
(310) 

420 
(310) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

1 980 
(1 460) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 4x3US-10H 10 230 
(2 300) 

6 005 
(1 350) 

7 295 
(1 640) 

5 058 
(3 730) 

420 
(310) 

420 
(310) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

1 980 
(1 460) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 6x4-10 & 10H 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

5 058 
(3 730) 

1 492 
(1 100) 

1 492 
(1 100) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

4 204 
(3 100) 

4 204 
(3 100) 

936 
(690) 

2K 3x1.5-13 & LF13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

13 611 
(3 060) 

5 058 
(3 730) 

909 
(670) 

909 
(670) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

719 
(530) 

719 
(530) 

719 
(530) 

2K 3x2-13 8 540 
(1 920) 

5 471 
(1 230) 

5 471 
(1 230) 

5 058 
(3 730) 

475 
(350) 

475 
(350) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

1 980 
(1 460) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 3x2US-13 8 540 
(1 920) 

5 471 
(1 230) 

5 471 
(1 230) 

5 058 
(3 730) 

475 
(350) 

475 
(350) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

1 980 
(1 460) 

1 980 
(1 460) 

936 
(690) 

2K 4x3-13 & 13HH 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

10 631 
(2 390) 

5 058 
(3 730) 

542 
(400) 

542 
(400) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

2 346 
(1 730) 

2 346 
(1 730) 

936 
(690) 

2K 4x3US-13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

10 631 
(2 390) 

5 058 
(3 730) 

542 
(400) 

542 
(400) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

2 346 
(1 730) 

2 346 
(1 730) 

936 
(690) 

2K 4x3R-13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

10 631 
(2 390) 

5 058 
(3 730) 

542 
(400) 

542 
(400) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

2 346 
(1 730) 

2 346 
(1 730) 

936 
(690) 

2K 6x4-13A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

5 058 
(3 730) 

6 753 
(4 980) 

1 492 
(1 100) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

2 915 
(2 150) 

2 915 
(2 150) 

936 
(690) 

2K 6x4US-13A 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

5 058 
(3 730) 

6 753 
(4 980) 

1 492 
(1 100) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

2 915 
(2 150) 

2 915 
(2 150) 

936 
(690) 

2K 6x4R-13 12 010 
(2 700) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

5 058 
(3 730) 

6 753 
(4 980) 

1 492 
(1 100) 

8 985 
(2 020) 

6 005 
(1 350) 

27 756 
(6 240) 

2 915 
(2 150) 

2 915 
(2 150) 

936 
(690) 

3K 8x6-14A 28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

22 596 
(5 080) 

12 163 
(8 970) 

1 587 
(1 170) 

1 587 
(1 170) 

28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

59 870 
(13 460) 

9 194 
(6 780) 

5 221 
(3 850) 

3 851 
(2 840) 

3K 10x8-14 28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

59 870 
(13 460) 

12 163 
(8 970) 

3 322 
(2 450) 

2 915 
(2 150) 

28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

59 870 
(13 460) 

12 163 
(8 970) 

9 790 
(7 220) 

3 851 
(2 840) 

3K 6x4-16 28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

20 327 
(4 570) 

12 163 
(8 970) 

1 431 
(1 055) 

1 431 
(1 055) 

25 465 
(5 725) 

12 720 
(2 860) 

53 888 
(12 115) 

8 272 
(6 100) 

4 699 
(3 465) 

3 465 
(2 555) 

3K 8x6-16A 28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

29 713 
(6 680) 

12 163 
(8 970) 

2 007 
(1 480) 

2 007 
(1 480) 

28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

59 870 
(13 460) 

8 895 
(6 560) 

5 044 
(3 720) 

3 851 
(2 840) 

3K 10x8-16 & 16HH 28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

22 818 
(5 130) 

12 163 
(8 970) 

1 532 
(1 130) 

1 532 
(1 130) 

28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

59 870 
(13 460) 

12 163 
(8 970) 

12 285 
(9 060) 

3 851 
(2 840) 

3K 10x8-17 28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

22 818 
(5 130) 

12 163 
(8 970) 

1 532 
(1 130) 

1 532 
(1 130) 

28 289 
(6 360) 

14 145 
(3 180) 

59 870 
(13 460) 

12 163 
(8 970) 

12 285 
(9 060) 

3 851 
(2 840) 
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Figur 4-17: Maksimal Y-aksebelasting for akselafbøjning 

Pumpestørrelse 
Indsugningsflange Afløbsflange 

Kræfter  N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) Kræfter N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) 
Fxs Fys Fzs Mxs Mys Mzs Fxd Fyd Fzd Mxd Myd Mzd 

Gruppe 1 – -8 896 
(-2 000) – 1 220.4 

(900) 
1 627.2 
(1 200) 

1 695 
(1 250) – 6 672 

(1 500) – -678 
(-500) 

2 034 
(1 500) 

1 695 
(1 250) 

Gruppe 2 – -15 568 
(-3 500) – 1 762.8 

(1 300) 
1 762.8 
(1 300) 

4 068 
(3 000) – 11 120 

(2 500) – -1 627 
(-1 200) 

2 034 
(1 500) 

4 068 
(3 000) 

Gruppe 3 – -22 240 
(-5 000) – 2 034 

(1 500) 
2 712 

(2 000) 
5 424 

(4 000) – 13 344 
(3 000) – -1 695 

(-1 250) 
6 780 

(5 000) 
5 424 

(4 000) 
 
Figur 4-18: Maksimal Z-aksebelasting for akselafbøjning 

Pumpestørrelse 
Indsugningsflange Afløbsflange 

Kræfter  N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) Kræfter N (lbf) Momentum  Nm (lbf•ft) 
Fxs Fys Fzs Mxs Mys Mzs Fxd Fyd Fzd Mxd Myd Mzd 

Gruppe 1 4 670 
(1 050) – -5 560 

(-1 250) 
2 034 

(1 500) 
1 627 

(1 200) 
-3 390 

(-2 500) 
3 558 
(800) 

8 896 
(2 000) 

-13 344 
(-3 000) 

-2 034 
(-1 500) 

1 356 
(1 000) 

-3 390 
(-2 500) 

Gruppe 2 15 568 
(3 500) – -6 672 

(-1 500) 
2 034 

(1 500) 
1 763 

(1 300) 
-4 746 

(-3 500) 
6 227 

(1 400) 
11 120 
(2 500) 

-14 456 
(-3 250) 

-2 034 
(-1 500) 

2 915 
(2 150) 

-4 746 
(-3 500) 

Gruppe 3 15 568 
(3 500) – -8 896 

(-2 000) 
2 034 

(1 500) 
5 560 

(4 100) 
-5 424 

(-4 000) 
6 672 

(1 500) 
17 792 
(4 000) 

-15 568 
(-3 500) 

-2 034 
(-1 500) 

6 780 
(5 000) 

-5 424 
(-4 000) 

 
4.6.4.2  Mark 3 In-Line pumper (ASME B73.2M) 
 
4.6.4.2a  Pumpemontering 
Gennemgå Pumpemontering, afsnit 4.3. 
 
Pumpen kan monteres så den frit kan bevæge sig 
med rørsytemet.  Pumpen kan være understøttet af 
rørsytemet så den frit kan bevæge sig i alle retninger.  
Pumpen kan også være understøttet af kappen eller 
med et stativ, der kan leveres, som ikke er skruet fast 
på fundamentet.  I disse tilfælde kan pumpen 
bevæge sig med rørsytemet i alle retninger bortset fra 
lodret nedad. 
 
De ovennævnte monteringsmetoder anbefales, da de 
reducerer vægten på pumpen.  I disse tilfælde 
begrænses hanebelastninger udelukkende af 
kappens begrænsninger. 
 
Pumpen kan også monteres afstivet, med 
pumpestativet, som kan leveres, fastskruet på 
fundamentet.  I dette tilfælde er pumpebevægelserne 
begrænsede og  og rørsytemet vejer både på pumpen 
og stativet.  I dette tilfælde begrænses hanebelastninger 
både af begrænsninger på kappen og pumpestativet. 
 
4.6.4.2b  Kappebegrænsninger 
For at simplificere eller eliminere yderligere 
udregninger kan In-Line-kappencasing betragtes som 
en spole af skema 40 typen, med et rør hvis diameter 
er lig med afløbet, og hvis længde er lig med flade til 
flade dimensionen (SD) og i samme materiale som 
kappen.  I tilfælde hvor pumpens bevægelser er 
begrænsede, kan en begrlnsning ligges ind ved  
spolens centruym.  Pres på pumpeflangerne og 

skruerne bør ikke ignoreres.  Denne metode åbner 
for brug af automatiserede rørprogrammer for at 
fastslå hvilke belastninger der er acceptable.  
 
Kappens begrænsninger kan også fastslås ifølge  
ANSI/HI 9.6.2.  Alle nødvendige oplysninger for at 
færdiggøre udregningerne er givet nedenfor.  For 
fuldstændige oplysninger gennemse venligst 
standarden. 
a) Fastslå den tilsvarende “Materialegruppe for 

hanebelastning” udfra Figur 3-2. 
b) Find "Korrektionsfaktoren for Kappemateriale” i 

Figur 4-11 baseret på “Materialegruppe for 
hanebelastning” og driftstemperatur.  
Ekstrapolering kan benyttes for at fastslå 
korrektionsfaktoren for en specifik temperatur. 

c) Gang de i Figur 4-20 fundne tilladte belastninger 
op med korrektionsfaktoren for materialer.  Skriv 
den justerede belastning ned. 

d) Udregn de anvendte rørsytemsbelastninger ved 
kappeflangernes centru udfra koordinatsystemet i 
Figur 4-19.  De 12 kræfter og momentummer er 
Fxs, Fys, Fzs, Mxs, Mys, Mzs, Fxd, Fyd, Fzd, 
Mxd, Myd og Mzd.  Eksempelvis betegner Fxd 
en kraft i “x” retningen på afløbsflangen.  Mys 
betegner momentum på “y”-aksen på 
indsugningsflangen. 

e) Den anvendte indsugningsbelastnings absolutte 
værdi divideret med den tilsvarende justerede 
belastning skal være mindre end eller lig med 1.  
Den absolutte værdi af den anvendte 
afløbsbelastning divideret med den tilsvarende 
justerede belastning skal være mindre end eller 
lig med 1. 
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Eksempelvis: 

 

Figur 4-19 

 
 

4.6.4.2c  Begrænsninger for Pumpestativ 
I tilfælde hvor pumpen er monteret fast på et 
pumpestativ, skal både pumpestativets og kappens 
begrænsninger opfyldes.  På grund af den 
begrænsede belastningskapacitet, kan det være 
nødvendigt at indspænde rørsystemer for at hindre 
overbelastning. 
a) Sørg for at alle anvendte belastninger ligger 

indenfor de tilladte begrænsninger. 
b) Overfør flange belastningerne med formlerne 

fundet i Figur 4-21.  De dimensionelle variable 
SRS, SRD ogd RS finds i Figur 4-20. 

c) Udregn FT og FN med formlerne fra Figur 4-21. 
d) FT og FN skal være mindre end FTMAX og FNMAX 

som findes i Figur 4-22. 
e) FT og FN skal opfylde kombineringsformlerne fra 

Figur 4-22. 
 

Figur 4-20: Dimensionelle data og kappebegrænsninger 

 

Dimensioner m (ft) Tilladte kappebelastninger (indsugning og afløb) 
Kræfter N (lbf) Momentum Nm (lbf•ft) 

SD SRd SRs Rs Fx Fy Fz Mx My  Mz 

2x1.5V-6 0.381 
(1.25) 

0.191 
(0.625) 

0.191 
(0.625) 

0.163 
(0.53) 

1 824 
(410) 

17 685 
(3 976) 

1 824 
(410) 

692 
(510) 

976 
(720) 

692 
(510) 

2x1.5V-8 0.432 
(1.42) 

0.229 
(0.75) 

0.203 
(0.67) 

0.163 
(0.53) 

1 601 
(360) 

17 685 
(3 976) 

1 601 
(360) 

692 
(510) 

976 
(720) 

692 
(510) 

3x2V-7 0.432 
(1.42) 

0.203 
(0.67) 

0.229 
(0.75) 

0.163 
(0.53) 

2 824 
(635) 

28 147 
(6 328) 

2 824 
(635) 

1 120 
(900) 

1 722 
(1 270) 

1 120 
(900) 

3x1.5V-8 0.483 
(1.58) 

0.226 
(0.74) 

0.254 
(0.83) 

0.163 
(0.53) 

1 601 
(360) 

17 685 
(3 976) 

1 601 
(360) 

692 
(510) 

976 
(720) 

692 
(510) 

2x1.5V-10A 0.483 
(1.58) 

0.229 
(0.75) 

0.254 
(0.83) 

0.197 
(0.65) 

1 423 
(320) 

17 685 
(3 976) 

1 423 
(320) 

692 
(510) 

976 
(720) 

692 
(510) 

3x2V-10 0.508 
(1.67) 

0.241 
(0.79) 

0.267 
(0.88) 

0.197 
(0.65) 

2 402 
(540) 

28 147 
(6 328) 

2 402 
(540) 

1 120 
(900) 

1 722 
(1 270) 

1 120 
(900) 

4x3V-10 0.635 
(2.08) 

0.292 
(0.96) 

0.343 
(1.13) 

0.197 
(0.65) 

2 823 
(638) 

28 147 
(6 328) 

2 823 
(638) 

1 803 
(1 330) 

2 549 
(1 880) 

1 803 
(1 330) 

3x1.5V-13 0.61 
(2.00) 

0.292 
(0.96) 

0.318 
(1.04) 

0.248 
(0.81) 

1 134 
(255) 

17 685 
(3 976) 

1 134 
(255) 

692 
(510) 

976 
(720) 

692 
(510) 

3x2V-13 0.61 
(2.00) 

0.292 
(0.96) 

0.318 
(1.04) 

0.248 
(0.81) 

2 002 
(450) 

28 147 
(6 328) 

2 002 
(450) 

1 120 
(900) 

1 722 
(1 270) 

1 120 
(900) 

4x3V-13 0.711 
(2.33) 

0.33 
(1.08) 

0.381 
(1.25) 

0.248 
(0.81) 

2 535 
(570) 

28 147 
(6 328) 

2 535 
(570) 

1 803 
(1 330) 

2 549 
(1 880) 

1 803 
(1 330) 

6x4V-13 0.762 
(2.50) 

0.356 
(1.17) 

0.406 
(1.33) 

0.248 
(0.81) 

2 891 
(650) 

83 195 
(18 704) 

2 891 
(650) 

2 210 
(1 630) 

3 119 
(2 300) 

2 210 
(1 630) 

 
Figur 4-21: Overførselsformler til pumpestativsbelastninger 

Kræfter Moments 
FXC = FXS + FXD MXC = MXS + MXD + (FZS × SRS) - (FZD × SRD) 
FYC = FYS + FYD MYC = MYS + MYD 
FZC = FZS + FZD MZC = MZS + MZD - (FXS × SRS) + (FXD × SRD) 
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Figur 4-22: Tilladte stativbelastninger 
 FT MAX i N (lbf) FN MAX i N (lbf) Kombinationsbelastninger N (lbf) 

GP1 pumper 8 020 
(1 800) 

108 531 
(24 400) 

FN + (13.556) FT ≤ 108 531 
FN + (13.556) FT ≤ 24 400 

GP2 V-10 pumper 8 129 
(1 827) 

120 115 
(27 004) 

FN + (0.0019) FT
2 - (0.941) FT ≤ 120 115 

FN + (0.0086) FT
2 - (0.941) FT ≤ 27 004 

GP2 V-13 pumper 6 792 
(1 535) 

140 461 
(31 579) 

FN + (0.0018) FT
2 + (8.453) FT ≤ 140 461 

FN + (0.0079) FT
2 + (8.453) FT ≤ 31 579 

 
4.6.5  Kontrol af tilpasning af pumpe og akseler 
Efter tilsdlutningen af rørsytemet, skal pumpens 
drivaksel drejes med uret (set fra mtorenden) 
adskillige gange med hånden for at sikre, at der ikke 
er nogle bindinger og alle dele kan bevæge sig frit. 
Kontrollér akseltilpasningen igen (se afsnit 4.5).   
 Hvis rørsystemet skubbede enheden ud af 
tilpasning. 
 
4.6.6  Ekstra rørsystem 
 
4.6.6.1  Mekanisk tætning 
Når det er meningen at pumpen skal udstyres med 
en mekanisk tætning, er det standardpraksis for 
Flowserve at installere den mekaniske tætning i 
pumpen inden afskibning.  På særlig bestilling kan 
tætningen sendes separat eller ikke sendes med.  
Det er installatørens ansvar at godtgøre om en 
pakning er installeret.  Hvis en tætning blev medsendt 
men ikke installeret, vil tætningen og en 
installeringsvejledning blive sendt med pumpen. 

 Manglende kontrol af hvorvidt en 
tætning er installeret kan føre til alvorlig lækage af den 
pumpede væske. 
 
Tætningen og tætningens støttesystem skal installers 
og virke some specificeret af tætningens fabrikant. 
 
Stoppakningen/tætningskammeret/kirtelen kan have 
åbninger der er blevet midlertidigt stoppet til på 
fabrikken for at holde fremmedelementer ude.  Det er 
installatørens ansvar, at afgøre hvorvidt disse 
propper skal fjernes og et eksternt rørsystem 
forbindes.  Der henvises til tegningerne af tætninger 
eller Flowserves lokale repræsentant for at finde den 
korrekte forbindelsemåde. 
 
4.6.6.2  Pakninger 
Når det er tiltænkt at pumpen skal komme med en 
akselpakning, er det ikke Flowserves standardpraksis 
at installere pakningen i stoppakningen inden 
afskibning.  Pakningen sendes med pumpen.  Det er 
installørens ansvar at installere pakningen i 
tætningskammeret. 

 Manglende installation af pakningen 
kan føre til alvorlig lækage af den pumpede væske. 

4.6.6.3  Forbinding af rørsystemet og tætnings-
/pakningsstøttesystemet 

 Hvis pumpen har et støttesystem til 
tætningen er det påkrævet, at dette system er 
fuldstændigt installeret og driftsklar før pumpen 
startes. 
 
Hvis pakning benyttes: 
 
4.6.6.3a  Pakningssmøring 
Vand bør, når det er kompatibelt med det pumpede, 
sendes ind gennem tap V (Figur 4-23) med et tryk på 
69 til 103 kPa (10 til 15 lbf/in.2) mere end trykket i 
stoppakningen.  Kirtlen skal tilpasses til en 
gennemstrømningsrate på 20 til 30 dråber per minuttet 
for rene væsker.  For slibende anvendelse skal den 
regulerede gennemstrømningsrate være på 0.06 til 
0.13 l/s (1 til 2 US gpm). 
 

  Figur 4-23 
 
Pumpen kan smøres med fedt, når dette er 
kompatibelt med den pumpede væske.  Det skal igen 
sendes ind igennem med tap V. 
 
Når der ikke skal slibes, kan den pumpede væske 
være nok til, at smøre pakningen uden behov for 
eksterne linier.  Tap V bør her være stoppet til 
 
4.6.6.3b  Slibende pakningsordninger 
Installationsprocedurerne er de samme som med 
standardpakninger, med enkelte afvigelser.  En særlig 
tætningsrand installeres først, fulgt af to 
tætningslukninger og så de to medsendte pakningsringe 
(Figur 4-24).  En udskylningsline fra en ekstern kilde bør 
forbindes via tap V, på toppen af stoppakningen. 
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  Figur 4-24 
 
4.6.6.4  Rørforbindelse – lejehusets kølesystem. 
Forbind som vist nedenunder.  Væske der er koldere 
end 32 °C (90 °F) bør have en jævn 
gennemstrømning på mindstt 0.06 l/s (1 US gpm). 

Figur 4-25 
 
4.6.6.5  Rørforbindelse – støttebenskøling 
monteret på centerlinien 
Hvis kappen er monteret på centerlinien, og 
procestemperaturen er på over 178 °C (350 °F), skal 
kappens støtteben køles ned. Kølig vand – på mindre 
end 32 °C (90 °F) – skal føres igennem benene 
langsomt, med en hastighed på mindst 0.06 l/s  
(1 US gpm) som vist nedenunder. 

    Figur 4-26 
 
4.6.6.6  Rørforbindelse – oprvarmnings/ 
nedkølingsvæske for kappebedækning 
Rørforbindelserne for beklædte kapper og huse vises 
nedenunder. Kølevandets - koldere end 32 °C (90 °F)  
- gennemstrømningsrate være på mindst 0.13 l/s  
(2 US gpm). 

  Figur 4-27 
 

   Figur 4-28 
Bemærkninger:  
1.  Når damp cirkuleres, skal det øverste hul bruges som indgang.  

Begge bundhuller skal forbindes med rør for at sikre, at dræn 
sker fra begge kappesider. 

2.  Når væske cirkuleres skal de to bundhuller bruges som 
indgang.  Brug tophul som udgang. 

 
4.6.6.7  Rørforbindelse – smøring med oliedamp 
Rørforbindelse for oliedampssmøring er vist nedenfor. 
 
4.6.6.7a  Husets vådkar klar til oliedamp 
 

   Figur 4-29 
 

  Tætningsrand 
 Tætningslukning 

 Pakning 

Slange ½ in. O.D. 

Udgang Udgang 

Indgang Indgang 

Foreslået 
vandrør til 
dræn af 
væske 

Indgang eller selvventilerende 
udgang for væske 

 

Indgang til 
væske eller 

selvventilerende 
udgang for 

opsamlet damp 

Drænprop 

 Ventil 

Afløbsudgang 

In
ds

ug
ni

ng
si

nd
ga

ng
 ¾ in. NPT 

ingang/ 
ventillation/ 

udgang 

¾ in. NPT 
ingang/ 

ventillation/ 
udgang 

Find rør under 
vandret cl ved 

samling ½ in. NPT 

¼ in. NPT  
modsat side 

Find rør under 
vandret cl ved 

samling 
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4.6.6.7b  Lejehusets tørre bundkar til oliedamp 
 

   Figur 4-30 
 
4.7  Elektriske forbindelser 

 De elektriske forbindelser skal foretages 
af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse med 
relevante lokale, nationale og internationale 
bestemmelser. 

 Det er vigtigt at være bekendt med det 
EUROPÆISKE DIREKTIV om eksplosionsfarlige 
atmosfærer, hvor overholdelse af IEC60079-14 er et 
yderligere krav ved elektriske forbindelser. 

 Det er vigtigt at være bekendt med det 
EUROPÆISKE DIREKTIV om elektromagnetisk 
kompatibilitet ved ledningsføring og installation af 
udstyr på anvendelsesstedet. 
 
De skal være opmærksom på at sikre, at de 
teknikker, som anvendes i forbindelse med 
ledningsføringen/ installationen, ikke øger den 
elektromagnetiske emission eller reducere den 
elektromagnetiske immunitet af udstyret, 
ledningsføringen eller andet tilsluttet udstyr.  Hvis De 
er det mindste i tvivl, skal De kontakte Flowserve for 
at få vejledning. 

 Motorens ledningsføring skal ske i 
overensstemmelse med motorproducentens 
anvisninger (følger normalt med klemkassen) samt 
temperatur-, jordudsivnings-, strøm-eller andet udstyr 
i passende omfang.  Læs på fabriksskiltet for at 
kontrollere om strømforsyningen er korrekt. 

 Se afsnit 5.4, Rotationsretning, før 
tilslutning af elforsyningen. 
 
For tæt parrede pumper er det nødvendigt at 
lednigerne til motoren er fleksible og med nok længde 
til at lade motoren/strømforsyningen kunne flyttes 
væk fra kappen for vedligeholdelsesformål. 

4.8  Afsluttende kontrol af akseljustering 
 
4.8.1  Vandrette pumper 
a) Planér bundpladen hvis nødvendigt. 
b) Montér pumpen og plan den hvis nødvendigt.  Planér 

pumpen ved at bringe afløbsflangen plan.  Hvis den 
ikke er plan, så tilpas fodstykket som følger: 
Mark 3A og ANSI 3 design 
Tilføj eller fjern mellemlæg [3126.1] imellem 
fodstykket og lejehuset. 
Mark 3 design 
Brug justeringsskruen [6576] til at justere 
fodstykket op og ned. 

c) Kontrollér den oprindelige tilpasning.  Hvis pumpe 
og drivmiddel er blevet genmonteret eller de 
nedenfor givne specifikationer ikke er opfyIdte, så 
foretag en indledende tilpasning som beskrevet i 
afsnit 4.5.  Dette sikrer, at der er nok frirum imellem  
mtorens nedskrugningsskruer og motorens 
fodhuller så motoren kan bevæges til sin endelige 
placering.  Pumpen og drivmidler bør være indenfor 
0.38 mm (0.015 in.) FIM (Fuld Indikatorbevægelse) 
parallelle og 0.0025 mm/mm (0.0025 in./in.) FIM 
vinkelforskudte. 
Stativmonterede bundplader 
Hvis indledende tilpasning ikke kan opnås med 
lukningerne centrede, kan det tænkes at bundpladen 
er blevet forvredet.  Justér let (ét drej på 
justeringsskruen) fodstativerne på motorsiden af 
bundpladen og kontrollér om de ovenstående 
parametre er opfyldte.  Gentag efter behov imens 
pumpen holdes plan målt fra udgangsflangen.  Tilslut 
pumpens indsugning og afløb til et rørsystem. 

d) Der bør ikke flyttes vægt fra rørsytemet til pumpen 
efter forbindelsen er lavet.  Kontrollér forbindelsen 
igen for at sikre at der ikke er sket betydelige 
ændringer. 

e) Foretag endelig tilpasning.  Kontrollér om motoren 
står stabilt.  En indikator placeret på koblingen, der 
læses lodret bør ikke vise større udsving end  
0.05 mm (0.002 in.) når motorlukninger løsnes.  
Tilpas først motoren lodret først ved at skubbe 
mellemlæg ind under fødderne. 

f) Når der er opnået tilfredsstillende tilpasning bør 
antallet af mellemlæg reduceres.  Det anbefales, 
at der ikkeer anvendt mere end fem mellemlæg 
under hver fod.  Endelig vandret tilpasning sker 
ved at flytte pumpen.  Den bedste pålidelighed for 
pumpen opnås ved at have så perfekt tilpasning 
som muligt.  Flowserve anbefaler, at der ikke er 
mere end 0.05 mm (0.002 in.) parallel, og  
0.0005 mm/mm (0.0005 in./in.) vinkelforskudt 
afvigelse.  (Se afsnit 6.8.4.7.) 

g) Lad pumpen køre i mindst en time indtil den 
endelæige driftstemperatur opnås. 

 

Find rør under 
vandret cl ved 

samling ½ in. NPT 

1 in. NPT ½ in. NPT 
modsat side 

Find rørproppen den 
vandrette midterlinie på 

anordningen 
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Sluk pumpen og controller tilpasningen igen imens 
pumpen er varm.  Varmeudvidelse i rørene kan 
påvirke tilpasningen.  Gentilpas pumpen efter behov. 

 
4.8.2  Tøt parede pumper 
Tilpasning imellem pumpeaksel og motoraksel er 
indbygget ved prøcis maskinudregning af disse deles 
placering.  Der kan forventes parallel tilpasning på  
0.018 mm (0.007 in.) og vinkelforskudt tilpasning på 
0.002 mm/mm (0.002 in./in.).  Ønskes en mere raffineret 
tilpasning kan dette opnås med "C-Plus” 
tilpasningsmuligheden. 
 
C-Plus muligheden kræver at et afstandsstykke som 
vist i afsnitn 8.9 er installeret.  Fire tilpasningsskruer 
brugher til at skubbe motoren langs 
monteringssømmene for at opnå paralleltilpasning.  
Det kan være nædvendigt at kontrollere motorens 
tilpasning med lukningerne strammede.  Rettelser 
kan foretages indtil den ønskede tilpasning er opnået.  
Efter det bør motorlukningerne, justeringsskruerne og 
klemmeskruerne strammes. 
 
4.8.3  In-Line pumper 
Den endelige tilpasning på funktionsstedet følger den 
samme procedure som den indledende tilpasning som 
beskrives i afsnit 4.5.2.  Den bedste pålidelighed for 
pumpen opnås ved at have så perfekt tilpasning som 
muligt.  Flowserve anbefaler, at der ikke er mere end 
0.05 mm (0.002 in.) parallel, og 0.0005 mm/mm 
(0.0005 in./in.) vinkelforskudt afvigelse. 
 
4.9  Beskyttelsessystemer 

 Følgende beskyttelsessystemer anbefales, 
navnlig hvis pumpen installeres i en eksplosionsfarlig 
atmosfære med håndtering af en farlig væske.  Hvis 
De er i tvivl, skal De kontakte Flowserve.  Hvis der er 
mulighed for, at systemet kan lade pumpen køre mod 
en lukket ventil eller under det sikre niveau for 
løbende gennemstrømning, skal der installeres en 
beskyttelsesanordning for at sikre, at 
væsketemperaturen ikke stiger til et usikkert niveau. 
 
Hvis der er forhold under hvilket, at systemet kan 
tillade pumpen at køre tør eller starte tom, skal der 
monteres en strømovervågning på pumpen eller den 
skal forhindres i at starte.  Det er navnlig relevant, 
hvis pumpen håndterer en brandfarlig væske. 
 
Hvis udsivning af et produkt fra pumpen eller et 
tilhørende pakningssystem kan medføre fare, 
anbefales det at installere et passende system til 
registrering af udsivning.  For at undgå for høj 
overfladetemperatur i lejerne anbefales det at overvåge 
temperaturen eller vibrationen. 

5  IDRIFTTAGNING, OPSTART, 
BETJENING OG NEDLUKNING 

 Betjening skal udføres af fuldt 
kvalificeret personale. 
 
5.1  Før idrifttagning 
 
5.1.1  Kontrol før opstart 
Inden pumpen startes er det essentielt at de følgende 
ting kontrolleres.  Disse beskrives alle detaljeret i 
denne brugervejlednings Vedligeholdelsesafsnit. 
• At pumpen og motoren er sikkert monteret på 

bundpladen 
• Fjern motorstøtterne der er installeret under 

transporten for tætparede pumper 
• At alle lukninger er strammet korrekt 
• At koblingsafskærmning er på plads og skubber 

ikke imod 
• Rotationscheck, se afsnit 5.4. 

Dette er helt essentielt 
• Frirum til pumpehjul 
• At akseltætning er ordentligt installeret 
• At tætningeng støtte system virker 
• Lejesmøring 
• At lejehusets kølesystem virker 
• At kølesystemet for støtteben hvis der er 

centreret montering virker 
• At opvarmning/nedkøling for kappebedæknoing 

virker 
• At pumpeinstrumenter virker 
• At pumpen er spædnet 
• Håndrotering af aksel 
Som et sidste skridt i driftsklargøring er det vigtigt a 
rotere akslen med håndkraft for at sikre sig at de 
royterende dele kan bevæge sig frit og, at der ikke er 
nogen fremmedelementer i vejen. 
 
5.2  Pumpesmøremidler 
 
5.2.1  Oliebad 
Oliebad er tilgængelig for alle produktserier, bortset 
fra In-Line pumpen.  Lejerne på et standard lejehus 
er smurt i oliebade og er ikke blevet smurt hos 
Flowserve.  Inden pumpen sættes i drift, skal 
lejehuset fyldes med den rette type olie op til midt på 
sigteglasset.  (Se Figur 5-2 for den omtrentlige 
påkrævede oliemængde – overfyld ikke.) 
 
På Mark 3A designet, kan en oliekrave fås.  Denne 
oliekrave er ikke uundværlig, men bibringer dog den 
fordel hvis brugt, at olien kan stige højere.  Uden en 
oliekrave skal olieniveauet i lejehuset holdes på ±3 
mm (±1/8 in.) fra sigteglassets midte. 
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Har et 6 mm (¼ in.) hul i midten af katteøjet.  
Olieniveauet i lejehuset skal befinde sig indenfor 
hullets omlkreds for at sikre tilstrækkelig smøring af 
lejerne. 
 
Se Figur 5-3 anbefalet smøremidler.  BENYT IKKE 
RENSEOLIE.  Olien skal være vandrdrænet, og 
drænet for aflejringer, harpiks, sæber, syrer eller 
fyldstof af enhver art.  Den skal indholde 
rustbegrænser.  Den rette olie konsistent afhænger af 
lejehusets driftstemperatur.  (Se Figur 5-4.) 
 
For at hælde olie på, så rens og fjern 
ventillationsproppen [6521] på lejehusets top. Hæld 
olie på indtl det er synligt halvvejs oppe på 
sigteglasset. [3856].  Benyttes smørekande med 
konstant niveau fyldes denne og stilles på plads.  Det 
korrekte olieniveau opnås når smørekanden er på sin 
laveste postion.  Hvilket betyder at olien er på sin 
højeste position ved toppen af olieindgangsrørets tud, 
eller halvvejs oppe af sigteglassets vindue.  Olie skal 
altid være synligt i kanden. 
 
Bemærk at på  ANSI 3A™ strømforsyninger er der 
ikke nogen oliekande med konstant niveau.  Som 
beskrevet ovenfor.  Er det rette olieniveau i midten af 
sigtekornet på sigteglasset[3856].  (Se Figur 5-1.) 

 Figur 5-1 
Det sker ofte på pumpeapparater, at smøreolien bliver 
forurenet før den mister sin smøreevne eller vryder 
sammen.  Af den grund anbefales det, at første 
olieskifte sker efter omtrent 160 timers drift, hvorefter 
den brugte olie skal undersøges nøje for 
fremmedelementer.  I starten af driften bør der holdes 
øje med lejehusets driftstemperatur.  Skriv lejehusets 
ydre temperatur ned.  Se Figur 5-5 for de højeste 
acceptable temperaturer.  Det normale olieskiftinterval 
er baseret på temperatur og visews i Figur 5-6. 
 
Figur 5-2: Påkrævet oliemængde 

Pumpe Mark 3 Mark 3A 
Gruppe 1 148 ml (5 fl. oz.) 251 ml (8.5 fl. oz.) 
Gruppe 2 560 ml (19 fl. oz.) 946 ml (32 fl. oz.) 
Gruppe 3 1419 ml (48 fl. oz.) 1419 ml (48 fl. oz.) 

 Den højeste temperatur lejerne lkan 
udsættes for er 105 °C (220 °F). 
 

 
 

Figur 5-3a:  Anbefalede smøreolier 

*  Bemærkninger: Nogle olier har større viskositetsindeks end det laveste acceptable på  95 (eks. Mobil DTE13M) dette kan udvide oliens 
minimumskapacitet.  Tjek altid temperaturkapaciteten når omgivelserne er koldere end  -5 ºC (23 ºF). 
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Olie Sprøjt/tvangsfodring/smøring med oliedamp 
Viskositet cSt ved 40 ºC 32 46 68 

Oliens temperaturvariation *  
ºC  (ºF) 

-5  til 65 
(23  til 149) 

-5  til  78 
(23  til  172) 

-5  til  80 
(23  til  176) 

Angivelse i overensstemmelse 
med DIN51502 ISO VG HL/HLP 32 HL/HLP 46 HL/HLP 68 

O
lie
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BP BP Energol HL32 
BP Energol HLP32 

BP Energol HL46 
BP Energol HLP46 

BP Energol HL68 
BP Energol HLP68 

DEA Anstron HL32 
Anstron HLP32 

Anstron HL46 
Anstron HLP46 

Anstron HL68 
Anstron HLP68 

Elf 
OLNA 32 

HYDRELEF 32 
TURBELF 32 

ELFOLNA DS32 

 
TURBELF SA46 

 
ELFOLNA DS46 

 
TURBELF SA68 

 
ELFOLNA DS68 

Esso TERESSO 32 
NUTO H32 

TERESSO 46 
NUTO H46 

TERESSO 68 
NUTO H68 

Mobil 
Mobil DTE  let olie 

Mobil DTE13M 
Mobil DTE24 

Mobil DTE  medium olie 
Mobil DTE15M 
Mobil DTE25 

Mobil DTE  svær, medium olie 
Mobil DTE26 

Q8 Q8 Verdi 32 
Q8 Haydn 32 

Q8 Verdi 46 
Q8 Haydn 46 

Q8 Verdi 68 
Q8 Haydn 68 

Shell Shell Tellus 32 
Shell Tellus 37 

Shell Tellus 01 C 46 
Shell Tellus 01 46 

Shell Tellus 01 C 68 
Shell Tellus 01 68 

Texaco Rando Oil HD 32 
Rando Oil HD-AZ-32 

Rando Oil 46 
Rando Oil HD B-46 

Rando Oil 68 
Rando Oil HD C-68 

Wintershall 
(BASF Gruppe) 

Wiolan HN32 
Wiolan HS32 

Wiolan HN46 
Wiolan HS46 

Wiolan HN68 
Wiolan HS68 
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Figur 5-3b: Anbefalede smøremidler 
Mineralolie Kvalitetsolie med rust og oxideringsblokering 

Mobil DTE svær, medium olie  (eller tilsvarende) 

Syntetisk 
Royal Purple eller Conoco SYNCON (eller 
tilsvarende). 
Nogle syntetiske smøremidler kræver Viton O-ringe. 

Fedtstof 
Mobil Polyrex EM (eller kompatibelt) – vandret 
Polyurea med mineralolie 
Mobil Unirex N3 (eller kompatibelt) – In-Line 
Lithium Kompleks med mineralolie 

 
Figur 5-4: Olieviskositetsgrader 

Maksimal 
olietemperatur 

ISO 
viskositetsgrad 

Minimalt 
viskositetsindeks 

Op til 71 °C (160 °F) 46 95 
71-80 °C (160-175 °F) 68 95 
80-94 °C (175-200 °F) 100 95 

 
Figur 5-5: Maksimale ydre lejehustemperatur 

Smøring Temperatur 
Oliebad 82 °C (180 °F) 
Oliedamp 82 °C (180 °F) 
Fedtstof 94 °C (200 °F) 

 
Figur 5-6: Smøringsintervaller * 
Smøringsmiddel Under 71 °C 

(160 °F) 
71-80 °C 
(160-175 °F) 

80-94 °C 
(175-200 °F) 

Fedtstof 6 måneder 3 måneder 1.5 måneder 
Mineralolie 6 måneder 3 måneder 1.5 måneder 
Syntetisk olie** 18 måneder 18 måneder 18 måneder 

* Hvis pumpen ellers drives og vedligeholdes forsvarligt, og der 
ikke sker forurening. 
** Kan øges til 36 måneder med en ANSI 3A™ strømforsyning 
*** Lejetemperaturerne vil være op til 16 °C (30 °F) højere end 
lejehusets. 
 
5.2.2  Fedtstof 
 
5.2.2.1  Gensmørelige 
 
Enkeltafskærmet gensmørelige lejer 
Når der er krav om brug af fedtstof, er 
enkeltafsk'rmede lejer, fedtarmatur og ventilations rør 
installeret indenbords og udenbords. 
 
Lejeskærmene vender i en anden retning på 
vandrette pumper (Standard, Sealmatic, Ensartet, 
Tilbagetrukket og Lo-Flo - se Figur 5-7) og In-Line 
pumper (se Figur 5-8). 
 

Figur 5-7: Skærmretning på vandrette pumper 

 

Figur 5-8: Skærmretning på In-Line pumper 

 
 

Lejer på vandrette pumper er smurt med POLYREX 
EM fedtstof inden samlingen.  For at gensmøre, bør 
et fedtstof med samme type base (polyurea) og olie 
(mineral) benyttes.  Hvad angår In-Line pumper er 
lejerne smurt med Exxon Unirex N3 fedstof.  For at 
gensmøre, bør et fedtstof med samme type base 
(lithium) og olie (mineral) benyttes.  For at gensmøre 
skal man fjerne rørproppen fra både de indenbords 
og udenbords lejers smøringssted.  (Se Figur 5-9.)  
Efter at lejerne er blevet gensmurt tre gange, er det 
normalt anbefalelsesværdigt at rengøre lejehuset. 

 For at gensmøre lejerne under 
koblingsafskærmningen, skal pumpen stoppes, 
motoren låses, koblingafsk;rmningen fjernes og 
lejerne kan så gensmøres. 
 
Den krævede mængde fedtstof for vandrette pumper 
er vist i Figur 5-10 og for In-Line pumper i Figur 5-11. 
 
Figur 5-9: Konfigurring for gensmørelige dele 

 
 

 

Afskærmning 

Indenbordsleje  

Afskærmning 

Udenbordsleje 

Indenbordsleje 

1/8 in. NPT 
fedtstofarmatur og 

hjælperørsprop 
(udenbords leje) Enden af 

lejebærerkoblingen 

 
1/8 in. NPT 
fedtstofarmatur 
og hjælpeprop 

Enden af 
lejebærerkoblingen 

Set fra siden 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 37 af 72 flowserve.com 

Figur 5-10: Vandrette smøringsmængder 
Lejehuset Første smøring Gensmøring 
Gruppe 1 
indenbords 

Indtil fedt kommer 
ud under proppen 7.5 cm3 (0.46 in.3) 

Gruppe 1 
udenbords 

Indtil fedt kommer 
ud under proppen 14 cm3 (0.85 in.3) 

Gruppe 2 duplex 34 cm3 (2.1 in.3) 17 cm3  (1.0 in.3) 
Gruppe 2 
indenbords 

Indtil fedt kommer 
ud under proppen 17 cm3  (1.0 in.3) 

Gruppe 2 
udenbords 

Indtil fedt kommer 
ud under proppen 28 cm3  (1.7 in.3) 

Gruppe 2 duplex 68 cm3  (4.1 in.3) 34 cm3  (2.1 in.3) 
Gruppe 3 
indenbords 

Indtil fedt kommer 
ud under proppen 30 cm3  (1.8 in.3) 

Gruppe 3 
udenbords 

Indtil fedt kommer 
ud under proppen 54 cm3  (3.3 in.3) 

Gruppe 3 duplex 115 cm3  (7.0 in.3) 60 cm3  (3.7 in.3) 
 
Figur 5-11: In-Line s møringsmængder 

Plasering Nyt leje Gensmøring 
Gruppe 1 
indenbords 10 cm3 (0.6 in.3) 7.5 cm3  (0.46 in.3) 

Gruppe 1 
udenbords 20.5 cm3  (1.3 in.3) 14 cm3  (0.85 in.3) 

Gruppe 2 
indenbords 16.4 cm3  (1.0 in.3) 17 cm3  (1.0 in.3) 

Gruppe 2 
udenbords 47.4 cm3  (2.9 in.3) 28 cm3  (1.7 in.3) 

*  Hvis nye lejer ikke er smurte bør de pakkes inden installering og 
huset smøres som beskrevet ovenfor. 

 Fyld ikke huset med olie når der 
benyttes fedtstof til lejerne.  Olien vil suge fedtet ud af 
lejerne og disses levetid kan blive drastisk reduceret. 
 
5.2.2.2  Smøring for hele levetiden 
 
Dobbeltafskærmede eller dobbeltfortættede lejer 
Disse lejer kommer pakket med fedtstof fra 
lejefabrikanten og skal ikke gensmøres.  
Udskiftelsesintervallet for disse lejer påvirkes stærkt 
af driftstemperatur og hastighed.  Afskærmede lejer 
opererer typisk køligere. 
 
5.2.3  Oliedamp 
Indgangsporten til alle vandrette pumper er ½ in. NPT 
lukket med prop, og siddende på toppen af lejehuset.  
Et ventillationsarmatur er sat på lejebærerne såvel 
som et ¼ in. NPT bunddræn på lejehuset.  Se afsnit 
4.6.6.7, Oliedampsmørinmgssystem.  På systemer 
med våd oliedamp skal olien ikke forblive over 
moidten på lejehusets sigteglas. 
 
Oliekraveudstyret må ikke benyttes sammen med 
oliedamp. 
 
Der er to indgangsporte på In-Line pumper. I tilgift til 
den ovenfor beskrevne forbindelse er der en ⅛ in. NPT 

indgang med prop på lejebæreren [3240].  Et 
ventillationsarmatur er sat på lejebærerne såvel som 
et 1/8 in. NPT bunddræn på lejehuset på Gruppe 1 
pumper og på adapteren [1340] på Gruppe 2 pumper. 
 
5.3  Mellemrum for pumpehjul 
Mellemrum for pumpehjulet er fastslået på fabrikken 
baseret på anvendelsestemperatur på det tidspunkt 
hvor pumpen blev købt.  (Se Figur 5-12.)  For 
pumpehjul med omvendte vingemekanismer er 
mellemrummet sat til at være ud til dækningen og på 
åbne pumpehjul er mellemrummet sat til at være ud 
til kappen.  Hvis procestemperaturen ændrer sig, skal 
mellemrummet genindstilles.  (Se afsnit 6.6.) 
 
Figur 5-12: Mellemrumsindstilling for pumpehjul 

Temperatur °C (°F) Mellemrum mm (in.) 
< 93 (200) 0.46 ± 0.08 (0.018 ± 0.003) 

93 til 121 (200 til 250) 0.53 (0.021) 
122 til 149 (251 til 300) 0.61 (0.024) 
150 til 176 (301 til 350) 0.69 (0.027) 
177 til 204 (351 til 400) 0.76 (0.030) 
205 til 232 (401 til 450) 0.84 (0.033) 

>232 (450) 0.91 (0.036) 
Bemærkninger: 
1.  For 3x1.5-13 og 3x2-13 ved 3500 r/min tilføj 0.08 mm (0.003 in.). 
2.  Rotation af lejebærer fra centrum af en hank til centrum af den 

næste resulterer i en akselbevægelse på  0.1 mm (0.004 in.). 
3.  Pumpehjul med omvendt vingemekanisme indstillet til dækket, 

åben pumpehjul sat til kappen. 
 
5.4  Rotationsretning 
 
5.4.1  Rotationskontrol 

 Det er helt essentielt at motorens 
rotation kontrollerel inden den kobles til akslen. Roterer 
pumpen ikke korrekt, selv hvis det kun er i en kort 
periode, kan den gå løs og beskadige pumpehjulet, 
kappen, akslen og akseltætningerne.  Alle Mark 3 
pumper drejer med uret set fra motorenden. 
 
En retningspil er støbt på kappen som vist på Figur  
5-13.  Sårg for at motoren drejer i samme retning. 

  Figur 5-13 
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5.4.2  Koblingsinstallation 

 Koblingen (Figur 5-14) bør 
installeres som det anbefales af koblingsfabrikanten.  
Pumperne sendes uden, at afstandsstykket er blevet 
installeret.  Er afstandstykket blevet installeret for at 
foretage tilpasning, skal det fjernes for at kontrollere 
rotation.  Fjern alle beskyttelsesmaterialer fra 
koblingen og akslen før koblingen installeres. 

 Figur 5-14 
 
5.5  Afskærmning 

 Pumper må aldrig tændes hvis 
koblingsafskærmningen ikke er installeret. 
 
Flowserves koblingsafskærmning er 
beskyttelsesindretninger, der skal beskytte arbejdere fra 
de uundgåelige farer ved en roterende pumpeaksel, 
motoraksel og kobling.  De er bygget til at forhindre at 
hænder, fingrer og andre kropsdele kan stikkes ind hvor 
der er farer ved at række ind over, ind under eller rundt 
om afskærmningen.  Standardkoblingsafskærmning 
giver dog ikke fuldstændig beskyttelse imod en 
desitegrerende kobling.  Flowserve kan ikke garantere, 
at deres afskærmninger helt kan holde en 
eksploderende kobling inde.. 
 
5.5.1  Østersskal-afskærmning - standard 
Standradkoblingsafskærmningen for alle Mark 3 
pumper er designet som "østersskal" som vist på Figur 
5-15.  Deen er falset på toppen og kan fjernes ved at 
løsne en af fodskruerne og skubbe støttebenet ud fra 
hovedskruen.  Bemærk, at foden er kløvet.  Benet kan 
herefter roteres opad og den ene halvdel af 
afskærmningen kan fjernes fra den anden. 
 

  Figur 5-15 

Det er kun nødvendigt at fjerne den ene side af 
afskærmningen.  For at samle igen, skal den 
ovennævnte procedure foretages omvendt. 
 
Koblingsafskærmningen, der er vist på figur 5-15 
overholder den amerikanske ASME B15.1, “Safety 
standard for mechanical power transmission 
apparatus.”  (“Sikkerhedstandard for mekanisk 
strømforsyning”.)  Flowserves fabriksfilialer i hele 
verden overholder lokale bestemmelser for 
koblingsafskærmninger. 
 
5.5.2  ClearGuard™ - tilbud 
Flowserve tilbyder ClearGuard™, som en mulighed, 
hvor man kan se koblingens tilstand (se Figur 5-16).  
Denne afskærmning kan benyttes istedet for den 
eksisterende østersskal-afskærmning, som er 
beskrevet ovenfor.  ClearGuard™ tages fra hinanden 
ved at l'sne lukningerne der holder de to halvdele 
sammen hvorefter fodskruerne fjernes og støttebenet 
roteres ud af rillen på afskærmningen. 

  Figur 5-16 
 
5.5.3  Trimmningsinstruktioner 
For at passe præcis til pumpe/motorkonfigurationerne 
skal hver afskærmning trimmes til en specifik længde. 
Trimningen foretages på afskærmningens motorside. 
a) Mål den laveste afstand fra monteringshullets 

centrum i bundpladen til motoren.  (Hvis det er en 
østersskal gå frem til trin c.). 

b) Find et referencepunkt på rillen i ClearGuard™ 
koblingsafskærmningens flange.  (Se Figur 5-17.)  
Ved brug af dette referencepunkt kan 
længdemålingen overføres til afskærmningen. 

c) Trim afskærmningens motorside ud fra den 
ovennævnte måling.  Trimning foretages bedst med 
en båndsav, men de fleste andre manuelle og 
elektriske save giver tilfredsstillende resultater.  Pas 
på at afstanden imellem motoren og afskærmningen 
ikke er på mere end 6 mm (0.24 in.) imellem motoren 
og koblingsafskærmningen. 

d)  Hvis motorens diameter er mindre 
end afskærmningens diameter, så trim 
afskærmningen så den rækker så langt som 
muligt ind over motoren. 
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e) Hvis der bruges ClearGuard™ skal den afskrne 
kant files af med en fil eller en skarp kniv.  S'rg 
for at fjerne alle skarpe kanter. 

 
Figur 5-17 

 
5.5.4  Samlevejledning 
 
Østersskal-afskærmning 
a) Montér støttebenet til hver østerskal, Figur 5-15. 
b) Sæt den ene halvdel af afskærmniongen fast på 

bundpladen. 
c) Sæt de to afingshalvdele sammen. 
d) Sæt det andet stætteben på bundpladen. 
 
ClearGuard™ 
a) Placér bund og top delen af afskærmningen rundt 

om koblingen. 
b) Installér støttebenene ved at indsætte og rotere 

tappen på benet igennem rillen i afskærmningen 
indtil den går igennem og låser den øvre og 
nedre halvdel sammen. 

c) Sæt støttebenet på bundpladen med brug af de 
medsendte lukninger og spændskiver. 

d) Sæt lukningerne ind i hullerne for at sikre, at 
afskærmningsflangerne holdes samlet. 

 
5.6  Spædnings- og aflastningsforsyning 
Mark 3 standard, Sealmatic, Tilbagetrukket pumpehjul, 
Lo-Flo og In-Line centrifugalpumper flytter ikke væske 
uden, at pumpen er spædet.  En pumpe siges at være 
"spædet" når kappen og indsugningsræret er helt fyldt 
med væske.  Åbn afløbsventilerne en lille smule.  Det 
lader den fangede luft slippe ud så kan pumpem 
spædes, hvis indsugningskilden befinder sig ovenover 
pumpen.  Opstår der forhold hvor indsugningstrykket 
falder ned under pumpens kapacitet, rådes man til at 
tilføje en kontrolmekanisme til lavt tryk, der kan lukke 
ned for pumpen når trykket falder ned under et fastlagt 
minimum. 
 
Mark 3 Ensartede selvspædende centrifugale pumper 
har en lidt anderledes arrangement angående 
spædning.  Den første spædningsvæske skal tilføres 

pumpekappem indtil væsken har nået bunden af 
indsugningshanen.  Så snart den oprindelige 
spædning er på plads vil pumpen automatisk fylde sig 
selv, og normalt er der ikke behov for yderligere 
spædningsvæske.  Går noget af væsken tabt kan det 
dog være nødvendigt at tilføje yderligere 
spædningsvæske. 
 
5.7  Start pumpen 
a) Åbn indsugningsventilen helt.  Det er meget 

vigtigt, at indsugningsventilen holdes åben imens 
pumpen kører.  Enhver acceleration eller 
justering gennemstrømningen skal foretages ved 
afløbsventilen.  Lukkes indsugninngsventilen 
delvist kan der opstå alvorlig NSPH og pumpen 
kan få driftsvanskeligheder. 

b)  Kør aldrig pumpen med både 
indsugnings- og afløbsventilen lukket.  Dette kan 
føre til eksplosion. 

c) Sørg for at pumpen er spædet.  (Se afsnit 5.6.) 
d) Alle nedkølings, opvarmnings og 

udskylningslinier skal startes og reguleres. 
e) Start drivmidlet (typisk, den elektriske motor). 
f) Åbn langsomt afløbsventilen indtil den ønskede 

gennemstrømning er opnået, dog med det 
mindste fportsatte gennemstrømningsniveau in 
mente.  (Se afsnit 3.4.) 

g)  Det er vigtigt, at afløbsventilen 
åbnes kort tid efter, at pumpen er startet.  Gøres 
dette ikke kan der opbygges varme og der kan 
muligvis opstå en eksplosion. 

 
5.8  Kørsel eller drift 
 
5.8.1  Mindste fortsatte gennemstrømningsniveau 
Det mindste fortsatte gennemstrømningsniveau er det 
laveste stabile niveau som pumpen kan operere på og 
stadig opfylde kravene til lejernes levetid, akslens 
afvigelse og vibrationsbegrænsningerne i lejehuset, 
som de står opgivet i den seneste version af ASME 
B73.1M.  Pumper kan virke med lavere niveauer men 
det skal vides, at påumpen så kan overskride én eller 
flere af disse begrænsninger.  Eksempelvis kan 
vibrationer overstige begrænsningen sat af ASME 
standarderne.  Pumpens størrelse, den absorberede 
energi og den pumpede væske er nogle af de ting, som 
skal med i overvejelserne omkring det mindste fortsatte 
gennemstrømningsniveau (MCF). 
 
Det mindste fortsatte gennemstrømningsniveau 
(kapacitet) er fastlagt som en procent del af højeste 
efficienspunkt (BEP).  (Se afsnit  3.4.4.) 

Referencepunkt 

Trim denne ende 

Måling, trin a) 
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5.8.2  Mindste termiske gennemstrømningsniveau 
Alle Mark 3 pumper har også et mindste termiske 
gennemstrømningsniveau.  Dette defineres som det 
mindste gennemstrømningsniveau, som ikke vil føre 
til en overdreven temperaturstigning.  Mindste 
termiske gennemstrømningsniveau afhænger af 
anvendelsen. 

 Lad ikke pumpen køre under 
mindste termiske gennemstrømning, da dette kan 
føre til en overordentlig temperaturstigning.  Kontakt 
en salgsingeniør fra Flowserve for at fastslå det mindste 
termiske gennemstrømning. 
 
Undgå at køre en centrifugal pumpe med drastisk 
begrænset kapacitet eller med afløbsventilen lukket i 
længere perioder. Dette kan føre til alvorlige 
temperaturstigninger og væsken i pumpen kan nå 
kogepunktet.  Sker dette vil den mekaniske blive udsat 
for damp, uden smøring, og kan skramme eller sætte 
sig fast på de faste dele.  Fortsat drift under disse 
forhold kan skabe en eksplosionsfarlig situation på 
grund af det indelukkede damp under højt tryk. 
 
Termostater kan benyttes til at beskytte imod 
overophedning ved at slukke for pumpen ved en på 
forhånd fastlagt temperatur. 
 
Der bør også tages forholdsregler imod mulig kørsel med 
lukket afløbsventil, såsom installering af en omfartslinie 
tilbage til indsugningskilden.  Omfartslinien og det 
krævede gennemstrømningsniveau er en funktion af de 
tilførte hestekræfter og den tilladelige temperaturstigning. 
 
5.8.3  Reduceret højde 
Bemærk at når afløbshøjden falder stiger pumpens 
gennemstrømningsrate normalt hastigt.  Kontrollér 
motorens temperature, da dette kan fore til 
overbelastning.  Hvis overbelastning sker så luk for 
afløbet. 
 
5.8.4  Overstrømning 
En hastigt lukkende afløbsventil kan føre til en 
skadeligt overtryk.  Rørsytemet bør have en 
dæmpende effekt. 
 
5.8.5  Drift under frysepunktet 
Når pumpen kører under forhold der ligger under 
frysepunktet og hvor pumpen en gang imelolem står 
stille, bør pumpen drønes igennem og beskyttes af 
opvarmere der holder væsken i pumpen fra at fryse 
fast.  Højkromsjernpumper anbefales ikke til brug 
under -18 °C (0 °F). 
 

5.9  Stop og nedlukning 
 
5.9.1  Overvejelser inden nedlukning 
Når pumpen lukkes ned bør proceduren være som 
opstart med modsat fortegn.  Luk først langsomt 
afløbsventilen, sluk for drivmidlet, og luk herefter 
indsugningsventilen.  Husk på, at der en 
sikkerhedsrisiko ved at lukke for indsugningsventilen 
imens pumpen kører, og det kan alvorligt beskadige 
pumpen og andet udstyr. 
 
5.9.2  Nedlukning - Mark 3 Selvspædende 
Når der lukkes for pumpen falder væsken i afløbsrøret 
tilbage i spædningskammeret og strømmer forbi 
pumpehjulet ind i indsugningen.  Denne tilbageflydning 
skaber en dræningseffekt indtil væskeoverdladen falder 
nedunder indsugningshanen.  Gennemstrømningens 
inerti trækker væske fra spædningskammeret ned på et 
niveau der er lavere end den oprindelige 
spædningsopfyldning.  Selvom niveauet er lavere er der 
stadig tilstrækkeligt med væske i spædningskammeret 
til at pumpen kan genspæde sig selv. 
 
5.10  Hydraulisk, mekanisk og elektrisk 
arbejde 
 
5.10.1  Nettoindsugningshøjde (NPSHA) 
Den mulige nettoindsugningshøjde (NPSHA) er en 
måleværdi for energien i en væske over damptrykket.  
Den benyttes til at fastslå sandsynligheden af at en 
væske vil fordampe i pumpen.  Den er afgørende fordi en 
centrifugal pumpe er designet til at pumpe en væske og 
ikke damp.  Fordampning inde i pumpen vil beskadige 
pumpen, en nedgang i det Totale differentialhøjde (TDH), 
og sandsynligvis vil pumpningen høre helt op. 
 
Den påkrævede Nettoindsugningshøjde (NPSHR) er 
faldet i væskeenergi, imellem pumpens indgang og 
pumpens laveste trykpunkt.  Dette fald skyldes 
friktionstab og væskeaccelerering i indgangsregionen 
på pumpen og særligt accelerationen når væsken 
kommer til pumpehjulets vinger.  NPSHR –værdien 
for en specifik pumpe findes på pumpens dataskema 
og pumpens præstationskurve. 
 
For at pumpen skal virke ordentligt, skal NPSHA være 
større end NPSHR.  God praksis dikterer, at marginen 
bør være på mindst  den højeste værdi af enten 1.5 m 
(5 ft) eller 20%. 

 Sikring af at NPSHA er større end  
NPSHR med den foreslåede margin vil bidrage meget 
til at øge pumpens ydeevne og pålidelighed.  Det vil 
også reducere sandsynligheden for bobler, der 
alvorligt kan beskadige pumpen. 
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5.10.2  Densitet 
Pumpekapaciteten og den samlede løftehøjde i meter 
(fod) ændres ikke med densiteten, men trykket, som 
vises på trykmåleren, er direkte proportionel med 
densiteten.  Strøm, som absorberes, er også direkte 
proportionel med densiteten.  Det er derfor vigtigt at 
kontrollere, at en densitetsændring ikke overbelaster 
pumpens drevenhed eller skaber overtryk i pumpen. 
 
5.10.3  Viskositet 
For en given gennemstrømningshastighed reduceres 
den samlede løftehøjde med den forøgede viskositet 
og stiger med den reducerede viskositet.  For en 
given gennemstrømningshastighed stiger den 
absorberede strøm med den forøgede viskositet, og 
reduceres med den reducerede viskositet.  Det er 
vigtigt, at De kontakter det nærmeste Flowserve-
kontor, hvis der planlægges ændringer i viskositeten. 
 
5.10.4  Pumpehastighed 
Ændring af pumpehastigheden påvirker 
gennemstrømningen, den samlede løftehøjde, den 
absorberede strøm, NPSHR, samt støj og vibration.  
Gennemstrømning varierer direkte i forhold til 
pumpehastighed.  Indsugningshøjde varierer som 
hastighedsraten i anden potens.  Kraft variere som 
hastighedsraten i tredje potens.  Ved en forøgelse af 
hastigheden er det derfor vigtigt at sikre, at det 
maksimale pumpearbejdstryk ikke overstiges, at 
drevenheden ikke overbelastes, at NPSHA > NPSHR, 
og at støj og vibration opfylder de lokale krav og 
bestemmelser. 
 
6  VEDLIGEHOLDELSE 

 Det er fabrikoperatørens ansvar at sikre, at al 
vedligeholdelse, inspektion og samlearbejde udføres af 
autoriseret og kvalificeret personale, som i tilstrækkelig 
grad har gjort sig bekendt med emnet ved at læse 
denne vejledning grundigt (se også afsnit 1.6). 
 
Arbejde på maskinen skal udføres, når den står stille.  
Det er helt afgørende, at anvisningerne for at lukke 
maskinen ned følges, som beskrevet i afsnit 5.9. 
 
Når arbejdet er færdigt, skal alle afskærmnings- og 
sikkerhedsanordninger monteres igen og gøres driftsklar. 
 
Før genstart af maskinen skal de relevante 
anvisninger i afsnit 5, Idrifttagning, opstart, betjening 
og nedlukning overholdes. 
 
Udsivning af olie og fedt kan gøre underlaget glat.  
Maskinvedligeholdelse skal altid indledes og 
afsluttes med at rengøre underlaget og 
maskinens ydre. 

Hvis platforme, trapper og beskyttelsesrækværk er 
påkrævet af hensyn til vedligeholdelsen skal de være 
placeret således, at det er nemt at få adgang til de 
områder, hvor vedligeholdelse og inspektion udføres.  
Placeringen af dette tilbehør må ikke begrænse 
adgangen eller stå i vejen for løftning af den del, som 
skal efterses. 
 
Når luft eller komprimeret inaktiv gas anvendes i 
vedligeholdelsesprocessen skal operatøren og 
enhver person i nærheden være forsigtige og 
anvende passende beskyttelse. 
 
Sprøjt ikke luft eller komprimeret inaktiv gas på huden. 
 
Ret ikke luft- eller gassprøjten mod andre mennesker. 
 
Anvend aldrig luft eller komprimeret inaktiv gas til at 
rengøre tøj. 
 
Før der arbejdes på pumpen skal der tages 
forholdsregler med henblik på at undgå en 
ukontrolleret start.  Sæt et advarselsskilt på 
startanordning med meddelelsen: 
"Maskinen repareres – den må ikke startes". 
 
For elektrisk drevudstyr låses hovedafbryderen op og 
sikringerne tages ud.  Sæt et advarselsskilt på 
sikringskassen med meddelelsen: 
"Maskinen repareres – den må ikke tilsluttes". 
 
Rengør aldrig udstyr med brandfarlige opløsningsmidler 
eller carbontetrachlorid.  Beskyt Dem selv mod giftige 
dampe ved anvendelse af rengøringsmidler. 
 
Der henvises til listen over enkeltdele i afsnit 8 for de 
delnummerhenvisninger, som anvendes i dette afsnit. 
 
6.1  Vedligeholdelsesprogram 

 Det anbefales, at der implementeres en 
vedligeholdelsesplan og tidsplan, som følger denne 
Brugervejledning og omfatter følgende: 
a) Installerede aflastningssystemer skal om nødvendigt 

overvåges for at sikre, at de fungerer korrekt. 
b) Tætningspakninger skal justeres korrekt, så der 

er en synlig udsivning og koncentrisk justering af 
pakføleren for at undgå for høj temperatur i 
pakningen eller føleren. 

c) Kontroller udsivninger fra pakninger og tætninger.  
Det skal løbende kontrolleres, at akseltætningen 
fungerer korrekt. 

d) Kontrollér smøringsniveauet på lejerne, og de 
tilbageværende timer før der skal ændres smøring. 

e) Kontroller at arbejdstilstanden opfylder det sikre 
driftsområde for pumpen. 
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f) Kontroller vibration, støjniveau og overflade- 
temperatur ved lejerne for at bekræfte 
betjeningen er tilfredsstillende. 

g) Kontroller at snavs og støv er fjernet fra områder 
omkring mellemrum, lejehus og motorer. 

h) Kontroller koblingsjusteringen og juster igen om 
nødvendigt. 

 
6.1.1  Præventiv vedligeholdelse 
De følgende afsnit giver instrukser om hvorledes der 
kan foretages en gennemgribende vedligeholdelse.  
Det er dog også vigtigt med jævne mellemrum at 
gennemgå Kontrollerne inden opstart der er angivet i 
afsnit 5.1.  Disse kontroller forlænger pumpens 
levetid og forlænger tidsrummet imellem de 
gennemgribende foranstaltninger. 
 
6.1.2  Behovet for vedligeholdelsesoptegnelser 
En procedure for nøje optegnelser over 
vedligeholdelse er en afgørende del af ethv ert 
program til forbedring af pumpens pålidelighed.  Der 
mange variable, som kan føre til pumpeudfald.  Ofte 
kan længerevarende og tilbagevendende problemer 
kun læses ved at analysere disse variable via 
optegnelser over pumpevedligeholdelse. 
 
6.1.3 Renligholdelse 
En hovedårsag til pumpeudfald er forurenende 
elementer i lejehuset.  Disse forurenende elementer kan 
være i form af fugt, støv, skidt eller andre tørstofpartikler 
såsom metalstykker.  Forurenende elementer kan også 
være skadelige for de mekaniske tætninger (særligt 
overfladerne) såvel som for andre dele af pumpen.  
Eksempelvis kan skidt i pumpehjulets gevcind gøre at, 
pumpehjulet ikke sidder ordentligt fast på akselen.  Det 
kan herefter fåre til en række andre problemer.  Af den 
grund er det meget væsentligt, at renligheden holdes 
ved lige.  Der er en række retningslinier nedenunder: 
• Efter at olien er blevet drænet fra lejehuset, bør 

dette med jævne mellemrum sendes til analyse 
• Arbejdsområdet bør holdes rent og frit for støv, 

skidt, olie, fedtstof osv 
• Hænder og handsker bør være rene 
• Der bør kun benyttes rene klude, viskestykker og 

værktøjer 
 
6.2  Reservedele 
Beslutningen om hvilke reservedele at have på lager, 
variere meget afhængigt af hvor afgørende 
anvendelsen er, hvor lang tid det tager, at købe og 
fremskaffe nye reservedele, anvendelsens 
erroderende/korroderende effekt, og reservedelens 
pris.  I afsnit 8 identificeres alle de komponenter der 
udgør en pumpe og omtales i denne manual.  Der 
henvises til Flowserve Mark 3 Pump Parts Catalog for 
mere information. 

En kopi af denne bog kan anskaffes fra den lokale 
Flowserve slagsingeniør/ distrubutør/repræsentant. 

 Kontakt venligst din lokale Flowserve 
salgsrepræsentant inden der ændres størrelse på 
pumpehjul i højkromsjern eller nikkel. 
 
6.2.1  Bestilling af reservedele 
Flowserve opbevarer oplysninger om alle de pumper, 
som leveres.  Reservedele kan bestilles fra den 
lokale salgsingeniør fra Flowserve eller fra én af 
Flowserve distributører eller repræsentanter.  Ved 
bestilling af reservedele skal følgende oplyses: 

1) Pumpens serienummer 
2) Pumpens størrelse and type 
3) Delnavn – fra afsnit 8 
4) Delnummer – fra afsnit 8 
5) Konstruktionsmateriale (legering) 
6) Antal dele, som ønskes 

Pumpens størrelse og serienummeret fremgår af 
pumpens fabriksskilt, som findes på lejehuset.  (Se 
Figur 3-1.) 
 
6.3  Anbefalede reservedele og 
forbrugsstoffer 
Mekaniske væsketætinger, randtætninger til lejehuse, 
lejer, aksler, pumpehjul og pakninger. 
 
6.4  Nødvendigt værktøj 
Det værktøj, som typisk kræves for at vedligeholde 
pumper, fremgår herunder. 
 
Standardværktøj: 
• Håndskruenøgle 
• Topnøgle 
• Umbrakonøgle 
• Blød hammer 
• Skruetrækkere 
 
Specialudstyr: 
• Lejeudtrækker 
• Lejeinduktionsvarmer 
• Indikatorklokke 
• Skruenøgle 
• Flowserve Mark 3 værktøjssæt (se nedenfor) 
 
For at forenkle vedligeholdelse anbefales det, at 
Flowserves Mark 3 værktøjssæt (vist i Figur 6-1) 
anvendes.  Dette værktøjssæt indeholder en nemt 
håndterlig skruenøgle til pumpehjul, der forenkler 
installering og fjernelse af pumpehjul.  Det indeholder 
også "næsestykker", der bekytter akselgevind og  
O-ringe under vedligeholdelse.  Værktøjssøttet kan 
bestilles fra den lokale salgsingeniør fra Flowserve eller 
fra én af Flowserve distributører eller repræsentanter. 
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  Figur 6-1 

 

 
6.5  Tilspændingsmoment 
 
Figur 6-2: Anbefalet spændingsmoment 

Nummer Beskrivelse Gruppe 1 ikke-smurt Gruppe 2 ikke-smurt Gruppe 3 ikke-smurt 
[6570.12] Lejeholderskruer – standardlejer n/a n/a 5/16 in. – 16 Nm (12 lbf•ft) 
[6570.12] Lejeholderskruer - duplexlejer 3/16 in. – 6 Nm (4 lbf•ft) 3/16 in. – 6 Nm (4 lbf•ft) 5/16 in. –16 Nm (12 lbf•ft) 
[6570.5] Skruer og skruehoveder på lejehus/adapter  n/a ½ in. – 54 Nm (40 lbf•ft) ⅝ in. – 122 Nm (90 lbf•ft) 
[6580.2] Mekaniske tætningskirtler søm, med pakning ⅜ in. – 16 Nm (12 lbf•ft) ⅜ in. – 16 Nm (12 lbf•ft) ½ in. – 41 Nm (30 lbf•ft) 
[6580.2] Mekaniske tætningskirtler søm, med O-ring ⅜ in. – 27 Nm (20 lbf•ft) ⅜ in. – 27 Nm (20 lbf•ft) ½ in. – 54 Nm (40 lbf•ft) 

[6580.1] Kappe søm-skruehoveder ½ in. – 41 Nm (30 lbf•ft) ½ in. – 41 Nm (30 lbf•ft) 
⅝ in. – 81 Nm (60 lbf•ft) 

¾ in. – 136 Nm (100 lbf•ft)  
⅞ in. – 217 Nm (160 lbf•ft) 

[6570.2] Skruer dækning/adapter (token bolte) ⅜ in. – 27 Nm (20 lbf•ft) ⅜ in. – 27 Nm (20 lbf•ft) ½ in. – 54 Nm (40 lbf•ft) 
[6570.3] Lejebærer sætskruer ⅜ in. – 16 Nm (12 lbf•ft) ½ in. – 41 Nm (30 lbf•ft) ½ in. – 41 Nm (30 lbf•ft) 
[6570.4] Skruer, fod ½ in. – 54 Nm (40 lbf•ft) ¾ in. – 217 Nm (160 lbf•ft) 1 in. – 300 Nm (228 lbf•ft) 

[6570.13] Skruer – rotor fra dække til dække n/a ⅜ in. – 16 Nm (12 lbf•ft) ½ in. – 41 Nm (30 lbf•ft) 
[6570.15] Skruer - lejehus ½ in. – 54 Nm (40 lbf•ft) ½ in. – 54 Nm (40 lbf•ft) n/a 

[3712] Lejehus låseskrue 27 +4/-0 Nm (20 +5/-0 lbf•ft) 54 +7 / -0 Nm (40 +5 / -0 lbf•ft) 95 +7 / -0 Nm (70 +5 / -0 lbf•ft) 
Bemærkninger: 
1.  For smurte eller PTFE-bekl;dte gevind, benyt  75% af de givne værdier. 
2.  Pakningssledenes spændoingsmoment er til ufyldte PTFE pakninger.  Andre pakninger kan skulle bruge større spændingsmomenter for 
at lukke til.  Den anbefales ikke at overstige spændingsmomentværdierne for metalled. 
 
6.6  Indstilling af mellemrum for 
pumpehjul og udskiftning af pumpehjul 
En ny pumpehjulspakning [4590.2] skal installeres 
når pumpehjulæet er blevet fjernet fra akslen.  
Indstillinger for pumpehjulsmellemrum, kan findes 
afsnit 5.3.  Vejledning i afbalancering af pumpehjul 
kan findes i afsnit 6.8. 

 Mark 3 Ensartet selvspædende 
pumper kræver at pumpehjulets ydre diameter er på 
3 mm (0.125 in.) fra kappens skæg.  Hvis dette tætte 
mellemrum ikke overholdes, kan det tænkes at 
pumpen ikke spæder. 

 Justér ikke pumpehjulets 
mellemrum med tætningssættet.  Gøres dette kan det 
føre til tætningslækage og/eller skade. 

 Pumpehjulet kan have skarpe sider, 
der kan føre til personskader.  Det er vigtigt at have 
kraftige handsker på. 

 Det anbefales, at man er 2 personer 
til installationen af et Gruppe 3 pumpehjul.  Vægten 

på et Gruppe 3 pumpehjul øger kraftigt risikoen for 
gevindskade eller efterfølgende lukningsproblemer. 

 Forsøg ikke på at stramme 
pumpehjulet omkring akselen med slag fra en 
hammer eller noget andet objekt eller ved at indsætte 
et koben imellem pumpehjulets vinger.  Sådanne 
handlinger kan føre til alvorlige pumpehjulsskader. 

 Pumpehjul af højkromsjern skal 
h[ndteres med forsigtighed. 
 
Installér pumpehjuet [2200] ved at skrue det fast p[ 
akselen (brug kraftige handsker) indtil det sidder 
stramt imod akselens skulder. 
 
Stram pumpehjulet med pumpehjulsskruenøglen fra 
Flowserve Mark 3 værktøjssættet.  For gøre dette 
gribes der om pumpehjulet med begge hænder og 
med pumpehjulsskruenøglen på venstre side (set fra 
akselens pumpehjuls ende - figur 6-3) drej 
pumpehjulet hårdt i urets retning for at indvirke på 
pumpehjulsskruenøglen på arbejdssbordet til højre 
(Figur 6-4). 
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  Figur 6-3 
 

  Figur 6-4 
 
6.6.1  Installation og mellemrumsindstillinger for 
pumpehjul med omvendt vingemekanisme på 
Mark 3 Standard, Ensartet selv-spædning, In-Line 
og vinger med åbne vinger på pumpen med 
tilbagetrukket pumpehjul 
Flowserves pumpehjul med omvendt vingemekanisme 
og tilbagetrukne åbne pumpehjul er sat på uafhængigt 
af dækningen.  De kan derfor indstilles uden kappen. 
 
Indstil pumpehjulets mellemrum ved at løsne 
sætskruerne [6570.3] og rotere lejebæreren [3240] for 
at opnå det rette mellemrum.  Drej lejbæreren mod 
uret indtil pumpehjulet kommer i let berøring imod 
dækningens bagende.  Ved at rotere akslen på 
samme tid, indstilles denne nul-postion dermed 
nøjagtig.  Rotér derefter lejebæreren med uret for at 
opnå det rette mellemrum.  Der henvises til Figur 5-12 
for det rette pumpehjulsmellemrum, baseret på 
anvendelsens driftstemperatur. 
 
Ved at rotere lejebæreren med en længde på én af 
indikatormønstrene støbt ind i lejebæreren flyttes 
pumpehjulet med  0.1 mm (0.004 in.) aksialt.  (Se 
Figur 6-5.) 

  Figur 6-5 
 

Fastslå hvor langt lejebæreren skal roteres ved at 
dividere det ønskede mellemrum med 0.1 mm  
(0.004 in) (et indikatormønster).  Stramning af 
sætskruerne [6570.3] vil få pumpehjulet til at bevæge 
sig 0.05 mm (0.002 in.) tættere på bagenden af 
dækket på grund af den indvendige løshed i 
lejebærerens gevind.  Dette skal tages med i 
overvejelserne når pumpehjulets mellemrum 
indstilles.  Rotér lejebæreren med uret den ønskede 
længde for at opnå det ønskede mellemrum til 
dækningen. 

 Sidst, skal sætskruerne have den 
samme stramning [6570.3] gradvist indtil den 
endelige spændingsmomentværdi for at låse 
lejebæreren på plads opnås. 

  Figur 6.6 
Eksempel: Hvis pumpen var tiltænkt anvendelse med 
en driftstemperatur på 100 °C (212 °F) skulle 
pumpehjulets instilling være på 0.53 mm (0.021 in.) fra 
dækningens bagplade.  Da det er nødvendigt at tilføje 
0.05 mm (0.002 in.) efter stramningen af skruerne er en 
justering på  0.58 mm (0.023 in.) nødvendig.  Dtrej først 
pumpehjulet imod uret indtil pumpehjulet kommer i let 
kontakt med dækningens bagende.  For at fastlå 
antallet af indikatormønstre som bæreren skal roteres 
med  divideres 0.10 op i den ønskede indstilling; 0.58 / 
0.10 = 5.8 (0.023 / 0.004 = 5.8).  Rotér lejebæreren 
med uret med 6 indikatormænstre hvilket giver et 
mellemrum på 0.60 mm (0.024 in.). 
 
Flowserve anbefaler, at der sættes et 
referencemærke med en filtpen på lejehuset og 
lejebæreren som vist på Figur 6-6. 
 
Såt derefter et andet mærke på lejebæreren 6 
mønstre fra det oprindelige referencemærke.  Rotér 
lejebæreren med uret indtil det andet mærke på 
lejebæreren står udfor det oprindelige 
referencemærke.  Sidst, skal sætskruerne have den 
samme stramning [6570.3] gradvist indtil den 
endelige spændingsmomentværdi for at låse 
lejebæreren på plads opnås. 
 

 

Indicator 
pattern Rotation equivalent 

to 0.1 mm (0.004 in) 
  

Indikatormønster 
Rotation svarer til  
0.1 mm (0.004 in.)  
aksial bevægelse 
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6.6.2  Installation og mellemrumsindstilling for 
frontvingede åbne pumpehjul på Mark 3 Standard, 
Ensartet selvspædning, Lo-Flo og In-Line pumper 
Som alle åbne pumpehjul med frontvinger skal 
Flowserves åbne pumpehjuls mellemrum indstilles ud 
fra kappen.  Kappen skal være påsat for at indstille 
pumpehjulsmellemrummet nøjagtigt.  (Da dette kan 
være svært anbefaler Flowserve stærkt brugen af 
pumpehjul med omvendt vingemekanisme, hvor 
kappen ikke behøver at være påsat for, at 
indstillingerne kan foretages.) 
 
Fæstn strømforsyning/dækningens bagplade på 
kappen.  Pumpehjulets mellemrum indstilles nu ved 
at løsne sætskruerne [6570.3] og rotere lejebæreren 
[3240] for at opnå det rette mellemrum.  Drej 
lejbæreren mod uret indtil pumpehjulet kommer i let 
berøring imod dækningens bagende.  Ved at rotere 
akslen på samme tid, indstilles denne nul-postion 
dermed nøjagtig.  Rotér derefter lejebæreren med 
uret for at opnå det rette mellemrum.  Der henvises til 
Figur 5-12 for de rette pumpehjulsmellemrum.  Der 
henvises til Figur 5-12 for det rette 
pumpehjulsmellemrum, baseret på anvendelsens 
driftstemperatur. 
 
Ved at rotere lejebæreren med en længde på én af 
indikatormønstrene støbt ind i lejebæreren flyttes 
pumpehjulet med  0.1 mm (0.004 in.) aksialt.  (Se 
Figur 6-5.) 
 
Fastslå hvor langt lejebæreren skal roteres ved at 
dividere det ønskede mellemrum med 0.1 mm  
(0.004 in) (et indikatormønster).  Stramning af 
sætskruerne [6570.3] vil få pumpehjulet til at bevæge 
sig 0.05 mm (0.002 in.) tættere på bagenden af 
dækket på grund af den indvendige løshed i 
lejebærerens gevind.  Dette skal tages med i 
overvejelserne når pumpehjulets mellemrum 
indstilles.  Rotér lejebæreren med uret den ønskede 
længde for at opnå det ønskede mellemrum til 
dækningen.. 

 Sidst, skal sætskruerne have den 
samme stramning [6570.3] gradvist indtil den 
endelige spændingsmomentværdi for at låse 
lejebæreren på plads opnås. 
 
Se afsnit 5.3 om indstillinger for pumpehjulsmellemrum. 
 
Eksempel: Hvis pumpen var tiltænkt anvendelse med 
en driftstemperatur på 150 °C (302 °F) skulle 
pumpehjulets instilling være på 0.69 mm (0.027 in.) fra 
dækningens bagplade.  Da det er nødvendigt at tilføje 
0.05 mm (0.002 in.) efter stramningen af skruerne er en 
justering på  0.64 mm (0.025 in.) nødvendig.  Drej først 

pumpehjulet imod uret indtil pumpehjulet kommer i let 
kontakt med dækningens bagende.  For at fastlå 
antallet af indikatormønstre som bæreren skal roteres 
med  divideres op i den ønskede indstilling; 
0.64 / 0.10 = 6.4 (0.025 / 0.004 = 6.3).  Rotér 
lejebæreren med uret med 6.5 indikatormønstre hvilket 
giver et mellemrum på 0.65 mm (0.026 in.).  Flowserve 
anbefaler, at der sættes et referencemærke med en 
filtpen på lejehuset og lejebæreren som vist på Figur  
6-6.  Såt derefter et andet mærke på lejebæreren 6.5 
mønstre fra det oprindelige referencemærke.  Rotér 
lejebæreren med uret indtil det andet mærke på 
lejebæreren står udfor det oprindelige referencemærke.  
Sidst, skal sætskruerne have den samme stramning 
[6570.3] gradvist indtil den endelige 
spændingsmomentværdi for at låse lejebæreren på 
plads opnås.  Pumpejulet er nu indstillet til et 
mellemrum på 0.7 mm (0.028 in.) ud fra kappen. 
 
Den ovennævnte procedure er relativ simpel, hvad angår 
den endelige indstilling af pumpehjulet.  Denkan dog 
kræve sit arbejde i den indledende indstilling, hvor den 
rette placering af den mekaniske tætning skal findes.  
Derfor anbefales følgende praksis.  Inden pumpen tages 
ud af brug, så justér pumpehjulet indtil det berører kappen 
og rotér så lejebæreren indtil det ønskede 
pumpejulsmellemrum er opnået.  Notér den postion på 
lejehuset, og rotér lejebæreren igen indtil pumpehjuler 
rører ved bagsiden af dækningen.  Notér afstanden fra det 
ønskede pumpehjulsmellemrum og det punkt hvor 
pumpehjulet kommer i berøring med dækningens 
bagende.  Så kan pumpem fjernes og tages med på 
værkstedet til vedligeholdelse.  Når tætningen skal sættes 
på, kan pumpehjulet blot indstilles ud fra bagsenden af 
dækningen, med den tidligere noterede afstand. 

 Den ovennævnte teknik virker kun når 
alle originale pumpedele er installerede.  Hvis 
kappen, dækningen, pumpejulet eller akslen er blevet 
udskiftet, må denne metode ikke benyttes. 
 
6.6.3  Installation og mellemrum for Sealmatic 
pumper 
Installér pumpehjulet [2000.1] og dækningerne [1220 og 
1220.1] som beskrevet i afsnit 6.9.3.  Installér en 
tætningsguide fra Mark 3 værktøjssættet, for at holde 
rotoren på plads.  Indstil rotoren til at stå 0.38 til 0.51 mm 
(0.015 til 0.020 in.) udfra dækningen ifølge oplysningerne 
ovenfor i afsnit 6.6.1.  Stram skruerne ensartet [6570.3] 
gradvist op til det endelige spændingsmoment for at låse 
lejebæreren på plads.  Fjern tætningsguiden og installér 
pumpehjulet.  Kontrollér pumpejulsindstillingen med en 
bladføler.  Afstanden bør være på 0.38 til 0.51 mm (0.015 
til 0.020 in.).  Hvis afstanden ikke svarer til den korrekte 
indstilling , kan der genjusteres, så det rette mellemrum 
opnås for rotor og pumpehjul. 
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6.7  Afmontering 
 
6.7.1  Fjernelse af strømforsyning 
a) Før nogen former for vedligeholdelse foretages, 

skal drivmidlets strømforsyning afbrydes.  Sørg 
for, at det ikke er tilsluttet. 

 Sørg for, at drivmidlet ikke 
modtager strøm for at undgå personskade. 

b) Luk afløbs og indsugningsventilen, og dræn 
pumpen for væske. 

c) Luk alle ventiler på hjælpeudstyr og rørsystem, 
og frigør pumpen af alle hjælpende rørsystemer. 

d) Rens efter behov. 

 Hvis Flowserve Mark 3 pumper 
indeholder farlige kemikalier, er det essentielt, at 
fabrikkens sikkerhedsregler for at undgå 
personskader eller død. 

e) Fjern koblingsafskærmningen.  (Se afsnit 5.5.) 
f) Fjern afstandsstykket fra koblingen.  Tætkoblede 

pumper nødvendiggør fjernelse af motoren fra 
den samlede pumpe.  Motoren skal stå på et 
sikkert underlag og donkrafterne [6575] løsnet før 
fjernelse. 

g) Fjern kappelukningerne [6580.1].  På Gruppe 1 
In-Line pumper skal sømmene [6572.1] fjernes. 

h) Fjern de lukninger, der holder lejehusets fod fast 
på bundpladen.  (Dette gælder ikke for In-line 
pumper). 

i) Fjern strømforsyning, bagdækning og 
tætningskammeranordningen fra kappen.  På  
In-Line pumper er den simpleste måde, at fjerne 
strømforsyningen på, først at fjerne motoren og 
motoradapteren med en kran.  Det er dog ofte 
ikke praktisk og strømforsyningen skal fjernes 
med hånden.  Denne handling illustreres i 
Figurrne 6-7, 6-8 og 6-9.  Bortfjern kappens/ 
dækningens [4590.1]. 

 Strømforsyningen og 
bagdækningen er tunge.  Når de skal løftes er det 
vigtigt at følge fabrikkens sikkeredsretningslinier. 

j) Tag enheden med over på værkstedet. 

  Figur 6-7 
 

  Figur 6-8 

  Figur 6-9 
 
6.7.2  Adskillelse af pumpen 
k) Fjern koblingsnavet fra pumpeakslen [2100]. 

Tætkoblede pumper nødvendiggør fjernelse 
afmotoradapteren [3160]. 

l) Med brug af akselnøglen [6700], monteres 
pumpehjulsskruenøglen fra Flowserve Mark 3 
værktøjssættet (Figur 6-1) på enden af akslen.  
Skruenøglens håndtag skal vende mod venstre 
når det ses fra pumpehjuls enden, gribo fast om 
pumpejulet [2200] med begge hænder (brug 
kraftige handsker).  Ved at dreje pumpehjulet 
med uret flyttes skruenøglens håndtag yil en 
position der svarer til klokken 11 og spin så 
pumpehjulet hurtigt imod uret så skruenøglen 
pludselig rammer det hårde underlag på 
arbejdsbordet.  Efter adskillige hårde stød, burde 
pumpehjulet være kommet frit.  Skru pumpehjulet 
løst og fjern det fra akselen.  Bortfjern 
pumpehjulets pakning [4590.2]. 

 Opvarm ikke pumpehjulet. 
Hvis der er væske fanget i navet kan der 
opstå en eksplosion. 

m) Hvis den mekaniske tætning er af en kassettetype 
[4200] (Figur 6-10), bør afstandsklipsene eller 
tapperne installeres inden sækskruerne, der 
fæstner tætningen til akselen eller fjerner den fra 
dækningen, løsnes.  Dette sikrer at tætningens 
sammenpresning bibeholdes. 
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  Figur 6-10 
n) Fjern tætningens eller pakningens søm [6580.2]  

hvis sådanne er anvendt. 
o) Fjern beklædningen. 

Alle pumper undtagen Sealmatic 
Fjern de to topskruer [6570.2] der fæstner 
bagbeklædningen [1220] til adapteren.  Fjern 
denne del forsigtigt. 
Kun Sealmaticpumper 
Fjern de topskruer, der holder bagbeklædningen 
[1220] fast på rotorbeklædningen [1220.1].  For 
Gruppe 3 pumper skal topskruerne [6570.2] som 
holder bagbeklædningen [1220] fast til adapteren 
[1340] fjernes.  Fjern beklædning.  Rotoren skulle 
nu være ude i det fri [2200.1] og kan skubbes af 
akselen.  Hvis den sidder fast kan rotoren 
stemmes af med brug af 2 skruetrækkere kiled 
ind imellem rotoren [2200.1] og 
rotorbeklædningen [1220.1]. 

p) Hvis der anvendes en komponenttype inde i den 
mekaniske tætning [4200] skal sætskruerne 
løsnes fra roteringsenheden og denkan fjernes 
fra akslen (se figur 6-11).  Træk kirtlen [4120] og 
det faste sæde af akselen.  Fjern det faste sæde 
fra kirtlen.  Bortfjern alle O-ringe og pakninger. 

  Figur 6-11 
q) Hvis der anvendes en komponenttype uden for 

den mekaniske sætnig, så fjern kirtlen og det 
faste sæde.  Fjern det faste sæde fra kirtlen. 
Løsn sætskruerne og fjern den fra akselen.  
Bortfjern alle o-ringe og pakninger. 

r) Hvis der benyttes pakning [4130] så fjern den og 
ætningskammeret [tætningsring, 4134].  Fjern 
kirtlen [4120]. 

s) Hvis pumpen har en lomme af krogtypen [2400] 
kan denne nu fjernes.  Enheden fremstår nu som 
i Figur 6-12. 

  Figur 6-12 
t) Hvis strømforsyningen er oliesmøret, fjernes 

drænproppen [6569.1] og olien drænes fra 
lejehuset [3200]. 

u) Hvis pumpen har kanttætningeer, har den en 
afleder [2540].  Fjern denne. 

v) Løsn de tre sætskruer [6570.3] på lejebæreren 
[3240].  Lejebæreren skal skrues helt af lejehuset. 

 Stem ikke imod akselen. 
Mark 3A og ANSI 3A design 
Forsiden af lejebæreren ar tre firkantede hanke 
der stikker ud fra overfladen. Lejebæreren drejes 
ved at bruge en åben skruenøgle på én af disse 
hanke som vist på Figur 6-13. 
Mark 3 design 
På Gruppe 1 og 2 pumper fjernes lejebæreren med 
en remnøgle, hvor remmen lægges omkring den 
ydre diameter på bærerens forside.  På Gruppe 3 
pumper, bruges en skruenøgle til at gribe fast i 
tandhjulene på den ydre diameter på lejebæreren. 

  Figur 6-13 
w) Da O-ringene [4610.2]vil yde nogen modstand i 

forsøget på at fjerne lejebæreranordningen fra 
husent så hold fast på lejebærerflangen og træk 
den ud af lejehuset med en let ddrejebægelse.  
Lejebæreren med aksel og lejer skulle nu komme 
fri.  Enheden fremstår nu som på 6-14.  
Medmindre lejerne skal udskiftes er yderlige 
adskillelse ikke nødvendigt. 
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  Figur 6-14 
x) Fjern spændet [2530] (se Figur 6-15) på Gruppe 

1 og 2 pumper, eller lejeholderen [2530.1] på 
Gruppe 3 pumper. 

  Figur 6-15 

 Gruppe 1 og 2 pumper, der er 
udstyrede med duplex vinkelkontaktlejer benytter 
en lejeholder [2530.1] istedet for et spænde.  
Fjern bæreren fra lejet. 

y) Lejernes spændbolte [3712] og spændring 
[6541.1] kan nu fjernes fra akselen [2100].  
Bortfjern spændringen. 

z) En dorn eller hydraulisk pres kan benyttes til at 
fjerne lejerne [3011 og 3013] fra akselen.  Det er 
ekstremt vigtigt at lægge lige pres kun på den 
indre lejerende.  Læg aldrig tryk på den ydre 
rende da dette lægger overbelastning på 
kuglerne og fører til skader. 

 Pres på den ydre rende kan 
skade lejerne permanent. 

æ) Mark 3A designet kan komme med en oliekant 
[2541] der sidder immellem lejerne.  Er den da så 
undersøg for skader eller løsed.Fjern den hvis 
den skal udskiftes. 

ø) På Gruppe 2 og 3 pumper, skal lejehuset [3200] 
og lejehusadapteren holdes adskilte [1340].  
Adapterens O-ring [4610.1] bør bortfjernes. 
Mark 3A og ANSI 3A design 
Dette opnås ved at fjerne topskruerne[6570.5], 
der griber ind lejehuset. 
Mark 3 In-Line design 
Der er ingen o-ring på adapteren [4610.1] når en 
oliedrænshane følger med adapteren. 
Mark 3 design 
Her nåes det ved at fjerne de sekskantede bolte 
[6580.8] og topskruerne[6570.5]. 

å) Hvis der benyttes tætningsrand [4310.1 og 
4310.2] (se Figur 6-16) skal disse fjernes fra 
lejebæreren og adapteren og fjernes. 

  Figur 6-16 
aa) Hvis lejeisolatorerne fjernes fra enten lejebæreren 

eller adapteren må de ikke genanvendes og skal 
bortfjernes på passende vis. 

bb) Bruges magnetiske tætninger skal disse 
vedligeholdes som angivet af fabrikanten. 
Mark 3 og Mark 3A design 
Fjern Trico olie/stedmåleren [3855] (Figur 6-17) 
og olieniveaumærket (Figur 6-18) fra lejehuset. 
ANSI 3A design 
Fjern stedmåleren [3856] (Figur 5-1) og 
olieniveaumærket (Figur 6-18) fra lejehuset.  
Gem disse dele til senere brug. 

  Figur 6-17 

  Figur 6-18 
 
6.8  Undersøgelse af pumpedele 
 
6.8.1  Rengøring/Undersøgelse 
Alle dele skal grundigt renses og inspiceres.  Nye 
lejer, O-ringer, pakninger og tætningsrande bør 
benyttes.  Alle dele der viser tegn på slid eller 
nedbrydning, bør udskiftes med nye originale 
Flowserve-reservedele. 

 Det er vigtigt, at der kun benyttes 
ikke brændbare ubesmittede rensemidler.  Disse 
rensemidler skal overholde fabrikkens 
sikkerhedsmæssige og miljømæssige retningslinier. 

OLIENIVEAU SKAL 
HOLDES PÅ 
MIDTEN AF 

SIGTEGLASSET 
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6.8.2  Kritiske målinger og standarder 
For at maksimere pumpens pålidelighed, er det vigtigt 
at visse parametre og dimensioner måles og holdes 
indenfor de specificerede standarder.  Det er vigtigt at 
alle dele kontrolleres igennem.  Enhver del der 
ikkelever op til specifikationerne bør udskiftes med 
nye Flowserve-dele. 
 
6.8.3  Parametre, som brugerne bør kontrollere 
Flowserve anbefaler, at brugeren altid kontrollerer de 
mål og standarder der angives i Figur 6-19 hver gang 
der er foretaget vedligeholdelse af pumpen.  Hvert af 
disse mål beskrives mere indgående på de følgende 
sider. 
 
6.8.4  Yderligere parametre som Flowserve 
undersøger 
De nedenfor angivne parametre er lidt sværere at mål 
og/eller kræver specialudstyr.  Af den grund bliver de 
typisk ikke undersøgt af vores kunder, selvom de 
bliver overvåget af Flowserve i fabrikations- og /eller 
designprocessen. 
 
6.8.4.1  Aksel og bøsning (hvis monteret) 
Udskift disse dele, hvis de er riflet, pittet eller slidte.  
Inden lejerne monteres eller akselen installeres på 
lejhuset skal de følgende parametre undersøges: 
 
Diameter/afstand under lejer 
For at sikre at lejer og aksel sidder ordentligt sammen, 
så sørg for, at både den indenbords(IB) og 
udenbords(OB) akseldiameter hele tiden falder indenfor 
minimum/maximumværdierne der er vist i Figur 6-20.  
Der bør anvendes et mikrometer til kontrol af 
dimensionerne på disse ydre diametre(OD) på akselen. 
 
6.8.4.2  Lejer 
Den anbefales at lejerne ikke bliver genbrugt efter at 
have været fjernet fra akselen.  Inden lejerne 
monteres, så kontrollér følgende parametre: 
 
Diameter/tåling, indre diameter 
For at sikre at lejer og aksel sidder ordentligt 
sammen, så sørg for, at den indenbords(ID) diameter 
på både IB og OB lejer hele tiden falder indenfor 
minimum/maximumværdierne der er vist i Figur 6-20.  
Der bør anvendes en skydemåler til kontrol af 
dimensionerne på disse ID på lejerne. 
 
Diameter/tåling, ydre diameter 
For at sikre at lejer og lejehus sidder ordentligt sammen, 
så sørg for, at både den OD opå både IB og OB lejer 
minimum/maximumværdierne der er vist i Figur 6-21.  
Der bør anvendes et mikrometer til kontrol af 
dimensionerne på disse ydre diametre(OD) på lejerne. 

6.8.4.3  Pumpehjulets afbalancering 
Akselslag er afvigelser fra midterlinien på pumpehjulet 
der bevæger sig rundt om pumpens sande akse.  Disse 
skyldes ikke hydraulisk pres, men at rotationselementet 
er ude af balance.  Akselslag tærer hårdt på den 
mekaniske tætning, da overfladerne skal strækker sig 
med hver omgang for at bevare kontakt.  For at 
begrænse akselslag er det helt nødvendigt at 
pumpehjulet er afbalanceret.  Alle Flowserve s 
pumpehjul er afbalanceret inden trimning.  Hvis en 
kunde trimmer et pumpehjul, skal det afbalanceres igen.  
Se note 1 under Figur 6-19 for tålingskriterier. 
 
Figur 6-19 

Emne 

ASME 
B73.1M 

standard 
mm (in.) 

Anbefalet 
af førende 
tætnings- 
sælgere 
mm (in.) 

Anbefalet 
og/eller 

leveret fra 
Flowserve 
mm (in.) 

Aksel 
Diametertåling, 
under lejer 

 
 

i/s 
 

 
 

0.005 (0.0002) 
Pumpehjul 
Balance   

Se note 1  

Lejehus 
Diameter (ID) tåling ved 
lejer 

 
 

i/s 
 

 
 

0.013 (0.0005) 
Strømforsyning 
Akselafvigelse 
Akselafvigelse i lomme 
Radial bevægelse - statisk 
Aksel vandret bevægelse 

 
0.05 (0.002) 
0.05 (0.002) 

i/s 
i/s 

 
0.03 (0.001) 
0.05 (0.002) 

0.076 (0.003) 
0.05 (0.002) 

 
 

0.05 (0.002) 
0.05 (0.002) 
0.05 (0.002) 

Tætningskammer 
Overfladecinkel imod 
aksel 
Spjældkoncentricitet 

 
 

0.08 (0.003) 
 

 
 

0.03 (0.001) 
0.13 (0.005) 

 
 

0.08 (0.003) 
0.13 (0.005) 

Hele pumpen 
Akselbevægelse skabt  
af rørpres 
Tilpasning 
Vibration ved lejehus 

 
 

i/s 
i/s 

Se note 3 

 
 

0.05 (0.002) 
 
 

 
 

0.05 (0.002) 
Se note 2 
Se note 3 

i/s = ikke specificeret. 
1.  Maksimale værdier for acceptabel ubalance: 

1 500 r/min: 40 g∙mm/kg (1 800 r/min: 0.021 oz-in/lb) af massen. 
2 900 rpm: 20 g∙mm/kg (3 600 rpm: 0.011 oz-in/lb) af massen. 
Flowserve udfører en spin balancering af de fleste pumpehjul på 
enkelt plan.  De følgende pumpehjul er undtagelser: 10X8-14, 
10X8-16 og 10X8-16H.  På disse udfører Flowserve en to-plans 
dynamisk afbalancering, som det kræves af ASME B73.1M 
standarderne.  Al afbalancering, uanset om det er på enkelt plan 
eller to, udføres i overensstemmelse med ISO 1940 niveau 6.3 
tolerancekriterier. 

2.  ASME B73.1M standarder specificere ikke et anbefalet 
tilpasningsniveay.  Flowserve anbefaler at pumpe- og motor 
aklerne tilpasses indenfor 0.05 mm (0.002 in.) parallel FIM (full 
indicator movement) og 0.0005 mm/mm (0.0005 in./in.) 
vinkelforskudt FIM.  Tættere tilpasning øger MTBPM.  For en 
detaljeret behandling af dette emne se Tilpasningsafsnittet i 
denne brugervejlefdning. 

3  ASME B73.1M, paragraf 5.1.4. 
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6.8.4.4  Lejehus/-bærrer 
Inden akselen installeres i lejehuset, så kontrollér 
følgende parametre: 
 
Diameter/tåling, lejeoverflade 
For at sikre at lejer og lejehus-bærer sidder ordentligt 
sammen, så sørg for, at både IB og OB lejers 
overflader hele tiden falder indenfor 
minimum/maximumværdierne der er vist i Figur 6-21.  
Der bør anvendes en skydemåler til kontrol af 
dimensionerne på disse ID på lejehuset. 
 
Figur 6-20 
 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

OB 
leje/ 
aksel 
mm 
(in.) 

Leje 30.000/29.990 
(1.1811/1.1807) 

50.000/49.987 
(1.9685/1.9680) 

70.000/69.985 
(2.7559/2.7553) 

Aksel 30.013/30.003 
(1.1816/1.1812) 

 50.013/50.003 
(1.9690/1.9686) 

70.015/70.002 
(2.7565/2.7560) 

Fit 0.023T/0.003T 
(0.0009T/0.0001T) 

0.026T/0.003T 
(0.0010T/0.0001T) 

0.030T/0.002T 
(0.0012T/0.0001T) 

IB 
leje/ 
aksel 
mm 
(in.) 

Leje 35.000/34.989 
(1.3780/1.3775) 

50.000/49.987 
(1.9685/1.9680) 

70.000/69.985 
(2.7559/2.7553) 

Aksel 35.014/35.004 
(1.3785/1.3781) 

50.013/50.003 
(1.9690/1.9686) 

70.015/70.002  
(2.7565/2.7560) 

Fit 0.025T/0.004T 
(0.0010T/0.0001T) 

0.026T/0.003T 
(0.0010T/0.0001T) 

0.030T/0.002T 
(0.0012T/0.0001T) 

 
Figur 6-21 
 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

OB 
leje/ 
bærer 
mm 
(in.) 

Leje 71.999/71.986 
(2.8346/2.8341) 

110.000/109.985 
(4.3307/4.3301) 

150.000/149.979 
(5.9055/5.9047) 

Bærer 71.999/72.017 
(2.8346/2.8353) 

110.007/110.022 
(4.3310/4.3316) 

150.002/150.030 
(5.9056/5.9067) 

Fit 0.031L/0.000L 
(0.0012L/0.0000L) 

0.037L/0.007L 
(0.0015/0.0003L) 

0.051L/0.002L 
(0.0020L/0.0001L) 

IB 
leje/ 
hus 
mm 
(in.) 

Leje 71.999/71.986 
(2.8346/2.8341) 

110.000/109.985 
(4.3307/4.3301) 

150.000/149.979 
(5.9055/5.9047) 

Hus 71.999/72.017 
(2.8346/2.8353) 

110.007/110.022 
(4.3310/4.3316) 

150.007/150.025 
(5.9058/5.9065) 

Fit 0.031L/0.000L 
(0.0012L/0.0000L) 

0.037L/0.007L 
(0.0015L/0.0003L) 

0.046L/0.007L 
(0.0018L/0.0003L) 

 
6.8.4.5  Strømforsyning 
Samlet lejehus, bærrer, lejer, og aksel. 
 
Akselafvigelse/aksel afvigelse i lomme 
Akselafvigelse er hvor meget akselen afviger fra den 
sande akse når den roterer i pumpen.  Det måles 
med en idnikatoIrklokke der sidder på en fatsstående 
del af pumpen så dens kontakt punkt indikerer 
akseloverfladens radiusbevægelse når akselen 
drejes langsomt rundt.  Hvis akselen drejer i en 
lomme er det afvigelsen i lommen der skal måles.  
Det svarer til akselafvigelsen.  Måling af 
akselafvigelse/aksellommeafvigelse afslører om 
akselen ikke er afrundet, skævheder imellem aksel 
og lomme, permanente bøjninger i akselen og/eller 
skævheder i den måde akselen og lejerner er 
monteret i lejehuset på. 

Akselafvigelse kan forkorte lejerne og den mekaniske 
tætnings levetid.  Det følgende diagram viser 
hvorledes aksel-/akselalommeafvigelse måles, 
bemærk at begge ender kontrollerest.  Afvigelsen bør 
være på 0.025 mm (0.001 in.) FIM eller mindre. 

  Afvigelse 
 
Radial bevægelse - statisk 
Radiusbevægelse for akselen kan skyldes en løs 
sammensætning imellem lejerne og/eller lejehuset.  
Bevægelsen måles ved et forsøg på at erstatte 
akslen lodret ved en opadgående kraft på 4.5 kg  
(10 lb) imod akselens pumpehjulsende.  Imens denne 
kraft anvendes, så vil en indikators bevægelse kunne 
observeres somvist i dette diagram.  Bevægelsen 
skalkontrolleres på et punkt så tæt sommuligt på 
tætningsoverfladerne.  En bevægelse på mere end 
0.05 mm (0.002 in.) er uacceptabel. 

  Bevægelse 
 
Akselbevægelse vandret 
Den højeste aksiale akselbevægelse på en Durcopumpe 
bør være på 0.03 mm (0.001 in.) og måles som vist 
nedenfor.  Observér indikatorbevægelse ved at banke på 
akselen med en blød hammer.  Vandret udskridning kan 
give alvorlige problemer.  Det kan skabe tæring og slid 
ved kontaktpunktet imellem akselen og det sekundære 
tætningselement.  Det kan også overbelaste eller 
underbelaste tætniingen og give skrammer i 
tætningsoverfladen.  Hvis betydelige aksiale vibrationer 
forekommer kan tætningerne gå fra hinanden. 

  Vandret udskridning 
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6.8.4.6  Tætningskammer 
Samlet strømforsyning og bagbeklædning. 
 
Overfladevinkel mod aksel 
Kaldes også “Afvigelse på tætningskammer 
overflade.”  Denne afvigelse sker når 
tætningskammeret ikke står vinkelret på akselens 
akse.  Dette får kirtlen til at hælde, og det får det faste 
sæde til at hælde, og tætningen begynder at rokke.  
Denne afvigelse bør være på mindre end 0.08 mm 
(0.003 in) og måles som vist nedenfor: 

  Overfladevinkel 
 
Spjældkoncentricitet 
Et skævt spjæld på tætningens løb eller kirtel kan 
indvirke på styringen og centreringen af 
tætningskomponenterne og ændre den hydrauliske 
belastning på tætningsoverfladerne, hvilket sænker 
tætningens levetid og ydeevene.  
Spjældkoncentricitet på tætningen bør være på 
mindre end 0.13 mm (0.005 in.).  Diagrammet 
nedenfor viser hvorledes denne koncentricitet måles. 

  Koncentricitet 
 
6.8.4.7  Installeret pumpe 
Den fuldt installerede pumpe. 
 
Akselbevægelse skabt af rørpres 
Rørpres betegner enver kraft der stammer fra 
rørsystemet og påvirker pumpekappen.  Rørpres bør 
måles som vist nedenfor.  Installér indikatorerne som 
vist før rørsytemet forbindes med pumpen.  
Indsugnoings og afløbsflangerne bør nu være 
individuelt skruet på rørsystemet imens indikatorerne 
fortsat observeres.  Indikatorer bør ikke bevæge sig 
med mere end 0.05 mm (0.002 in.). 

  Rørpresbevægelse 
 
Tilpasning 
Dårlig tilpasning af pumpe og motor kan give 
følgende problemer: 
• Udfald fra den mekaniske tætning 
• Udfald fra motoren eller pumpelejerne 
• Koblingsfejl 
• Overdreven vibration støj 
 
Skemaerne nedenfor viser teknikken for en typisk 
kant og overfladetilpasning ved brug af en 
indikatorklokke.  Det er vigtigt at denne tilpasning 
sker efter at flangerne er ladet og ved typiske 
driftstemperaturer.  Hvis ordenlig ntilpasning ikke kan 
opnås bør en C-flange motoradapter og/eller 
fodstativ/fjedermontering. 

       Tilpasning 
 
Mange firmaer bruger idag lasertilpasning som er en 
mere sofistikeret og nøjagtig teknik.  Med denne 
metode måler en laser og sensor dårlig tilpasning.  
Dette fodres ind i en computer med et grafisk display 
der viser den påkrævede tilpasning af motorfødderne. 
 
Se afsnit 4.8 for anbefalede endelige begrænsninger 
for akseltilpasning. 
 
Vibrationsanalyse 
Vibrationsanalyse er en slags forholdsovervågning 
hvor en pumpes vibrationssignatur overvåges på en 
fast periodisk måde.  Hovedformålet med 
vibrationsanalyse er en udvidelse af MTBPM.  Med 
brug af dette redskab kan Flowserve ofte opdage et 
problem før det bliver alvorligt og også optage roden 
og en mulig løsning. 

Pumpeaksel 

Parallelle 

Vinkelforskudt 
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Modern vibrationsanalyseudstyr opdager ikke blot 
vibrationsproblemer, men foreslår også løsninger. 
På en centrifugalpumpe kan disse årsager omfatte 
følgende: ubalance, dårlig tilpasning, defekte lejer, 
ræsonnans, hydrauliske kræfter, indsænkning og re-
cirkulering.  Så snart disse er identificeret kan 
problemet løses og pumpens MTBPM øges. 
 
Flowserve producerer ikke vibrationsanalyseudstyr, 
men opfordrer stærk til, at kunderne arbejder med en 
udstyrsdistributør eller konsulent, og at der haves et 
forstsat vibrationsanalyseprogram.  Se note 3 under 
figur 6-19 angående tålerancekriterier. 
 
6.9  Samling af pumpe og tætning 

 Det er vigtigt at alle genvind bliver 
tætnet ordentligt.  PTFE tape giver en pålidelig tætning 
oierfor en lang række væsker, men har alvorlige mangler 
hvis det ikke er ordentligt installeret.  Hvis tapen, under 
anvendelse på gevindene, strækker udover 
hangevindets ende, kan det blive revet i tråde når, det 
går ind i hungevindet.  Disse tråde kan følgende blive 
flænset af og sætte sig fast i rørsystermet.  Sker dette i 
tætningens udskylningsystem kan små hulåbninger blive 
blokeret og det kan fuldstændig standse 
gennemstrømningen.  Derfor anbefaler Flowserve ikke 
brugen af PTFE tape som gevindtætning. 
 
Flowserve har undersøgt og afprøvet alternative 
tætninger, og har opdaget to, der kan fungere som 
effektive tætninger, haar den samme kemiske 
modstandskraft som tape og som ikke sætter sig som 
en prop i udskylningsiystemer.  Disse er henholdsvis 
La-co Slic-Tite og Bakerseal.  Begge produkter 
indeholder fintmalede PTFE-partikler i en oliebaseret 
bærer.  De kommer i smørbar form og pensles på 
hangevindene.  Flowserve anbefaler brug af en af 
disse smørbare fortætninger. 
 
Lukningerne skal følge gevindene i hele længden. 

 Der henvises til figur 6-2 for 
anbefalende spændingsmomenter for skruerne. 
 
6.9.1  Strømforsyning 
Mark 3A designet kan komme med en oliekant.  Er 
oliekanten blevet fjernet under adskillelsen bør der 
installeres en ny kant [2541].  (Se Figur 6-22.) 

 
Figur 6-22 

6.9.1.1  Installation af lejer 
Montering af lejerne på akselerne skal foretages i et 
rent miljø.  Lejernes og strømforsyningens levetid kan 
kraftigt reduceres, hvis selv meget små partikler 
arbejder sig ind i lejerne.  Bær rene handsker. 
 
Lejer bør kun tages ud af deres indpakning, lige 
inden samling, for at begrænse tiden hvori de er dsat 
for mulig forurening.  Efter fjernne af indpakningen 
bør de kun komme i kontakt med rene hænder, 
installationer, værktøjer og arbejdsoverflader. 
 
Det i Figur 6-23 viste skema, angiver SKF 
delnumrene for lejer i Flowserve Mark 3 pumper.  
Bemærk at termen "indenbords leje" henviser til lejet 
tættest på kappen.  "Udenbords lje" henviser til lejet 
tættest på motoren.  (Se Figur 6-22.) 

 Begge lejer han et let indgrebsfit 
hvilket kræver,at de presses på akselen med en dorn 
eller hydraulisk try.  Figur 6-20 angiver lejernes 
holder.  Jævnt tryk må kun lægges på den indre 
rende.  Tryk aldrig på den ydre rende, da dette kan 
beskadige kuglerne og renderne. 
 
En alternativ installerings metode til lejerne, er at 
varme dem op til 93 °C (200 °F) ved jælp af en ovn 
eller induktionsvarmer.  Med denne tilgang skal 
lejerne hurtigt sættes på akselen. 
 
Varm aldrig lejerne op til mere end 110 °C (230 °F).  
Gøres dette kan lejerne permanent ændre sig, og 
sætte ud tidligt. 
a) Installér de indenbords lejer [3011] på akselen 

[2100]. 
Mark 3A og ANSI 3A design 
De indenbords lejer skalpositioneres imod 
skulderen som vist på Figur 6-22. 
Mark 3 design 
På Gruppe 1 og Gruppe 2-akseler, skal det 
indenbords leje placeres som vist på Figur 6-24.  
På Gruppe 3-akseler skal de indebords lejer 
placeres imod skulderen. 
 
Er strømforsyningen udstyret med 
enkeltafskærmede gensmørelige lejer, så se 
figurerne 5-7 og 5-8 for den rette orientering af 
afskærmningerne. 

 Orienteringen af 
lejeafskærmningerne er forskellig på vandrette 
pumper (Figur 5-7) og In-Line pumper (Figur 5-8). 

 
 Udenbords 

leje Oliekrands 
Indenbords 
leje 
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Figur 6-23: Flowserve Mark 3 lejer 
Gruppe Lejetype Indenbords, 

enkeltradet, dyb rille 5 
Udenbords dobbeltradet, 
vinkelforskudt kontakt, dyb rille 5 & 9 

Mulig udenbords duplex 
vinkelforskudt kontakt 5 

1 

Oliebad/damp - åben 1 6207-C3 5306-AC3 eller 3306-AC3 7306-BECBY 
Gensmørelig - enkeltafskærmet 2 6207-ZC3 5306-AZC3 eller 3306-AZC3 NA 6 
Allerede smurt - 
dobbeltafskærmet 3 6207-2ZC3 5306-A2ZC3 eller 3306-A2ZC3 NA 7 

Allerede tætnet - dobbelttætning 4 6207-2RS1C3 5306-A2RSC3 eller 3306-A2RS1C3 NA 7 

2 

Oliebad/damp - åben 1 6310-C3 5310-AC3 (AHC3) eller 3310-AC3 7310-BECBY 
Gensmørelig - enkeltafskærmet 2 6310-ZC3 5310-AZC3 eller 3310-AZC3 NA 6 
Allerede smurt - 
dobbeltafskærmet 3 6310-2ZC3 5310-A2ZC3 eller 3310-A2ZC3 NA 7 

Allerede tætnet - dobbelttætning 4 6310-2RS1C3 5310-A2RSC3 eller 3310-A2RS1C3 NA 7 

3 

Oliebad/damp - åben 1 6314-C3 5314-AC3 eller 3314-AC3 7314-BECBY 
Gensmørelig - enkeltafskærmet 2 6314-ZC3 5314-AZC3 eller 3314-AZC3 NA 6 
Allerede smurt - 
dobbeltafskærmet 3 6314-2ZC3 5314-A2ZC3 eller 3314-A2ZC3 NA 7 

Allerede tætnet - dobbelttætning 4 6314-2RS1C3 5314-A2RSC3 or 3314-A2RS1C3 NA 7 
Bemærkninger: 
1. Disse lejer er åbne på begge sider.  De smøres med oliebad eller oliedamp. 
2. Disse lejer er allerede forsmurt hos Flowserve.  Udskiftningslejer vil normalt ikke blive forsmurt, så der skal brugeren selv lægge 

fedtstof på.  De har en enkelt afskærmning der findes på siden ved siden af fedtopsamleren.  Lejerne kan trække fedt ud af 
opsamleren efter behov.  Afskærmningen beskytter lejet fra at få fgor meget fedt hvilken kan føre til opvarmning.  Fedtopsamleren 
kommer fyldt fra Flowserve.  Smøringsarmaturer er påsat, så kunden periodevis kan genpåfylde fedstof, efter anbefaling fra leje- 
og/eller fedstoffabrikanten. 

3. Disse lejer er afskærmede på begge sider.  De kommer forsmurt fra lejefabrikanten.  Brugeren behøver ikke gensmøre disse lejer. 
Afskærmningerne kommer ikke i egentlig kontakt med lejerenden, så der opstår ikke varmet. 

4. Disse lejer er tætnede på begge sider.  De kommer forsmurt fra lejefabrikanten.  Brugeren behøver ikke gensmøre disse lejer.  
Tætningerne  kommer i fysisk kontakt med og gnider imod lejekanten.  Disse lejer anbefales ikke til brug ved hastigheder over 1 750 r/min. 

5. De angivne koder er SKF-koder.  Indenbords og udenbords lejer har C3, der er større end "normalt” frirum.  Disse frirum anbefales af 
SKF for at maksimere lejernes levetid. 

6. Gensmørelige enkeltafskærmede lejer findes ikke i duplexkonfiguration; men, åbne oliebadstype lejer kan bruges til den gensmørelige 
konfiguration.  Disse lejer skal forsmøres under samlingen.  Smøringsarmaturer er påsat, så kunden periodevis kan genpåfylde 
fedstof, efter anbefaling fra leje- og/eller fedstoffabrikanten. 

7. Findes ikke. 
8. Alle lejekonfigurationer kommer udelukkende med stålholdere 
9. SKF - lejeserierne 5300 og 3300 er identiske g kan bruges på tværs. 
 
Figur 6-24: Lejeplacering - Mark 3 design 

 
 
Mark 3 standardaksel Mark 3 duplexlejeaksel 

Gruppe A Gruppe A 
1 68 mm (211/16 in.) 1 61 mm (23/8 in.) 
2 139 mm (515/32 in.) 2 129 mm (53/32 in.) 
3 * 3 * 

* Indenbords leje placeret imod skulderen. 
 
b) Installer bæringsenheden for de udenbords lejer 

på akselen. 
Dobbeltradede lejer 
Placér spændet [2530] på akselens udenbords 
ende og skub den ned til det indenbords leje. 

 Spændets rette orientering skal 
sikres på dette trin.  Spændets flade side skal 
vende væk fra det indenbords leje. 

Duplex lejer med vinkelforskudt kontakt 
Placér lejebæreren [2530.1] på akselens 
udenbords ende og skub den ned til det 
indenbords leje. 

 På dette tidspunkt er det vigtigt at 
lejebæreren vendes rigtigt.  Den mindre side af 
bæreren skal vende bort fra det indenbords leje. 

c) Installér de udenbords lejer. 
Dobbeltradede lejer 
Installér det udenbords leje [3013] fast mod 
skulderen, som vist i Figur 6-22.  Hvis varme 
benyttes som lejemonteringsteknik, skal det 
sikres at det udenbordsleje sidder fast imod 
akselens skulder.  Det udenbordsleje skal sættes 
imod akselens skulder imens det stadig er varmt. 
Duplex lejer med vinkelforskudt kontakt 
Duplex leje med vinkelforskudt kontakt, skal 
monteres med ryggen imod hinanden med de 
bredere fremstødssider af de ydre rander i 
kontakt med inanden som vist i Figur 6-25.  Kun 
lejer der eer designet til universel montering bør 
benyttes.  SKF-betegnelsen er “BECB”.  NTN’s 
betegnelse er “G”. 
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 Der skal bruges en særlig aksel, 
når der benyttes duplex lejer med vinkelforskudt 
kontakt. 

     Figur 25 

 Orienteringen af 
lejeafskærmningerne er forskellig fra vandrette 
pumper (Figur 5-7) og In-Line pumper (Figur 5-8). 

 Det skal være forstået, at 
installationer og udstyr der benyttes til at trykke 
på lejet, skal være designet så der ikke lægges 
belastning på lejekuglerne.  Dette vil beskadige 
lejet. 

d) Efter at lejet er kølet ned til under 38 °C (100 °F) 
skallejet presses imod akselens skulder.  Figur  
6-26 identificerer den omtrentligt behøvede kraft, 
der skal til for at sætte lejet på imd akselens 
skulder.  Hvis en presse ikke er ved hånden, bør 
låseskruehovedet [3712] installeres umiddelbart 
efter lejet er placeret på akselen og strammes for 
at dikre at lejet forbliver i kontakt med akselens 
skulder.  Låse skruehovedet bøør derefter 
strammes kontinuerligt indtil lejet er kølet ned.  
Nåpr det er køligt skal lejeskruehovedet fjernes. 

 
Figur 6-26 

Pumpe Trykkraft 
N (lbf) 

Spændingsmoment for 
låseskruehoved Nm (lbf∙ft) 

Gruppe 1 5 780 (1 300) 27 +4/-0 (20 +5/-0) 
Gruppe 2 11 100 (2 500) 54 +7/-0 (40 +5/-0) 
Gruppe 3 20 000 (4 500) 95 +7/-0 (70 +5/-0) 

 

e) Installér spændringen [6541.1] og 
låseskruehovedet [3712].  Låseskruehovedet skal 
strammes med det moment, som vises i Figur 6-26.  
Spændringens ene tang skal bøjes ind i den 
tilsvarende rille på låseskruehovedet. 

 
6.9.1.2  Lejehustætninger 
 
Tætningskanter 
Benyttes tætningskanter (se Figure 6-16), skal nye 
tætningskanter installeres på lejebæreren [3240] og 
huset [3200 - Gruppe 1] eller adapteren [1340 - 
Gruppe 2 og 3].  Tætningskanterne [4310.1 og 
4310.2] er dobbeltkantede, og indhulingen imellem 
disse to kanter skal fyldes 1/2 til 2/3 op med fedt.  Når 
denne del installeres skal det store metalansigt på 
tætningskanten vende væk fra lejerne. 

Labyrinttætninger 
Det følgende er en generel vejledning angående 
VBXX Inpro-tætningen.  Følge den vejledning, der er 
givet af tætningsfabrikanten. 
 
Elastomer O-ringen, der findes på OD på tætningen, er 
designet til at overfylde den rille den befinder sig i.  Når 
tætningen installeres på dens tilsvarende placering, kan 
det ske, at noget materiale rives løs samtidig med, at  
O-ringen pressses sammen.  Fjern dette materiale. 
Tætningen bør installeres med en dorn. 
 
Installér den indenbords tætning på lejehuset (Gruppe 
1) eller adapteren (Gruppe 2 og Gruppe 3) med den 
enkelte udstødning stillet i klokken 6 position. 
 
Installér den udenbords tætning i indboringen på 
lejebæreren.  Med en tætning med multiportdesign er 
der ingen orienteringsspørgsmål. 
 
Magnetiske tætninger 
Følg installations vejledningen fra fabrikkanten. 
 
6.9.1.3  Samlingen af lejebærer/strømforsyning 
a) Installér nye O-ringe [4610.2] på lejebæreren.  Sørg 

for at benytte den rette størrelse O-ringe.  (Mark 3 
og Mark 3A lejebærere bruger forskellinge O-ringe.) 

b) Skub lejebæreren [3240] ned over det udenbords 
leje [3013]. 

c) Installér den udenbords lejeholder. 
Dobbeltradede lejer på Gruppe 1 og 2 pumper 
Skub spændet [2530] på plads med den flade 
side imod det udenbords leje og skub det ind på 
sin rille i lejebæreren. 
Duplex lejer med vinkelforskudt kontakt på Gruppe 
1 og 2 pumper; alle lejer på Gruppe 3 pumper 
Skub lejeholderen [2530.1] imod de 
udenborslejer og installér og stram topskruerne 
på fatningshovede [6570.12].  Se Figur 6-2 for 
korrekte spændingsmomenter. 

 Sammenpres aldrig spændet 
medmindre den sidder rundt om akselen og 
imellem lejerne. I denne konfiguration er det 
usandsynligt at den vil føre alvorlig skade med sig 
hvis den glider af sammenpresningsredskabet. 

d) Aksel, lejer, og lejebærer (Figur 6-14) kan nu 
installeres på lejehuset [3200].  Lejebæreren 
[3240] bør smøres med olie på O-ringe og gevind 
før den installeres.  Vind lejebæreren ind i 
lejehuset ved at dreje med uret så den griber fat i 
gevindene.  Vind bæreren ind i huset indtil 
bærerflangen er ca. 3 mm (1/8 in.) fra huset. 
Installér sætskruerne løst. [6570.3]. 

e) Geninstallér alle mærker, propper, sigte glas og 
oliekande. 

Ydre rende 
Fremstødssider 
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Mark 3 og Mark 3A design 
Installér de følgende genstande på lejehuset; 
olieniveaumærke (Figur 6-18) og kobinationen Trico 
oliekande/sigteglas [3855], lufthul [6521] og 
drænprop [6569.1]. 
ANillatorSI 3A design 
Installér de følgende genstande på lejehuset; 
olieniveaumærke (Figur 6-18) og sigteglas [3855], 
prop [6521] og magnetisk drænprop [6569.4]. 

f) På gruppe 2 og 3 pumper samles 
lejehusadapteren [1340] med lejehuset [3200].  
Husk at installere en ny O-ring [4610.1]. 
Mark 3 In-Line design 
Adapter O-ringen [4610.1] bør ikke installeres hvis 
der er en drænhane på adapteren [1340].  Denne 
hane findes på pumper med gensmørelige lejer og 
de fleste oliedampsenheder. 
Mark 3A og ANSI 3A design 
Vind topskruerne [6570.5] ind gennem adapteren 
og ind i de udprikkede huller i lejehuset. 
Mark 3 design 
Brug topskruerne[6570.5] og de sekskantede 
skruehoveder [6580.8].  Orientér lejehusadapteren, 
så der er to skruehuller.6570.5] på en vandret linie. 

g) Har pumping tætningskanter, så installer afbøjeren 
[2540]. 

h) Er pumpen udstyret med en lomme af krogtypen 
[2400], så skal den smuttes på plads ind over 
akselens pumpehjulsende [2100]. 

 
6.9.2  Vådende samling 
 
6.9.2.1  Mekaniske kassettetætninger 
Gennemse tætningsfabrikantens vejledninger og 
tegninger for samling af tætningerne. 
a) Installér en næsetab på enden af akselen og 

skub så tætningskassetten [4200] på akselen 
indtil den let berører lejehuset [3200] eller 
adapteren [1340].  (Se Figure 6-10.) 

b) Installér bagbeklædningspladen [1220] til lejehuset 
(Gruppe 1) eller lejehusadapteren (Gruppe 2 og 3) 
ved at benytte topskruerne [6570.2].  Installér 
herefter kirtlen til tætningskassetten på 
bagbeklædningspladen [1220] ved brug af søm 
[6572.2] og skruehoveder [6580.2]. 

c) Installér pumpehjulet [2200] efter instruktionerne i 
afsnit 6.6.  Vær forsigtig i håndteringen af 
pumpehjul i højkromsjern. 

d) Stram sætskruerne på tætningen for at låse 
roteringsenheden fast på akselen.  Endelig skal 
centreringsclipsene fjernes fra tætningen. 

 
6.9.2.2  Mekaniske komponenttypetætninger 
Gennemse tætningsfabrikantens vejledninger og 
tegninger (tætningsindstillingsdimensioner) for 
samling af tætningerne. 

For at inndstille en komponenttætning ordentligt er 
det nødvendigt, at først at finde akselens endelige 
aksiale position.  Dette opnås påp følgende vis. 
a) Installér bagbeklædningspladen [1220] på lejehuset 

(Gruppe 1) eller lejehusadapteren (Gruppe 2 eller 
3) ved brug af topskruerne [6570.2]. 

b) Installér og indstil pumpehjulets [2200] 
mellemrum som beskrevet i afsnit 6.6.  Smør blå 
farve på akselen/akselommen i området ved 
forsiden af tætningskammeret (bagbeklædning 
1220].  Sæt et mærke på akselen ved forsiden af 
tætningskammeret.  (Figur 6-27.) 

  Figur 6-27 
c) Fjern pumpehjulet og tætningskammeret 

(bagbeklædning) ved hjælp af instruktionerne fra 
afsnit 6.7 og installér en næsetap for enden af 
akselen. 

 
Installering af enkel intern tætning 
d) Placér kirtlen [4120] og det faste sæde på 

akselen ind til det let berørrer lejehuset  
(Gruppe 1) eller adapteren (Gruppe 2 og 3). 

e) Installér en kirtelpakning [4590.3] på kirtlen.   
(Se Figur 6-28.) 

  Figur 6-28 
f) Placér roteringstætningen på akselen (eller 

aksellommen) med den dimension som 
tætningsfabrikanten foreslår.  Stram sætskruerne 
på tætningen for at låse roteringsenheden fast på 
akselen/aksellommen. 

g) Installér bagbeklædningspladen [1220] på 
lejehuset (Gruppe 1) eller lejehusadapteren 
(Gruppe 2 eller 3) ved brug af topskruerne 
[6570.2]. 

h) Fastgør kirtlen/sædet til tætningskassetten på 
bagbeklædningspladen [1220] ved brug af søm  
[6572.2] og skruehoveder [6580.2]. 
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Installering af enkel eksternpakning 
Følg trin a) til c), ovenfor. 
d) Placér roteringstætningen på akselen (eller 

aksellommen) med den dimension som 
tætningsfabrikanten foreslår.  Stram sætskruerne 
på tætningen for at låse roteringsenheden fast på 
kselen/aksellommen. 

e) Fastgør kirtlen [4120] og det faste sæde til 
tætningskassetten på bagbeklædningspladen 
[1220] ved brug af søm [6572.2] og skruehoveder 
[6580.2]. 

f) Installér bagbeklædningspladen [1220] på 
lejehuset (Gruppe 1) eller lejehusadapteren 
(Gruppe 2 eller 3) ved brug af topskruerne 
[6570.2]. 

 
Installering af dobbelt sejl 
Følg trin a) til c), ovenfor. 
d) Placér kirtlen [4120] og det faste sæde på 

akselen ind til det let berørrer lejehuset (Gruppe 
1) eller adapteren (Gruppe 2 og 3).  Installér en 
kirtelpakning [4590.3] på kirtlen.  (Se Figur 6-28.) 

e) Placér roteringstætningen på akselen (eller 
aksellommen) med den dimension som 
tætningsfabrikanten foreslår.  Stram sætskruerne 
på tætningen for at låse roteringsenheden fast på 
akselen/aksellommen. Installér et fast sæde på 
bagbeklædningspladen [1220]. 

f) Installér bagbeklædningspladen [1220] på 
lejehuset (Gruppe 1) eller lejehusadapteren 
(Gruppe 2 eller 3) ved brug af topskruerne 
[6570.2]. 

g) Fastgør kirtlen/sædet til tætningskassetten på 
bagbeklædningspladen [1220] ved brug af søm 
[6572.2] og skruehoveder [6580.2]. 

h) Installér pumpehjulet [2200] som beskrvet i afsnit 
6.6.  Husk at pumpehjulets mellemrum allerede 
er indstillet.  Dette kan ikke ændres uden, at 
tætningen skal geninstalleres. 

 
6.9.2.3  Pakning 
 
Installering af splitkirtel 
a) Installér bagbeklædningspladen [1220] på lejehuset 

(Gruppe 1) eller lejehusadapteren (Gruppe 2 eller 
3) ved brug af topskruerne [6570.2]. 

b) Installér og indstil pumpehjulets [2200] 
mellemrum som beskrevet i afsnit 6.6. 

c) Installer pakningsringene [4130] og de to 
halvdele af tætningsholderen [4134] på pakdåsen 
som vist på figurerne 4-23 og 4-24.  Bøj altid 
endemellemrummene til 90 grader for at sikre en 
bedre fortætning.  For at øge hastigheden på 
installering hver ring, så få en medhjælper til 
dreje akselen i én retning.  Dette vil trække 
ringene ind i pakdåsen. 

d) En splitkirtel [4120] er en samling af to 
matchende kirtelhalvdele der er skruet sammen. 
Skru kirtelhalvdelene fra inanden og installér 
kirtelen rundt om akselen.  Skru halvdelene 
sammen igen for at lave en kirtelsamling. 

e) Installér kirtelsamlingen [4120] med brug af søm 
[6572.2] og skruehoveder [6580.2]. 

f) Træk kirtlen let op.  Endelig indstilling må vente til 
efter pumpen er taget i brug. 

 
Installering af kirtel i ét stykke 
a) Placér kirtlen [4120] og det faste sæde på 

akselen ind til det let berørrer lejehuset (Gruppe 
1) eller adapteren (Gruppe 2 og 3). 

b) Installér bagbeklædningspladen [1220] på lejehuset 
(Gruppe 1) eller lejehusadapteren (Gruppe 2 eller 
3) ved brug af topskruerne [6570.2]. 

c) Installér og indstil pumpehjulets [2200] 
mellemrum som beskrevet i afsnit 6.6. 

d) Installer pakningsringene [4130] og de to 
halvdele af tætningsholderen [4134] på pakdåsen 
som vist på figurerne 4-23 og 4-24.  Bøj altid 
endemellemrummene til 90 grader for at sikre en 
bedre fortætning.  For at øge hastigheden på 
installering hver ring, så få en medhjælper til 
dreje akselen i én retning.  Dette vil trække 
ringene ind i pakdåsen. 

e) Installér kirtelsamlingen [4120] med brug af søm 
[6572.2] og skruehoveder [6580.2]. 

f) Træk kirtlen let op. Endelig indstilling må vente til 
efter pumpen er taget i brug. 

 
6.9.2.4  Gensamling - Sealmatic med Checkmatic-
tætning 
a) Fjern alle skarpe kanter fra akselens vådende 

med #400 smergellærred. 
b) Rengør alle udsatte overflader ved akselens 

vådende. 
c) Installér et styreredskab for akselen fra 

Flowserves værktøjssæt (se Figur 6-1).  Smør 
ikke overfladerne. 

d) Skub en tætningskant på akselen med kanten 
vendende væk fra lejehuset. 

e) Positionér O-ringen [4610.10] over 
tætningskantens hale (se afsnit 8-3).  Skub den 
hele vejen op til lejehuset. 

f) Rengør alle kirtlens overflader, og installer 
keramisk inde i kirtlen. 

g) Skub kirtelen/keramisk sædesamking op på 
akselen ogtræk det tilbage til tætningskanten. 

h) Skub en anden tætningskant op på akselen, med 
kanten vendende imod lejehuset, eller vejen op til 
det keramisk sæde.  Positionér O-ringen [4610.10] 
over tætningskantens hale (se afsnit 8-3). 

i) Geninstallér rotorbeklædning, rotor, bagbeklædning 
og pumpehjul, som angivet i afsnit 6.9.3. 
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j) Checkmatic-kirtelen skal nu skubbes frem imod 
pumpehjulet, og skubbe den forreste kant frem 
foran sig.  Det er vigtigt, at den forreste kant sidder 
fast imod sædet når kirtlen tætnes.  Man skal være 
omhyggelig med at der presses jævnt på begge 
kirtlens sider for at holde tætningskanten/keramisk 
seal-overfladerne vinkelret påp akselen. 

k) Stram kirtelskruehovederne jævnt. 
l) Endelig skal den bagerste kant skubbes fremad og 

sidde stramt imod sædet.  Man bør væreforsigtig så 
tætningens overflade ikke beskadiges. 

 
6.9.2.5  Gensamling - Sealmatic med tørt kørende 
tætning 
Normalt kræver komponenttætninger at vådenden 
samles først, som beskrevet i 6.9.3 så pumpehjulet 
kan indstilles inden tætningen installeres.  Gennemse 
tætningsfabrikantens vejledninger og tegninger 
angående tætningsinstallereing.  Afsnit 6.9.2.2 
indeholder de generelle samlingssekvenser for 
komponenttætninger. 
 
6.9.2.6  Gensamling- Sealmatic med FXP-
tætningseal 
a) Fjern alle skarpe kanter fra akselens vådende 

med #400 smergellærred. 
b) Rengør alle udsatte overflader ved akselens 

vådende. 
c) Installér et styreredskab for akselen fra 

Flowserves værktøjssæt.  (Se Figur 6-1.) 
d) Indsæt O-ringene i rillerne i den indre diameter 

på tætningsrotoren. 
e) Skub drivkraven op på akselen indtil den kommer 

i kontakt med lejehuset (stifterne skal vende væk 
fra lejehuset). 

f) Smør O-ringene og akselen med ikke-slibende 
flydende håndsæbe og skub tætningsrotoren op 
på akselen indtil den berører rotores drivkrave.  
Hakkerne på rotorens bagside skal vende ind 
mod lejehuset. 

g) Placer rotorbeklædningen med forsiden nedad på 
arbejdsbordet og sæt Teflonskivenimod kirtlens 
overflade (ie enden af pakdåse).  Fastsæt kirtlen 
til rotorbeklædningen og skru kirtelskruerne fast 
med fingrene. 

h) Geninstallér rotorbeklædning, rotor, bagbeklædning 
og pumpehjul, som angivet i afsnit 6.9.3. 

i) Stram kirtelskruehovederne helt.  Skun 
tætningsrotoren frem indtil kommer i berøring 
med Teflonskiven.  Skub drivkraven fremad indtil 
dens stifter sidder helt ind i hullerne på bagsiden 
af tætningsrotoren. 

j) Forbelast tætning ved et jævnt tryk på bagsiden af 
drivkraven for at skubbe den og tætningsrotoren ind 
i Teflonskiven.  Rotoren og drivkraven skal skubbes 
omtrent 3mm (⅛ in.) ind i Teflonskiven.  Stram 

drivkraven sætskruer imens presset opretholdes på 
drivkravens bagside. 

k) Så snart pumpen er fuld, kontrolleres tætningen 
for at sikre, at den ikke lækker.  Lækker 
tætningen så gentages trin j) ovenfor, blot skal 
der kun lægges nok tryk på drivkraven til at 
standse lækagen.  Overstram ikke tætningen. 

 
6.9.3  Sealmatic pumpe: installation af 
rotorbeklædning, rotor, bagbeklædning og 
pumpehjul 
Gruppe 2 pumper - se Figur i afsnit 8-3. 
Gruppe 3 pumper - se Figure 6-29. 

 
Figur 6-29 - Gruppe 3 Sealmatic 

Nummer Delnavn 
4610.11 Rotor O-ring 
4590.9 Pakning - rotorbeklædning 
6570.13 Topskrue 

 

a) På Gruppe 2 pumper, installeres 
rotorbeklædningen på adapteren ved brug af 
topskruer [6570.2].  På Gruppe 3 pumper installeres 
rotorbeklædning [1220.1] over akselen og skubbes 
hele vejen tilbage indtil det berører lejehuset. 

b) Installér en ny rotor-O-ring [4610.11] i rotorens 
rille.  Smør O-ringen med flydende sæbe. 

c) Installér rotoren [2200.1] ved smutte den på 
akselen. 

d) Installér rotorbeklædning/beklædningspakning 
[4590.9]. 

e) På Gruppe 2 pumper, installeres beklædningen 
[1220] til rotorbeklædningen ved hjælp af 
topskruer [6570.13].  På Gruppe 3 pumper 
installeres beklædningen [1220] på adapteren.  
Fæstn til adapteren med brug af topskruer 
[6570.2].  Fæstn rotorbeklædningen til 
beklædningen med brug af topskruer [6570.13]. 

f) Rotoren og pumpehjulet kan nu indstilles efter 
vejledningen givet i afsnit 6.6.3. 

 

4610.11 

4590.9 

6570.13 
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6.9.4  Tætkoblet endelig samling 
a) Installér motoradapteren [3160] på lejehuset med 

3 skruer [6570.15]. 
b) Installér enheden i kappen som beskrevet i afsnit 

6.9.5. 
c) Planér enheden med de justerbare støtteføder 

[3134].  Fjern ustabilitet ved at justere på 
støttefødderne og en let rotering af motoradapteren.  
Skru enheden på bundpladen og stram 
sætskruerne på støttefødderne [6570.17]. 

d) Geninstallér motor, kobling og 
koblingsafskærmning. 

6.9.5  Genindsæt i kappe 
a) Installér en ny pakning til bagbeklædningen 

[4590.1] imellem bagbeklædningspladen [1220] 
og kappen [1100]. 

b) Brug søm [6572.1] og skruehoveder [6580.1] til at 
færdiggøre genbygningen af Flowserve Mark 3 
pumpen. 

 

 
 
 
 
7  FEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER 
Her følger en guide til problemløsninger med Flowserve Mark 3 pumper.  Almindelige problemer analyseres og 
gioves mulige løsninger.  Det er naturligvist umuligt at dække hver eneste tænkelige scenarie.  Hvis et problem 
ikke dækkes af disse eksempler henvises til en af debøger, der er opgivet i afsnit 10, Yderligere informationer, 
eller kontakt Flowserves salgsingenører eller distributører/repræsentanter for assistance. 
 
FEJLSYMPTOM 
Pumpen når ikke op på designet gennemstrømningsniveau 
ßßßß Pumpen når ikke op på designet head (TDH) 
 ßßßß  Der er intet afløb eller gennemstrømning når pumpen kører 
  ßßßß  Pumpen virker for en kort periode, men mister så spædning 
   ßßßß  Overdreven støj fra vådende 
    ßßßß  Overdreven støj fra strømforsyning 
     ßßßß   
      ßßßß   
       ßßßß   
        ßßßß   
         ßßßß SANDSYNLIGE ÅRSAGER MULIGE LØSNINGER 

ll ll  ll ll      Utilstrækkelig NPSH.  (Der behøver 
ikke være støj. 

Genudregn det mulige NPSH.  Det skal være højere end det 
NPSH der er påkrævet for pumpen ved den ønskede 
gennemstrømning.  Hvis ikke så gendesign indsugningssystemet, 
med antallet af afbøjninger og etager holdt nede på et minimum for 
at undgå advers gennemstrømningsrotation når strømmen 
nærmer sig pumpehjulet. 

ll ll ll        Systemhead større end forventet. Reducer system head ved at øge rørstørrelsem og/eller antallet af 
armaturer.  Øg pumpehjulets diameter.  (Note: En øget diameter 
på pumpehjul kan kræve en større pumpe.) 

ll ll  ll       Indesluttet luft. Luftutæthed fra 
atmosfæren på indsugningssiden. 

1.  Kontrollér indsugningspakninger og gevind for stramhed. 
2.  Hvis der opstår et vortex så installér en vortexbryder. 
3.  Kontrollér om minimumksnedsænkning er overholdt. 

ll ll         Indesluttet procesgas. Processgenererede gasser kan kræve større pumper. 
ll ll         Hastigheden for lav. Kontrollér motorhastighed imod designhastighed. 

ll ll ll        Rotation i forkert retning. Efter bekræftelse af den forkerte roteringsretning, så udskift to ud 
af tre faser på en tre-faset motor.  Pumpen skal skilles ad og 
undersøges inden genstart. 

ll ll         Pumpehjulet for lille. Udskift med pumpehjul med den rette diameter.  (Note: Øget 
diameter på pumpehjul kan kræve en større motor.) 

ll ll         Pumpehjulsmellemrummet for stort Genindstil pumpehjulsmellemrummet. 

ll ll ll        Tilstopped pumpehjul, indsugning 
eller kappe, hvilket kan skyldes en 
opbygning af store tørstoffer. 

1.  Reducér fiberlængden vor det er muligt. 
2.  Reducér tørsttoffer i procesvæsken hvor det er muligt. 
3.  Overvej en større pumpe. 
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Pumpen når ikke op på designet gennemstrømningsniveau 
ßßßß Pumpen når ikke op på designet head (TDH) 
 ßßßß  Der er intet afløb eller gennemstrømning når pumpen kører 
  ßßßß  Pumpen virker for en kort periode, men mister så spædning 
   ßßßß  Overdreven støj fra vådende 
    ßßßß  Overdreven støj fra strømforsyning 
     ßßßß   
      ßßßß   
       ßßßß   
        ßßßß   
         ßßßß SANDSYNLIGE ÅRSAGER MULIGE LØSNINGER 

ll ll         Vådendedele (kappebeklædning, 
pumpehjul) slidt, nedbrudt eller 
manglende. 

Udskift del eller dele. 

 ll ll        Ikke spædnet ordentligt. 
Gentag spædningsprocedure, gense instruktioner. Hvis pumpen er 
løbet tør, så skil den ad og undersøg inden drift. 

    ll      Pumpehjulet gnider. 
1.  Kontrollér og genindstil pumpehjulsmellemrum. 
2.  Kontrollér udenbords lejesamling for vandret udskridelse. 

 ll ll        Beskadiget pempeaksel, pumpehjul. Udskift beskadigede dele. 

    ll      Unormal væskerotation pga kompleks 
indsugningssystem. 

Gendesign indsugningssystemet, med antallet af afbøjninger og 
etager holdt nede på et minimum for at undgå advers 
gennemstrømningsrotation når strømmen nærmer sig 
pumpehjulet. 

     ll     Lejeforurening forekommer i renderne 
i form, af gnidning afulning, krafning 
eller rust foråsaget af et adverst miljø 
og slibende forureningstoffer fra 
atmosfæren. 

1.  Arbejd med rene redskaber i rene omgivelser. 
2.  Fjern alt skidt fra ydersiden af lejehuset før lejerme kommer i fri 
luft. 
3.  Håndtér med rene, tørre hænder 
4.  Håndtér et brugt leje med samme forsigtiged som et nyt.  
5.  Brug rene rensemidler og udskylningsolier. 
6.  Beskyt adskilte lejer mod skidt og fugt. 
7.  Hold lejerne viklet i papir eller rent stof når de ikke er i brug.  
8.  Rengør indersiden af huset inden lejerne genindsættes. 
9.  Komtrollér olitetætniunger og udskift efter behov. 
10.  Kontrollér alle tilproppede åbninger eller åbninger med hane 
for at sikre at de er stramme. 

     ll     Berøringsslid af leje observeret som 
en indmærkning i renden, normalt 
forårsaget af ukorrekt anvendt styrke 
ved samling af lejet eller 
chokbelastning ved at slå på leje eller 
drivaksel med en hammer. 

Når lejet monteres på drivakselen, skal der benyttes en ring i den 
rette størrelse og tryk skal kun lægges imod den indre ring Vær 
bevist om at monteringstryk skal lægges langsomt og jævnt når et 
leje monteres. 

     ll     Falsk Berøringsslid af lejet igen 
observeret som enten aksial- eller 
omløbsindmærkning normalt 
forårsaget af vibrationer imellem 
kuglerne imellem renderne i et 
faststående leje. 

1.  Ret vibrationskilden. 
2.  Når lejer er oliesmurte og anvendt i en eneder der står ubrugt i 
længereperioder bør drivakselen roteres for at gensmøre alle lejer, 
hver til hver 3. måned. 

     ll     Overbelasting ved fremstød 
observeret som en ujævn kuglerute 
på den ene side af den ydre rende 
eller ved maksimal kapacitet ved at 
fylde lejerevner, forekommende som 
en splintring af renderne i nærheden 
af startrillen.  (Bemærk venligst: Lejer 
kørt på maksimal kapacitet anbefales 
ikke for Mark 3 pumper.)  Disse 
fremstødsudfald skyldes ukorrekt 
montering af lejerne eller overdreven 
fremstødsbelastning. 

Følg de korrekte monteringsprocedurer for lejer. 
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Pumpen når ikke op på designet gennemstrømningsniveau 
ßßßß Pumpen når ikke op på designet head (TDH) 
 ßßßß  Der er intet afløb eller gennemstrømning når pumpen kører 
  ßßßß  Pumpen virker for en kort periode, men mister så spædning 
   ßßßß  Overdreven støj fra vådende 
    ßßßß  Overdreven støj fra strømforsyning 
     ßßßß   
      ßßßß   
       ßßßß   
        ßßßß   
         ßßßß SANDSYNLIGE ÅRSAGER MULIGE LØSNINGER 

     ll     Fejlindstilling observeret som en 
revne i kugleholderen eller en bred 
kuglerute i den indre rende og en 
smallere kuglerute i den ydre  
Fejlindstilling skyldes en dårlig 
monteringspraksis eller en deffekt 
drivaksel, Eksempelvis er lejet ikke 
lige på centerlinien eller akselen er 
bøjet på grund af upassende 
håndtering. 

Håndtér delene forsigtigt og følg det anbefalede monteringspres.  
Kontroler alle dele for det rette fit og den rette tilpasning. 

     ll     Lejer ødelagt af elektrisk lysbuer 
opdaget som elektroskramning af 
både indre og ydre ring via udhulning 
eller kraterdannelse. Elektrisk lysbue 
skabes af statisk elektricitet der 
kommer bæltedrev, 
elektricitetslækager eller kortslutning. 

1.  Hvor strøm shunter der løber igennem lejet ikke kan rettes, så 
bør en shunt i form af en glideringssamling indkorporeres. 
2.  Kontrollér ledningsføring, isolering, og rotorspænder for at 
sikre, at de er forsvarligt og  ordentligt sat til. 
3.  Hvor pumper er bæltedrevne, så overvej eliminering sf statisk 
ladning ved ordentlig jording eller overvej et mindre genererende 
bæltemateriale. 

     ll     Lejeskade der skyldes ukorrekt 
smøring, observeret som én eller flere 
af følgende: 
1.  Unormal temperaturstigning i leje. 
2.  En stiv, revnet udseende 
fedtbelægning. 
3.  En brun eller blålig misfarvning af 
lejerender. 

1.  Sørg for at smøremidlet er rent. 
2.  Sørg for at anvende den rette mængde smøremidler. 
Oliekanden som følger med Durco pumper vil opretholde fastholde 
det rette olieniveau hvis den er ordentligt installeret g virker som 
den skal, sørg for der er plads ved siden af lejet, hvor den kan 
komme af med oversmøring eller skal lejet overophede og få 
udfald før tid. 
3.  Sørg for af den rigtige grad af smørelse benyttes. 
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8  STYKLISTER OG TEGNINGER 
 
8.1  Standard Mark 3 pumpe, Gruppe 1 

 
Mulig duplex-opsætning 

 
 

Nummer Beskrivelse 
1100 Kappe 
1220 Beklædning 
1340 Adapter - lejehus 
2100 Aksel 
2200 Pumpehjul 
2400 Aksellomme, mulighed 
2530.1 Holdering - leje  
2530.2 Holdering - klampe 
2540 Afbøjer - indebords, mulighed 
2541 Oliekrands -mulighed 
3011 Kugleleje - indenbords 
3013 Kugleleje - udenbords 
3126.1 Mellemlæg 
3134 Støttefod 
3200 Lejehus 

3240 Lejebærer 
3712 Leje skruehoved 
3855 Oliekande (ikke vist) 
3856 Sigteglas - Lejehus 
4120 Kirtel 
4130 Pakning - mulighed 
4134 Tætningsholder – Pakning mulighed, 
4200 Mekanisk tætning 
4310.1 Olietætning indenbords 
4310.2 Olietætning udenbords 
4590.1 Pakning - Beklædning 
4590.2 Pakning - Pumpehjul 
4590.3 Pakning - Kirtel  
4610.1 O-ring - adapter 
4610.2 O-ring - Lejebærer 
6521 Prop - Lejehus ventillation  
6541.1 Spændring - Leje 
6569.1 Prop - Lejehus dræn 
6570.12 Skrue - Klamp 
6570.2 Skrue- Beklædning/adapter 
6570.3 Skrue- Lejebærer set 
6570.4 Skrue- fod 
6570.5 Skrue- Lejehus 
6572.1 Søm - Kappe 
6572.2 Søm - Kirtel 
6580.1 Skruehoved - Kappe 
6580.2 Skruehoved - Kirtel 
6700 Skruenøgle - Aksel/kobling 

 

Muligt åbent 
pumpehjul 

 Standard 
pumpehjul med 

omvendt 
vingemekanisme 
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8.2  Standard Mark 3 pumpe, Gruppe 2 og Gruppe 3 

 
Gruppe 2 mulig duplex leje opsætning 
Gruppe 3 Standard leje klampeopsætning 

 
Nummer Beskrivelse 
1100 Kappe 
1220 Beklædning 
1340 Adapter - Lejehus 
2100 Aksel 
2200 Pumpehjul 
2400 Aksellomme, mulighed 
2530.1 Holdering - leje  
2530.2 Holdering - klampe 
2540 Afbøjer - indebords, mulighed 
2541 Oliekrands -mulighed 
3011 Kugleleje - indenbords 
3013 Kugleleje - udenbords 
3126.1 Mellemlæg 
3134 Støttefod 
3200 Lejehus 

3240 Lejebærer 
3712 Leje skruehoved 
3855 Oliekande (ikke vist) 
3856 Sigteglas - Lejehus 
4120 Kirtel 
4130 Pakning - mulighed 
4134 Tætningsholder – Pakning mulighed, 
4200 Mekanisk tætning 
4310.1 Olietætning indenbords 
4310.2 Olietætning udenbords 
4590.1 Pakning - Beklædning 
4590.2 Pakning - Pumpehjul 
4590.3 Pakning - Kirtel  
4610.1 O-ring - adapter 
4610.2 O-ring - Lejebærer 
6521 Prop - Lejehus ventillation  
6541.1 Spændring - Leje 
6569.1 Prop - Lejehus dræn 
6570.12 Skrue - Klamp 
6570.2 Skrue- Beklædning/adapter 
6570.3 Skrue- Lejebærer sæt 
6570.4 Skrue- fod 
6570.5 Skrue- Lejehus 
6572.1 Søm - Kappe 
6572.2 Søm - Kirtel 
6580.1 Skruehoved - Kappe 
6580.2 Skruehoved - Kirtel 
6700 Skruenøgle - Aksel/kobling 

 

Muligt åbent 
pumpehjul 

Standard 
pumpehjul med 

omvendt 
vingemekanisme 
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8.3  Mark 3 Sealmatic pumpe, Gruppe 2 

 
 
8.4  Mark 3 Lo-Flo, Gruppe 2 

 

 
 
 
 
 
 

Nummer Beskrivelse 
297 Sæde 
298 Tætningskant 
1100 Kappe 
1220 Beklædning 
1220.1 Beklædning - Rotor 
2200 Pumpehjul 
2200.1 Rotor 
4120 Kirtel 
4200 Mekanisk tætning 
4590.1 Pakning – Beklædning 
4590.2 Pakning – Pumpehjul 
4590.9 Pakning – Rotor Beklædning 
4610.10 O-ring - Tætningskant 
4610.11 O-ring - Rotor 
6570.13 Skrue– Rotor Beklædning 
6572.2 Søm - Kirtel 
6580.2 Skruehoved - Kirtel 

Noter: 
Se figure 6-30, GP3 Sealmatic vådende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Beskrivelse 
1100 Kappe 
1220 Beklædning 

 
 

 

Muligt åbent 
pumpehjul 

Standard 
pumpehjul med 
omvendt 
vingemekanisme 
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8.5  Mark 3 Ensartet Selvspædende pumpe, 
Gruppe 2 

 
 
8.6  Mark 3 Tilbagetrukket Pumpehjul pumpe, 
Gruppe 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer Beskrivelse 
1100 Kappe 
2200 Pumpehjul 
4590.1 Pakning – Beklædning 
4590.2 Pakning - Pumpehjul 
6572.1 Søm - Kappe 
6580.1 Skruehoved - Kappe 
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8.7  Mark 3 In-Line pumpe, Gruppe 1 

 
 

Nummer Beskrivelse 
1100 Kappe 
1220 Beklædning 
2100 Aksel 
2200 Pumpehjul 
2400 Aksellomme, mulighed 
2530.1 Holdering - leje  
2530.2 Holdering - klampe 
2540 Afbøjer - indebords, mulighed 
3011 Kugleleje - indenbords 
3013 Kugleleje - udenbords 
3160 Motorpiedestal 
3170 * Pumpestand 
3200 Lejehus 
3240 Lejebærer 
3712 Leje skruehoved 
4120 Kirtel 
4130 Pakning - mulighed 
4134 Tætningsholder – Pakning mulighed, 
4200 Mekanisk tætning 
4310.1 Olietætning indenbords 
4310.2 Olietætning udenbords 
4590.1 Pakning - Beklædning 
4590.2 Pakning - Pumpehjul 

4590.3 Pakning - Kirtel  
4610.2 O-ring - Lejebærer 
6521 Prop - Lejehus ventillation  
6541.1 Spændring - Leje 
6541.3 Ring 
6569.1 Prop  
6569.3 Prop – Sigteglas 
6570.2 Skrue- Beklædning/adapter 
6570.3 Skrue- Lejebærer sæt 
6570.12 Skrue - Klamp 
6570.15 * Skrue– Pumpestand 
6572.1 Søm - Kappe 
6572.2 Søm - Kirtel 
6572.3 Søm – pedestal Kappe 
6575 Donkraft 
6580.1 Skruehoved - Kappe 
6580.2 Skruehoved - Kirtel 
6580.3 Skruehoved – pedestal Kappe 
6580.4 Skruehoved – Donkraft 
6700 Skruenøgle - Aksel/kobling 

* Ikke vist 
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8.8  Mark 3 In-Line pumpe, Gruppe 2 

 
 

Nummer Beskrivelse 
1100 Kappe 
1220 Beklædning 
1340 Adapter - Lejehus 
2100 Aksel 
2200 Pumpehjul 
2400 Aksellomme, mulighed 
2530.1 Holdering - leje  
2530.2 Holdering - klampe 
2540 Afbøjer - indebords, mulighed 
3011 Kugleleje - indenbords 
3013 Kugleleje - udenbords 
3160 Motorpiedestal 
3170 * Pumpestand 
3200 Lejehus 
3240 Lejebærer 
3712 Leje skruehoved 
4120 Kirtel 
4130 Pakning - mulighed 
4134 Tætningsholder – Pakning mulighed, 
4200 Mekanisk tætning 
4310.1 Olietætning indenbords 
4310.2 Olietætning udenbords 
4590.1 Pakning - Beklædning 

4590.2 Pakning - Pumpehjul 
4590.3 Pakning - Kirtel  
4610.1 O-ring - adapter 
4610.2 O-ring - Lejebærer 
6521 Prop - Lejehus ventillation  
6541.1 Spændring - Leje 
6541.3 Ring 
6569.1 Prop  
6569.3 Prop – Sigteglas 
6570.1 Skrue- Kappe 
6570.2 Skrue- Beklædning/adapter 
6570.3 Skrue- Lejebærer sæt 
6570.5 Skrue- Lejehus 
6570.12 Skrue - Klamp 
6570.15 * Skrue– Pumpestand 
6572.2 Søm - Kirtel 
6572.3 Søm – pedestal Kappe 
6575 Donkraft 
6580.2 Skruehoved - Kirtel 
6580.3 Skruehoved – pedestal Kappe 
6580.4 Skruehoved – jackSkruejam Skruehoved 
6700 Skruenøgle - Aksel/kobling 

* Ikke vist 
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8.9  Mark 3 C-Face Adapter, Gruppe 1 og Gruppe 2 

 
 

Nummer Beskrivelse 
3134 Støttefod 
3160 Motorpiedestal – C-Face 
3200 Lejehus 
6570.15 Skrue– Lejehus 
3134 Støttefod 
3160 Motorpiedestal – C-Face 
3200 Lejehus 
6570.15 Skrue– Lejehus 
6570.16 Skrue– koblingsafskærmning 
6570.17 Skrue– fod sætskrue 
6572.4 Søm - motor 
6575 Donkraft 
6580.4 Skruehoved - Donkraft 
6580.5 Skruehoved - motor 

 

8.10  Tegning af generel opstilling 
Tegningen af den generelle opstilling samt de særlige 
tegninger, som kræves i henhold til kontrakten, sendes 
for sig selv til køberen, medmindre det af kontrakten 
fremgår, at disse skal indgå i brugervejledningen. 
 
Om nødvendigt kan øvrige eksemplarer af tegninger, 
som sendes for sig selv, indhentes fra køberen og 
opbevares sammen med denne brugervejledning. 
 

Afstandstykke 

Motor 
 Koblingsafskærmning 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 68 af 72 flowserve.com 

9  CERTIFICERING 
De certifikater, som kræves i henhold til kontrakten, 
følger med denne vejledning, hvor det er relevant, fx 
certificering af CE-mærkning, mærkning af udstyr til 
anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, osv.  Om 
nødvendigt kan øvrige eksemplarer af tegninger, som 
sendes for sig selv, indhentes fra køberen og 
opbevares sammen med denne brugervejledning. 
 
10  ANDEN RELEVANT 
DOKUMENTATION OG VEJLEDNINGER 
 
10.1  Supplerende brugervejledning 
Supplerende anvisninger til fx drevenhed, 
instrumenteringen, kontrolenheden, tætninger, 
tætningssystem, osv. medfølger som selvstændige 
dokumenter i det originale format.  Hvis der ønskes 
flere eksemplarer, skal de indhentes fra leverandøren 
og opbevares sammen med denne brugervejledning. 
 
10.2  Ændringsoplysninger 
Hvis der foretages ændringer, som aftales med 
Flowserve Pumpe Division, af produktet efter 
levering, skal registrering af disse opbevares 
sammen med denne brugervejledningen. 
 
10.3  Kilder med yderligere oplysninger 
De følgende er fremragende kilder til 
yderligereoplysning om Flowserves Mark 3 pumper i 
særdeleshed, og centrifugalpumper i almindelighed. 
 
Pump Engineering Manual 
R.E. Syska, J.R. Birk, 
Flowserve Corporation, Dayton, Ohio, 1980. 
 
Specification for Horizontal End Suction Centrifugal 
Pumps for Chemical Process, ASME B73.1M 
The American Society of Mechanical Engineers, 
New York, NY. 
 
Specification for Vertical In-Line Centrifugal Pumps 
for Chemical Process, ASME B73.2M 
The American Society of Mechanical Engineers, 
New York, NY. 
 
American National Standard for Centrifugal Pumps 
for Nomenclature, Definitions, Design and Application 
(ANSI/HI 1.1-1.3) 
Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey 07054-3802. 
 

American National Standard for Vertical Pumps for 
Nomenclature, Definitions, Design and Application 
(ANSI/HI 2.1-2.3) 
Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey 07054-3802. 
 
American National Standard for Centrifugal Pumps for 
Installation, Operation, and Maintenance (ANSI/HI 1.4) 
Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey 07054-3802. 
 
Flowserve Durco Pump Parts Catalog. 
 
Flowserve Mark 3 Sales Bulletin. 
 
Flowserve Mark 3 Technical Bulletin (P-10-501). 
 
RESP73H Application of ASME B73.1M-1991, 
Specification for Horizontal End Suction Centrifugal 
Pumps for Chemical Process, Process Industries 
Practices 
Construction Industry Institute, The University of 
Texas at Austin, 3208 Red River Street, Suite 300, 
Austin, Texas 78705. 
 
Pump Handbook 
2nd edition, Igor J. Karassik et al, McGraw-Hill, Inc., 
New York, NY, 1986. 
 
Centrifugal Pump Sourcebook 
John W. Dufour and William E. Nelson, 
McGraw-Hill, Inc., New York, NY, 1993. 
 
Pumping Manual, 9th edition 
T.C. Dickenson, Elsevier Advanced Technology, 
Kidlington, United Kingdom, 1995. 
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Bemærkninger: 
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Bemærkninger: 
 
 
 



BRUGERVEJLEDNING MARK 3 DANSK PUIOM000712-00 05-17 

Side 71 af 72 flowserve.com 

Bemærkninger: 
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Deres fabrikskontakt hos Flowserve: 
 
Flowserve Sihi (Spain) S.L.  
Vereda de los Zapateros C.P.28223  
Pozuelo de Alarcon Madrid  
Spain  
 
Flowserve Sihi (Spain) S.L.  
Avenida de Madrid 67 C.P. 28500  
Arganda del Rey Madrid  
Spain  
 
Telephone +34 (0)91 709 1310  
Fax +34 (0)91 715 9700 
 
Flowserve Pump Division 
3900 Cook Boulevard 
Chesapeake, VA 23323-1626 USA 
 
Tlf.     +1 757 485 8000 
Fax      +1 757 485 8149 
 

 
 

Deres lokale Flowserve-kontor/ repræsentant: 
 
Flowserve Fluid Motion and Control (Suzhou) 
Co.Ltd.  
No. 26, Lisheng Road,  
Suzhou Insdustrial Park, Suzhou 215021,  
Jiangsu Province, P.R.China  
 
Flowserve GB Limited  
Lowfield Works, Balderton  
Newark, Notts NG24 3BU  
United Kingdom  
Telephone (24 hours) +44 1636 494 600  
Repair & Service Fax +44 1636 494 833 
 
De finder Deres lokale Flowserve-repræsentant ved 
at bruge søgefunktionen ”Sales Support Locator 
System” på www.flowserve.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOWSERVE 
REGIONALE SALGSKONTORER: 
 
USA og Canada 
Flowserve Corporation 
5215 North O’Connor Blvd., 
Suite 2300 
Irving, Texas 75039-5421, USA 
Tlf. +1 937 890 5839 
 
Europa, Mellemøsten og Afrika 
Flowserve Corporation 
Parallelweg 13 
4878 AH Etten-Leur 
The Netherlands 
Tlf. +31 76 502 8100 
 
Latinamerika og Caraibien 
Flowserve Corporation 
Martín Rodriguez 4460 
B1644CGN-Victoria-San Fernando 
Buenos Aires, Argentina 
Tlf. +54 11 4006 8700 
Fax +54 11 4714 1610 
 
Asien 
Flowserve Pte. Ltd 
10 Tuas Loop 
Singapore 637345 
Tlf. +65 6771 0600 
Fax +65 6862 2329 
 

 


